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اصفهانصنعتیدانشگاه







درآبباالیهایهزینهوهاگذاریسرمایهوسویکازآبتقاضایافزایشوآبمنابعکمبود•

ازشتربیوریبهرهبهتوجهدیگر،سویازآبمنابعتوسعههایطرحازبرداریبهرهواجرازمینه

.استدادهقرارآبمدیرانکاردستوردرراآب

مكاناوآبمبادلهزمینهکردنفراهمموجبتقاضامدیریتابزارهایازاستفادهشرایطایندر•
ززدایيتمرکجهتدرنهادیکعنوانبهآببازاروشودميفراهمجدیدتقاضاهایبهپاسخگویي

ميایجادراباالتریاقتصادیهایارزشکهکنندگانيمصرفبینآبمنابعبهینهتخصیصو
.استشدهمعرفيکنند،



هرهبمجوزوحقابهدارندگانآنطریقازکهاستنهادیترتیباتبازار•
وادلهمبجدیدمتقاضیانباتوانندمیراخودحقوقآب،منابعازبرداری
.کنندبرطرفرامتقاضیاننیاز

ستفادهادوبینآباستفادهارزشبیناختالفآبی،بازارهرمحرکهنیروی•
.استآنازکننده
o



گردیعبارتبه.شدخواهدآبیمنابعکاراتروبهینهاستفادهبهمنجرتقاضابعد-1
آناتالفازآنواقعیقیمتپرداختوآببازاربهورودباآبکنندگانمصرف

.نمودخواهندحرکتآبازکاراتراستفادهسمتبهوکردهجلوگیری

بهآبخودخودیبهوکندمیهموارآبکارایتخصیصبرایرامسیرآب،بازار-2
انگیزهآب،قیمتوارزشهاافزایش.کندمیحرکتباالترارزشبامصارفسمت

.میدهدافزایشراکاراییافزایش

کارنیروینهادةوبرنامهایبازدهبینکهمثبتیهمبستگیخاطربه-3
آببازارکهمیشودموجباقتصادیمنطقهایکارائیافزایشدارد،وجود

اجتماعی،شاخصیكعنوانبه.دهدافزایشنیزراکارنیرویاشتغال
.دهدکاهشروستاییمناطقدررابیكارینرخمیتواندآببازار



ویمالمنابعتأمیننتیجهدروقیمتافزایشبهمنجرآبیمنابععرضهبعداز-4

آبانتقالوتأمینهایهزینهشاملآبعرضههایهزینهبیشترپوشش

مقاومتبامعموالدولتهاطریقازآبقیمتافزایشکهآنجاییاز.شدخواهد

بدونراآبقیمتافزایشامكانآببازارهایباشد،میهمراهکنندگانمصرف

.کردخواهدفراهممرتبطمسائلومشكالتایجاد

كهشبتوسعهوبازسازینگهداری،وتعمیردرگذاریسرمایهتواناییافزایش-5

اناطمینضریبباآبعرضهبهمنجرکهباشدمیموجودآبیاریوانتقالهای

کهکردخواهدفراهمراشرایطیآببازارتقویتاینكهنهایتا.شدخواهدباال

طرحهایدرگذاریسرمایهجهتبیشتریعالقهنیزخصوصیگذارانسرمایه

.دادخواهندنشانخودازآب



کارائی،سودآورترکشتالگوهایانتخاببامیتوانآببازاروجودحالتدر-6
.آوردبدستباالتریاقتصادی

کناردرتاسازد،میفراهمراامكاناینکشاورزیآبمحلیبازارهایکاروساز-7
فسقباچاههابرداشتمجوزمجموعهتطبیقنظیر)بخشیتعادلاقداماتسایر
ها،آبخوانبهترتغذیهمجوزها،اساسبرهابرداشتکنترلودشتهرمجاز
برداشتمجوزهایجابجاییبا(همجوارمناطقازگرانترجایگزینآبتأمین
تأمینممنوعهدشتهایدراجتماعی–اقتصادیتوسعهجدیدنیازهای،موجود
.شود

خشكسالیمواقعدرالزامیمصارفاقتصادیتخصیص-8





تقراراسوداشتهقراریافتهتوسعهکشورهایدرریزانبرنامهتوجهموردکهسالهاستآببازار•
ازآبایمنطقهومحليبازارهایتوسعهوساماندهيتقویت،لزومنیزماکشوردرواستیافته
شكلضرورتبهنیزتوسعهپنجموچهارمهایبرنامهدرومطرح(1379)توسعهسومبرنامه
.استشدهتاکیدآنگیری



پروژهکهدرجلسهپانزدهمشورای1۵طرحاحیاوتعادلبخشيمنابعآبزیرزمینيکشورمشتملبر•
.تصویبشد93شهریور۲۵عاليآبکشوردرتاریخ

ضعیتپروژههایيکهمنجربهتولیدوتدقیقدادههاواطالعاتدرخصوصمنابعومصارفو:دستهاول
آبخوانهاميشوند

دارندورابرعهدهکنترل،نظارتوبهرهبرداریازمنابعآبزیرزمینيپروژههایيکهنقش:دستهدوم
:عبارتنداز

تقویتواستقرارگروههایگشتوبازرسي-1
ساماندهيشرکتهایحفاری-۲
مطالعهایجادواستقراربازارآب-3
(وزارتجهادکشاورزی)ایجادتشكلهایآببرانوانجامحمایتهایفنيوماليازآنها-۴
(وزارتجهادکشاورزی)بهروزنمودنسندمليآب-۵
(ورسازمانزمینشناسيواکتشافاتمعدنيکش)مطالعاتفرونشستدردشتهایکشور-۶
اطالعرسانيوآگاهسازیافكارعمومي-7

.پروژههایيهستندکهمستقیماًمنجربهذخیرهسازیآبدرآبخوانهاميشود:دستهسوم



دهیسامانراهبرسرموانعوهاچالشوهافرصت،امکانات،شرایطبررسی•

آبایمنطقهومحلیهایبازارتقویتو

بازارهتوسعوتقویتموانعرفعبرایمطمئنراهکارهاییافتنجهتدرتالش•

دائمیپایشوحمایتامکانکردنفراهم•

محلیارهایبازبرنظارتومقرراتتنظیموکنترلیهایسیستمکردننهادینه•

ربیاتتجواقداماتتعمیمونواقصرفعوآنمستمرارزیابیوپایلوتاجرای•

کشورمناطقسایربهپایلوتاجرایازحاصل



مع هدف اصلی ازایجاد و تقویت  بازار های محلی و منطقه ای آب، استقرارنظام جا

:شودآب و حذف یا تعدیل مقررات مربوط به آن بنحوی است که اطمینان حاصل

نابع اوال بازار بعنوان یک نهاد در جهت تمرکز زدایی موجب تخصیص بهینه م•

ی آب ، کاهش مصرف، جلوگیری از اتالف آب و حفظ شرایط الزم زیست محیط

.  منطقه میگردد

رای ارزش ثانیا از طریق استقرار بازار آب میتوان زمینه یک تحلیل اقتصادی ب•

محلی و ریالی آب به منظور نهادینه کردن سیستم های کنترل مالی بر بازارهای

مناطق ارزیابی آن و تعمیم اقدامات و تجربیات حاصل از اجرای پایلوت به سایر

.بدست آورد



لپتانسیوجود)فعلیشرایطدرمنطقهدررسمیغیرآببازاروجوددلیلبه•
(منطقهدرآبفروشوخرید

ممنوعهدشتهایدراجتماعی–اقتصادیتوسعهجدیدنیازهایتامین•

منطقهدرآبکارآییافزایش•

منطقهدراشتغالایجاد•

درآبیمنبعتنهاعنوانبهزیرزمینیآبازاستفاده:محدودهاینمشخصه•
اخیرسالهای

!خاکیجویهایباستنتیوغرقابیآبیاری
برخواردشت-برخوارآبادحبیباراضی



موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه•
ایستگاه های هواشناسی و هیدرومتری•
بیالن هیدروکلیماتولوژی محدوده•
مراکز جمعتی  و صنعتی•
شبکه آبیاری و زهکشی•
منابع آب زیرزمینی•

مشخصات آبخوان•
چاه ها: مصارف آب زیرزمینی•
قنات و چشمه ها: مصارف آب زیرزمینی•
مجموع مصارف آب زیرزمینی•
تغییرات تراز آب زیرزمینی•
کیفیت آب زیرزمینی •

مصارف آب سطحی و زیرزمینی•
باغی و)محصوالت و تولیدات کشاورزی •

(زراعی
تصفیه خانه های فاضالب•
بیالن منابع و مصارف آب در محدوده•



ونی برخوار یکی از محدوده های اصلی حوضه آبریز گاوخ-محدوده مطالعاتی اصفهان•
.  این حوضه آبریز قرار داردشرقشمال-قسمت شرقکشور ایران بوده که در



