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 نیسخن آغاز
کوه و باش یها یگره خورده است. از معمار یو خردورز یبا دانائ نیسرزم نیا خی. تارستیشور و تشنه ن یخاک یستهیشا رانیا
در  یآشکار یتوان نشانه ها یم نهیبه یبهره بردار یآرام آب برا تیو هدا زهایآب در آن ها تا قنات ها و کار انیجر ینیب شیپ
. نمونه اموزندیرا ب عتیطببا  یآداب دوست دیبا ستنیزنده ماندن و خوب ز یدانسته اند برا یم ک،خا نیا اکانی. نافتی نهیزم نیا

 یوالگ ایمشاغل  دنیبرگز ایشهرها و روستاها و  یمناسب برا یمکان یها تیتوان برشمرد از انتخاب موقع یرا م یفراوان یها
، انتقال منابع آب تیریمهار و مد یبرا یقیدق یروش ها یرانیا ساناز آن است ان یحاک یخیتار یها افتهی. میکشت سازگار با اقل

توان  یکرده و بکار گرفته است. به جرات م یرا شناسائ یاز آن به تمام معن یانتیص یو بهره بردار ریتلفات و تبخ نیبا کمترآن 
د آب در مور قیانعکاس تفکر عم یبرا ینماداز  یکه ته افتی یرانیاز تمدن ا یبه جا مانده ا یبناها ایتوان موزه  یادعا کرد نم

و  یکم آب ی نهیهز قیو دق قیداشته باشد. لمس عم یادیبن لیدل کیتواند  یتنها م یدرخشان یقه ساب نیآن باشد. چن تیو اهم
 .دیکش رونیتوان ب یم خیاست که از گذشته و از دل تار یریتصو نی. ایآب یب

نه  یا ندهیآ یتوان آن را برا یشود اما م یم افتیملموس از آن در گوشه و کنار  یهم هست که گر چه نشانه هائ یگرید ریتصو
ز بار ینمادها یموجودات مرده از تشنگ یبه جا مانده  یو استخوان ها عیوس یها انیایچندان دور تصور کرد. درختان خشک، ب

 یکیآب  یابیکم متیو ق نهینادرست هز کیتوان گفت تفک یشوند. به جرات م یم محسوب ندینه چندان خوشا یذهن ریتصو نیا
ت برداش ر،یدر چند دهه اخ ،یخیتار یشود. برخلاف آن خردمند یبحران آب محسوب م یها نهیزم یریشکل گ لیدلا نیاز مهم تر

 یگذار متیشده است. ق متیبا ق یآب یبو  یکم آب ی نهیهز نیب یدار یشکاف معن یریموجب شکل گ متینادرست از مفهوم ق
 نیار از وجود اد یاز نظر منابع آب، علامت معن نیزمسر نیمناطق ا نیتر یبحران نیاست ساکن دهیتفکر موجب گرد نیبر ا یمبتن

 یجار ندوشود و به گمان نگارنده با استمرار ر یشده، م نییتع یهمواره در سطح متیمشاهده نکنند. ق متیبحران و کمبود را در ق
 گر،ید یبالا باشد. از سو اریبس یبا فراوان یکالا کیانعکاس ارزش  مت،یهمچنان خواهد شد که انگار قرار است ق یاستگذاریدر س
نافع منابع آب م تیریسوء مد یمنف یامدهایکردند پ یدرک م یخینفعان )که به طور تار یمنابع آب توسط ذ تیریمد یبه جا

ا ب یدر موارد ژهیمنابع آب ورود کرده و، به و تیریو مد تیمالک یخواهد کرد(، دولت ها به مسئله  دیبلندمدت خودشان را تهد
 یها هیاکردند. با کمال تاسف، پ یگذار انیتضاد منافع در منابع آب را بن یها هیپا ح،یناصح یها استیس ایرات ناقص مقر نیتدو

اشد، نو اگر ناممکن نب یطرح یآن چنان مستحکم شده است که در انداز ن،قر میاز ن شیو در طول ب جیاقدام نادرست، به تدر نیا
ه و آن را از آن خود ندانست یکوچک، منابع آب محل یجامعه  کی ینده باشد و نداند وقتکه اقتصاد خوا ستیدشوار است. ک اریبس

 یبه جا یرونیکنترل ب یساز و کارها گرید یسو و از سو کیبلندمدت خود قلمداد نکند از  یعامل مشترک در بقا نیرا مهم تر
شده و  دیاز منابع تشد یانفراد شتریبرداشت ب یبرا آن شده باشند، رقابت نیگزیجا ،یکنترل درون یبا ساز و کارها یهم افزائ

 روز ( در چندیاتم یخانواده  ایکنند. هر کس )شخص  یم یمنفعت کوتاه مدت انفراد یبلند مدت خود را فدا یجامعه بقا یاعضا
 جنس نیآب عمدتا از ا خوش باشد. مداخلات دولت ها در بازار یو ... بلکه دم یو چاه آب یلائیخواهد و و یم یکوتاه عمر خود باغ

دان ذهن دولتمر کیتار یآن در گوشه ها دیمف ی مهیشده اما ن دهیمخرب آن تمام و کمال د ی مهیناقص که ن یبوده است. دخالت
 ت.کارامد از آنان سلب شده شده اس یکنترل زمیمکان کی یساز ادهیو پ ی. آن چنان که امکان طراحتسپرده شده اس یبه فراموش

 مرتبط با آب یدر بخش ها دهینادرست، ناکارامد و نسنج یها تیحما یفوق، بنا دادیگذشته و به موازات رو یه ده نیچند یط
از  یو جامع قیمآنکه درک ع ینداشتند. ب یشدند که با منافع بلندمدت آنان سر سازگار قیتشو یگذاشته شد. مردم به رفتارهائ زین

و مهار و انتقال  یکیزیف یهابر سازه یمبتن یتوسعه ،ینفت یبه درآمدها یا با اتکاباشد، صرف هوجود داشت ستمیاکوس رییآثار تغ
د، کشاورزان از سم و کود انباشته ش یفاقد کنترل پرداخت شد، انبارها یبانک لاتیمنابع آب را در دستور کار قرار گرفت. تسه

مناسب و  یرفتار یالگوها نیکه تناسب ب یه طورکرد ب دایدفاع گسترش پ رقابلیغ یرفتار یو الگوها یسرانجام سبک زندگ
با منابع  در رفتار یرانیانسان ا یخردورز ینشانه ها یطیمح نی. در چندی( موجود، دچار گسست گردیانرژ یمنابع آب )وحت تیفیک

 شود؟ یمنابع آب منجر م یرانیجز و یگرید ریبه چه مس یریمس نیشد. چن ابیآب نا
روزافزون  ازینسبت ن نینکند. به هم یآب، ابراز نگران ی ندهیکه از آ افتیتوان  یکشور م نیه و کنار ارا در گوش یکمتر کس امروز،
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وجود ندارد  رشتیراهکار ب کیاست  یهیشود. بد یکنترل بحران آب احساس م یمناسب برا یو به کار گرفتن ابزارها افتنی یبرا
منابع آب  تیفیو ک یرفتار یالگوها نیبازگرداندن تناسب ب یبرا یریگ میدر تصم یخردمند به یجز اتکا ستین یزیو آن چ
 یبرا یریگ میتصم یمبنا دیشود با یآب متحمل م وانیل کیدر مصرف  قتایکه جامعه حق یا نهیهز ،یاقتصاد انیب به کشور.

ده و دانش اقتصاد بو یریگ میتصم یعمر بشر مبنا یاست که به اندازه  یزیهمان چ نیکم تر باشد. ا ای شتریب وانیل کی دنینوش
ر مورد د ینهائ تیو مطلوب ینهائ نهیمدون کرده است. هز یریگ میتصم یارهایمعقرن است آن را در قالب روابط و  کیاز  شیب

 نیز همهستند. ا یریگ میتعادل در تصم یحصول به نقطه  یمهم برا اریآب، دو مع دیتول یارزش افزوده  ای یمصرف کننده نهائ
اد صحبت در اقتص یفراموش کرد وقت دی. نباستیکارامد عرضه ن یها نهیمستقل از هز تیهو نیدارد، ا یتیهو متیگر قروست که ا

ند. هست یاقتصاد یها نهیاز هز یجزئ زین گریو موارد مشابه د یتبعات اجتماع ،یطیمح ستیز یشود، خسارت ها یم نهیاز هز
 .رندیگ یها قرار نمنهیدر گروه هز یریاندازه گ تیفیک این و آشکار بود یبه اعتبار درجه  یاقتصاد یها نهیهز

ته شوند، است که اصولا اگر از دانش اقتصاد گرف یمسائل یو بهره ور یابیاشتراک منافع، مبادله، کم ایمنابع، تضاد  تیمالک ساختار
 ینه مهندس است یاجتماع یمسئله  کی آب یشود مسئله  یروست که اگر گفته م نیماند. هم از ا ینم یاز علم اقتصاد باق یزیچ

مشکلات  حل یبرا یاقتصاد یابزارها یدرجه کارامد صیمربوطه توان تشخ نیتنها متخصص رفتیپذ دیاعتبار است. با نیبه هم
ف با هد یاقتصاد یمناسب تر ابزارها یریو بکارگ یمعرف یها نهیاست تا زم یدو سالانه اقتصاد آب بهانه ا کنفرانسآب را دارند.

ی مقالاتی است که پس از داوری، مورد پذیرش کمیته این مجموعه شامل چکیدهمطلوب تر از منابع آب فراهم گردد. یبهره بردار
اند. فرصت را مغتنم اند. مقالات پذیرفته شده، با عنایت به محورهای کنفرانس، به پنج دسته تخصصی تقسیم شدهعلمی قرار گرفته

ن و کارشناسانی که با قبول دعوت دبیرخانه کنفرانس، حاصل مطالعات خود را با سایر کارشناسان، شمرده و از تمام پژوهشگرا
آید. امیدوارم ضمن تداوم و گسترش مطالعات انجام شده، ، قدردانی به عمل میگذاشتندمدیران و محققان بخش آب به اشتراک 

 و موثر واقع شود.  این مجموعه نیز در ارتقاء درک عمومی و حل مسائل بخش آب مفید
 
 

 کنفرانس یعلم ریدب

 یدریح ومرثیک
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 محورهای کنفرانس

 آب وری بهره و کلان اقتصاد دولت، :محوراول

 ملی  آب حساب های  -

 الگوهای تدوین و استقرار نظام حسابداری ملی آب - 

 تحلیل آثار اقتصادی متقابل آب و متغیرهای کلان اقتصادی - 

 سرزمین اقتصاد آب و آمایش- 

 جایگاه اقتصادی آب در سیاست های کلی و برنامه های توسعه کشور - 

 آب، اشتغال و رشد اقتصادی سازگار با کم آبی کشور - 

 الگوهای چگونگی تأمین امنیت غذائی سازگار با محدودیت منابع آب کشور - 

 دیپلماسی آب )در چارچوب اقتصاد سیاسی( - 

 

 آب وری بهره در آب بازار و مقررات تنظیم قشن آب، بهینه تخصیص  :محوردوم

 ارزیابی و تحلیل اقتصادی نظام های تخصیص آب - 

 ارزیابی کارایی و بهره وری آب در مصارف مختلف -

 الگوهای کارآمد نظام تعرفه و قیمت گذاری آب برای تخصیص بهینه منابع آب )زیرزمینی و سطحی( -

 محیطی، اجتماعی، حقوقی و فنی( تنظیم مقررات در بخش آبزیرساخت های نهادی )اقتصادی، زیست  -

 مدل مطلوب نهاد تنظیم مقررات بخش آب -

 تقویت و توسعه بازارهای محلی و منطقه ای آب -

 تجارت آب ) فیزیکی و مجازی( -

 :آثار متقابل اقتصاد آب و انرژی -

 وهای نوین قیمت گذاریکارائی نظام جاری قیمت گذاری در بخش آب با تاکید بر ارائه الگ -

 چالش بازار رقابتی و حفاظت بلندمدت منابع آب - 

 بهره وری بنگاه های زنجیره ی عرضه آب -:
 

 آب بخش در کار و کسب محیط توسعه و بهبود  :محورسوم

 ریسک آن های سیاستی برای مدیریتفاضلاب و توصیهوهای آبگذاری در فعالیتارزیابی وضع موجود سرمایه -

های کارآمد وسازگار با محیط گذاری بخش آب با تأکید بر مدلها و الگوهای متعارف سرمایهتحلیل و ارزیابی روش -

 :کسب وکار ایران

 زیرزمینی گذاری در مدیریت مصرف و تقاضا با تاکید بر منابع آبهای سرمایهها و زمینهشناسایی فرصت -

 :)ح های آب (تولید، انتقال، توزیع و مصرفاقتصادی طر-مدل های نوین تحلیل جامع مالی -

 :رویکردهای نوین مدیریت دارائی در بخش آب -

 :روش های مشارکت دولت و بخش خصوصی برای تسهیل سرمایه گذاری در طرح های آب و فاضلاب -

 نقش بورس و بازار سرمایه در توسعه محیط کسب و کار فعالیت های آبی -
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 مصرف و تقاضا یتمدیر آب، اقتصاد  :محورچهارم

ب، تقاضای آ ساختار مالکیت منابع و تاسیسات آبی ) تبیین حقوق حقابه بران و بهره برداران، زنجیره عرضه و -

 ( ...خصوصی سازی و

 تصادی و ذاتی آب در مدیریت کم آبنقش ارزش اق -

 ارزیابی اقتصادی فناوری های نوین در مدیریت عرضه، تقاضا و مصرف آب -

 غیرقیمتی در مدیریت عرضه، تقاضا و مصرف آب ابزارهای -

 بررسی و شناسایی اثر بازگشتی در سیاست های مدیریت مصرف -

  ظرفیت شبکه های اجتماعی و فناوری اطلاعات در اقتصاد آب -

 ابزارهای اقتصادی به منظور کاهش هدر رفت و ضایعات آب -

 آسیب شناسی سیاست گذاری در بخش آب -
 

 زیست محیط و آب صاداقت  :محورپنجم

 :تحلیل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ادامه وضع موجود مدیریت منابع آب -

 :ارزیابی و تحلیل اقتصادی آثار متقابل آب و اقلیم -

 (قبل و بعد از اجرا)ارزیابی و تحلیل آثار اقتصادی طرح های آب بر محیط زیست  -

 ی حفاظت از محیط زیست در بخش آببررسی و تحلیل تمایل به پرداخت جامعه برا -

  هامطالعات موردی برای سیاست گذاری و مدیریت زیست محیطی دریاچه ها و تالاب -

  ارزیابی اثرات اقتصادی آلودگی منابع آب -

 های زیرزمینیتحلیل آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی افت سطح آب -
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 ساختار کنفرانس
 

 راهبری کمیته

 کنفرانس رئیس

 مهندس محمد حسین شریعتمدار
 رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی وآب اتاق ایران

 

 ار، رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی وآب اتاق ایرانمهندس محمد حسین شریعتمد 

 معاون زراعت جهاد کشاورزی و معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب، عباس کشاورزمهندس  

 ریزی و امور اقتصادی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایرانمهندس مجید سیاری، معاون برنامه 

 تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور مادر شرکت اقتصادی ریزی و امورسعود خشائی، معاون برنامهمهندس م 

 مهندس رضا سرافرازی، مدیر کل دفتر آب و خاک کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی 

 مهندس کیومرث سبزی، نماینده معاونت فنی زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور 

 مسئول مطالعات راهبردی آب مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب، کیاعظم بیمهندس  
 

  

http://waterecoconf.awnrc.com/fa/org_chart_page.php?rid=2
http://waterecoconf.awnrc.com/fa/org_chart_page.php?rid=2
http://waterecoconf.awnrc.com/fa/org_chart_page.php?rid=3
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 علمی کمیته

 
 

 دبیر علمی

 دکتر کیومرث حیدری
 رئیس مرکز مطالعات سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی وزرات نیرو

 

 یاسلام یمجلس شورا یعیآب و منابع طب ،یکشاورز ونیکمس سیرئ -مدعلی کیخااحدکتر  

  ییو دارا یامور اقتصاد ریوز معاون -علی عسکریدکتر  

 استاد بازنشسته دانشگاه شیراز -جواد ترکمانیدکتر  

 هیئت علمی دانشگاه شریفعضو  -سید فرشاد فاطمیدکتر  

 آب و فاضلاب کشور یشرکت مهندس قتصادیا مورو ا ریزیبرنامه معاونت مشاور -دکتر حسین سجادی فر 

  گروه اقتصاد آب شرکت مدیریت منابع آب کشور رئیس –مهندس علیرضا غفاری  

 خبره آب کشور کارشناس -مهندس عباس شفیعی 

 ریزی معاونت آب و خاک مسئول برنامه کارشناس -دکتر ادریس مرسلی 

 هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی وعض -پوردکتر مرتضی تهامی 

  علامه هئیت علمی دانشگاه عضو -دکتر جواد خیابانی 

 آب و آبفا یوربهره یمصرف و ارتقا تیریکل دفتر مد ریمدو  هئیت علمی دانشگاه تهران عضو -دکتر بنفشه زهرایی 

 عضو هئیت علمی دانشگاه تهران -دکتر وحید ماجد 

 گروه اقتصاد مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران  ستسرپر -مهندس بهزاد فکاری 

  

http://waterecoconf.awnrc.com/fa/org_chart_page.php?rid=2
http://waterecoconf.awnrc.com/fa/org_chart_page.php?rid=2
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 اجرایی کمیته

 دبیر اجرایی

 مهندس اعظم بیکی
 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز آب راهبردی مطالعات بخش مسئول

 

 نایرا اتاق آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز معاون پشتیبانی–احمدعلی شیخیدس مهن 

 نایرا اتاق آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز مسئول اندیشکده–فریدون رئوفیمهندس  

 نایرا اتاق آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز کشاورزی مسئول گروه–عبدالرحیم خسرویمهندس  

 نایرا اتاق آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز ارشد مشاور رئیس و کارشناس–احمد نجفیمهندس  

 نایرا اتاق آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز آب ارشد کارشناس– عاطفه نژندعلیمهندس  

 نایرا اتاق بآ و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز آب ارشد کارشناس–مهندس حسنی بنی نجار 

 نایرا اتاق آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز آب ارشد کارشناس–دکتر راحله ملکیان  

 نایرا اتاق آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز محیط زیست ارشد کارشناس–لیلا علویمهندس  

 نایرا آب اتاق و رزیکشاو راهبردی مطالعات ملی مرکز اقتصاد ارشد کارشناس–محمدمهدی فارسی  

 نایرا اتاق آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز اقتصاد ارشد کارشناس–مهندس سمانه ایروانی  

 نایرا اتاق آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز اقتصاد سرپرست گروه–بهزاد فکاریمهندس  

 نایرا اتاق آب و کشاورزی راهبردی تمطالعا ملی مرکز کشاورزی ارشد کارشناس–دکتر مهناز شعبانی 

 نایرا اتاق آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز کشاورزی ارشد کارشناس–دکتر روجا کیانپور 

 نایرا اتاق آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز آب ارشد کارشناس–زادهمحبوبه زارعدکتر  

 نایرا اتاق آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز اقتصاد کارشناس–مهندس ویدا هلالی 

 نایرا اتاق آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز کارشناس–نفیسه کریمی 

 نایرا اتاق آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز کارشناس–خدیجه ایروانی 

 نیراا آب اتاق و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز IT کارشناس–یلداغآیسل قره 

 شد اقتصاد مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایرانار کارشناس–مهندس مطهره بخشایش 

 
 

  

http://waterecoconf.awnrc.com/fa/org_chart_page.php?rid=2
http://waterecoconf.awnrc.com/fa/org_chart_page.php?rid=2
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 کنفرانسداوران 
 نام خانوادگی نام  نام خانوادگی نام

 سایه ميری علی   ریانآ طيبه

 فرسجادی سيد حسين  اسناوندی اسماعيل

 سيّاری مجيد   اوشنی محمد

 شالپوش شعله  ایروانی سمانه

 شاهرخ نيا محمدعلی   باریکانی الهام

 شریعتمدار محمد حسين  بلالی حميد

 شفيعی عباس   بنی نجار حسنی

 شيرزادی سميه  بيگی سهيلا

 طالب کاشفی بيژن   پاکدل سياوش

 عابدی سمانه  پرتویراد فریبرز

 غزلی اکبرعلی   ترکمانی جواد

 غفاری رضاعلی  ترکمنی مهدی

 فارسی علی آبادی محمدمهدی   تهامی پور رتضیم

 فاطمی سيدفرشاد  جانباز فوتمی حميدرضا

 فکاری سردهایی بهزاد   جزایری آزاده

 کاکی ليلا  جعفری محبوبه

 کشاورز عباس   جعفری سيدعباس

 کهریزی شيلا  بالانجعفری بی بهيه

 کيانی راد علی   جهانی عباسقلی

 ماجد وحيد  حبيبی محمدحسن

 محسنی احمد   حسنوند داریوش

 محمدی دینانی منصور  حيدری کيومرث

 محمودزاده مجيد   حيدریان سامانی شهرام

 مرسلی ادریس  خداکرمی وحيد

 مروت حبيب   خسروی عبدالرحيم

 مزیکی علی  خشائی مسعود

 ملکيان راحله   دلاور مجيد

 نجفی احمد  دهقانی سانيج حسين

 نعمت الهی زهرا   رفيعی حامد

 نوری ميلاد  روحانی نژاد محسن

 هاشمی گرمدره سيدابراهيم   زهرایی بنفشه
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ریزی برای اولویتی مغفول مانده به جای تأکید بر کنترل ضایعات و صادرات آب مجازی؛ لزوم برنامه

 ی اغراق آمیزواقعیت
 

 

 2، نرگس شاه نباتی و زهرا کیانی فیض آباد1حامد رفیعی

 (Hamedrafiee@ut.ac.irدانشگاه تهران ) کشاورزیاستادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه -1
 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهراندانشجویان دوره دکتری -2

 
 

تا تمرکز راس نی. در ارود¬یبشمار م رانیکشور ا یو اجتماع یتوسعه اقتصاد یبرا یاساس یچالش ریاخ های¬آب در سال یابیکم 

 یکاهش صادرات محصولات کشاورز که¬طوری¬است به افتهیسوق  یآب در بخش کشاورز تیریبه سمت مد گزاران¬استیس

مختلف  در مراحل یمحصولات کشاورز عاتیاتلاف فراوان آب بر اثر ضا انین میاشده است. در  شنهادپی مؤثر راهکار بعنوان بر¬آب

دار پژوهش ضمن برآورد مق نیدر ا رو،¬نیاست. از هم زانری¬برنامه دگاهیمغفول مانده از د تیو مصرف واقع عیتوز ،یفرآور د،یتول

بادمجان،  ،گیفرن¬گوجه ار،یبه، انگور، خ ب،یه، سانار، هندوان ،یویک فروت،¬پیگر موترش،یل ،یمحصولات پرتقال، نارنگ عاتیضا

هران در سال شهر ت های¬بار¬تره دانیدر سطح م جاتیسبز ریچغندر، کاهو، کلم، کرفس و سا اسبز،یلوب ،ینزمی¬بیس از،یکدو، پ
، محصولات منتخب عاتیدرصد ضا نییآن  برآورد شده است. به منظور تع یآب تلف شده و ارزش اقتصاد زانی، م1376

 ن،یادیاز محصولات منتخب در سطح م کیهر  عاتی. پس از محاسبه مقدار ضادیگرد لیتکم نیادیم نیدر سطح ا ییهاپرسشنامه
ده از محصولات، ارزش آب تلف ش کیهر  یمحاسبه شد. در گام بعد، باتوجه به ارزش صادرات زین عاتیضا نیاز ا یآب تلف شده ناش

 یلاص نیادیمطالعه نشان داد که تنها در م نیا جیمورد نظر محاسبه شده است. نتا صولاتمح یو مقدار و ارزش صادرات آب مجاز
با کل صادرات  سهیمحصول منتخب برآورد شد که در مقا 22تنها  یمترمکعب برا ونیلیم 276بیش از  یآب مجاز عاتیتهران، ضا

دون ب و هندوانه محصول گرفتن نظر در با درصد 16 ،(اند¬بوده زین یصادرات یمحصولات )که جزو محصولات اصل نیا یآب مجاز

شور به ک یبا ارزآور یاست که صادرات آب مجاز ینکته ضرور نیپژوهش، ذکر ا جی. با توجه به نتاباشد¬یدرصد م 12آن حدود 
 یآب منابع تنرفننموده بلکه موجب از دست  جادیا ینه تنها درآمد یآب مجاز عاتی( همراه است و ضایحاضر ارز طیدر شرا ژهی)بو

 یرا موضوع یدر سطح کشور، پرداختن به صادرات آب مجاز عیدر مرحله توز عاتیکشور خواهد شد. لازم به ذکر است برآورد ضا

ورت ضر ش،یاز پ شیو مصرف، ب ها¬یخرده فروش د،یکشور، تول یها یعمده فروش ریسا عاتیجلوه داده و با افزودن ضا یفرع

 در بخش ها¬گذاری¬استیراستا لازم است س نی. در اسازد¬یبا صادرات آن را آشکار م سهیدر مقا یآب مجاز عاتیتوجه به ضا

 داتیتول عاتیجهت کاهش ضا یاتیاز صادرات آب به اقدامات عمل یناش های¬انیبه ز زآمی¬توجه اغراق یو غذا به جا یکشاورز
 .ابدی رییتغ عیدر بخش توز ژهیبو یکشاورز

 زی، صادرات، ضایعات، محصولات کشاورزی، تهران، ایران: آب مجاهای کلیدیواژه
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 مقدمه

عدم تعادل عرضه و تقاضا،  لیآب بدل یابی(. کم2011، ی)گرافتون و هاس رود¬یمهم در جهان بشمار م یامروزه بحران آب موضوع

، آب تیفیو کاهش ک میاقل رییتغبا  یبحران طیشرا نی(. ا2008)پترسون و اسکونگولد ، رود¬یاز مسائل مهم در جهان به شمار م

تا سال  ها¬ینیب-شی(. مطابق پ2013و همکاران ،  وی؛ ک2011و همکاران   ملکوی؛ ا2010 ،شده است )چارتز و وارما  تر¬میوخ
مواجه خواهند بود )روکستروم و  یدرصد با کمبود آب سبز و آب 36 ،یجهان با کمبود آب آب تیدرصد از جمع 60 باًی، تقر2060

و  یو تعرق و نامناسب بودن زمان ریتبخ یشدت بالا ،یناکاف یجو های¬زشیبا توجه به ر زین رانی(. در کشور ا2007ران ، همکا

بمنظور  یبخش کشاورز گرید ی(. از سو1327 ن،یاسی¬و آل یاست )خالد یآب از مسائل مهم و بحران یابکمی ها،¬بارش یمکان
 لاتمحصو گرید ی(. از سو1370 ،یو مراد یخود اختصاص داده است )پناه درصد مصرف آب کشور را به 2/73غذا،  دیتول

کشور سال  یرنفتیاز صادرات غ یدرصد 13سهم   کهیبطور شود¬یمحسوب م یصادرات یکالا نتری¬بعد از نفت مهم یکشاورز

 نیاز آب در ا یوج بخشو موجب خر اند¬یه اقلام عمده صادراتجمل از بر¬آب یرا داشته است. اگر چه محصولات کشاورز 1376

با وجود هدررفت بخش  ریاخ های¬سال در بر¬آب یصادرات محصولات کشاورز لهاز حد به مسأ شی. اما توجه بشود¬یم طیشرا
 یمحصولات کشاورز عاتیاست. ضا یمنطق ریغ یمناسب محصولات کشاورز یو عدم فرآور عاتیاز آب بعلت ضا یقابل توجه

آب  یقابل توجه بخشاتلاف  جهیتا مصرف و در نت دیاز چرخه تول یکشاورز داتیاز تول یموجب خارج شدن بخش قابل توجه

 روند¬یم نیاز ب عاتیدر اثر ضا ییدرصد مواد غذا 60تا  30انجام شده حدود  یاست. مطابق برآوردها یدیمحصولات تول یمجاز

 رانای در(. 2011 فائو،) است ها¬مصرف انسان یاشده بر دیتول یسوم غذا کیمعادل  عاتیضا زانیم نی(. ا2013،  یکینسیپی)ل

تنها شامل  عاتیضا زانیم نی(. که ا1386 ،ی)رحمان شود¬یرا شامل م دیدرصد تول 30 یمحصولات کشاورز عاتیضا زانیم زین
عملکرد نامناسب  جهیدر نت یکشاورز اتیحاصل شده در مرحله عمل عاتی)کاشت، داشت و برداشت( است. ضا دیبخش تول

امناسب ن بندی¬دسته ،ینچی¬وهیم ای کوبی¬خرمن نینامناسب برداشت اعم از کمبا اتیعمل ایو  یو ادوات کشاورز ها¬نیماش

نامناسب و فساد  یاز جداساز یناش یدر مرحله پس از برداشت و نگهدار عاتی. ضاباشد¬یم رهیمحصول پس از برداشت و غ
 دانامناسب و فس یحاصل جداساز یاست. مرحله فرآور عیه تا مراکز توزو حمل و نقل از مزرع یمحصول در طول پروسه نگهدار

 نیر اد عاتیو پخت نان است. ضا یکنسروساز ،یرگی¬وهمی¬مانند آب یرصنعتیغ ای یصنعت یمحصول در طول مرحله فرآور

 صیناسب تشخبرش و پخت م ،کنی¬شامل شستشو، پوست یفرآور اتیاز عمل کیکه محصول در هر  دهد¬یرخ م یمرحله زمان
 یغذا و محصولات کشاورز زیو دورر عاتیضا زین عیشود. در مرحله توز ختهیر دورخارج و  یسهواً از روند فرآور ایداده نشده و عمداً 

صولات مح زیو دورر عاتیدر مرحله مصرف شامل ضا تاً یاست و نها فروشی¬خرده ایکه شامل عمده  دآی¬یبازار بوجود م ستمیدر س

محصولات  عاتیحاضر توجه به ضا لعه(. آنچه مسلم است هدف مطا2011است )فائو ،  خانگی کننده¬طح مصرفدر س یکشاورز

