دارد چون بازار آب مانند سایر بازارهای کاال و خدمات دو طرف عرضه و تقاضا
دارد اما متاسفانه هم طرف تقاضا و ه��م طرف عرضه آن چندان شفاف نیست.
وی افزود .:یکی از دالیل این عدم شفافیت« ،قانون آب» در ایران است .آب جزو
انفال است ،اما در حال حاضر کسانی که مجوز بهره برداری دریافت می کنند
به عنوان مالک آب به حساب می آیند و این انتق��ال مالکیتی که انجام گرفته
خودش یک مساله است و زمانی که بخواهد ب��ازار آب هم تشکیل شود ،تعداد
زیادی خرده مالک وجود دارد که هرکدام مزرعه و یا معیشتی برای خود دارند
و مانع و مسئله مهمی در برابر این موضوع هستند.
وی در مورد اینکه چگونه می توانیم قیمت حقیقی اّب را حساب کنیم ،گفت:
این موضوع بحث پیچی��ده ای است و روش های مختلفی ه��م وجود دارد که
یک روش ،ارزش باق��ی مانده است و با این نگ��اه ،ارزش آب ،ارزش باقی مانده
محصوالت تولیدی از هزینه سایر عوامل تولیدی است که قیمت بازاری دارند.
وی ادامه داد :روش دیگر ک��ه اقتصاددانان تقریب��اً روی آن اجماع نظر دارند،
استفاده از تابع تولید می باشد .در این روش پس از تخمین تابع تولید و محاسبه
تولید نهایی آب ،می توان ارزش تولید نهایی آب در محصوالت مختلف محاسبه
نمود .البته این روش معایبی نیز دارد.
وی اضافه کرد :در ط��رح تحقیقاتی که ب��رای تخصیص بهین��ه منابع بخش
کشاورزی در استان انجام دادم بیشت��ر از روش تولید نهایی برای  19محصول
زراعی و  5محصول باغی استفاده شده که در این تحقیق قیمتی که برای آب در
محصوالت مختلف دست آوردیم فرق می کند و اشکال این روش این است که
ارزش نهایی تولید آب در محصوالت مختلف متفاوت می شود .مث ً
ال ممکن است
ارزش نهایی تولید آب در پسته دو هزار تومان و در خرما هزار و  500تومان ،یا
در منطقه ای مانند ارزوئیه این رقم برای هندوانه  800تومان و برای ذرت هزار
و  500تومان باشد ،ارزش تولید نهای��ی این اشکال را دارد که برای محصوالت
مختلف قیمت های مختلفی را به دست می آورید در حالی که آب در حقیقت
یک قیمت بیشتر نمی تواند داشته باشد .وی افزود :آن چه هست از این روش
می توان برای تخصیص مجدد آب در الگوی کشت و کارهای دیگر استفاده کرد
اما اینکه به چه سمت و سویی حرکت کند ،خیلی بحث انگیز است.
دکتر مهرابی گفت :روش های دیگری هم مانند روش های برنامه ریزی ریاضی
وجود دارد و یا روشی که در آن ارزش آب در ه��ر منطقه را معادل هزینه های
انتقال و شیرین ک��ردن آب در آن منطقه محاسبه می کن��د .وی خاطر نشان
کرد :همه روش هایی ک��ه در این رابطه وجود دارد ،محاس��ن و معایبی دارند.
وی تصریح کرد :از نظ��ر من ،مهمترین مساله ،مساله قان��ون آب است که اگر
آن را در کشورهای دیگر بررسی کنید درخواهید یافت که به بهره برداران ،آب
اجاره میدهند و یا می فروشند و شرایط مشابه ایران را کمتر بتوان یافت .دکتر
مهرابی افزود :از آنجا که حدود  7میلی��ون بهره بردار خرده معیشتی داریم که
زندگی آنها وابسته به کشاورزی است اگر بخواه��د تغییراتی هم در قانون آب
ایجاد شود حتماً پیامدهای اجتماعی ،اشتغال ،معیشت ،فقر و مسائل دیگر ایجاد
خواهد کرد و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی تصریح ک��رد :در بخش وسیعی از کش��اورزی ایران و کرم��ان ،اتالف آب
باال هست اما با این وجود نمی شود آب را از کش��اورزان و خرده مالکان بخش
کشاورزی گرفت چ��ون زندگیشان ب��ه آب بستگ��ی دارد و پیامدهایی چون
مهاجرت و حاشیه نشینی در شهر ها دارد.
این استاد دانشگاه گفت :موضوع آب ،پیچیدگی های خاصی در بر دارد و دست
سیاستگذاران برای هر تصمیمی در ارتباط با آن باز نیست.
وی ادام��ه داد :در استان کرمان دو دهه است که مسال��ه بحران آب برای همه
محرز شده اما از آن س��وی ماجرا  ،کشاورزان هم راه��ی پیش روی خود نمی
بینند مخصوصاً در استان کرمان که استان باغی است و محصوالت باغی به ویژه
پسته ،خرما و مرکبات که محصوالت اصلی کرمان هستند ،محصوالت آب بری
هستند و باغداران آنها به راحتی نمی توانند الگوی کشت خود را تغییر دهند در
حالی که در زراعت ،تغییر الگوی کشت ،ساده است و مث ً
ال می توان زعفران را به
سادگی جایگزین ذرت در زمین زراعی کرد.