درصد
سطح
عکیلومترمرب شهرستان

43.4 1637 برخوار
27.4 1034 شاهین شهر
14.0 526 اصفهان

6.2 234 اردستان
5.6 211 نجف آباد
2.9 110 خمینی شهر
0.5 17 تیران و کرون
0.1 2 نطنز

100.0 3773 مجموع 



دشت آنرا %  64آن را ارتفاعات و % 36کیلومترمربع است که3773وسعت کل محدوده مطالعاتی 
.تشکیل می دهد



(.م.م.م)بارندگی مفید  تبخیر و 
ی حقیقتعرق 
.(م.م.م)

حجم 
بارندگی

.(م.م.م)
وسعت 

نفوذ(عکیلومترمرب) رواناب

57/1 10/1 209/9 277 2408/4 دشت

42/2 42/2 109/6 194/1 1367/2 ارتفاعات

99/3 52/3 319/4 471/1 3375/6 مجموع



-دولت آباد-خورزوق-دستگرد-گز-سین-خمینی شهر-اصفهان)12: تعداد شهرها
546: و تعداد ابادی( کمشچه-گرگاب-شاپوراباد-شاهین شهر-حبیب آباد
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کل پساب زیرزمینی سطحی نوع تامین نیاز نام صنعت
0.07 0 0.07 0 آبهای زیرزمینی شهرک صنعتی خمینی شهر
0.47 0.26 0 0.21 آبهای زیرزمینی و سطحی شهرک صنعتی محمود آباد
0.54 0.54 0 0 آب شهری شهرک صنعتی دولت آباد
1.23 0 1.23 0 آبهای زیرزمینی انشهرک صنعتی بزرگ شمال اصفه
0.64 0 0.44 0.2 آبهای زیرزمینی و سطحی شهرک صنعتی کمشچه
7.13 0 0.63 6.5 رودرودخانه زاینده پاالیشگاه اصفهان
1.13 0 1.13 0 آبهای زیرزمینی قند اصفهان
0.95 0 0 0.95 کانال برخوار، آبرسانی شهری نیروگاه شهید منتظری
0.78 0 0.3 0.48 کانال برخوار فهان ریسندگی  و بافندگی  بافناز اص
0.45 0 0.33 0.12 کانال برخوار شرکت بارش

2.5 0 0 2.5 هرشاهین ش-آبرسانی شهری برخوار  پتروشیمی اصفهان
0.44 0 0.44 0 آبهای زیرزمینی شیر پاستوریزه پگاه

16.33 0.8 4.57 10.96 (م.م.م)جمع 



انآبخوسفرهسطحاخیر،دههدودرزیرزمینیآبمنابعاززیادبهره برداریدلیلبه•
طقه ایمنآبسازمانروایناز.استنابودیبهروویافتهکاهششدتبهبرخوارمنطقه
منطقه،رزیکشاوبقایتضمینوزیرزمینیآبمنابعنابودیازجلوگیریهدفبااصفهان

.استنمودهبرخواردشتآبیاریشبکهازبهره برداریبهاقدام1375سالاز

.استزاینده رودرودخانهشبکه،اینآبتأمیناصلیمنبع•



مساحت
ناخالص
شبكه
هكتار

رودخانه
تأمینآب

اجزای شبکهریتأسیسات آبگینوع شبکه

يبندانحرافيسنتيتلفیقمدرن
اهایستگ
پمپاژ

کانال
انتقال

شبكه
اصلي

شبكه
فرعي

زهكشي
زیرزمیني

-***-*--*زایندهرود36000





.استزاینده رودرودخانهشبکه،اینآبتأمیناصلیمنبع•
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ممنوعه: آبخوان برخوار، وضعیت بهره برداری•
کیلومترمربع1603: مساحت آبخوان آبرفتی•

در صد 
سطح
بعکیلومترمر شهرستان

43 69255 برخوار

29 46560 اصفهان

24 شاهین شهر39214

3 5354 رخمینی شه

0 0
تیران و 
کرون

0 0 نطنز

0 0 اردستان

0 0 نجف آباد

100 98474 مجموع 





تعدادنوع چاه
مصرف نوع 

نامشخصکشاورزیصنعت و خدماتشرب روستاییشرب شهری

4003180131033271859مجاز
1418101484843827غیرمجاز



نوع
منبع

ارتفاعاتدشت
جمعمحدوده
آبخوانآبرفتیمطالعاتی

تخلیهتعدادتخلیهتعدادتخلیهتعدادتخلیهتعداد
5283520/9373/153205245263518/2چاه
10/440/550/900چشمه
31/26192/211/1قنات

5287522/5474/65334527/15264519/3جمعکل

کیکتفبهبرخوار-اصفهانمطالعاتیمحدودهزیرزمینیآبمنابعتخلیهوتعداد
(سالدرمترمکعبمیلیونآبحجم)آبرفتیآبخوانوارتفاعاتودشت



حلقه39:تعدادچاههایمشاهداتيمحدوده
(13۶۲-1393)سال10بررسياینآبنمودمشخصمينمایدکهسطحآبزیرزمینيدارایافتدائميدرطول

.سانتيمترحاصلشدهاست9۴بودهومیزانافتمتوسطساالنهحدود

ساله10مجموعکسرمخزن
93-92منهیبهسال 605/3- 60/53-

المتوسطسالیانهکسرمخزندهسالهمنتهیبهس
93-92آبی

ساله15مجموعکسرمخزن
91-90الی75-76 919/8- 57/5-

76-75سالهازسال16متوسطسالیانهکسرمخزن
91-90الی

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

62 65 68 71 74 77 80 83 86 89 92

  
ی

مع
ج
 ت

ت
را

غی
تغ

(
تر

م
)

سال



.استقناترشته2وعمیقچاهحلقه15شاملزیرزمینیآبکیفیتسنجششبکه•
فاصلهدرکهطوریبهاستافتادهاتفاقسال هااکثردرآبشوریافزایشروندتقریبا  •

شدهافزودهآبخوانشوریبرمیکروزیمنس1337میزانبه1394تا1374سالهای
.است
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139۴تاسال137۴برخوارازسال-معرفکیفيآبخوانآبرفتياصفهانکموگراف
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کیک برخوار به تف-مصارف و منابع تأمین کننده آب در محدوده مطالعاتی اصفهان
(حجم آب به میلیون مترمکعب در سال)دشت و ارتفاعات و آبخوان آبرفتی

منبع

آبخوان آبرفتیجمع محدوده مطالعاتیارتفاعاتدشت
ب

شر

ی
شاورز

ک

ت
صنع

ب
شر

ی
شاورز

ک

ت
صنع

ب
شر

ی
شاورز

ک

ت
صنع

ب
شر

ی
شاورز

ک

ت
صنع

3/25144/60/33/40/13/5517/44/73/2510/64/4(چاه و قنات)آب زیرزمینی 

216/3126/612/500/20216/3126/812/5216/3126/612/5جریان سطحی و چشمه ها

219/5640/617/10/33/60/1219/8644/217/2219/5637/216/9جمع کل

.م.م.م881/2: مجموع مصارف





نام 
ه تصفي
خانه

شهري

البمنابع توليد فاض

روش 
تصفيه 
فاضالب

محل تخليه 
پساب

کابري اطراف محل 
تخليه پساب

ده از متقاضيان استفا
پساب

متوسط دبي 
(Lit/s)

ري
ادا

ي 
ار

تج
ي 

نگ
خا

تي
صنع

ي 
اه

رگ
کا

حي
سط

ب 
وانا

ر

شمال 
-شهرداريکشاورزيحبيب ابادلجن فعال√√√اصفهاناصفهان

1875کشاورزي

شاهين 
شهر

شاهين 
لجن فعال√√√شهر

زمينهاي 
کشاورزي 
اطراف

،کشاورزانکشاورزي
631،شهرداري، نيروگاه



نه
خا
ه 
فی
ص
م ت
نا

تعداد 
مدول

هروش تصفی

جمعیت تحت 
(نفر)پوشش 

ی
اح
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بر
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عی
جم
د 
ص
در

ی
دار
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سا
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د 
ص
در

ی
اح
طر
ه 
ه ب
شد
ی 
دار
بر
ره 
به
ت 
سب
ن

محل تخلیه 
پساب

ده
ش
ه 
خت
سا

دار
ر م
د

ره 
به

ی
دار
بر

(1
3
9
3
) 

ی
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طر
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قهبررسي وضعيت اراضي كشاورزي و الگوي كشت در منط