ولات صادرات محص دگاهید نای از. است بر¬با صادرات محصولات آب سهیو هدررفت آب در مقا دیاز نظر آب نهفته در تول یکشاورز
 هآب توج بحران و تنش جادیبه عنوان عامل ا عاتیه به مسأله مهم ضابلکه توج ستین یرمنطقینه تنها غ طیشرا نیدر ا یکشاورز

سبه و محا یمحصولات کشاورز عاتیضا یمطالعه به بررس نیهدف، در ا نیا یابیجهت دست نیاست. بنابرا یمهم و ضرور یامر

مطالعه  نیا نبنابرای.  است شده تهپرداخ مصرف مرحله تا تهران استان بار¬و تره وهیم نیادیاز م عیدر مرحله توز عاتیآب پنهان ضا
 یبررس یمحصولات کشاورز یمحاسبات آب مجاز نهیشده است. در بخش دوم مطالعات انجام شده در زم یبخش سازمانده 6در 

آمار و  آوری¬و نحوه جمع یمحصولات کشاورز یمحاسبه آب مجاز نهیدر زم قیروش تحق یشده است. در بخش سوم به بررس

مربوطه ارائه شده و در بخش پنجم  جیتهران و در بخش چهارم نتا بارهای¬در سطح تره یمحصولات کشاورز عاتیاطلاعات ضا
 پرداخته شده است.   شنهاداتیبه ارائه پ

 پیشینه تحقیق
 به را مجازی آب شد. وی (، مطرح1773) 1آلن توسط بار اولین برای آب بحران با مقابله راهکار عنوان به آب مجازی تجارت 

 و کالا واحد یک تا شده مصرف که است آبی کل مجازی آب دیگر، به عبارت کرد. تعریف کالاها در شده محاط آب معنای

                                                           
 Allan 
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 با مقابله برای راهکاری به عنوان را مجازی آب (، تجارت1772) آلن شود. غیرکشاورزی( تولید و کشاورزی از خدمات )اعم

 یک مجازی آب (،2003) 1وهانگ هاکسترا پیشنهاد کرد. به نظر خاورمیانه نیمه خشک و خشک کشورهای رد آبیکم بحران

 علاوه به استفاده مورد داخلی آب کل معادل مفهوم این است. کشور یک در شده استفاده واقعی آب همحاسب در ضروری ابزار

 آب شود.می گفته پایه مصرفی آب آن، به اصطلاحاً که است کشور یک صادراتی مجازی آب منهای وارداتی، مجازی آب

 خدمات و کالاها محصولات، در شده محاط مجازی آب کل معادل و است آب تقاضای مفید شاخص یک کشور هر پایه مصرفی

 بر اساس 1776-1777 زمانی دوره برای شود،می مبادله بین کشورها که را مجازی آب حجم محقق دو این است. مصرفی

 در سال( در کشاورزی )تن محصولات المللیبین تجارت کل حاصلضرب از آنان منظور، بدین کردند. محاسبه ای،پایه رهیافت

 هاییافته زدند. براساس تخمین شود،می مبادله کشورها بین که را مجازی آب کلتن(  بر مترمکعب)آنها  مجازی بآ محتوای

 هاییافته است. براساس شده مبادله کشورها بین مجازی آب مکعب متر میلیارد  676حدود  سالیانه مطالعه، مورد دوره آنان طی

 شود.می مصرف آب مترمکعب میلیارد 6400 جهان سالیانه در کشاورزی حصولاتم کل تولید برای (،2001گردن) و استرم راک

 داخلی مصارف جهت جهان در کشاورزی محصولات تولید برای استفاده آب مورد کل از درصد 13 حدود رقم، این به توجه با

 تایلند، کانادا، آمریکا، رهایکشو وهانگ، هوکسترا مطالعه، مورد دوره طی است. مجازی صورتصادرات به  برای بلکه نیست،

 جزء وچین جنوبیکره هلند، ژاپن، سریلانکا، کشورهای مقابل در و مجازی آب خالص صادرکنندگان جزء هند آرژانتین و

 .اندبوده مجازی آب خالص واردکنندگان

 مجازی آب گیریاندازه مجازی برای آب محاسبه ایپایه رهیافت مبنای بر بار اولین برای را (، روشی2003) 2هاکسترا و چاپگین

 آب تجارت 1777 تا 1776 هایسال ینب در که نشان داد آنها مطالعات اند. نتایجکرده استفاده و ابداع دامی محصولات و دام

 مبدأ کشور دادن قرار مبنا اساس بر مطالعات این است. بوده مکعب متر میلیارد1040 از بیش مختلف کشورهای بین مجازی

این  فاصل حد در صادرکننده کشور تکنولوژی و تولید شرایط همان با که است این مفهوم به که بوده است صادرکننده یعنی
 واردکننده کشور صادرکننده به کشور از غذایی امنیت و جهان آب منابع پایداری در آب مکعب میلیارد 1040 یزانم هاسال

  است.  شده داده انتقال

 نقش به آنها دیگر، عبارتپرداختند. به آب جوییصرفه در غلات جهانی تجارت اثر بررسی به (،2004)3همکارانش و فریچر

 دلیلبه آنان، هاییافته کردند. براساس توجه در جهان آب مصرف در جوییصرفه روی آن اثر و مجازی آب المللیبین تجارت

 در جوییصرفه موجب غلات تجارت لذا است، متفاوت صادرکننده کشورهای بین کشاورزی حصولاتم در آب وریبهره آنکه

 مقدار این از است( که آبیاری آب و مؤثر بارندگی شامل رقم شود )اینمی مکعب متر میلیارد 164میزان به آب جهانی مصرف

 تجارت نبود درحالت که کنندمی اشاره مسئله این به ضمنی طوربه ارقام این است. آبیاری به مربوط مکعب متر میلیارد112

 افزایش باید درصد 11 میزان به آبیاری خالص آب و درصد 6 حدود محصولات این تولید برای آب جهانی مصرف المللی،بین

 کمبود با ابلهمق برای مناسب ابزاری عنوانبه را آب تجارت مجازی از استفاده اقتصادی، و سیاسی ملاحظات آنان نظربه یابد.

 است. کرده محدود آب

 مصرف )بسته مقدار به آب ردپای مطالعه آنها ابقپرداختند. مط آب ردپای بررسی به مطالعه یک (، در2004)4هاکسترا و چاپگین

 بیولوژیکی اقلیم )شرایط دامی(، و کشاورزی هایفرآورده ترکیب مصرف و مصرف )میزان الگوی داخلی(، ناخالص سرانه درآمد به

 این طبق رد.دا بستگی آب منابع از استفاده در کشاورزی وریبهره و کشت و تکنولوژیدامپروری(  و کشاورزی تولید و رشد

آب  ردپای میزان میان این است. در نفر هر ازای به سال در مکعب متر 1640 جهان در آب ردپای متوسط میزان پژوهش
 نفر( هر ازای به سال مکعب در متر 2480با ) متحده ایالات است. همچنین نفر بوده هر ازای به سال در مکعب متر 1240ایران

 هستند. دارا را جهان در آب متوسط ردپای نفر(کمترین هر ازای به سال در بمکع متر 200با ) چین و بیشترین

                                                           
 Hoekstra & Hung 

 Chapagain & Hoekstra 

 Fraiture  et al 
4 Chapagain et al 
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 کارنتیجه پرداختند. (2004-2000ها )سال طی در مجازی آب تجارت در سبز آب اهمیت بررسی به  (،2010)1همکاران و آلدیا

 دیم طوربه که است سبز آب به مربوط سویا ذرت و گندم، مجازی آب از سهم بیشترین که است بوده این پژوهشگران این

 امنیت تأمین در سبز آب پژوهشگران این تحقیق با مطابق شوند.صادر می آرژانتین و استرالیا کانادا، متحده، ایالات از و کشت

 داراست. را سهم بیشترین جهان آبی در بحران و تنش کاهش و غذایی

تن برآورد کردند.  103000و  224000(، کل ضایعات موادغذایی خانوارها و صنایع نیوزلند را به ترتیب 2016) 2رنالد و همکاران
درصد شامل بخش فرآوردی مواد غذایی است. ارزش ضایعات  73درصد مربوط به موادغذایی تازه و  2همچنین از کل ضایعات 
کالری  163×710شده است. علاوه بر آن، این میزان ضایعات در حدود  دلار برای هر فرد تخمین زده 131غذایی نیوزلند نیز حدود 

 متر مکعب آب در بردارد.   2/4× 710و در حدود 

 حمیدنژاد و همکاراندر ایران مطالعات زیادی در زمینه بررسی ضایعات محصولات کشاورزی پرداخته شده است که از آن جمله 
روانی و خس(، به تعیین میزان و ارزیابی اقتصادی ضایعات گندم در زمان برداشت و خرمنکوبی در استان یزد پرداختند. 1326)

 یریگنمونه طرح یک در پرداختند. فارس استان در آن بر موثر عؤامل شناسایی و گندم ضایعات مقدار برآورد به(، 1384) رحیمی
 در داراب و اقلید، مرودشت، شهرستان سه در 1327 سال در کمباین، با محصول رداشتب حین در مزرعه  تعداد ای،مرحله چند

 و اننده،ر کمباین، زمین، مزرعه، مشخصات چون عؤاملی اثر تحقیق، این در شد. بررسی و انتخاب تصادفی طور به فارس استان
 بررسی بیعیط تلفات و غربال، و الک تلفات ده،کوبن تلفات دماغه، تلفات شامل: کمباین مختلف هایقسمت در تلفات در کشاورز

 این مقدار بیشترین است. تولید درصد 8/4 فارس استان در برداشت مرحله در گندم ضایعات کل میانگین که داد نشان نتایج شد.
 یفیک افت و ندهکوب افت غربال، و الک افت طبیعی، افت ترتیب به آن از بعد و درصد( 68 ) کمباین دماغه افت به مربوط ضایعات

 کشاورز آشنایی زمین، قطعات تعدد گندم، کاشت زمان توانمی را برداشت مرحله در گندم کل ضایعات بر موثر عؤامل جمله از است.
 سرعت اب فلک چرخ دورانی سرعت بودن نامناسب محصول عملکرد میزان کشت، نوع ها،کمباین بودن فرسوده کمباین، کار با

 در پشته جادای محصول، پر ارقام برای موجود هایکمباین بودن نامناسب کمباین، راننده سواد برش،شانه فاعارت کمباین، پیشروی
 اطلاعات از استفاده با (،1387) همکاران و اصفهانی دانست. کمباین راننده و کشاورز ناکافی آموزش و کرتی، آبیاری جهت مزرعه

 رنجب برداشت و داشت کاشت، مراحل در ضایعات کننده ایجاد عؤامل مازندران و گیلان هایاستان از شده آوریجمع ایپرسشنامه
 اصلاح ارقام انتولیدکنندگ و بومی ارقام )تولیدکنندگان شالیکاران از گروه دو برای عاتضای کاهش بر زراعی عملیات بهبود تأثیر و

 و تبرداش تا کاشت از قبل مراحل به مربوط ضایعات که داد نشان اطلاعات تحلیل و تجزیه کردند. محاسبه پرمحصول(، شده

 بومی ارقام بر وارده ضایعات کل میانگین باشد.می ددرص 6/23 برنج شده اصلاح ارقام و درصد 2/31 برنج بومی ارقام خرمنکوبی

 فیدکنی،س و کنی پوست خشکاندن، اصلی مرحله بین از که داد نشان آمده بدست نتایج است. بوده درصد 4/22 نیز شده اصلاح و
  دارد. برنج خرد( )درصد ضایعات میزان بر را تأثیر بیشترین شلتوک خشکاندن

 و شیلات تیگوش مرغ انار، سیب، پسته، فرنگی،گوجه لوبیا، گندم، مانند محصولاتی ضایعات اقتصادی و زیان مقدار (،1386) شادان
 قیمت بین زیاد قیمتی شکاف) مبادله سنگین هایهزینه مشکلات شامل کشاورزی را بخش در عمده مشکل دو. وی برآورد کرد
 هیلاتتس و جاده، خدمات نقل، و حمل تجهیزات بندی،بسته انبار،) بازاریابی امکانات فقدان عدم و( فروشیخرده قیمت و سرخرمن
 شده ادی مشکل دو حل جهت در را تمهیداتی و تدابیر دولتداند، می ضروری خصوص این در و بیان کرده است( غیره و بازاریابی

 بگیرد. بکار بانکی بهره کم تسهیلات قالب در تولید امکانات ارائه و بردارانبهره آموزش سطح افزایش نیز و
، میزان آب تلف 1372-73(، ضمن برآورد مقدار ضایعات محصولات کشاورزی )زراعی و باغی( در سال 1376) کشاورز و همکاران

ال ائو( در سشده و ارزش اقتصادی آن را محاسبه کردند. برآورد ضایعات براساس تعریف سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد )ف
 برداشت مرحله از کشاورزی محصولات ضایعات مقادیر کارشناسی، نظرات و موجود منابع از استفاده با ابتداانجام شده است.  2011

 اختصاص خود به را آب بیشترین که باغی یعمده محصول و زراعی عمده و مهم محصول برای مصرف از قبل و بازار در عرضه تا
 شده تلف آب مقدار شده انجام محاسبات براساس. شد داده تعمیم کشور باغی و زراعی آبی تولیدات کل به سپس و تعیین اندداده

                                                           
 Aldaya et al 

 Reynolds et al 
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 سال در سدها آب شده ذخیره حجم درصد 46 حدود معادل مکعب متر میلیارد 3/7 میزان به کشاورزی محصولات ضایعات از ناشی
  .است ریال میلیارد 72272/1 ضایعات این زا ناشی رفته هدر آب اقتصادی زیان و بوده 1372-73 آبی

بررسی مطالعات انجام شده نشان داد تا تاکنون پژوهشی در تعیین مقدار ضایعات محصولات کشاورزی در مرحله توزیع در سطح 
( و 1370نژاد )(، قلی1387(، اصفهانی و همکاران )1382میادین میوه و تره بار انجام نشده است. مطالعات اسدی و همکاران )

 ای با میزان آب صادراتیاند و مقایسه( نیز صرفاً به برآورد کمی مقدار ضایعات در سطح مزرعه پرداخته1374فر و همکاران )یزدانی
 اند.انجام نداده

 

 روش تحقیق

ت در اگیرد. از طرفی با اتلاف این محصولهای مختلف تولید، توزیع و مصرف صورت میضایعات محصولات کشاورزی در بخش
رود.  با وجود این واقعیت، بیش از آنکه در کشور، آب مجازی ناشی از این هدر رفت ها نیز هدر میواقع آب مصرفی جهت تولید آن

های آن نقد و بررسی شده است. هدف این پژوهش، بررسی میزان ضایعات و محاسبه و تحلیل شود، صادرات آب مجازی و آسیب
ب، به، فروت، کیوی، انار، هندوانه، سیاین ضایعات برای محصولات پرتقال، نارنگی، لیموترش، گریپمحاسبه آب هدررفته ناشی از 

