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 کارگاه توسعه بازار آب

تعامالت شکل گرفته فی مابین ستاد احیا دریاچه ارومیه و پیرو  مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران

کارگاه  8931 دی ماه 81 دوشنبه در تاریخمدیریت حوضه آبریز ماری دارلینگ  دانشگاه ملبورن استرالیا در خصوص

اتاق ایران برگزار کرد. در این کارگاه در  Aitherمشاور  همراهی شرکت را با "توسعه بازار آب"آموزشی با موضوع 

 متخصصان وو  شرکت این با حضور مدیران حوضه آبریز ماری دارلینگ در  گذاری و اصالحات آب دولت استرالیاسیاست

  کشور به اشتراک گذاشته شد. درکارشناسان این حوضه 

 مطالبی در خصوص بحران آب در دنیا و نقش بهبود مدیریت Aitherاز شرکت  Will Fargher در ابتدای جلسه آقای

رهایی اذاری آب در استرالیا یکی از راهکبازار آب را مطرح کردند. ایشان بیان کردند که ارزشگ ابزاری مانند استفاده ازبا  آب

ود مدیریت آب خود از آن بهره جویند. البته الزم به ذکر است که قبل از تشکیل هبتوانند در بکشورها نیز میاست که سایر 

به ارزشگذاری آن است و این ارزشگذاری بر اساس ماهیت و هدف متفاوت است و مبنای آن زیست محیطی،  ، نیازبازار آب

ین ارزشگذاری مالک نیست. همچنین سیاستگذاری آب مصرف کشاورزی، شرب و صنعت است و صرفا مباحث مالی در ا

اصول قابل استفاده است و می توان از آن شود لذا تجربه استرالیا به لحاظ کامال وابسته به محیطی است که در آن اجرا می

 به عنوان یک نسخه یا دفترچه راهنما استفاده کرد. 

ه کردند. ایشان در ابتدا بازار آب در استرالیا را ارائمبانی و ساختار  Aitherاز شرکت  Ryan Gormlyسپس آقای 

ای در خصوص بازار آب در استرالیا ارائه کردند و روندی از چگونگی تغییر مدیریت آب در گذر زمان را نشان داده تاریخچه

ای مدیریت آب در ایشان چالش هدر نتیجه روند تغییر مدیریت اشاره کردند. و  و به دالیل و لزوم استفاده از بازار آب 

یطی، های زیست محاسترالیا را برشمردند که از جمله میتوان به توسعه منابع آب در استرالیا بدون در نظر گرفتن شاخص

خشکسالی های شدید، تغییرات پی در پی در منابع آب کشور، افزایش تقاضا برای آب، رشد جمعیت نیاز به آب شرب، 

رو استفاده از روش  کشاورزی آبی اشاره کرد. از این وریکاهش بهرهه کشاورزی و رشد صنعت و تخصیص بیش از حد آب ب

عمال ااز طرفی منجر به  است و  بوده تر و کارآمد تردارای نتایج اثربخش ی به کار رفتهدر مقایسه با سایر روشهابازار آب 

نیاز به  ومینماید  را تعیین بهینه آب  رف بازار نوع مص دبدین ترتیب خو مصرف بهینه آب گردیده است.مدیریت تقاضا و 

 ارزش آبگردیده تا بدینوسیله بازار آب برای افزایش بهره وری محصوالت کشاورزی طراحی  .کاهش میابد مداخله دولت

 بهره وری آن افزایش یابد.  و در همه ابعاد د که آب در کاربردهای مختلف چه ارزشی دارد و ونشان داده ش

معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران در  ،سیاریمهندس از آن آقای سپس 

میلیمتر بارندگی داشتیم که  93وضعیت آب کشور پرداختند. ایشان بیان کردند که در ابتدای سال جاری بیان گزارشی به 

برداشت از منابع درصد کاهش داشته است. اضافه  14ند مدت درصد و نسبت به متوسط بل 04این مقدار نسبت به گذشته 

درصد می باشد. بدین ترتیب قطعا در  04میلیارد متر مکعب رسیده است و مقدار ذخیره مخازن سدهای کشور  1آب به 

 تابستان سال آینده دچار مشکل خواهیم شد. 

پذیری و نحوه استقرار بازار آب در محدوده امکان احمدی از دانشگاه صنعتی اصفهان در مورد مطالعه، بررسی دکتر خانم

بازارهای محلی و یافتن راه حلی مناسب در  با هدف ارزیابی شرایط و استفاده از پتانسیل مطالعاتی برخوار استان اصفهان

 این زمینه گزارشی را ارائه کردند. 

بورس انرژی در صنعت آب کشور و بهره تالشگران ژرف اندیش در مورد کارکرد شفیعی از شرکت مهندس سپس آقای 

 گیری از ظرفیت های بورس انرژی برای مبادله آب سد جگین صحبت کردند.
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شکالت و و م مطرح شد و با ارائه شرایط بازار آب در ایران تیم استرالیایی  در انتها پرسش و پاسخ بین شرکت کنندگان و 

هایی در مورد چگونگی طراحی و اجرای این بازار در ایران مطرح و پرسشهایی که ما در کشور با آن مواجه هستیم،  چالش

 نمایند. ارائه در آینده نزدیک  و از ایشان خواسته شد که پاسخ این پرسشها را برای این متخصصین ارسال گردید

 فایل های این نشست در ادامه خدمتتان تقدیم می گردد.