.ایمبودهروبروکشتزیرسطحافزایشسپسوکاهشبا،80الي70دورهدرمطالعاتيمحدودهدر•

اهشکبادههاینابتدايدرخصوصبهوبودهروبرونوساناتيباکشتزیرسطحبعدبه80سالاز•
.استشدهمواجه

.استهگرفتشکلمنطقهدرکشتزیرسطحافزایشکارسازوکهرسدمينظربهبعدبه89سالاز•

.استافزایشبهروزراعيمحصوالتسطحسهمکلي،طوربه•
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قهبررسي وضعيت اراضي كشاورزي و الگوي كشت در منط
:کشتالگويبررسيدر•

طريقازمهماين.استافزايشروبه(جووگندم)پائيزهکشتغالتسهم–
لقابنقشکهکشاورزيجهادسازمانتوسطشدهگواهيبذورتوزيعافزايش
د،کنميايفاکشتزيرسطحتوسعهوهکتاردرعملکردافزايشدرتوجهي
.استکردهپيداتحقق

ايشافزروبه(ايعلوفهذرت)علوفهسهممنطقه،دردامداريهاتوسعهبهتوجهبا–
.است

اندبودهبرخوردارمنطقهدرنسبيثباتيکازجاليزيمحصوالت–
.استکاهشبهروصنعتيگياهانوسبزيجاتروغني،هايدانهسهم–
.استافزايشبهرومحصوالتسايرسهم–
روريقطازکشتالگويتغييربامطالعهموردمحدودهکشاورزان:گيرينتيجه–

بآابياريروشهايطريقازايعلوفهذرتوپائيزهمحصوالتکشتبهآوردن
.اندنمودهآبيکمشرايطبامقابلهبهاقداماندوز
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ونوعو(....ومتعارفغيرزميني،زيروسطحي)آبمنابعوضعيتبررسي•
(..وصنعتکشاورزي،زيست،محيطشرب،)آبمصارفهايالويت

آبکنندگانمصرفبنديدسته•
پايلوتمنطقهدرآبتقاضايوعرضهنظامبررسي•
پايلوتمنطقهدرآبازبرداريبهرهنظامبررسي•
آبتوزيعوانتقالتوليد،تاسيساتعموميوضعيتبررسي•
نآتحوالتومنطقهدرکشتالگويوکشاورزياراضيوضعيتبررسي•
درآنهانقشومنطقهدرموجودنهادهايوتشکلهاوضعيتبررسي•

آبمنابعوکشاورزي
مطالعهموردمنطقهدررسميغيرورسميبازارهايابعادشناخت•



بررسي چگونگي انجام معامالت و فرايند شکل گيري مبادله آب-•
واسطه ها، داللها، )شناسايي عوامل دخيل در توسعه بازار موجود آب•

و (تيبنگاه ها، سرمايه گذاران بخش خصوصي و تعاوني شبه دولتي و دول
نقش آنها

بررسي فرايند تعيين نرخ خريد و فروش آب•
دائمي، اجاره اي، )بررسي انواع مبادالت و معامالت در بازار آب •

...(حجمي،ساعتي و
بررسي نحوه ثبت و تنظيم قراردادها و مستندات مبادله آب•
بررسي نظام و ساز و کار تضمين مبادالت آب•
ل بررسي موانع، مشکالت و نارسايي هاي وضعيت موجود در زمينه شک•

گيري و توسعه بازارهاي آب



برقراري ارتباط و تقويت زمينه و توجيه الزم در مجموعه شرکت آب •
منطقه اي 

چگونگي دخالت آب بران در بحث بازار آب و بررسي بازار هاي غير •
رسمي و رسمي موجود در منطقه 

ارائه آموزش هاي الزم به ذينفعان و دست اندر کاران •
ايجاد تعامل و هماهنگي بين دستگاههاي دولتي و مشترک المنافع •

..،استان مورد نظر شامل سازمان کشاورزي،استانداري



مواد حقوقي و عرفي مرتبط با موضوع بررسي •
بانک اطالعاتي براي تعيين هزينه هاي استفاده بهينه از آبايجاد •
، سطحي: ساختار و چارچوب فرايند تشکيل بازار آب رسمي در آبهايارائه •

زير زميني و غير متعارف
ضاي نظام بازار يابي آب ، نحوه قيمت گذاري آب، ميزان عرضه و تقاتبيين •

و توصيه هاي الزم    به منظور تعميم آن به ساير نقاط کشور ....آب ، 
جلسات هماهنگي و کارگاه هاي آموزشيبرگزاري •
رساني تشکيل بازار آب و فراخوان متقاضيان خريد وفروشاطالع •
به بازار به تسهيل در انجام و ثبت معامله و ثبت نقل و انتقاالت مربوطکمک •

آب 
ساز وکار رسيدگي به تخلفات احتماليايجاد •
هماهنگي و انسجام  بين اقدامات و مراحل مختلف برنامه عملياتيايجاد •
پيشنهادات کاربردي براي هدايت و تداوم بازار آبارايه •



رفتار متقاضيان و فروشندگان آبپايش •
ه عملکرد بازار در قيمت گذاري ، تخصيص آب به مصارف مختلف ، صرفپايش •

جويي و نقش ذينفعان و ذيمدخالن در تغيير اين فاکتورها
خش تاثير بازار بر ميزان توليد ، تغيير الگوي کشت ، توزيع درآمد در بپايش •

کشاورزي و ساير
بخش هاي اقتصادي 

تاثير بازار آب برسرمايه گذاري جديد در بخش آبارزيابي •
و مستند سازي تجارب موفق و ناموفق در محدوده پايلوت بازار آب ثبت •
وت و ارايه کليه پارامترهاي موثر بر توفيق و يا شکست بازار در منطقه پايلرزيابي ا•

پيشنهادات الزم بمنظور ارتقاي شرايط استقرار بازار در محدوده پايلوت   
ساير سازي اقدامات و نتايج بدست آمده به منظور استفاده از تجربيات درمستند •

مناطق





بامرتبطاطالعاتوپیشنهاداتنظرات،آوریجمع:اصليهدف•
ردمطالعاتيمحدودهدراببازاراستقرارخصوصدرذینفعان
:زیرخدماتشرحوسواالتبهپاسخگوئيجهت

 بررسی فرآیند تعیین نرخ خرید و فروش آب

بررسی وضعیت موجود تعیین نرخ خرید و فروش آب در محدوده مطالعاتی

تحلیل درآمد نهایی محصوالت کشاورزی در نمونه های مورد بررسی

بررسی عوامل موثر بر تمایل به فروش و تمایل به خرید نمونه مورد بررسی

 (دائمی، اجاره ای، حجمی،ساعتی و)انواع مبادالت و معامالت در بازار آب بررسی...

 آبموانع و مشکالت وضعیت موجود در زمینه شکل گیری و توسعه بازارهای بررسی
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اقدامات انجام شده در بخش کشاورزي-1
مراجعه به اداره جهاد کشاورزي دولت آباد و شاهين شهر

مراجعه به مرکز خدمات کشاورزي گز

مراجعه به شرکت تعاوني کشاورزي شهداي گرگاب

 هر، دستگرد، دولت آباد، سين، شاهين ش)بازدید ميداني از مزارع و باغات کشاورزان منطقه

پرسشنامه کشاورزي53و تکميل ( گرگاب، محمود آباد و گز

  پرسشنامه گلخانه دار9بازدید از گلخانه هاي منطقه و تکميل

 پرسشنامه دامداري16منطقه  و تکميل ( گاوداري و مرغداري)بازدید از واحدهاي دامداري

8



صنعتاقدامات انجام شده در بخش -2
مراجعه به اداره صنعت و معدن شاهين شهر و دولت آباد

مراجعه به هيات امناي شهرک صنعتي محمود آباد

 صنعتي دولت آبادشهرک هيات امناي مراجعه به

مراجعه به اتحادیه سنگبري ها

مراجعه به دفتر انجمن کارخانه هاي آجر دولت آباد

 بازدید از سنگبریها محمود آباد و دولت آباد
تکميل پرسشنامه بخش صنعت

بازدید از کارخانه هاي آجرپزي  دولت آباد

9



ل تصاویري از تکمي

پرسشنامه هاي 

کشاورزي در منطقه

مورد مطالعه

10



نمونه  پرسشنامه کشاورزي
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نمونه پرسشنامه گلخانه

13



نمونه پرسشنامه دامداري
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ل تصاویري از تکمي

پرسشنامه هاي 

صنعت در منطقه 

مورد مطالعه

15



نمونه پرسشنامه صنایع
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دله آبمباگيري انجام معامالت وفرآيند شکل چگونگي بررسي 

:شوندميبنديدستهزیراشکالبهمنطقهدرآبمبادالتکليبطور

:بردارانبهرهباايمنطقهآبشرکت-1

احداثسدهايدرشدهحيازتآبکنندهعرضهسويکازايمنطقهآبهايشرکت
ابلقزيرزمينيهايآبحجمبرنظارتباديگرسويازوهستندنيرووزارتتوسطشده