زمینی ، لوبیاسبز، چغندر، کاهو، کلم، کرفس و سبزیجات در سطح میدان تره فرنگی،  بادمجان، کدو، پیاز، سیبانگور، خیار، گوجه
و لزوم توجه به ضایعات آب مجازی به جای اغراق آمیز جلوه دادن  1376تره بار اصلی شهر تهران در سال  18بار مرکزی و 

 ( چارچوب کلی روش تحقیق نشان داده شده است:1صادرات آب مجازی است.  در شکل )
 

 
 چارچوب کلی روش تحقیق -1شکل

 

ازی هدررفتة ناشی از آن بارهای اصلی شهر تهران و آب مجدر ادامه نحوة محاسبة ضایعات محصولات منتخب در بخش توزیع تره
 شود.بیان می

 بار مرکزی و اصلیمحاسبة میزان ضایعات محصولات منتخب دربخش توزیع میادین میوه و تره
ها مختلف در مورد محصولات منتخب، از مدیریت میدان مرکزی اخذ گردید. همچنین در گام اول ورودی به میدان مرکزی از استان

نگور، فروت، کیوی، انار، هندوانه، سیب، به، اد ضایعات محصولات پرتقال، نارنگی، لیموترش، گریپبه منظور تعیین میزان و درص
زمینی ، لوبیاسبز، چغندر، کاهو، کلم، کرفس و سبزیجات در سطح میدان تره بار فرنگی،  بادمجان، کدو، پیاز، سیبخیار، گوجه

تکمیل پرسشنامه در سطح این میادین در طول شش ماه )مهر ماه تا  ، به1376مرکزی و هجده تره بار اصلی شهر تهران در سال 
تهران و  بار مرکزیهای تکمیل شده درصد ضایعات محصولات منتخب در سطح ترهاسفند ماه( پرداخته شد. با بررسی پرسشنامه

محاسبه ضایعات آب مجازی به تفکیک 

ورودی ار هر استان به تهران برای 

 محصولات منتخب

محاسبه صادرات آب مجازی برای 

 محصولات منتخب

 مقایسه ضایعات و صادرات آب مجازی
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( 1ران با استفاده از رابطة )بار مرکزی تهتره بار اصلی شهر تهران استخراج گردید و در نهایت میزان ضایعات در سطح تره18
 شود:محاسبه می

(1) 𝑍𝑖𝑗 = 𝛼𝑖 × 𝑀𝑖𝑗 

( به تهران j( از استان )iمیزان ورودی محصول)  𝑀𝑖𝑗( در سطح تره بار مرکزی تهران،iدرصد ضایعات محصول) 𝛼𝑖که در آن 

مرکزی تهران است. در مرحلة بعد میزان محصول خروجی از تره  ( در تره بارj( ورودی از استان)iمیزان ضایعات محصول) 𝑍𝑖𝑗و
 شود:( محاسبه می2بارهای اصلی تهران از رابطة )ترهبار مرکزی به 

(2) 𝑀𝑖𝑗
∗ = 𝑀𝑖𝑗 − 𝑍𝑖𝑗 

𝑀𝑖𝑗  که در آن
رکزی، به محاسبة میزان خروجی از تره بار مرکزی پس از حذف ضایعات است. پس از محاسبة ضایعات تره بار م∗

 شود:( پرداخته می3بارهای اصلی شهر تهران با استفاده از رابطة )ضایعات محصولات منتخب در سطح تره

(3) 𝑍𝑖𝑗
∗ = 𝛽𝑖 × 𝑀𝑖𝑗

∗ 

𝑀𝑖𝑗( در سطح تره بارهای اصلی تهران، iمیانگین درصد ضایعات محصول)  𝛽𝑖که در آن 
( از استان iرودی محصول)میزان و  ∗

(j به  تره بارهای اصلی تهران پس از حذف ضایعات تره بار مرکزی تهران و ) 𝑍𝑖𝑗
( j( ورودی از استان)iمیزان ضایعات محصول)∗

در  تبارهای اصلی تهران به عنوان میزان ضایعادر تره بارهای اصلی تهران است. در نهایت مجموع ضایعات تره بار مرکزی و تره
این مطالعه در نظر گرفته شده است. پس از تعیین میزان ضایعات به محاسبة میزان آب هدررفته ناشی از این ضایعات پرداخته شده 

 گردد.که در ادامه نحوة محاسبة آن بیان می

 محاسبة آب مجازی و ضایعات آب مجازی محصولات بر حسب استان مبدأ
مجموع آب مصرف شده برای تولید "به این صورت معرفی شد:  2آلن تونیمیلادی توسط   ، اولین بار در دهه1اصطلاح آب مجازی

تعریف  3(2003) هوکسترانامند. را آب مجازی می "های کشاورزی یا حتی خدمات(مقدار معینی از محصول )اعم از کالا، فرآورده
آب مجازی، جمع کل آب مورد نیاز برای تولید مقدار معینی از محصول )کالا(،  "ب مجازی را به این شرح ارائه کرد: کاملتری از آ

مفهوم آب مجازی برای توجه سیاستگزاران به منابع آب به  "باشد.با توجه به شرایط اقلیمی، مکانی، زمان تولید و راندمان می
 بر ایجاد شد. امنیت غذایی و توسعه پایدار با واردات محصولات آب آب برایخصوص در بخش کشاورزی مناطق کم

 ( استفاده شده است:4های کشور، از رابطة )محصولات منتخب در استان در این مطالعه به منظور محاسبه آب مجازی

(4) 𝑉𝑊𝐶𝑖𝑗 =
𝑁𝑊𝑖𝑗

𝑅 × 𝑌𝑖𝑗
 

 𝑌𝑖𝑗راندمان آبیاری و 𝑅  ،(j) در استان (i)نیاز خالص آبیاری محصول 𝑁𝑊𝑖𝑗 ،(j)ستان در ا (i)آب مجازی محصول 𝑉𝑊𝐶𝑖𝑗 که در آن
های کشور از بسته های استاناست. نیاز خالص آبیاری محصولات منتخب در هر یک از دشت (j) در استان (i)عملکرد محصول

های هر استان، نیاز خالص آبیاری محصول مورد نظر در آن استان استخراج شد. میانگین نیازهای آبی دشت NETWATنرم افزاری 
در نظر گرفته شد. اعداد به دست آمده نیاز خالص آبیاری محصولات در هر هکتار بوده، بنابراین به منظور تبدیل  به نیاز خالص 

م به ذکر است که اعداد به دست گرم محصول، اعداد بر عملکرد محصولات در هکتار تقسیم شده است. لازآبیاری برای هر کیلو
آمده نیاز خالص آبیاری هستند ولی در محاسبه آب مجازی کل آب مصرف شده در تولید هر واحد از محصول مد نظر است، لذا 

 اند. در نهایت اعداد محاسبه شده نیاز ناخالص آبیاری برای تولید هرکیلوگرم از محصولاتاعداد بر راندمان آبیاری نیز تقسیم شده
 ها خواهد بود. و در واقع آب مجازی محصولات در هر یک از استان

( میزان ضایعات آب 6-3های کشور با استفاده از رابطة  )با محاسبة میزان آب مجازی هر یک از محصولات منتخب در استان
 شود:مجازی )آب هدر رفته ناشی از ضایعات( نیز محاسبه می

(6) 𝑉𝑊𝑍𝑖𝑗 = (𝑍𝑖𝑗
∗ + 𝑍𝑖𝑗) ×  𝑉𝑊𝐶𝑖𝑗 

است. در نهایت به منظور محاسبه ضایعات آب مجازی  (j)مبدأ از استان (i)ضایعات آب مجازی محصول  𝑉𝑊𝑍𝑖𝑗که در آن 
                                                           

1 Virtual Water 
2 Tony Allen 
3 Arjen Hoekstra 
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 ( محاسبه خواهد شد:6-3ها برای آن محصول  با استفاده از رابطة )( مجموع اعداد استانiمحصول)
(6) 

𝑉𝑊𝑍𝑖 = ∑ 𝑉𝑊𝑍𝑖𝑗

31

𝑗=1

 

 آید:به دست می (2)محصولات منخب از رابطة  یهمچنین کل ضایعات آب مجاز
(2) 

𝑉𝑊𝑍 = ∑ 𝑉𝑊𝑍𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 محاسبة صادرات آب مجازی

با توجه به اینکه یکی از اهداف مطالعة حاضر مقایسة آب مجازی ضایعات با آب مجازی صادراتی است در ادامه نحوة محاسبة آب 
 شود:( شرح داده می8صادراتی  با استفاده از رابطة )مجازی 

(8) 𝑉𝑊𝐸𝑖 = 𝐴𝑉𝑊𝐶𝑖 × 𝐸𝑋𝑖 

 1376در سال  (i)میزان صادرات محصول 𝐸𝑋𝑖های کشور و در استان( i)میانگین موزون آب مجازی محصول 𝐴𝑉𝑊𝐶𝑖که در آن 
است. لازم به ذکر است، باتوجه به اینکه در نهایت معادل آب مجازی صادراتی  ( i)محصولمیزان آب مجازی صادراتی  𝑉𝑊𝐸𝑖و 

از تولید محصولات ناشی شده است، لذا، میانگین موزون آب مجازی محصول مورد نظر از مجموع حاصلضرب آب مجازی محصول 
 ( در سهم آن استان از میزان تولید محصول در کل کشور به دست آمده است.jدر استان )

 حاسبة هزینة فرصت ضایعات آب مجازی بر حسب تولید محصولات منتخبم
ب، فروت، کیوی، انار، هندوانه، سیپرتقال، نارنگی، لیموترش، گریپدر نهایت پس از محاسبة کل ضایعات آب مجازی محصولات  

یدان کلم، کرفس و سبزیجات در سطح م زمینی ، لوبیاسبز، چغندر، کاهو،فرنگی،  بادمجان، کدو، پیاز، سیببه، انگور، خیار، گوجه
، به بررسی هزینة فرصت آب هدر رفته ناشی از این ضایعات بر 1376تره بار مرکزی و هجده تره بار اصلی شهر تهران در سال 

 شود:( پرداخته می7ولید هریک از این محصولات، با استفاده از رابطة )تحسب میزان 

(7) 𝑄𝑖 =
𝑉𝑊𝑍

𝐴𝑉𝑊𝐶𝑖
 

است، که از تقسیم میزان کل ضایعات آب مجازی محاسبه شده بر میانگین  (i)میزان تولید از دست رفته محصول 𝑄𝑖که در آن 
از  𝑄𝑖توانست به میزان آید. در واقع در صورت عدم هدر رفت این آب میموزون آب مجازی آن محصول در کشور به دست می

د، شحاصل شود. در واقع کل آب مجازی ضایعاتی چنانچه صرف تولید هر یک از محصولات می محصول مورد نظر در کشور تولید
 معادل چقدر تولید از هر محصول خواهد بود؟ این میزان به عنوان هزینه فرصت آب ضایعاتی تلقی خواهد شد.

 ها و اطلاعاتآوری دادهجمع
بار اصلی است که هر یک نیز شامل چندین میدان تره 18ان، دارای بار تهرمطابق آمار و اطلاعات سازمان میادین میوه و تره

ندگان را کنو سبزیجات تازه و همچنین دیگر محصولات کشاورزی به مصرف باشد. این میادین وظیفه عرضه میوهزیرمجموعه می
ها و اطلاعات موجود در ادهدارند. در این پژوهش میزان ورودی هر یک از محصولات از هر استان به میدان مرکزی از طریق د

منظور محاسبة میزان ضایعات محصولات پرتقال، نارنگی، لیموترش، مدیریت میدان مرکزی در دسترس قرار گرفت. همچنین به
م، ، کاهو، کلزمینی، لوبیاسبز، چغندرفرنگی، انار، هندوانه، سیب، به، انگور، خیار، بادمجان، کدو، پیاز، سیبفروت، کیوی، گوجهگریپ

ه بار مرکزی و میادین اصلی تهران شدآوری پرسشنامه از سطح میدان ترهکرفس و سایر سبزیجات تهران، اقدام به تکمیل و جمع
است. همچنین عملکرد و میزان صادرات محصولات منتخب از آمارنامه وزارت جهاد کشارزی و سایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 

 است. و کشاورزی ایران استخراج شده

 نتایج و بحث
فرنگی، هفروت، کیوی، گوجدر این بخش نتایج مربوط به محاسبه آب مجازی ضایعات محصولات پرتقال، نارنگی، لیموترش، گریپ

زمینی، لوبیاسبز، چغندر، کاهو، کلم، کرفس و سایر سبزیجات در انار، هندوانه، سیب، به، انگور، خیار، بادمجان، کدو، پیاز، سیب
( آورده 1و همچنین آب مجازی صادرات این محصولات در نمودار ) 1376تهران در سال  بارهای اصلی ه بار مرکزی و ترهمیدان تر
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های کشور و میانگین آن را برای شده است. این نمودار، میزان آب مجازی محاسبه شده هریک از محصولات مذکور را در استان
سمت روش تحقیق بیان شد، به منظور محاسبه آب مجازی این محصولات، ابتدا طور که در قدهد. همانهر محصول نشان می

استخراج شده است. سپس جهت محاسبه  NETWATافزار از نرمهای کشور های استاننیازخالص آبی محصولات در هریک از دشت
ور که طری تقسیم شده است. هماننیاز ناخالص آبی در هر استان، نیاز خالص آبی بر عملکرد استانی محصولات و راندمان آبیا

شود بیشترین میزان آب مجازی محاسبه شده برای محصولات انار، انگور، بادنجان، به، پرتقال، پیاز، خیار، چغندر، ملاحظه می
 ارنگی و هندوانهترش، موز، نفرنگی، لیموزمینی، کدو، کیوی، گریپ فروت، گوجهسبزیجات برگی، سبزیجات غیربرگی، سیب، سیب

منان، شمالی، اصفهان، سیستان و بلوچستان، سجنوبی، خراسانهای کرمانشاه، کرمان، زنجان، ایلام، ایلام، خراسانبه ترتیب در استان
 ایلام، خراسان جنوبی، گیلان، مازندران، ایلام، خراسان جنوبی، لرستان، بوشهر، یزد و خراسان شمالی است. 