وی ادام��ه داد :البته در ای��ن بین سوء استف��اده هایی می ش��ود و شماری از

کشاورزان در تالشند به هر قیمت ش��ده چه با روش های قانونی و اخالقی و یا
غیر از آن ،آب را به دست آورند و کاری هم به این ندارند که بر سرمنابع آب چه
می آید و تنها از منظر منافع خود به مساله آب نگاه می کنند و توجهی به جنبه
اجتماعی ،زیست محیطی و یا بحران آب ندارند.
وی با بیان اینکه آب ،کاالیی است ک��ه به سادگی نمی توان آن را جابجا کرد و
معموالً انتقال آن بسیار هزینه بر اس��ت ،اظهار داشت :ما معتقدیم که طبیعت
یک عرضه ای در زمینه آب ایجاد می کند و ای��ن ما هستیم که باید تقاضا را با
عرضه منطبق کنیم.
دکتر مهرابی تاکید کرد :بر اساس تحقیقات انجام شده ،با کمک سیاست های
قیمت آب می توان کشاورزان را در جهت بهینه کردن مصرف آب هدایت کرد و
اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار که از نظر فنی ،بهینه باشند را هم پیش
برد .این دکترای اقتصاد توسعه و سياست کشاورزي ،اصالح شرایط تخصیص
اعتبارات آبیاری تحت فشار را مورد تاکید قرار داد و گفت :بر اساس آمار رسمی
حدود یک میلی��ارد مترمکعب بیالن منفی آب در است��ان داریم که این نشان
می دهد باید تقاضا کنترل شود ،چرا که انتق��ال آب برای پوشش تقاضایی در
این حجم ممکن نیست و ادامه روند فعلی ب��ه تخریب غیرقابل جبران مخازن
زیرزمینی و پیامدهای زیست محیطی جبران ناپذیر می انجامد.
دکتر مهرابی در مورد محاسبه ن��رخ آب در صنعت افزود :قطعاً ارزشی که آب
در صنعت ایجاد می کند بیشتر باید باشد و البت��ه می توان از پسماندهای آب
هم استفاده کرد و سهم آب مصرفی در صنعت استان را با هدف ایجاد بازدهی
باالتر برای آب افزایش داد.
وی ادامه داد :بازار آب وقتی در منطقه ای شک��ل بگیرد باید خودش تعادل را
ایجاد کند در شرایطی که تقاضا کنندگان مشخ��ص هستند .اما قاعدتاً طرف
عرضه آن با مالکیت های خرد و مالکیت های غی��ر مجاز موجود دچار چالش
است.
این عضو هیات علمی دانشگ��اه شهیدباهنر کرمان گف��ت :در شرایط موجود
هرچند پیاده سازی طرح هایی همچون پلیس آب و امثالهم هزینه های اجرایی
زیادی دارند اما از سوی دیگر احتمال اینکه خودپلیسی و نظارت دموکراتیک
بر برداشت از منابع آب هم اتفاق بیفتد بسیار پایین است چون باغدار می خواهد
به هرشکل باغ خود را سر پا نگه دارد و این موارد ،واقعیت های مربوط به عرضه
و تقاضای آب در بخش کشاورزی است.
مهرابی در مورد تجارت مجازی آب گفت :این مفهوم در استان از سال  86و با
کارهای تحقیقاتی انجام شده ،توسعه یافت و تجارت مجازی آب عبارت است
از آب به کار رفته برای تولید یک واحد محص��ول؛ به عنوان مثال برای یک تن
پسته خشک حدودا ً  5هزار مترمکعب آب و برای تولید یک تن هندوانه ،حدود
دو هزار متر مکعب استفاده می شود .همینط��ور که آب مجازی داریم ،نیروی
کار مجازی و زمین مجازی هم داریم.
به طور مثال در تعریف نیروی کار مجازی داریم ساعت کار نهفته در یک واحد
محصول .یک نکته ای که باید به آن توجه کرد از آنجایی که ما وارد کننده برخی
محصوالت کشاورزی هستیم به نوعی واردکننده آب مجازی هم محسوب می
شویم که این خوب است اما در مقابل ک��ار و زمین مجازی هم وارد می کنیم و
چون در این موارد مازاد نیروی کار داریم چندان مطلوب نیست.
وی در پایان تصریح ک��رد :از زاویه آب مجازی ،اگر به عن��وان مثال،به موضوع
صادرات پست��ه بپردازیم به نک��ات جالبی خواهی��م رسید .به ط��ور مثال در
مجصولی مانند پسته خشک که به ازای هر تن ،حدود  5تا  6هزار متر مکعب آب
مصرف می شود ،اگر قیمت سایه ای آب را  2دالر فرض کنیم ،ارزش اجتماعی
هر تن پسته بدون احتساب عوامل دیگر حدود  10ه��زاردالر خواهد بود و ما
متاسفانه این محصول را با حدود هر تن  10هزاردالر صادر می کنیم و بسیار هم
خشنودیم در حالی که این یک مساله قابل تامل است ،اما از جنبه ایجاد اشتغال
و معیشت هم کمک و یاری می کند .در محصوالت دیگر مانند هندوانه ،خرما و
مرکبات عمق فاجعه احتماالً بیشتر است زیرا در واقع ما ،آب را باقیمت پایین
تر هم صادر می کنیم.
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