ينابينتعاملچگونگيلذا.کنندميمراقبتهاآبايناستحصالحجمبربرداشت،
:شودميخالصهزيربصورتبهمنطقهبردارانبهرهباشرکت

چاهحفرمجوزاعطاي-
هاچاهکردنعميقمجوزاعطاي-
قنواتتوسعهمجوزاعطاي-
هاچاهآبفروشمجوزاعطاي-

27



دله آبمباگيري انجام معامالت وفرآيند شکل چگونگي بررسي 

:صنعتباصنعت-2
شدنبآکمفقدان،علتبهصنعتيکهشودمياطالقحالتيبهمبادلهنوعاين

ديگريصنعتازراخودمصرفيآب،کارخانهاختصاصيچاهشدنخشکياو
ذکربهالزمالبته.نشدمشاهدهبررسيموردمنطقهدرحالتاين.کندميتقاضا
درکه.شودشاملنيزراديگرصنعتپساببرايتقاضاتواندميتقاضااينکهاست
گبريسنهايکارخانهبيناوليهتوافقاتآبادمحمودصنعتيشهرکدرحالتاين

ازتواندبتصفيهازبعدبطوريکه.استگرفتهصورتپگاهشيرشرکتوشهرک
.کرداستفادهسنگبريدرشيرکارخانهاينپساب

61 28



:کشاورزيباصنعت-3

آبمشکلابکهصنايعيايکهگونهبهباشدميطرفهيکمنطقهدرارتباطنوعاين
مصرفيآبهستندآبفروشجوازدارايکهکشاورزيهايچاهازهستندمواجه

انيميدهايبررسي.(قبلبخشدرفروشيآبتوضيحات)کنندميخريداريرا
لهجمازکشاورزيصنايعالبته.ندادنشانراکشاورزيبهصنعتازآبانتقال

مصرفازغيرگاوداريچاهکهشدمشاهدهمنطقهدرمقياسبزرگگاوداريهاي
باتهگرفصورتمصاحبهکهداشتمجوزنيزصنايعبهفروشبرايتوليديواحد
هتهيبرايچاهاستفادهبهگاوداريواحدتمايلکهدادنشانواحدهااينازيکي

.استصنعتبهفروشازبيشتربسيارعلوفه
دهديمنشانمنطقهدرکشاورزيهايپرسشنامهتکميلکهاستتوضيحبهالزم
دهآيندرصنعتبخشبهآبفروشبهتمايليمنطقهکشاورزانازدرصد90که

.ندارند

دله آبمباگيري انجام معامالت وفرآيند شکل چگونگي بررسي 
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مجوزابالغيدستورالعملاساسبر•
مجازچاه۵برایصنایعبهآبفروش

.استشدهصادرکشاورزی

63
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:کشاورزباکشاورز-4

درزنيهنوزاستبودهمرسومدورهايگذشتهازکشاورزانبينکهمعاملهنوعاين
اجارهبهمراخودآبسهممنطقهکشاورزانبطوريکه.شودميمشاهدهمنطقهاين
نوعاينالبته.دهندمياجارههمبارازمينوآبمواقعبعضيدرودهندمي

درتانکريآبخريد.گيردميصورتموتورچيياچاهسرپرستنظرزيرمبادالت
.شودميمشاهدهنيزباغاتبرايمنطقه

دله آبمباگيري انجام معامالت وفرآيند شکل چگونگي بررسي 
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67

ه اغلب مراکز پروش طیور در شهرستانهای برخوار، شاهین شهر و میمه و اصفهان ب
.  درصد قرار دارند16و 27، 57ترتیب با 



68

و 75د شهرستانهای اصفهان و برخوار با بیشترین میزان فعالیت در پرورش دام حدو
.  درصد می باشد18



69

یور و شهرستان برخوار و اصفهان دارای سطح باالیی از فعالیت در دو بخش پرورش ط
رید آب اما کیفیت نامناسب آب چاه ها در این مناطق، پتانسیل خ. دامداری می باشد
.را باال برده است



70

چه، صنایع عمده مستقر در منطقه واقع در پنج شهرک صنعتی محمود آباد، کمش
دولت آباد، خمینی شهر و بزرگ شمال اصفهان 



71

(مهمترین مرکز خرید آب تانکری: محمودآباد)سنگبری و ( خریدار آب و خاک)آجرپزی
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درصد چاههای مجاز

تعداد چاه مجازشهرستان
تعداد چاه 
غیر مجاز

۲۵۱۰۸۷۲اصفهان

۳۱۶۳۳۰خمینی شهر

۶۴۶۱۴۴برخوار

شاهین شهر و 
میمه

۵۲۷۶۹

۳۲نجف آباد

۱۰اردستان

۴۰۰۳۱۴۱۷مجموع

63
8

16

13

اصفهان

  ين  شهر

بر  ار

شاهين شهر

62

23

10

5

اصفهان

  ين  شهر

بر  ار

شاهين شهر

درصد چاههای غیر مجاز



75

:شرایط فعلیشهرستان برخوار مقاوم ترین شهرستان در فروش آب در
خورزوق، حبیب آباد، :2دستگرد، گز، دسته : 1درجه مقاومت به ترتیب در شهرهای  دسته •

ناطق صنعتی مقاومت کمتر به دلیل امکان تغییر کاربری با توجه به نزدیکی به م)دولت آباد 
(و شهری

در زیر بخش زراعت، برای چاههای مشاع، معموال، مبلغی مبادله نشده و سهم آبه های•
. ساعتی به صورت قرضی در اختیار سایرین قرار می گیرد

وز فروش تانکری آب توسط شرکت آب و فاضالب شهری از طریق تانکرداران دارای مج•
بهداشت به مرغداری ها و گاوداری ها

80000تا 50000ریال به ازای هر مترمکعب که با هزینه حمل بین 20000قیمت فروش •
به ازای هر مترمکعب 



76

:طرح پیاده سازی بازار آبشهرستان برخوار مقاوم ترین شهرستان در فروش آب در
وجود سرمایه نیروی متخصص کشاورز•
بکه سرمایه گذاری در جهت احداث زیرساختاهای فنی از جمله کانال آبیاری و زهکشی و ش•

تحت فشار
خاک نسبتاٌ حاصلخیز زراعی•
(مراکز دامپروری)وجود بازار فروش محصوالت •
چاه های با توجه به شاخص)نظارت اجتماعی نسبتا  باال و حساسیت نسبت به مقوله آب •

(غیرمجاز
مهاجرپذیری نسبتا  کم و انسجام بافت بومی•
(هاناراضی اطراف مجموعه نقش ج: مثال)نداشتن سند مالکیت و امکان تصرف اراضی •
پایین بودن سطح اطمینان اجتماعی به اقدامات مدیریت آب•
امید به دریافت حقابه به آب سطحی با توجه به پیگیری های حقوقی•



77

ت در این شهرستان به دالیل زیر امکان فروش آب از کشاورزی به صنع
:وجود داشته است

نزدیکی به منطقه صنعتی محمود آباد•
تغییر کاربری اراضی و توسعه مناطق شهری و صنعتی•
مهاجرپذیری باال و از بین رفتن بافت بومی منطقه•
تغییر ساختار اشتغال منطقه•
کمبود نیروی کشاورز متخصص•
تعداد چاههای غیرمجاز علیرغم نبود نظارت)نظارت اجتماعی پایین •

(اجتماعی به دلیل نبود فعالیت کشاورزی کم می باشد



هایآبهسهمونشدهمبادلهمبلغيمعموال،مشاع،چاههایبرایزراعت،بخشزیردر•
.گیردميقرارسایریناختیاردرقرضيصورتبهساعتي

میمهوشهرشاهینبرخوار،شهرستانآبامورازمجوزدارچاههایازتانكریخرید•
رخ،ناین.شهرشاهینبهشتهشتخیابانچاهازمكعبمتربرریال۲۵000:آبخریدنرخ–

.رسدبنیزشدهیادعددازکمتربهوباشدمتفاوتتواندميچاهآبکیفیتبهبسته

17تانكریکبرای.استمتفاوتمسافتبهبسته:تانكردارسودحاشیهونقلوحملهزینه–
۶3000مكعبمترهرازاءبهرفت،کیلومتر۲۵تقریبيمسافت(لیتری17000)مكعبيمتر
.ریال800000تا1۵00000آب،خریدنرخاحتسابباتانكرهریعني.ریال

یکبهحملبرایمكعبمتربرریال88000تا۴7000حدود:آبخریدهزینهجمعسر–
کیلومتری۲۵مسافت

78



برخوار-چاههایدارایکنتورحجميبهتفكیکنوعمصرفدرمحدودهاصفهانموقعیت
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ت در این شهرستان به دالیل زیر امکان فروش آب از کشاورزی به صنع
:وجود داشته است