 
 های پژوهشمأخذ: یافته -های کشور )لیتر در کیلوگرم(ی منتخب در استانآب مجازی محصولات کشاورز -1نمودار

 

د. ده(، درصد ضایعات محصولات منتخب را در میدان تره بار مرکزی و  میادین اصلی  میوه و تره بار تهران نشان می1جدول )
دست آمده است. بیشترین به 1376ل درصد ضایعات این محصولات با استفاده از تکمیل پرسشنامه در سطح این میادین در سا

درصد بوده و محصولات  16و  30، 30فرنگی با میزان درصد ضایعات در میدان تره بار مرکزی مربوط به سبزیجات و کرفس و گوجه
بارهای اصلی تهران بیشترین میزان ضایعات مربوط به کاهو، اند. در سطح ترهکیوی، گریپ فروت و لیمو ترش ضایعات نداشته

درصد و کمترین میزان ضایعات مربوط به هندوانه و کیوی با میزان  40و  40، 43، 60پرتقال، سبزیجات و انگور به ترتیب با میزان 
بار به دو صورت دستچین و درهم به فروش بارهای اصلی تهران میوه و ترهدرصد است. لازم به ذکر است که در سطح تره 10
دهد که درصد ضایعات دستچین بیشتر از درهم است. ولی از آنجا که در فروش ه نشان میهای تکمیل شدرسد. پرسشنامهمی

افتد، بنابراین در این بخش از میانگین درصد ضایعات فروش دستچین درهم نیز ضایعات درنهایت در بخش مصرف اتفاق می
  ی در نظر گرفته است.استفاده شده است. در واقع این قسمت بخش کوچکی از ضایعات مصرف را نیز به نوع
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 تره بار اصلی تهران 11(: درصد ضایعات محصولات کشاورزی منتخب در میادین میوه و تره بار مرکزی و 1جدول)

 محصول
میادین میوه و 

 بار مرکزیتره
گانه میوه  18میادین 
 بار تهرانو تره

 محصول
میادین میوه و 

 بار مرکزیتره
گانه میوه  18میادین 
 رانبار تهو تره

 60 4 کاهو 18 4 انار
 20 16 کدو 40 6 انگور

 30 30 کرفس 22 16 بادمجان
 26 3 کلم 14 3 به

 10 - کیوی 43 16 پرتقال
 26 - فروتگریپ 33 2 پیاز
 32 20 فرنگیگوجه 27 3 خیار

 26 16 لوبیاسبز 30 3 چغندر
 24 - لیموترش 40 30 سبزیجات

 30 6 نارنگی 36 6 سیب
 10 10 هندوانه 30 4 زمینیسیب

 های تحقیقمأخذ: یافته
 

 فرنگی، انار، هندوانه، سیب، به، انگور،فروت، کیوی، گوجه( مقادیر ورودی محصولات پرتقال، نارنگی، لیموترش، گریپ2جدول)
هران در سال ا به استان تهزمینی، لوبیاسبز، چغندر، کاهو، کلم، کرفس و سبزیجات را از سایر استانخیار،بادمجان، کدو، پیاز، سیب

دهد. در این پژوهش به منظور محاسبه ضایعات محصولات مذکور، میزان کل ورودی این محصولات از هر یک از نشان می 1376
 های کشور به استان تهران آورده شده است. استان

 

 1931(: میزان ورودی محصولات منتخب به میدان مرکزی استان تهران در سال 2جدول)

 میزان ورودی )تن( محصول میزان ورودی )تن( صولمح

 67612 کاهو 31621 انار

 12217 کدو 34227 انگور
 6734 کرفس 16636 بادمجان

 2166 کلم 882 به
 6300 کیوی 22201 پرتقال
 4186 فروتگریپ 206044 پیاز
 336807 فرنگیگوجه 116422 خیار
 1433 لوبیا سبز 226 چغندر

 48340 لیموترش 60614 سبزیجات
 8438 نارنگی 66303 سیب

 322760 هنداونه 234616 سیب زمینی
 های پژوهشمأخذ: یافته

 
 
 

تره بار اصلی  تهران و کل  18بار مرکزی، رفته در اثر ضایعات محصولات منتخب در سطح میدان تره( میزان آب از دست3جدول)
منظور محاسبة میزان طور که در قسمت روش تحقیق بیان شد، بهاندهد. همنشان می 1376ضایعات آب مجازی را در سال 

ها به استان ها از سایر استانضرب ضایعات محصولات مذکور در میزان ورودی آنضایعات آب مجازی محصولات منتخب، حاصل
ر کل کشور محاسبه ها دها محاسبه و سپس مجموع آنتهران محاسبه شده و در میزان آب مجازی محصولات به تفکیک استان

 3/276محصول منتخب ورودی میدان مرکزی، در نهایت ضایعات آب مجازی  22شود، برای طور که ملاحظه میشده است. همان
میلیون مترمکعب بوده و بیشترین ضایعات آب مجازی به ترتیب مربوط به محصولات گوجه فرنگی، سیب زمینی،  هندوانه، پیاز و 
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هزار متر مکعب است و کمترین میزان ضایعات آب مجازی مربوط به  27684و  30432، 34722، 37346، 66824سیب با مقادیر 
 هزار متر مکعب است. 144و  107محصولات کیوی و چغندر با مقادیر 

 
گانه  11: آب هدر رفت ناشی از ضایعات محصولات کشاورزی در سطح میادین میوه و تره بار مرکزی و 9جدول 

 استان تهران

بار آب ضایعات در میوه و تره حصولم
 مرکزی تهران )هزار متر مکعب(

گانه  18بار آب ضایعات در میوه و تره
 تهران )هزار متر مکعب(

 کل ضایعات آب مجازی
 )هزار متر مکعب( 

 12461 10117 2342 انار

 23466 20228 2222 انگور

 326 208 162 بادمجان

 382 312 67 به

 16863 16024 1837 پرتقال

 30432 28673 1237 پیاز

 22064 17776 2068 خیار

 144 130 13 چغندر

 6708 2862 3066 سایر سبزیجات

 27684 26803 3880 سیب

 37346 34642 4278 سیب زمینی

 6666 4662 777 کاهو

 1411 260 661 کدو

 637 263 326 کرفس

 161 124 28 کلم

 107 107 - کیوی

 2212 2212 - گریپ فروت

 66824 31340 24484 گوجه فرنگی

 226 133 74 لوبیا سبز

 12426 12426 - لیمو ترش

 1617 1272 222 نارنگی

 34722 16644 18382 هندوانه

 232292 مجموع )هزار مترمکعب(

  های پژوهشمأخذ: یافته
 

ت رفته ناشی از ضایعات محصولات کشاورزی چنین ارزش اقتصادی آب از دس( میزان ارزش آب مجازی صادراتی و هم4در جدول )
نشان داده شده است. ارزش آب مجازی صادراتی از تقسیم ارزش کل  1376بر حسب هزار دلار برای محصولات منتخب در سال 

 طور کهصادرات محصول بر میانگین وزنی آب مجازی آن، بر اساس سهم از تولید محصول در کشور، محاسبه شده است. همان
هزار دلار  162442شود. مجموع ارزش اقتصادی آب هدر رفته ناشی از ضایعات محصولات منتخب برابر با ( ملاحظه می4ل)در جدو

 است. به عبارت دیگر این میزان ارز آوری، علاوه بر هدر رفت منابع آبی، از کشور سلب شده است.
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در سطح میادین میوه و تره حصولات کشاورزی (: آب مجازی صادراتی و برآورد ارزش اقتصادی ضایعات آب م4-1جدول )

 گانه استان تهران  11بار مرکزی و 

 محصول
ارزش آب صادراتی )دلار/متر 

 میانگین وزنی از تولید مکعب(
ارزش اقتصادی آب 

 )هزار دلار( هدررفت
 محصول

ارزش آب صادراتی )دلار/متر 
 میانگین وزنی از تولید مکعب(

ارزش اقتصادی آب 
 ر دلار()هزا هدررفت

 4663 8/0 کاهو 4204 4/0 انار
 1208 7/0 کدو 11778 6/0 انگور

 668 7/0 کرفس 662 8/1 بادمجان

 122 8/0 کلم 127 3/0 به
 301 8/2 کیوی 6460 4/0 پرتقال

-گریپ 14640 6/0 پیاز

 فروت
2/0 362 

-گوجه 28683 3/1 خیار

 فرنگی
6/0 32613 

 167 2/0 لوبیاسبز 80 6/0 چغندر

زیجات سب
 برگی

 3322 3/0 لیموترش 6236 1/1

 3636 4/2 نارنگی 2366 2/0 سیب
 12136 3/0 هندوانه 12184 3/0 زمینیسیب

 162442  جمع ارزش هدر رفت آب )هزار دلار(
 های پژوهشمأخذ: یافته

 

آن و هزینه فرصت از دست ( میزان آب مجازی صادراتی، آب مجازی ضایعات، نسبت ضایعات آب مجازی به صادرات 6در جدول )
 شود ضایعات آب مجازیرفته ناشی از این ضایعات بر حسب تولید محصولات منتخب آورده شده است. همان طور که ملاحظه می

برابر  فروت، لیمو ترش و نارنگی چندینبرای محصولات انگور، به، پرتقال، چغندر، سبزیجات برگی، سیب زمینی ،کرفس،گریپ
ریزی برای کاهش این محصولات است. این مقادیر بیانگر لزوم توجه به ضایعات این محصولات و برنامه صادرات آب مجازی

 16( میزان ضایعات آب مجازی به دست آمده در این مطالعه با در نظر گرفتن محصول هندوانه 6هاست. با توجه به جدول )آن
اتی این محصولات است. ذکر این چند نکته در اینجا ضروری درصد آب مجازی صادر 12درصد و بدون در نظر گرفتن هندوانه 

بارهای اصلی شهر تهران و محصولات منتخب بار مرکزی و ترهاست. اول اینکه ضایعات محاسبه شده محدود به شهر تهران، تره
ان مرکزی است. محصول ورودی مید 22)با توجه به فصل تکمیل پرسشنامه، محصولات موجود در فصل پاییز و زمستان( برای 

دوم اینکه این میزان ضایعات با کل صادرات این محصولات )که عمدتاً از محصولات اصلی صادراتی ایران هستند( مقایسه شده 
است. در هر صورت محصولات صادر شده ارزآوری برای کشور داشته است در حالی ضایعات محصولات نه تنها درآمدی ایجاد 

بخش زیادی از منابع کشور به خصوص اب شده است. به منظور تبیین هر چه بهتر هدر رفت این  نکرده است بلکه باعث هدررفت
شود، چنانچه طور که ملاحظه می( هزینه فرصت آب از دست رفته در اثر این ضایعات محاسبه شده است. همان6منابع در جدول )

 122توانست به تولید شد، میاین محصولات پرداخته می میلیون مترمکعب( به تولید هر یک از 22/276میزان کل آب ضایعاتی )
 هزار تن کیوی و یا ... بیانجامد.  1622هزار تن سیب زمینی، یا  641هزار تن انگور، یا  281 یاهزارتن انار 
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(: نسبت آب ضایعات از آب صادراتی و هزینه فرصت از دست رفته ضایعات محصولات کشاورزی در میادین میوه 1جدول )

 گانه استان تهران  11بار مرکزی و ترهو 

 محصول
آب مجازی صادراتی 

 )هزار مترمکعب(
آب مجازی ضایعات 

 )هزارمترمکعب(

نسبت آب ضایعات به آب صادراتی 
بر اساس میانگین وزنی تولید 

 )درصد(

هزینه فرصت از دست 
رفته ضایعات )هزار 

 **تن(
 122 61 12461 20626 انار

 281 80 23466 27148 انگور

 1760 2 326 16372 بادمجان

 146 666 382 68 به

 308 684 16863 2882 پرتقال

 213 21 30432 142687 پیاز

 481 12 22064 187402 خیار

 238 4 144 3766 چغندر

سبزیجات 
 برگی

813 6708 226 768 

 236 2 27684 446084 سیب

 641 11 37346 364406 زمینیسیب

 781 12 6666 34012 کاهو

 281 12 1411 11222 کدو

 781 161 637 424 کرفس

 781 1 161 22286 کلم

 1622 1 107 12704 کیوی

 144 12420 2212 18 فروتگریپ

 668 24 66824 232232 فرنگیگوجه

 640 12 226 1861 لوبیاسبز

 226 424 12426 2737 لیموترش

 1722 147 1617 1017 نارنگی

 603 10 34722 366182 هندوانه

مجموع با 
 هندوانه

1874763 276220 16 - 
مجموع بدون  

 هندوانه
1638226 261344 12 - 

میلیون مترمکعب( به تولید هر  22/276اند. *** در محاسبه هزینه فرصت ضایعات، چنانچه میزان کل آب ضایعاتی )های پژوهش * اعداد گرد شدهمأخذ: یافته
شد، برای هر محصول این میزان تولید حاصل می شد و جمع زدن کل این تولیدات برای محاسبه مجموع هزینه فرصت صحیح ییک از این محصولات پرداخته م

 نیست.

 گیری و پیشنهادهانتیجه
روت، فطور که در قسمت نتایج بیان شد میزان آب هدر رفته ناشی از ضایعات محصولات پرتقال، نارنگی، لیموترش، گریپهمان

اهو، کلم، زمینی، فلفل، لوبیاسبز، چغندر، کفرنگی، انار، هندوانه، سیب، به، انگور، خیار، هویج، بادمجان، کدو، پیاز، سیبهکیوی، گوج
بار استان تهران برای سال در مقایسه با آب مجازی صادراتی این محصولات و تره کرفس و سبزیجات در سطح میادین اصلی میوه

است. ی ابارهای اصلی استان تهران در نظر گرفته شده است( عدد قابل ملاحظهات بخش توزیع در تره)با توجه به اینکه فقط ضایع
ذکر این نکته بسیار مهم است که صادرات محصولات مذکور اگر چه سبب خروج آب از کشور شده است اما ارزآوری قابل توجهی 

 تصاد کشور و رشد قابل ملاحظه نرخ دلار در کشور، ایجاد نموده استرا با توجه به وابستگی کشور به درآمد نفت و شرایط کنونی اق
این در حالی است که میزان هدررفت آب از ضایعات نه تنها درآمدی ایجاد ننموده بلکه موجب از دست رفتن منابع آبی کشور 

که ارزش ده است در حالیخواهد شد. همچنین در این مقاله تنها ارزش مالی هزینه فرصت هدررفت منابع آبی نشان داده ش
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ها ذاریگکند، بسیار بزرگتر از ارزش مالی محاسبه شده است.  بطور کلی لازم است سیاستاکوسیستم که حفظ منابع آبی ایجاد می
های ناشی از صادرات آب مجازی به اقدامات عملیاتی جهت کاهش ضایعات تولیدات آمیز به زیاندر این بخش به جای توجه اغراق

رزی بویژه در بخش توزیع تغییر یابد. لازم به توضیح است که این مطالعه تنها بخش کوچکی از ضایعات را در نظر گرفته کشاو
 است. لازم است برای نشان دادن اهمیت توجه به ضایعات آب مجازی به این موارد توجه کرد؛

وند، شرکزی وارد بازارهای استان یا سایر نقاط کشور میالف( این مطالعه تنها برای ورودی های استان تهران که از طریق میدان م
 برآورد شده است.

ب( این مطالعه تنها در مورد محصولات منتخب شش ماهه دوم بوده و این در حالی است که به گفته عرضه کنندگان میادین میوه 
 هه دوم در بازار خواهند داشت. های شش ماهای شش ماهه اول، ضایعات بسیار بالاتری نسبت به میوهو تره بار، میوه

محصول با میزان صادرات آب مجازی این محصولات مقایسه شده است. در حالیکه این  22ج( در این مطالعه ضایعات آب مجازی 
اند و در مقایسه با سایر محصولات ضایعات کمتری دارند. این خود اهمیت توجه به محصولات، جزو محصولات اصلی صادراتی بوده

 ات آب مجازی را بیش از پیش نشان خواهد داد.ضایع
های میوه و سبزی و مصرف را در نظر نگرفته و تنها ضایعات میادین های تولید، خرده فروشید( این مطالعه ضایعات در بخش

رار داده قدر مورد بررسی  میوه و تره بار و بخش بسیار کوچکی از ضایعات مصرف )با در نظر گرفتن تأثیر دستچین در میادین(
 است.

به عنوان یک پروژه پژوهشی که برای کشور بسیار حائز اهمیت خواهد بود، پیشنهاد می شود در مورد محصولات بخش کشاورزی، 
ضایعات در تمام مراحل تولید، توزیع )حمل و نقل، عمده فروشی و خرده فروشی( و همچنین مصرف محاسبه و اهمیت توجه به 

 منفعت روشهای مدیریتی کاهش ضایعات و بویژه منافع جلوگیری از هدر رفت منابع آب برآورد گردد.  -هآن نشان داده شده و هزین
 

 منابع
(. تحلیلی بر ضایعات و راهکارهای 1387اصفهانی، مسعود.، علیزاده، محمدرضا.، صبوری، صمد.، معتمد، محمدکریم. و امیری، زهرا. )

 .-. دوره ، شمار. صص کاهش ضایعات برنج، مجله علوم زراعی ایران
 کنفرانس چهارمین ،مجازی آب رویکرد با آبی بر ضایعات کشاورزی ضایعات تاثیر ارزیابی (.1370) مرادی. مستوره و سهیلا, پناهی

 امیرکبیر. صنعتی دانشگاه تهران، ایران، آب منابع مدیریت
(. تعیین میزان و ارزیابی اقتصادی ضایعات گندم 1326الله. )حمیدنژاد، محمود.، سالم، جلال.، شاکری، منصور. آخوندی میبدی، هدایت

 در زمان برداشت و خرمنکوبی در مناطق هرات، مرودست و ابرکوه سال یزد سال . اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره . سال نهم.
 .34بیاری و زهکشی ایران، ش کمیته ملی ا .2026 تا 1770 سال از جهان آب تقاضای و (. عرضه1327). م یاسین آلو  هومن خالدی

(. بررسی تلفات برداشت گندم با کمباین در استان فارس، مجله تحقیقات کشاورزی. دوره. 1384اله. )خسروانی، علی. و رحیمی، هدایت
 .-شماره . صص 

 مجله روند، ش (. بررسی نقش صنایع تبدیلی در کاهش ضایعات و توسعه صادرات محصولات کشاورزی باغی،1386رحمانی، مریم. )
46 . 

 یران،ا کشاورزی اقتصاد کنفرانس ششمین ایران، در کشاورزی محصولات ضایعات اقتصادی ابعاد بررسی (.1386) عبدالرحمن. شادان،
 مشهد. فردوسی دانشگاه ایران، کشاورزی اقتصاد انجمن مشهد،

بیکی خشک، اعظم.، شعبانی،  احمدعلی شیخی.، دی،مهرآبا شیخی عبدالرحیم.، خسروی، شریعتمدار، محمدحسین.، کشاورز، عباس.،
 کشاورزی محصولات ضایعات از ناشی یرفته دست از آب اقتصادی ارزش برآورد(. 1376)پور، روجا. و فکاری، فکاری. مهناز.، بخشایش.، کیان
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Waste management and export of virtual water; the need for planning for the neglected priority instead 

of emphasizing an exaggerated reality 

  Abstract: 
Water scarcity has been a major challenge for Iran's economic and social development in recent years. In this 

regard, the policy makers have focused on water management in the agricultural sector, so that reducing the export 

of agricultural crops is proposed as an effective strategy. In the meantime, the great waste of water from the waste 

of agricultural crops in the various stages of production, processing, distribution and consumption was neglected 

from the planners' point of view. Therefore, in this study, in addition to estimating  amount of waste of orange, 

mandarin, lemon, grapefruit, kiwi, pomegranate, watermelon, apple, grape, cucumber, tomato, eggplant, pumpkin, 

onion, potatoes Lebanese, beetroot, lettuce, cabbage, celery and vegetables  in  main fields of fruits and vegetables 

of Tehran province in 2016, the amount of water wasted and its economic value is estimated. In order to determine 

the percentage of waste selected crops, questionnaires were completed at the level of these fields. After estimating 

the amount of waste crops at the field level, the waste water due to these wastes was also calculated. In the next 

step, considering the export value of each crop, the value of waste water and export of virtual water of the crops 

were calculated. The results of this study showed that, Virtual waste losses were more than 296 million cubic 

meters for only 22 selected products and virtual waste water, compared to the total virtual export water of these 

crops, was 16%, with a watermelon and 17% without it. According to the results of the research, it is necessary to 

note that virtual export of water is valued to the country (especially in the current currency situation), and virtual 

waste water will not only have income, but will also cause loss of water resources of the country. It should be 

noted that the estimation of waste at the distribution stage at the national level makes the export of virtual water 

not important. By adding waste of production and consumption sectors, the need to pay attention to waste water 

compared with export water is evident more and more. In this regard, policies need to be changed in the 

agricultural and food sectors, rather than the exaggerated attention to the losses caused by virtual export water, to 

operational measures to reduce agricultural waste, especially in the distribution sector. 

JEL Classification: Q25, Q27, Q17, Q18 

Keywords: Virtual Water, Export, Waste, Agricultural Products, Tehran, Iran

http://www.fao.org/docrep/014/mb060e/mb060e.pdf
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 تقاضا تیریمد کردیدر کاهش هدر رفت آب با رو یاقتصاد یابزارها یاثربخش یابیارز
 

 عابدی سمانه

 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
S.abedi@Atu.Ac.ir 

 

ه ها را برد، دولتهایی که به دنبال آنها وجود داها و ناپایداریهای فراهم کردن آب، خشکسالیافزایش روز افزون تقاضا و هزینه
فکر یافتن راهکارهایی برای جلوگیری از هدررفت، کاهش مصرف، استفاده کارا و در نتیجه ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در 

باشد که ناظر بر مسائل کاهش تلفات و مصارف ای از مدیریت تقاضا میمدیریت مصرف، مؤلفهدر این میان  ها، واداشته است.حوزه
 کنندگان،مصرف آگاهی مصرف، افزایش تجهیزات کاهنده از استفاده با که است این بر تلاش این راهبردها، دراست. غیر ضروری 

 ارزشی یک کالای به مصرفی کالای یک از را آب بهینه، مدیریتی رویکردهای و همچنین ایتعرفه قانونی، ابزارهای بکارگیری

گیری از در این میان بهرهشود. جلوگیریمنابع،نابودی ایناز هدر رفت وف آب، نمایند و همچنین با بهبود راندمان مصر تبدیل
بزارهای ای از اشناسایی و مقایسه مجموعه ابزارهای اقتصادی حائز اهمیت است. لذا پژوهش حاضر به منظور مطالعه تطبیقی برای

علاوه بر آن، با استفاده از روش پیمایشی و است. در مدیریت تقاضای آب و حفاظت از آن انجام شده اقتصادی و غیر اقتصادی 
ارزیابی عوامل مؤثر بر حفاظت آب و ارزش اقتصادی کاهش اتلاف آب، به تعیین ارزشگذاری مشروط در قالب الگوی لاجیت، 

گوی الپس از براورد های نوین در کاهش هدر رفت آن توسط کاربران خانگی شهر تهران، پرداخته شده است. پذیرش تکنولوژی
لاجیت با استفاده از روش حداکثر درستنمایی، مقدار انتظاری تمایل به پرداخت برای بهبود زیرساختها جهت کاهش اتلاف آب، 

ای هزیستی، رفتار حفاظتی فردی و آشنایی با سیاستنگرانی محیط هایریال برآورد گردید. طبق نتایج، شاخص 66230معادل 
را بر تمایل به پرداخت داشته است. همچنین مؤثرترین عوامل تمایل به پذیرش استفاده از تجهیزات حفاظتی دولت، بیشترین اثرات 

و  64/6های وزنیهای کارامد آبی و تحصیلات با کششکاهنده آب در داخل منازل به ترتیب به شاخص نگرش در مورد تکنولوژی
 66/4و  14/8تی و تحصیلات به ترتیب منجر به افزایش زیساختصاص دارد. مضاف بر آن، افزایش شاخص نگرانی محیط 12/4

 شود.گذاری در تکنولوژی کارامد آبی در خارج از ساختمان، میدرصدی تمایل به سرمایه
 

 تقاضای آب، استراتژی قیمتگذاری، تکنولوژی کارامد آبی و هدر رفت آب مدیریت: ابزارهای اقتصادی، های کلیدیواژه

 
  



 مقالات دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب

28 

 مقدمه 
لذا با توجه به افزایش روز باشد. ضرورتی مهم برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار می منابع طبیعی آب، اصولی و صحیح مدیریت

هایی که به دنبال آنها وجود دارد، ها، تهدیدهای آینده و ناپایداریهای فراهم کردن آب، افزایش تقاضا، خشکسالیافزون هزینه
ه دنبال راهکارهایی برای جلوگیری از هدررفت، کاهش مصرف، استفاده کارا و در نتیجه ایجاد ها را به فکر واداشته است که بدولت

 2026کشور جهان در سال  46المللی مدیریت آب، کمبود آب را برای ها باشند. مؤسسه بینتعادل بین عرضه و تقاضا در حوزه
درصد مردم جهان از جمله 26، حدود 2026ورت گرفته در سال های صداده است که بر اساس پیش بینیمورد مطالعه و ارزیابی قرار

درصد از جمعیت  40میلادی، بالغ بر  2060ایران دارای کمبود فیزیکی آب خواهند بود. بر اساس مطالعات کلان روندها، تا سال 
درصد افزایش  66حدود  کنند، دچار استرس شدید آبی خواهند شد. همچنین تقاضای آبها زندگی میجهان که در حوضه رودخانه

درصد خواهد بود.  130درصد و در بخش خانگی  140درصد، در بخش برق400خواهد یافت. این افزایش در بخش کارخانجات 
، 2060تا سال  (OECDعضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) همچنین نتایج مطالعات حاکی از آن است که در کشورهای غیر

-ت آب و مدیرت ناکارای فاضلاب، کیفیت منابع آب کاهش یافته که از جمله پیامدهای زیستبه علت ضعف در کاهش هدر رف

میلیون نفر که عمدتا  240زیستی و شیوع امراض خواهد بود. بنابراین بالغ بر  محیطی آن، شامل پرغذایی منابع آبی، کاهش تنوع
با  اخیر، هایدهه طیکه خواهند داشت. این در حالی است کنند، به منابع آب بهداشتی دسترسی ندر نواحی روستایی زندگی می

 عدالت اقتصادی، کارایی عواملی مانند ارتقای آب، منابع یکپارچة مدیریت اتخاذ و آب بخش اصلاح در مساله تریناساسیوجود اینکه 
زیست حاکی از محیط و طبیعی نابعم از حفاظت متولی نهادهای از بسیاری عملکرد اما بررسی است، محیطیزیست پایداری و اجتماعی

بوده و کمتر  ارشادی و دستوری هایسیاست اعمال بر متکی بیشتر منابع آب، از حفاظت هایسیاست و هاگیریجهت تمرکز آن است که
 انبحر یک به شدن تبدیل در حال ایران در آب که کمبود است. این در حالی است شده اقتصادی و اثربخش تأکید رویکردهای بر

از سوی  کشور سالانه آب کل طبیعت از یک سو و ثبات متوسط حجم چرخه در آن مقدار بودن ثابت به با توجهچرا که  .است ملی
به طوری  افزایش خواهد یافت. آتی سالهای در صنعت و شهرنشینی توسعه کشاورزی، جمعیت، رشد دلیل به آب برای دیگر، تقاضا

میلیارد مترمکعب در سال خواهد رسید که تأمین آن از منابع  130آب مورد نیاز کشور به  ،1400شود در سال که پیش بینی می
تجدیدپذیر کشور امکان پذیر نیست. اگر به وضعیت فوق، افزایش سرانه مصرف آب ناشی از تغییر الگوهای زندگی و بهداشتی و 

دور با چالش جدی در خصوص آب مواجه خواهد بود. روند ای نه چندان نیز کاهش منابع آب سالم نیز اضافه شود، کشور در آینده
د های نامتعارف ماننفوق در حالی است که الگوی مصرف آب در کشور نامناسب بوده و برنامه منسجمی برای بهره برداری از آب

ی افت های زیرزمینبها و فاضلاب وجود ندارد. همچنین منابع آب به لحاظ زمانی و مکانی غیر یکنواخت توزیع شده، سطح آپساب
با مشکل  آینده ایران را در زمینه دسترسی به منابع آبیکی از عواملی که ازین رو کرده و تلفات شبکه آبرسانی نیز بسیار بالا است. 

 از مصرف یکبار آب با ایران، کند، هدر رفت و استفاده بدون چرخش آب )فقط یکبار استفاده( است. به طوری که درمواجه می

بازچرخش،  طریق از بار 16 بخش صنعت، تا برای نمونه در مصرفی آب توسعه یافته، کشورهای خارج شده در حالی که در سدستر
یطی و توجهی به موازین زیست محبنابراین به دلیل فقدان سیستم های بهینه توزیع در کشور، بی گیرد.مورد استفاده قرار می

 ،ارددایران در مرحله تنش آبی قرار با وجود اینکه  بر همین اساس رود.ناطق هدر میالگوی نامناسب مصرف، آب در بسیاری از م
این در حالی است که هدر فت آب در است. برابر متوسط جهانی  6/2بیش از درصد یعنی  30تا  28کشور، میزان هدر رفت آب در 

ان متغیر است. هدر رفت آب به چندین عامل بستگی دارد درصد در آلم 3درصد در بلغارستان تا  60درصد و  در اروپا از  6سنگاپور 
گذارند. در این میان، سطح توسعه که این عوامل بر اجرای موثرترین و کاراترین راهبردهای کنترل و کاهش اتلاف آب تاثیر می

 حتی عادات های بزرگ وهای دولت، سطح مدیریت شرکتهای سیاستزیستی، اولویتهای محیطاقتصادی یک کشور، آگاهی
های مداخله سیاسی را تعیین کنند. بر این اساس در بسیاری از کشورهای جهان، نگرش سیستماتیک تواند گزینهفرهنگی مردم می

و سنتی مدیریت منابع آب مورد بازنگری کلی قرار گرفته است. به طوری که مبانی این مدیریت فقط بر پایه اصول مهندسی استوار 
در  گردد. در ایران نیز،محیطی و اقتصادی را نیز شامل میهای مردمی، دیدگاهای زیستای اجتماعی، مشارکتنبوده بلکه پایه ه

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است نظر به جایگاه محوری  12ماده 
دیریت جامع و یکپارچه عرضه و تقاضا در کل چرخه آب با رویکرد توسعه پایدار آب در توسعه کشور، منابع آب کشور را با نگرش م
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سازی عمومی و مشارکت مردم، برنامه ریزی و در واحدهای طبیعی حوضه های آبخیز با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، آگاه
 بین پایدار و منطقی تعادل یک راریبرق و آب مصرف کاهش هدف با که راهبردها از ایمجموعهدر این میان، مدیریت نماید. 