نزدیکی به منطقه صنعتی محمود آباد•
تغییر کاربری اراضی و توسعه مناطق شهری و صنعتی•
پرتراکم ترین شهرستان در استان )عدم وجود زمین کشاورزی •

(اصفهان
نظارت اجتماعی پایین به دلیل تعدد چاههای غیر مجاز•
تغییر ساختار اشتغال منطقه•
کمبود نیروی کشاورز متخصص•
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ت در این شهرستان به دالیل زیر امکان فروش آب از کشاورزی به صنع
:وجود داشته است

نزدیکی به شهر اصفهان•
تغییر کاربری اراضی و توسعه مناطق شهری و صنعتی•
دارای حقابه از رودخانه زاینده رود•
نظارت اجتماعی پایین به دلیل تعدد چاههای غیر مجاز•
وجود مراکز دامداری و پرورش طیور•
(شوری باال)کیفیت پایین آب چاه ها در منطقه •
تغییر ساختار اشتغال منطقه•
کمبود نیروی کشاورز متخصص•



بآمحليبازارهایساماندهيدرمقرراتتنظیمنهادجملهازمهمينهادهایوجودضرورت•

بخشدودربرخوارواصفهانشهرستاندوباالیفعالیتعليرغمچاههاآبنامناسبکیفیت•
.استبردهباالمناطقایندرراآبخریدپتانسیل،دامداریوطیورپرورش

قرارواربرخشهرستاندراغلبکهآجرپزیخاصبهطوروساختمانيمحصوالتساختصنایع•
.دنميشوشناختهمطالعاتيمحدودهدرخاکوآبخریداربهعنوان،گرفتهاند

د،دارنقرارشاهینشهرشهرستاندراغلبکهسنگپرداختودادنشكلبرش،ایعصن•
.ميباشندمنطقهدرتانكریآبخریدمرکزمهمترین
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شناسايي عوامل دخيل در توسعه بازار موجود آب

درموجودآببازاربودنناقصازحاکيحضوريهايمصاحبهازشدهآوريجمعاطالعات
:آناصليداليلاز.باشدميمنطقه
آبکنندگانعرضهازناکافياطالعات
آبفروشمجوزهايازکشاورزاناطالعيبي
آبکنندگانتقاضاازناکافياطالعات
مجوزدارايآبفروشانتوسطآبفروشبرايتضمينيقيمتوجودعدم
گرديبخشهايبهفروشبراييکپارچگيعدموچاهيکاززيادهايسهمتعدادوجود
آبارزشازکشاورزيزمينارزشاستقاللعدم
هاآبهسهمحقبودنوراثتي

31

کارخانه داراندامدارانگلخانه دارانکشاورزان
۵018۴0-(درصد)تمایل به خرید آب 
---۲0(درصد)تمایل به فروش 



كشاورزيآب به فروش تمايل برآورد عوامل موثر بر 

بررسي فرآيند تعيين نرخ خريد و فروش آب

دار نشده اندمعن  «سطح س اد»و «درآمدبه وابستگ  »يمتغيرها .

افزااي   م که مفهاين به . دارددارمعن  و منف  اثر (باشدم  از تجربه ن ادي )کشاورزان  سن متغير

.يابدفروش آب کاه  براي کشاورزان پذيرش سن کشاورزان باعث شده است احت ال 

 مالکيزت فهز م کزه ماين به . به فروش نشان داده استت ايل را بر معن  داري اثر مثبت و مالکیتمتغير

.دهدافااي  م فروش آب را براي کشاورز پذيرش احت ل زمين داشتن بر آب و 

 دعزا داشزتند اگزر قرار گرفت که کشاورزان ابررس  علت م رد اين به زمین کشاورزيفاصله متغير

ي  قي زت زمينهزا افااآنها و به تبع تغيير کاربري باشد، امکان شهري ناديک به مناطق زمين کشاورزي 

غيزر ايزن متدار معن  و منف  عالمت . م  آيدب ج د زمين از جداي به فروش آب ت ايل وج د دارد لذا 

.م  يابدافااي به فروش پذيرش ادعا است که هرچه فاصله ک تر باشد احت ال اين بر تاکيدي 
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بررسيمورد نمونه انواع و اشکال مبادالت و معامالت در بازار آب 

انواع مبادالت و معامالت در بازار آببررسي 

کارخانه داراندامدارانگلخانه دارانکشاورزانو فروشخرید نحوه 

درصد40درصد18درصد50درصد10کنندگانخرید درصد 

آبخرید نحوه 
اياجاره 

دائمي

آبخرید شکل 
ساعتي

حجمي

اجارهخرید یا متوسط قيمت 
150ساعتي 

هزارتومان در 
سال

مترمکعبي
تومان6000

مترمکعبي 
تومان8500

مترمکعبي
تومان6000
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دهستنسهيمآبچاهايدرزياديتعدادچونوهستندمالکخردهمنطقهکشاورزانبيشتر
ازبررسيموردنمونهدامدارانازدرصد32ودارانگلخانهازدرصد60کشاورزان،ازدرصد46)

بفروشندراآبشانسهمتوانندنمي(.باشدميسهم100تا10داريکهدارندسهمهاييچاه
.شودخريدارييکجاصورتبهچاهکهآنمگر

کشاورزانازدرصد42)بردبکارکشاورزيراستايدررازمينوآببايدمعتقدندکشاورزان
:اندتهگفقديمازگويندمينداردوفاييپولو(هستندآببازارتشکيلمخالفبررسيمورد

«  بگو کاش مالت به پول تبديل شودکني را نفرين مي خواهي کسي اگر »

ينههزکانالتأسيسبرايقبلسالهايدرداشتندرودزايندهازآبهحقسهمکهکشاورزاني
راهاچاهآبنبايدوشوندميزندهدوبارههازمينرودخانهآببازگشتبامعتقدندوکرده

.فروخت
کههمانطورودارندسنسال60باالي(بررسيموردکشاورزانازدرصد58)کشاورزانبيشتر

.بودبازارپذيرشعدمداليليکيخوداينداد،نشانرگرسيوننتايج

ارهاي آببررسي موانع و مشکالت وضعيت موجود در زمينه شکل گيري و توسعه باز

منطقهبخش کشاورزي نتایج برگرفته  از گردآوري اطالعات از 
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بهتمايلبررسيموردکشاورزانازدرصد20تنها)دارندآبفروشبهتمايلکهکشاورزاني
ايليتماصالوبفروشنددارانگلخانهوکشاورزانبهراآنحاضرندتنها(دادندنشانآبفروش
.ندارندصنعتبهآبفروشبراي

درمعتقدندآب،مشکلتااستمحصوالتفروشمشکلدامدارانعمدهمشکلمنطقهايندر
.آيدميبوجودهمابخريدبهتمايلتوليدي،محصوالتبرايمناسببازاروجودصورت

وجودباوباشندداشتهدامهابرايعلوفهتوليددرسهميخودشانبايدمعتقدنددامداران
نميزاعلوفهبرايدامداريچاهمازادآبازاستفادهکهنکتهاينتذکروشدهانجاممحاسبات

.ندارندآباينفروشبهتمايليهمباز.کندميايجادسودکمي

بهوکنندميخريداريتومانهزار7حدودمکعبمترهرقيمتباراآبفعال،هايمرغداري
.باشدکمترميزاناينازبايدقيمتخريدبهتمايلايجادبرايآنهاگفته

دريکشاورزوجودمعتقدند(محمودآباد)هستندصنعتيهايشهرکنزديکيدرکهکشاورزاني
کندجبرانراآلودگياينازبخشيتااستضروريصنايعايناطراف

ارهاي آببررسي موانع و مشکالت وضعيت موجود در زمينه شکل گيري و توسعه باز

منطقهبخش کشاورزي نتایج برگرفته  از گردآوري اطالعات از 
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موردنمونهدرصد79)ندارندآبفروشبهتمايليمنطقهدرکشاورزاناکثرگفته،پيشنتايجاساسبر
.استشدهبندياولويتوگردآوريزيرجدولدرآنهاشدهذکرداليل(بررسي

ميانگينبه فروش از طرف کشاورزان منطقهتمایل علل عدم 
انحراف 

معيار
ضریب 
تغييرات

رتبه

3.8111.9320.5061.شودمي منطقه نابودي کشاورزي باعث کشاورزي فروش آب 
3.6421.8820.5162.منطقه خواهد شدزمين هاي کشاورزي فروش آب باعث کاهش ارزش 

از ي بسيارشدن بيکار در اثر فروش آب باعث فعاليت هاي کشاورزي کاهش 
.مشغول کارند خواهد شدکشاورزي که در حوزه افرادي 

3.5091.8250.5203

ته که در مشاغل وابسبسياري بخاطر فروش آب افراد کشاورزي در اثر کاهش 
.خواهند شدبيکار مشغول به کارند ( مثل حمل و نقل)کشاورزي به 

3.3771.7570.52014

به اطميناني و فروش آب، کشاورزان خرید بازار آب و تشکيل درصورت 
.آن ندارندپایدار استمرار 

2.6601.6280.6125

2.6041.6450.6316.شودهاي غيرمجاز مي برداشت افزایش منافع حاصل از فروش آب باعث 

2.5661.6230.6327.نمایدکه دولت به وعده ها و تعهدات خود عمل نيستند کشاورزان مطمئن 

ارهاي آببررسي موانع و مشکالت وضعيت موجود در زمينه شکل گيري و توسعه باز

منطقهبخش کشاورزي نتایج برگرفته  از گردآوري اطالعات از 

53



جدااورزان،کششفافنبودنسندهایحقآبههاینگرانيکشاورزاناز،ترسازنابودیکشاورزی،بییكارشدن،•
مایالباهدربلندمدتمنجربهپاایینباودنتآنهاخطرافتادنحقوقمالكیتبهوزمیننبودنمالكیتآباز

.فروشودرنهایتپتانسیلآبقابلجابهجایيميشود

نعتوبااتشاكیلباازارآبباینصاحقآبهدارانتماميموافقتتشكیلبازار،برایکاهشپیامدهایاجتماعي•
نزیاادیدربهعلتاینكهکشااورزا:کشاورزینیزجزوعواملموثربرمیزانآبقابلجابهجایيشناسایيشد

یکچاهسهمدارند

سهمتغذیهسربهعلتک:داشتمنطقهخواهدمسایلزیستمحیطيتشكیلچنینبازاریکمترینمغایرترابا•
مجازازتخلیه(درصد۲۵)سفرههایزیرزمیني

89

قیمتودشواجراآببازاراجرایيدستورالعملهایتماميوشودگرفتهنظردرکشاورزانپذیرششرایطاگر
صنایعبرایدیگرطرفازوکردهحاصلاطمینانپایداردرآمدازکشاورزانکهشودتعیینطوریبازاردرآب

بهاورزیکشبخشازجابهجایيقابلآبمقادیرباشد،بهصرفهمقرونآبخریدغیرکشاورزیوکشاورزی
دادخواهدپوششرامنطقهنیازازباالیيسهمغیرکشاورزیوکشاورزیصنایع



شبکه آبیاری دشت برخواربهره برداری از 
جلوگیری از نابودی منابع آب 

بقای تضمین زیرزمینی و 
کشاورزی منطقه

شدهاستاقدامبهبهرهبرداریازشبكهآبیاریدشتبرخوار137۵سال•
منبعاصليتأمینآباینشبكه،رودخانهزایندهرود•
اینوليهزارهكتاراست۲0درحالحاضرسطحزیرکشتآبياینشبكهتنها•

هزارهكتاراز۴0شبكهقادراستدرصورتافزایشظرفیتکانالانتقال،بیشاز
اراضيمنطقهراآبیارینماید

الزامات اساسی 
تشکیل بازار آب 

مجهزنمودنچاههایمحدودهموردنظربهوسایلاندازهگیریو
(کنتورهایهوشمند)تحویلحجميآب

اندازهگیریحجمآببرداشتشدهتوسطبهرهبردارانازمنابعآب
جلوگیریازهرگونهبرداشتغیرمجاز
ایجادتعادلبینمنابعومصارفآبزیرزمیني







درآنازدیگریمفهوموشكلکهاستآبمصرفحقهمانحقابه•
:استآمدهمدنیقانون

براییاکندمشروبراخوداراضیمباحهنهرهایازداردحقهرکس”•
ذیحقباشدمقدماوآببردنکهآنكسوکندجدانهرآناز..وآسیاب
براواولویتونهرورودخانهازحقداشتنبنابراین.گرددمیتلقی

ویافتهمفهومحقابهشكلبهبعدهاکهاستآبحقهماندیگران
.استشدهمتبلور

دفاتردربایستیآبمصرفحقیاحقابه:آبعادالنهتوزیعقانون•
یادادگاهحكمیامالكیتسندیا(محلیطومارهای)قدیمجمعجزء

رایدابایستیحقابهدارندهلذا.باشدشدهتعییندیگرقانونیمدارک

.باشدآبمصرفحقومندیبهرهجهتمستنداتی



oآبمصرفپروانهآب،عادالنهتوزیعقانون27مادهاساسبر
مگراستشدهصادرآنبرایکهاستمواردیوزمینبهمختص
.گردداتخاذمنطقهدردولتتوسطدیگریتصمیماینكه

oنداردحقکسهیچآب،عادالنهتوزیعقانون28مادهاساسبر
درآنكهجزبهمصرفیبهداردراآنمصرفاجازهکهراآبی

رهصادپروانهانتقالحقهمچنینوبرسانداستشدهقیدپروانه
تبعبهمگرداشتنخواهدنیرووزارتاجازهبدوندیگریبهرا

.نیرووزارتاطالعباومصرفهمانبرایوزمین

لهمبادوبودهزمینبهوابستهآبمالكیتقانونیمواداینطبق•
بادولتتوسطشدهمهارسطحیآبهایحقابهموقتیادائم

.باشدمیپذیرامكاننیرووزارتموافقت



oیاچاهحفربافردیاگرایران،مدنیقانون152مادهاساسبر
آببهنسبتنمایدپیدادسترسیمشترکمنبعیكبهنهراحداث

یاهمهتواندمیونمودهپیداخصوصیمالكیتشدهاستخراج
.بفروشدراشدهحیازتآبازبخشی

oکشوراجتماعی–اقتصادیتوسعهسومقانون106مادهاساسبر
تقویتلزومبرتوسعهچهارمقانون17مادهاجراییمستنداتو

.استشدهتأکیدمبادالتتسهیلومحلیآببازارهای
oورودکهآبطرحهایدرگذاریسرمایهتشویققانوناساسبر

آبانتقالوتأمینمنظوربهراخارجیوداخلیگذارانسرمایه
سرمایهبهتوافقیقیمتبهآبفروشمجوزاست،نمودهفراهم
.استشدهدادهگذار

oبهکشوراجتماعی–اقتصادیتوسعهپنجمقانون142ماده
آبارزشبهتوجهوایمنطقهومحلیبازارهایتقویتمنظور



تصادیارزشاقتوجهبهمطالبفوقبازارآببهعنوانمكانیزميکهدرآنمنابعآبطبقبا•
.آنتخصیصميیابد،تلویحاًموردتوجهقانونگذاربودهاست

توضیحقانون

قانونمدنيایران1۵۲ماده
نبعامكانمالكیتخصوصينسبتبهآباستخراجشدهازیکم

.دوميتواندهمهیابخشيازآبحیازتشدهرابفروشآبيمشترک
لزومتقویتبازارهایآبمحليوتسهیلمبادالتبرنامهسومتوسعه10۶ماده۲تبصره

قانونچهارمتوسعه17ماده

نگرشمدیریتجامعوتوامانعرضهوتقاضادرکلچرخه
آببارویكردتوسعهپایداردرواحدهایطبیعيحوضههای

و،آگاهسازیعموميارزشاقتصادیآبآبریزبالحاظنمودن
مشارکتمردم

تأکیدبرتقویتبازارهایمحليومنطقهیوتوجهبهارزشآبقانونپنجمتوسعه1۴۲ماده
ایقانونتشویقسرمایهگذاریدرطرحه

آب
انتقالمجوزفروشآببهقیمتتوافقيبهسرمایهگذار

بسیاستهاوراهبردهایتوسعهمنابعآ
درمطالعاتطرحجامعآب

ازطریقتوجهبیشتربهارزشاقتصادیآببهرهوریافزایش
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فروشآبتخصیصدستوریودولتيمنابعآببینبخشهایمختلفعليرغموجودمستنداتقانونيخریدو•

ميتواناقداماینموادقانونيمالكیتآبوابستهبهزمینبودهوبدونموافقتوزارتنیرونطبق
بهفروشآبنمود

نشدهقابهمطلقمانعدادوستدحهرچندبهاعتقادبرخيکارشناسانموادقانونيمذکوربهطور•
وجاودامارفعتناقضاتوموانعقانونيم.وامكانخریدوفروشآبدرشرایطویژهوجوددارد

.جهتتشكیلبازارهایآبضروریميباشد
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توضیحقانون
.منابعآبازمشترکاتودراختیارحكومتاسالمياستقانوناساسي۴۵اصل
قانونتوزیع۲1ماده