ای مدیریت مصرف، مؤلفهشوند. بنابراین می نامیده آب مصرف مدیریت راهبردهای شوند،می اجرا طراحی و آب تقاضای و عرضه
 هک است این بر تلاش راهبردها، این درباشد. باشد که ناظر بر مسائل کاهش تلفات و مصارف غیر ضروری میاز مدیرت تقاضا می

 رویکردهای همچنین و ایتعرفه قانونی، ابزارهای بکارگیری کنندگان،مصرف آگاهی افزایش مصرف، کاهنده تجهیزات از استفاده با

از هدر  نمایند و همچنین با بهبود راندمان مصرف آب  تبدیل ارزشی کالای یک به مصرفی کالای یک از را آب بهینه، مدیریتی
تلفاتکاهشمصرف،وتقاضاآب )کاهشتقاضایمدیریتهایروششود. اجرایجلوگیریمنابع،ن نابودی ایوشدنآلودهرفت،
کمبلکهرا کاهش داده،آبمنابعبرفشارتنهاشهر وغیره( نهدرآبتوزیعجدیدهایشیوهفاضلاب،وآبازمجدداستفاده آب،

  دهدمیکاهشنیزرافاضلابتمدیریهزینهوبودهآبتأمینجدیدهایپروژهازترهزینه
ه کشور ک های صورت گرفتهبینیبر اساس پیشبا توجه به چنین شرایط و  شود کهبا ذکر این مقدمه، این سوال مطرح می حال

کنترل هدر رفت آب در نظر  کاهش مصرف و باید چه راهکارهایی برای شود،میمواجه آب  جدی بحران با 2026ایران تا سال 
 ؟نمودود تا بتوان در دراز مدت از تنش های آبی پیشگیری گرفته ش

 مبتنی ابزارهای دیگر و قیمت کردن درگیر با اقتصادی ابزارهای است. گیری از ابزارهای اقتصادی حائز اهمیتدر این میان بهره

 مهمترین جمله از نماید.می فراهم نندگانکتمام استفاده برای را آب از ایمن و دقت با موثر، استفاده منظور به هاییانگیزه بازار، بر

شده،  تمام و هزینه اقتصادی ارزش تعیین اساس بر قیمتگذاری های مناسبابزارها و استراتژی به توانمی اقتصادی ابزارهای
مالیات،  ندمان تنبیهی و تشویقی ابزارهای و آب بازار شکلدهی مانند نهادی آب مجازی، ابزارهای پرداخت برای خدمات اکوسیستم،

 سایر ردیف در طبیعی آب منبعمالی اشاره نمود. بنابراین با توجه به اینکه  پایداری ایجاد برای اعتبارات و تسهیلات یارانه ها، جریمه و
 مقررات و قوانین رکنا در اقتصادی ابزارهای از استفاده شود. لذا رعایت اقتصادی عقلانیت باید منابع، این از استفاده دارد، در قرار کمیاب منابع

 رعایت منابع بهینه از استفاده اصل غیر این صورت، در نماید، چرا که ایفا از منابع آب حفاظت برای ایکنندهتعیین و اساسی نقش تواندمی
کاهش مصرف و هدررفت آب  در نوین هایتکنولوژی گسترش برای محرک عامل یک تواندمذکور می ابزار همچنین. شد نخواهد

 مصرف سازی بهینه و عملیاتی هایهزینه کاهش موجب هاتعرفه از مروری بر تجربیات جهانی حاکی از آن است که استفاده. باشد
یونان نیز  در. است کرده کمک امریکا متحده ایالات در کل مصرف درصدی 21 کاهش به اقدامات برای نمونه این. شودمی آب

دولت برای  نیز در برزیل. است داده کاهش درصد 31 تا را هدررفت آن بوده و اثرگذار آب تقاضای بر اصلاح نظام قیمتگذاری آب،
 یدرصد 40 کاهشاین رشد قیمت سبب  ه به طوری کهشده شهری کرداقدام به افزایش قیمت آب تصفیه کم آبی، کنترل بحران

 معیت،ج گسترش و اقتصادی رشد دلیل به آب تقاضای اخیر های سال دربا توجه به اینکه بر همین اساس  آب شده است.مصرف 
هدر  حفاظت و جلوگیری از برای مختلف تقاضای مدیریت های استراتژی لازم است از افزایش این طبق لذا .است یافته افزایش

رف و مدیریت مص ابزار یک عنوان به اغلب های قیمتگذاریشود. بنابراین، مطابق ادبیات موضوع، استراتژی استفاده آب رفت
 آب در برابر تقاضای پاسخگویی به عکس العمل مطالعات، درصدد این خاص، طور به .شوند می اهش هدر رفت آب استفادهک

شود.  ستفادها آب، حفاظت بر موثر تقاضای مدیریت های سیاست تنظیم برای تواندمی باشند کهمی قیمت های مختلفاستراتژی
درصد آن به تلفات  61شود که در این میان بیش از آب تولیدی شهری تلف می درصد از 37در این میان، به طور متوسط حدود 

درصد  20الی 10فیزیکی و بقیه آن را تلفات غیر فیزیکی اختصاص دارد. این درحالی است که تنها بسته به شرایط محلی، میزان 
اشد. اگرچه بلحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نمی شود، چرا که کاهش تلفات به زیر این میزان ازهدر رفت آب را استاندارد تلقی می

گذاری درخور توجه و از آن مهمتر برنامه ریزی جامع در کشور است) صالحی و برای دستیابی به این میزان نیز، نیاز به سرمایه
نش های آلرژیک) مانند واک توان بهمی از جملهزیستی و بهداشتی را در بر دارد. اثرات متعدد محیطهدر رفت آب (. 1384همکاران، 

ت . از دیگر مشکلات نشاشاره نمودسوزش چشم، پوست و ...( و همچنین بیماری هایی مانند آسم و ناراحتی های دستگاه گوارش 
هدر رفت و   میزاندر خصوص  متعددی گزارشاتدر سال های اخیر  آب شامل کاهش کیفیت و هزینه های آلودگی آب است.

بر . استبر روی تامین آب آشامیدنی خانگی حاکی از اثرگذاری آن  شده که ارایهآب آشامیدنی شهری  هاینشت های آب در لوله
ب با آرا به خود جلب کرده است تا اقدامات لازم را برای حفاظت از دولتی فرسودگی سیستم توزیع آب، توجه مقامات این اساس، 
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ت های و خرابی زیرساخفرسودگی چرا که انجام دهند. ساخت های توزیع و زیر نصب، ارتقا یا جایگزینی تجهیزاتدر گذاری سرمایه
گذاری های کارآمد در زیرساخت های سرمایهاثرگذار است. اما به این نکته باید توجه شود که بر کیفیت و خدمات آب ، عمومی

حالی  باشد. این در زیرساخت، در در نتیجه پیشرفت های حاصل شده کاربرانایجاد شده برای عمومی باید منعکس کننده ارزش 
های ی مؤلفهو بررس های بهبود زیرساخت های آب آشامیدنیهزینهبرای  مصرف کنندگانبه پرداخت تمایل است که در زمینه تعیین 

که این مسأله ضرورت انجام تحقیقاتی را در این المللی انجام شده است. مطالعات انگشت شماری در سطوح بین اثرگذار بر آن،
اران از دانش عمومی و حمایت از این موضوع می تواند آنها را در شکل زدرک سیاستگسازد. چرا که وزه در داخل کشور روشن میح

تمایل به پرداخت برای . ارزش های تخمین شده نمایدهای مربوط به زیرساخت های آب و بهداشت عمومی کمک گیری سیاست
 در نتیجه آن،  کمک خواهد کرد که هاو بهبود زیرساخت یجاد اقدامات سیاستیدر ا کاهش هدر رفت آب)ارزش کاهش اتلاف(،

خشی از توان به مصوبه تأمین بنیز از این بهبود منتفع خواهند شد. از جمله اسناد قانونی موجود در این زمینه می مصرف کنندگان
از شهروندان ساکن شهر مود که بر اساس آن، کسری قیمت تمام شده تعرفه خدمات آب مورد نیاز شرکت آب و فاضلاب اشاره ن

های مصوب در شهر تهران و در تهران به منظور تأمین بخشی از کسری قیمت تمام شده تعرفه خدمات آب برای اجرای طرح
دسترسی و برخورداری همه شهروندان تهرانی از آب شرب بهداشتی و برخوردار از ( 1 ی از جملهراستای تحقق کامل اهداف

اقدامات لازم در جهت برخورداری ( 3جلوگیری از هدررفت آب در تأسیسات تأمین و انتقال و توزیع ( 2کمی و کیفی  داردهایاستان
های قانونی، به صورت ماهانه و مبالغی علاوه بر تعرفه ،مصرف از فن آوری روز بمنظور استفاده از تجهیزات و شیرآلات کاهنده

دد. همچنین از دیگر مصوبات، مجوز مشارکت در تأمین و اجرای تأسیسات آب شرب و خام و گرمتناسب با میزان مصرف، اخذ می
 بردای، تعمیر وگذاری در  اجرا، بهرهباشد که جهت تأمین مالی شرکت آب و فاضلاب در سرمایهاجرای تأسیسات فاضلاب می

 ترینزیربنایی و ترینکلیدیبه ذکر است،  در این خصوص لازمتصویب شده است.  1376نگهداری تأسیسات فاضلاب، در سال 

 و کاربران مصرفی -رفتاری مدل شناخت ابتدا گذاری برای برای حفظ و جلوگیری از هدررفت آب،مشارکت در سرمایه در مؤلفه
مؤثر بر  از جمله عوامل اقتصادی حاکم بر این منابع است. در این زمینه، هاینظام مصرف و برداری،بهره هایشیوه اصلاح سپس

ای همحیطی، سایر مؤلفههای و نگرش زیستاجرای کاراترین راهبردهای کنترل و کاهش اتلاف آب، شامل عادات فرهنگی، آگاهی
ه عنوان های مذکور، بباشد. بر این اساس شناسایی مؤلفههای مختلف مصرفی میفرهنگی،  اقتصای و اجتماعی کاربران در بخش

ان و سیاستگذاران در انتخاب ابزارهای اقتصادی جهت مدیریت تقاضا و کاهش ضایعات آب، حائز اهمیت ریزراهنمایی برای برنامه
است. لذا در این پژوهش، با استفاده از روش پیمایشی، به تعیین تمایل به پرداخت)ارزش کاهش هدر رفت آب( برای بهبود 

های نوین در کاهش هدر رفت فاظت آب و پذیرش تکنولوژی، ارزیابی عوامل مؤثر بر حهای آبی جهت کاهش اتلاف آبزیرساخت
 تحلیل و ذینفعان اقتصادی رفتار کنترل برایعلاوه بر آن، با توجه به اینکه شود. آن توسط خانوارهای شهر تهران، پرداخته می

منظور مطالعه  بهالعه، شوند، در این مط اقتصادی، تجهیز ابزارهای به آب منابع باید آب، در بخش اقتصادی کلان هایسیاست
در مدیریت تقاضای آب )کاهش هدر رفت و ای از ابزارهای اقتصادی و غیر اقتصادی معرفی و مقایسه مجموعه برایتطبیقی 

شود. در نهایت به ارزیابی نقاط قوت و ضعف ابزارهای اقتصادی مورد مطالعه، گرفته میحفاظت از آن(،  از تجربیات جهانی بهره
 شود.ها و تجربیات جهانی، پرداخته میآموختهبراساس درس

 مبانی نظری
یت روی مدیربر  رای ایجاد تعادل میان اهداف اجتماعی، محیط زیست، اقتصادیلازم است تا ب ی،محدودیت منابع آب با توجه به

 ی مدیریت تقاضا لازم وهای حفاظت محور و مداخلات رفتاری برا. در این زمینه توسعه و معرفی تعرفهتمرکز شود ،تقاضای آب
به بررسی مبانی نظری و تجربیات قیمتی و غیرقیمتی در خصوص مدیریت تقاضای آب خانگی  در این قسمتلذا ضروری است. 

  شود.و مداخلات رفتاری مبتنی بر اطلاعات پرداخته می فزایندههای بلوکی با تمرکز بر اثربخشی تعرفه
 کاهش هدر رفت و مدیریت تقاضای آب خانگی و غیر اقتصادی در 1ابزارهای اقتصادی

 :(OECD ،2016است) اصلیهدف  دودارای  (EI)ابزارهای اقتصادیبه طور کلی 

                                                           
 Economic Instruments 
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های مختلف کاربر )خانوارها، کشاورزان، کسب و کارها، صنعت و هایی برای استفاده پایدار از منابع آب توسط گروهارائه مشوق
 آبت غیره( به منظور حل مشکلات فعلی مدیری

تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت مدیریت منابع آب ملی و ارایه خدمات آب برای کاربران. این امر به خصوص در شرایط حاضر که 
نیاز به منابع مالی  گذاری جدیدها و خدمات آب به طور مداوم برای عملیات، نگهداری و سرمایهبرای ایجاد و توسعه زیرساخت

 باشد.برخوردار میای اهمیت ویژه است، از
شامل پرداخت توسط که  1های کاربرهزینه(1 در زمینه مدیریت منابع آب و خدمات، مهمترین ابزارهای اقتصادی عبارتند از:

ات ها، موسسها، شرکت( توسط خانوارها، شهرداریو ... کنندگان آب برای دریافت خدمات آب )تامین آب، تصفیه فاضلابمصرف
های برای تأمین هزینهکه ترتیب مربوط به پرداخت هزینه  3بر آلودگی و مالیات 2حق النظاره(2 ، است.غیره دولتی، کشاورزان و
ایجاد بازارهای آب و آلودگی که در آن به کاربران و صنایع آلاینده  (3 باشد.زیست میو جریمه آلودگی محیطها خدمات مدیریت آب

محیطی )ایجاد اثرات جانبی مثبت یارانه اقدامات مفید زیست (4 ادله داده می شود.برای حداقل سازی هزینه انطباق، اجازه مب
های کاهش آلودگی آبی، مربوط روش گذاری درپاداش و مشوق )به خانوارها، کشاورزان، صنایع( برای سرمایهارایه محیطی( که به 

ا و مجازات مالی  برای عدم رعایت قوانین و مقررات هزیستی که بر اساس آن، جریمهها برای جرائم محیطمجازات( 6 شود.می
 ها از لحاظ نظریشود. اگرچه این جریمهها در آن،  تعیین میزیست محیطی، برداشت بیش از حد از منابع آب و تخلیه آلاینده

کند. ابزارهای ( عمل می)مانند یک مالیات "هزینه  " نظیرها غالبا هستند، اما در عمل این جریمه "4کنترل و فرمال "بخشی از 
باشند. ابزارهای دیگری مانند اصلاحات قانونی و هایی از ابزارهای موجود برای مدیریت منابع آب میاقتصادی مذکور تنها نمونه

گذاری عمومی، اقدامات داوطلبانه که شامل جامعه اداری مستقیم و اجباری، آموزش و یاددهی، سرمایه فرمان و کنترلنهادی، 
کنترل و  هایابزارهای اقتصادی اغلب با روش .باشدو کسب و کارهای خصوصی و دیگر مؤلفه های حکمروایی آب می مدنی
گذاری، به اهداف خود از های مبتنی بر بازار مانند قیمتکنند به جای روشها سعی میشوند که در آن دولتمقایسه می فرمال

 :(OECD ،2016ابزارهای اقتصادی مزایای زیر را نسبت به دستور و کنترل دارد). یایندمیطریق مراجع قانونی و اجرایی دست 
 .کنند، در حالی که اثرات دستور و کنترل معمولا یک بار استابزارهای اقتصادی، اثرات انگیزشی مستمر ) پویا ( را ایجاد می