عادالنهآب
یروتخصیصواجازهبهرهبرداریازمنابععموميآبمنحصراًتوسطوزارتن

(مغایربابازار)
قانونتوزیع۲7ماده

عادالنهآب
روشمحدودیتهایينیزبرایخریدوف)زمیناختصاصپروانهمصرفآببه

(آب
قانونتوزیع۲8ماده

عادالنهآب
یمگرمصرفآبفقطمطابقباپروانهوعدمانتقالپروانهصادرهبهدیگر
بهتبعزمینوبرایهمانمصرفوبااطالعوزارتنیرو



باعر  افررایش ممکرن اسرت دسرتور العمل اجرایی کرردن ایرن : دومسوال •
گردد؟آب برداشت 

باا)فصاولکهباتغییرکاربریچاهازکشاورزیبهصنعتاینامكانبوجودميآیدکهامكاناستفادهآبدرهمهچرا
ازاددرفصوليدرحالیكهقبالممكنبودبخشيازآبم.تاآخرینقطرهحقآبهبوجودميآید(توجهبهمصارفصنعتي

تخراجکهموردنیازنبوده،مصرفنگردیدهودرچرخهطبیعيرودخانهقرارگیردویااازسافرههایآبزیرزمیناياسا
.نگردد

آبخوانبراساسآئیننامهمصرفبهینهآبوشرایطتعدیلاصالحوتعدیلپروانههاضرورت•

دستورالعملموجودبرایتبدیلکاربریازکشاورزیبهصنعت•

.قوانینموجودکافيهستندوالزماستجزئیاتخریدوفروشدردفاترکارگزاریمشخصگردد
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برایایجادسهولتدرتأمینآب138۵قانونتوزیععادالنهآبدرسال۲8و۲7اصالحدستورالعملاجرایمواد•

نونيدرگردیدکهبهواساطهآنبرخايمواناعقاامولداصالحموردنیازصنایعوخدماتبارویكردایجاداشتغال

.گردیدهاستمرتفعجهتایجادبازارآب

.اماهمچنانابهاماتيدراستفادهازایندستورالعملدرشریطبازارآبوجوددارد•

ال برخی از متخصصان بهره برداری در شرکت های آب منطقه ای معتقدند که در حر: سوال اول•

ل نحروه حاضر نیز بر با توجه به امکان تغییر کاربری چاه های مصرف برر اسراد دسرتورالعم

ود قانون توزیع عادالنه آب، بازار آب غیر رسمی شکل رسمی تری به خر28و 27اجرای مواد 

گرفته است و مطرح می کنند که آیا بازار آب جدید اهداف جدیدی را دنبال می کند؟ 
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ساماندهيوضعیتبازارآبموجود:هدفطرح

دخالتدولتشامل:
درجهتامنیتغذایي،کشاورزیشدنویاحفظبخشصنعتيبررسيبرنامه

مجازبرداشت،فروشآبدرسقف

پروانههاتعدیلواصالحبهنیاز

آبخوانتأثیرتغییرکاربریپروانهمصرفبرو

؟وچهبخشيازآنبهنفعآبخوانبرداشتشود

يازهمچنینبازارانحصارینباشد،باهطوریكاهکلیاهمناافعوهزیناههایناشا
خریاداران،)نتصمیماتمرتبطبامصرفومبادلهآبتنهابهخودتصمیمگیرندگا

.اصابتنمایدونهبهاشخاصثالث(فروشندگانوحقآبهداران
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ادمحمودآبصنعتيشهرکمحدودهدرموجودصنایعبهراآباغلبکشاورزیچاهایدارندگان•

یاتهبهآباغلبفروشنده،وخریداربینواسطهبدونفروشوخریدجایبهاما.ميفروشند

باوردميگیقرارهیاتاینانحصاردرآبمیانایندروميشودفروختهصنعتيشهرکامنای

.ميشودفروختهواقعيمصرفکنندگانبهمتفاوتنرخ

.ميباشدموفقآببازارالزاماتازیكيبازاردرواسطهافرادحذف•

زاماتالازیكيفروشوخریدقابلمیزانازفروشندگانوخریدارنهمهکاملاطالعهمچنین•

.ميباشدبازار

کاملرقابتکاملرقابتعموميشرایطبرقراری•
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:معایب
عتی و امکان تغییر کاربری اراضی کشاورزی با توجه به توسعه صن-1

شهری در منطقه
امکان فروش خاک زراعی به کوره های آجرپزی-2

:مزایا
استفاده بهینه از منابع آب محدود از طریق-3
توسعه کشتهای گلخانه ای در محدوده •
(صرفپربازده و کم م)تغییر الگوی کشت به سمت زعفران و پسته •
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وبات،مصکلیهآببازاراستقرارپیشبردمنظوربهشودمیپیشنهاد
میآببازارایجاداسربرمانعیکههانامهآیینودستورالعملها

.شوندلغوپایلوتمناطقدرباشند،

یبایستیاکهشوددیدهمجموعهیکصورتبهآنالزاماتوآببازار
.نگردداجرااستبهتریاوگردداجراکامال

کمکور،کنتنصبها،پروانهاصالحوتعدیلمجاز،غیرچاهبستنشامل
وزیرزمینیآبهایازبرداریبهرهدرمردمیتشکلهایایجاددر

نندگانکمصرفبینوهاحوضهبینمبادلهبرایخاصضوابطتدوین
مختلف



با تشکر



مختلفمحصوالتنهایيتولیدنهادهآبدرمقایسهشاخصارزش
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ربازادرشرکتدرخواستهایخصوصدرتصمیمگیریمراحلدررویهوحدتایجاد:هدف
پایلوتمنطقهدرزیرزمینيآب

(محمودآبادصنعتيشهرکحوالي)برخوار-اصفهانمطالعاتيمحدوده:اجرامحدوده

نطقهایمآبشرکتوایرانآبمنابعمدیریتتخصصيمادرشرکت:اجرامسئولیت
اصفهان
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ضوابط و شرایط:

شرکتدربازارآبدردشاتهایآزادوممنوعاهمخاتصباهچاههاایياساتکاهدرزماان•
.باشنددارایپروانهبهرهبرداریمعتبردرخواست،فعالودردستبهرهبرداریبودهو

:کهبهرهبردارانيميتوانندواردبازارشوندتنها•

کنندحجميبررویچاههاباهزینهخوداقدامبهنصبکنتورهایاندازهگیری.

عدیلشدهپروانهبهرهبرداریباتوجهبهشرایطزمیناصالحوباتوجهبهشرایطآبخوانت
.باشد

متقاضيملزمبهپرداختکلیهحقوقدولتيبراساستعرفههایمصوبباشد.

موافقتبافروشآبتاسقفمجازبرداشتوبهمیزانمندرجدرپروانه•

دهامكانپذیربودنخریدآبازچاههایيکهپروانهآنهاقبلازممنوعیتمنطقهصادرش•
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اکثرباهموافقتبافروشآببایدصرفاًتاسقفمجازحجمبرداشتسالیانهفعلايچااهوحاد•
دیلبراسااسآیینناماهمصارفبهیناهآبوشارایطتعا)میزانمندرجدرپروانهبهرهبارداری

.صادرهبودهوموجبافزایشبهرهبرداریسالیانهازچاهنگردد(آبخوان

دهباهصادرشمنطقهقبلازممنوعیتآنهاکهپروانهحفروبهرهبرداریخریدآبازچاههایي•
ایانبنادهایبارعایتساایر(شهرداریهاشرب،صنعت،خدماتوفضایسبز)سایرمصارف
.امكانپذیراستدستورالعمل
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آزادوممنوعهوعادمهایدشتصورتخریدقسمتيازآبچاهکشاورزیمجازوفعالدردر•
ردرفویااساایرمصاارفمصاهماانبرایحفرچاهدیگری،امكانانتقالآبازطریقلوله

:همانآبخوانبارعایتمواردزیربالمانعميباشد

صادرشودبراییكبارویکحلقهچاههرچاهکشاورزیصرفاًمجوزحفراز.

۲۵ماندهمقدارباقیبرداریبهرهدرصدحجمآبخریداریشدهبهنفعسفرهذخیرهومجوز
.برایمتقاضيصادرگردد

جدیادحفارشاده،بایادبااهزیناهخادماتي-صنعتيدوچاهکشاورزیمجازموجودوهر
.داریمجهزشودمتقاضيبهکنتورباقابلیتکنترلبرداشتآباضافهترازپروانهبهرهبر

زپان فعليچاهکشاورزیدرچارچوبسقفمجازپروانهبهرهبردارینبایدکمتاراآبدهي
.لیتردرثانیهباشد

مترمكعبدرشبانهروزباشد۲۵ازترکمآبجابجایيموضوعاینبندنبایدحجم.
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تغییارنمودنتمامیکحلقهچاهآبکشاورزیمجازوفعالبادونالمنفعهمسلوبوپروخرید•
کیفیاتدرصاورتعادمتغییارتواندميکاربریاراضيتوسطاشخاصبالمانعبودهوشرکت

صاارفوفاحشدرمنابعآبزیرزمینيبینمحلچاهکشاورزیوچاهپیشنهادیبرایساایرم
تعدماضراربهمنابعآبمجاور،نسبتبهصدورپروانهحفرچاهدرمحلجدیادوصارفاًجها

درهماانآبخاوان(صنعت،خدماتوفضایسابزشاهرداریهاشرب،)مصارفغیرکشاورزی
قانونبرنامهپانجم1۴0اقداموپروانهبهرهبرداریچاهجدیدراباتوجهبهتكلیفبندالفماده

درصدحجممجازبرداشتساالیانه7۵توسعهکشوردرتعادلبخشيمنابعآبحداکثرتاسقف
:البته.فعليچاهکشاورزیصادرنماید

ودارایچاهکشاورزیموضوعاینبند،بایستيدرپن سالمنتهيباهتااریخدرخواسات،فعاال
.سابقهبهرهبرداریباشد

هدایتالكتریكيمیزان(Ec)آبچاهکشاورزیوآبمحلپیشنهادیچااهبارایصانعتنبایاد
يجابجایيچااهکشااورزیدارایآببااهادایتالكتریكا.درصداختالفداشتهباشد۲0بیشاز

(Ec)ترودارایآبمناسببهمحليکهدارایهدایتالكتریكيکم(Ec)تراساتبالماانعبیش
.باشدمي

درصاورتجایگزینيچاهبایستيبهدفترحفاظتوبهرهبرداریمنابعآباساتانارساالوپرونده
.تأییداقدامشود
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،واگذاریویاتغییرنوعمصرفآبچاههاایشاربوبهداشاتشاهریوروساتایيوفروش•
غییارشهرکهاتوسطشرکتهایآبوفاضالبشهریوروستائيممنوعاستودرصورتت
فادهازکیفیتیاآلودگيآبآنهاوحفرچاهجدیدشربوبهداشتدرصورتعدمامكاناسات
ختیاارپسابمجوزچاههایقبليلغووتخصیصآبآنجهتسایرمصارفغیرکشاورزیدرا

.شرکتقرارميگیرد

وین،محدودههایمطالعاتيآزاد،باارتقاءراندمانآبیاریدراثراجرایسیستمهایآبیارینادر•
ميتوانادبااکهمیزانآبموردنیازجهتآبیاریاراضيقبليمتقاضيتقلیلميیابد،شارکت

،نسبتتوافقمالكینچاههایفعالومجازیادشدهبجایصدورمجوزتوسعهسطحزیرکشت
درصادبارایساایرمصاارفغیار۵0بهتغییرنوعمصرفحجمآبصرفهجویيشدهتاسقف

درمحادودههای.اقادامنمایاد(شرب،صنعت،خدماتوفضایسابزشاهرداریها)کشاورزی
درصدحجمآبصرفهجاویيشادهبارایمصاارفغیارکشااورزیباه۲0مطالعاتيممنوعه

یحجامآبمیزانآبصرفهجویيشدهبانصابکنتاورانادازهگیر.متقاضياختصاصميیابد
.قبلوبعدازاجرایسیستمهایآبیارینوینتعیینوکنترلميشود
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درمحادودهطارحآنهااکشاورزیکهتمامياراضيتحتشاربچاههایآبخریدوفروش•
قبليچااهبرایمالکدادهاند،جامعیاهادیشهروروستابهمسكونيیاتجاریتغییرکاربری

والمنفعهمسالوبپروانهبهرهبرداریچاهمربوطهکانلمیكنوچاهپرو.نميباشدامكانپذیر
.تخصیصآنبرایمصارفغیرکشاورزیدراختیارشرکتقرارميگیرد

118



نحوه اجرا:

یدتقاضایآبموضوعایندستورالعمل،متقاضيباخریدوفروشدرخواسترسیدگيبهبرای•
زانوکتبيخودرابههمراهکلیهمدارکومستنداتمربوطبهچاه،زمینمحلوقوعچااه،میا

نوعمصرفنوعمصرف،وضعیتقبليوفعلياراضيتحتکشت،دالیلوضرورتهایتغییر
.تحویلنمایدهکارگزاریبازارآببآب

وصدورمجاوزجابجاایيوفعالنمودنچاهمجازوالمنفعهمسلوبمواردیکهدرخواستپرودر
ومحالجدیدمصرفاحداث،ارایهمدارکومستنداتمربوطبهمحلشودميحفرچاهجایگزین

زمراجاعموافقتاصوليتأسیسصنعتیاخدماتواستعالممیزانآبموردنیاازا،حفرچاهجدید
.نیزتوسطمتقاضيارایهگرددذیربط

مجاددبایدبههمراهسایرمدارک،تعهدنامهرسميمبنيبرعدمدرخواساتتاأمینآبمتقاضیان
باه(واراضايتحاتشاربآن)برایمصارفقبليوسایرمصارفرادرمحلچاهفعالومجااز

.شرکتتحویلنماید
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کشااورزیآب،متقاضیانبایدتكلیفمالكیتزمینمحلچاهفروشدائمتقاضایباهمزمان•
.رانیزمعیننمودهومراتبرابهشرکتاعالمدارد

ازدیادازضمناخذکلیهمدارکوتشكیلپروندهبااعازامکارشاناسوبآبمنطقهایشرکت•
ععادالناهارجاعتابرابرقاانونتوزیاهاپروانهمحل،موضوعرابهکمیسیونرسیدگيبهصدور

.نمایداقدامالزممعمولدستورالعمل،آبوسایرمقرراتموردعملواین
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.استنشدهآببازارهایتشكیلمانعآبمنابعبودنملی•
.دمیباشآببازارهایتشكیلالزمشرایطجزءزمینازآبمالكیتتفكیك•
خصوصابازارکاراییدرمهمنقشیحقابههااولیهتخصیصمكانیزم•

.استداشتهآننشدنانحصاری
(...ومبادلهقابلیتمتعلقه،آبمقدارمصرف،نوع)حقابههاصحیحتعریف•

.میباشدآببازارهایالزاماتجزءنیز
کاهشحقابهها،دائممبادالتتضمیناطالعات،تبادلباعثمردمیتشكلهای•

بیناحتمالیمنازعاتحلومبادالتازناشیمنفیخارجیعوارض
.شدهاندبهرهبرداران

بازارهایدروقانونبراساسرسمیبازارهایدرمبادالتاجراییضمانت•
هبودعرفیقوانینبهبهرهبردارانپایبندیواعتماداساسبرغیررسمی

.است
راییاجسیستمیكازاستفادهبامیبایستمنفیجانبیعوارضکاهشجهت•

.گرددوضعخاصیمحدودیتهایوقوانینکارآمد



o

o

o

o

o

o

o



oناکارآمدیموجببازاربرحاکمانحصاریورقابتیغیرشرایط

.شودمیبازار

ت،رقابنبودبهتوانمیشودمیبازارشكستباعثکهعواملیاز

.کرداشارهاقتصاددرثباتعدمواطالعاتفقدانخارجی،اثرات

كیساختاروارکانکهاستاینگرفتنظردربایدکهمهمینكته

کاالیآبکهبازاریبااست(شرب)نهاییکاالیآبآندرکهبازار

.استمتفاوتکامالاست(صنعت)ایواسطه

ونیقانوبسترهایبودنفراهمبهوابستهبازارکاراییواستمرار

.استمدیریتدرتسهیلبرایاجرایی



•

•

•

•Stock exchange

•

•



•

•

.



تعاريف سند و پروانه

ارندهدبهکهاسترسمینوشتهیياوجوازاجازهنامه،:پروانه•
پروانهوکالت،پروانةمثل،.دهندمیرامعينیفعاليتوکاراجازهآن

اشتغالپروانهکار،پروانهبهداشتی،پروانهبهرهبرداری،

ستفاده،ازمانمدتشرايط،تواندميپروانه،كنندهصادردستگاه
.نمايداعمالمتقاضيبرايپروانه،درمحدوديتهاييومكان

،نوشتاریازاعمشده،ثبتاطالعاتازاستعبارت:سند•
یحقوقياحقيقیاشخاصوسيلهبهکهشنيداریديداری،

انونقتعريفبهبنا.باشدنگهداریارزشدارایوشدهايجاد
مقامدرکهاستنوشتهایسند،۱۲۸۴درمادهايرانمدنی
مالكيتسندزمين،مالكيتسند:مثل.باشداستنادقابلدفاعودعوی
خودرويامنزل،