 پذیری بیشتری دارند. ابزارهای اقتصادی، انعطاف

 رمانفدر حالی که اعطا نمود. کاهش موثرتری داشته باشند، پاداش  توان به واحدهای کاربری کهمی ابزارهای اقتصادیبر اساس 
 .کندرات عمومی را تحمیل میرو کنترل، مق

تواند درآمد عمومی نیاز به پرداخت است(، می، و کنترل) بجز در مواردی که برای صدور مجوز فرمانابزارهای اقتصادی برخلاف 
 .ایجاد نماید

مجوزهای قابل فروش برای آلودگی آب امکان کاهش مطلوب آلودگی را برای عاملان و جامعه با حداقل هزینه، امکان پذیر 
  .سازدمی

ل ها، به طور کاراتری عمدر ترکیب با سایر روشو تواند تنها بخشی از ساختار مدیریت آب باشد در عمل، ابزارهای اقتصادی می
ها و نامه، نظارت و اجرایی که بخشی از آییناطلاعاتهای اصلی تواند با زیرساختگذاری تنها میکند. برای نمونه، قیمتمی

ی که شامل ابزارهای اقتصاد مربوط به آبهای سیاست در مقابل، .شودمیدهد، اجرا و کنترل( را تشکیل می فرمانها )دستورالعمل
 به موفقیت دست یابد.به نظر میرسد که بعید ، صورت نگیردها را نباشد و یا استفاده موثر از آن

(نیروی انگیزشی 1تاثیر چهار عامل قرار دارد. )ارزیابی ابزار اقتصادی برای مدیریت و حفاظت از منابع آب، به طور خاص تحت
( 4آن و ) ( پذیرش سیاسی و اجتماعی3(تاثیر مالی خالص آن. )2ابزارهای اقتصادی و مزایای احتمالی آن برای مدیریت آب. )

 معیارهای لازم برای ارزیابی انواع ابزارهای اقتصادی عبارتند از:در این زمینه از جمله  قابلیت عملی و اجرایی ابزار.
کنندگان، برای آلودهو  کنندگانای برای مصرفنیروی محرکه(2، زیستدارا بودن منافعی برای محیط(1:اثرات زیست محیطی

                                                           
1 User charge 
2 Abstraction charge 
3pollution taxes  
4 command and control  
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 کمک به اهداف مدیریت منابع آبی(3و  اصلاح و تغییر عملکردشان

 اثرگذاری  پویا(3و  اثرگذاری بر رقابت(2، اثرات مثبت و منفی بر بازیگران کلیدی اقتصادی( 1: اثر اقتصادی
های مقرون به صرفه بودن برای گروه( 2 دهندگان و مصرف کنندگان آب؛های وارد شده به مالیاتاثرات و هزینه( 1:اثرات اجتماعی

 .و اقتصادی آسیب پذیر اجتماعی
 های وارد شده  به خزانهها، هزینهدرآمد تولید شده و یا در مورد یارانه(2 پیامدهای ایجاد شده بر بودجه عمومی؛(1 تأثیرات مالی

 تاثیر نسبی بر هزینه: مقرون به صرفه بودن

 محیطیزیست های اجتماعی، اقتصادی وهمبستگی با دیگر سیاست(2 .جاذبه سیاسی(1:پذیرش سیاسی

( 4تطابق با قوانین و مقررات موجود؛(3سازی میزان نیاز به ایجاد نهادهای جدید وظرفیت (1:امکانسجی اجرایی و کاربردی بودن
 مقیاس زمانی برای اجرا و سرعت نتایج

های ر این جدول، ستارهاست. در تفسیارائه شده (1)در جدول  ابزارهای اقتصادینتایج ارزیابی  لذا بر اساس موارد فوق، خلاصه
  کند.بیان میها یا معایب را هزینهدرجه (  - -دهند، در حالی که منفی های بیشتر ) بیشتر ) * *( منافع بیشتری را نشان می

 
 خلاصه ای از ارزیابی گزینه های ابزار اقتصادی برای مدیریت آب .(1)جدول 

  امکان پذیری اسیسی ایاثر هزینه مالی اجتماعی اقتصادی محیط زیستی

 تعرفه های آب و فاضلاب *** -- *** *** -- - ***

 هزینه های آبیاری * --- ** * --- -- ***

 حق النظاره *** *** *** ** 0 - ***

 النظاره برای استفاده غیرمستقیمحق ** ** ** ** - -- ***

 هزینه آلودگی *** *** ** ** - --- ***

*** -- 
- 

** 
 جریمه *** *** ** ?

 مسئولیت زیست محیطی ** *** ? ** - -- ***

 هزینه های ورود به پارک های ملی *** *** *** 0 - - **

*** 
- 

** 
 پرداخت برای خدمات اکوسیستم ** *** *** 0 0

 زیستصندوق محیط * ? * ? * ** ***

 باشد.ص نمیبیانگر آن است که اثرات آن به طور دقیق مشخ ?علامت  -OECD ،2016مأخذ:

 

ای برای مدیریت منابع آب و محیط زیست برخوردار هستند. سختگیری در صدور مجوز  و ها از مزایای عمدهتقریبا تمام گزینه
ترین ای بر تعهدات مربوط به آب و آلودگی خواهد داشت. مهمهای بالاتر برای برداشت و آلودگی آب، تاثیر اقتصادی عمدههزینه

های آبیاری است، هر چند در هر دو مورد اثرات های آب و فاضلاب و افزایش هزینهاشی از افزایش در تعرفهاثرات اجتماعی ن
ها منافع مالی بالقوه برای خزانه ملی تعدادی از این گزینه .جبران نموددیگر های مختلف روشا توان کاهش داد و باجتماعی را می

تلزم صرفه هستند، زیرا مسبهبه احتمال زیاد مقرون ابزارهابستگی دارد. اکثر ، هایا جریمه و هاتعرفهسطوح  این مقدار بهدارند، اما 
 امتیازاتن پذیر بودن، بهتریشوند. براساس معیار امکانگذاری جدی نیستند و عمدتا شامل بهبود روال و فرایند مدیریت میسرمایه

ای خود قرار دارند و از درجه پذیرش عمومی برخوردار هستند، تعلق ها و ساختارهای موجودی که در حال حاضر در جبه سیستم
ه ب یهای ورودزیست و هزینههای آلودگی محیط، جریمهالنظارهحقهای آب و فاضلاب، تعرفه از جمله این ابزارها شامل. گیردمی

 .(OECD ،2016باشد) میشده های ملی و مناطق حفاظتپارک

بر اساس چهار عملکرد ارائه را  حفاظت  و کاهش هدر رفت آبمربوط به  چالش های دیابزاهای اقتصابه طور کلی، 

 .(2006نمایند)سویر و همکاران، می
 .مین مالی برای افزایش کارایی آب و سرمایه گذاری های حفاظت از آنأعملکرد مالی، به منظور تشویق و ت

 .ه های اجرایی، جهت افزایش بودجه منابع آب یا پوشش هزین1عملکرد مالیه
 .عملکرد انگیزشی، برای تغییررفتار مصرف کنندگان آب

                                                           
1 fiscal 
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 .عملکرد زیست محیطی، برای تشویق رفتار در جهت اجتماعی مطلوب
ربوط به ممسائل برای ها است به طوری که گذاری در زیرساختتر از میزان مورد نیاز برای سرمایهقیمت آب در سطح فعلی، پایین

ا ی هاگذاری فعلی و همه هزینهمیان قیمت در تفاوت "شکاف ارزش". کندکفایت نمی ،اثرات خارجی مدیریت آب و توجه به
 .کنددارد، قیمت آب، ارزش کامل آن را منعکس نمی ی. از آنجا که این شکاف ارزش وجودشودیمنعکس م ،اجتماعی آب هایارزش

ر ابزارهای را داشت. برای این منظو ،ه از لحاظ اجتماعی بهینه هستندهای قیمت گذاری کتوان انتظار پاسخ به سیگنالدر نتیجه نمی
 . (2006)سویر و همکاران، نماینداقتصادی فرصتی برای از بین رفتن این شکاف ارزش را فراهم می

ی کاهش انگیزه مورد توجه قرار گرفته و یا اجرا شده اند. برخی بر ابزاهای اقتصادیبرای ترویج حفاظت از آب، طیف گسترده ای از 
 ندمان شوند. بعضی از سیاست هاها، متمرکز میهای کارآمد آب، مانند اعتبارات مالیاتی یا یارانهای فناوریهای سرمایههزینه
برای  باعث ایجاد بی انگیزگی، گذاری آب از طریق افزایش قیمتها یا ایجاد کمیابی از طریق سیستم مجوزهای قابل معاملهقیمت

گرچه معمولا اقتصاددانان معتقدند که افزایش قیمت آب، موثرترین . اما به این نکته باید توجه داشت که اشوندز آب میاستفاده ا
اقع، هستند. در و موثر زدهد که نیروهای دیگر نیکند، تجربه نشان میانگیزه برای دستیابی به اهداف حفاظت آب را فراهم می

که ارزش آب را نشان داده و  ابزارهایییاسی و عدم تجربه، وجود داشته و مانع اجرای ، مانند پذیرش سیروشن است که موانع
حفاظت از  هایمعمولا برای حل چالشکه  ابزارهای اقتصادی(، تعدادی از 2شوند. در جدول )دهد، میحفاظت از آنها را افزایش می

 ارایه شده است.شوند، آب استفاده می

  



 مقالات دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب

34 

  زارهای اقتصادی برای حفاظت و جلوگیری از هدر رفت آبابهایی از (. نمونه2جدول)

 معایب مزایا ابزارهانام  کارکرد

 کاکرد مالی

قیمت آب یا هزینه فاضلاب 
)به عنوان مثال هزینه 
 خدمات آب و فاضلاب(

باشد و می تواند برای به دنبال روش پرداخت کاربر می
 دستیابی به یک عملکرد انگیزشی ثانویه استفاده شود.

تواند به عنوان مبنایی برای گذاری موجود میقیمت
حرکت به سمت پرداخت کاربر )هزینه کامل سیستم( و 

 .افزایش میزان حفاظت استفاده شود.

نرخ پایین می تواند تاثیر کمتری روی حفاظت داشته 
 باشد و می تواند منجر به اتلاف آب شود.

 اگذاری تصاعدی که هزینه بیشتر ریک ساختار قیمت
ه گیرد، میتواند منجر ببرای مصرف بیشتر در نظر می

حفاظت آب شود، بنابراین کارکرد مالی اولیه کاهش 
 می یابد.

 یارانه های مالی:
 ایجاد انگیزه های مثبت

 حذف بی انگیزشی

می تواند برای افزایش جذب فن آوری های خاصی که 
 حفاظت را ارتقاء می دهند استفاده شود.

تواند کارکرد مالیاتی را در ی نامطلوب میهاحذف یارانه
د، ارتقا شوحالیکه باعث تقویت کارکرد انگیزشی نیز می

 دهد.

هزینه های مالی مورد نیاز برای تامین مالی یارانه، در 
 نتیجه کارکرد مالی نامطلوب.

ها، مخصوصا برای صنایع مهم مخالفت با رفع یارانه
 ای.منطقه

 کارکرد مالیه

برای سرمایه ها یارانه
 گذاری

کمک هزینه سرمایه یا 
یارانه مستقیم برای 
 تکنولوژِی ها کارآمد

های موثر آب با استفاده از نظام تحریک سرمایه گذاری
مالیاتی موجود، حتی در نرخ های یارانه پایین. همچنین 

 کند.یک عملکرد انگیزشی ایجاد می

منابع مالی برای تقویت ظرفیت اجرایی ممکن است 
 و کافی نباشد. خصمش

کارکرد 
 شیانگیز

 تعرفه برداشت آب
 

تنظیم سیگنال قیمت برای نشان دادن هزینه واقعی 
منابع؛ تشویق به حفاظت، استفاده از فن آوری و انعطاف 

 پذیری.

تغییرات اندک قیمت می تواند تاثیر کمی داشته باشد 
 مگر اینکه قیمت آب بسیار پایین باشد.

 
 1جریمه آلودگی

 (رفه بر بار آلایندهتع)

را معرفی می کند؛ حرکت به 2اصل پرداخت کننده آلاینده 
سمت اهداف مدیریتی، انعطاف پذیری را برای رسیدن به 

 .نمایداهداف فراهم می 

دشواری تعیین هزینه صحیح. آیا  جریمه بالا میتواند 
منجر به هیچ نتیجه کارآمدی نشود؟سطوح پایین 

مالی هستند تا کارکرد جریمه، بیشتر یک کارکرد 
 انگیزشی

 

 مجوزهای قابل فروش

و مجوزهای تخصیصی )
خروجی فاضلاب قابل 

 (باشدفروش می

هنگامی که بین کمبود آب و تخصیص آب ناسازگاری 
وجود دارد، بسیار موثر است. به جای پرداخت مالیات به 

های درون بخشی )یعنی خرید و فروش دولت، انتقال
 کند. مجوز( را فراهم می

 

ساختارهای اداری / قانونی جدید مورد نیاز است؛ 
هزینه های اجرایی و مبادله می تواند بالا باشد )برای 

 ایجاد تجارت و ایجاد معاملات(.
های تواند منجر به طراحی برنامهتجربه کم می

اند توضعیف شود که ناکارآمد هستند و در نهایت می
ته نظارتی داشهای بالاتری نسبت به یک روش هزینه

 باشد.

کارکرد 
زیست 
 میحطی

 3ارزیابی خسارت

ارزیابی و جبران خسارات 
 ناشی از نشت و یا تخلیه.

می تواند یک مانع قوی برای جلوگیری از مسئولیت 
مرتبط با تأمین بودجه برای بازسازی محیط زیست و 

 بهبود اکوسیستم فراهم کند.

هبود و ب نیاز به پایه قانونی و تخصص برای ارزیابی
 انجام می شود. 4اکوسیستم دارد. معمولا با اقدام قهری

 2006مأخذ: سویر و همکاران 

 

 به عنوان یک ابزار اقتصادی در حفاظت و کاهش اتلاف آباستفاده از تعرفه 

سکونی مقیمتگذاری آب است. طبق قانون تقاضا، افزایش قیمت آب باید تقاضای آب  خانگی،عنصر کلیدی مدیریت تقاضای آب 
را کاهش دهد. در مجموع، افزایش قیمت آب یک روش طبیعی برای محدود کردن مصرف آب است و هزینه اجرای آن نسبت به 

 (.2007، 6) المستد و ستاوینزروش فرمان و کنترل کمتر است
مورد  ری آب، هموارهگذاقیمت گذاری آب، تاثیر مثبتی بر حفظ، عرضه و تخصیص بهینه آب دارد. با این حال، اثربخشی قیمت

                                                           
1 Pollution charges 
2 polluter-pays principle 
3 Damage assessment 
4 enforcement action 
5 Olmstead and Stavins(2009) 
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توان گفت چون آب دارای جایگزین های اندکی است، بنابراین حساسیت قیمت نسبت به تقاضا سوال بوده است. به طور معمول می
 مقرون به صرفه بودن آب برای ها متفاوت هستند. قیمت پایین تضمین کننده یبرای آن وجود ندارد. همچنین اهداف سیاست

ها و تعدیل مصرف آب کمتر تاثیر کمتری داشته باشد. قیمت بالا ممکن است برای اثرات است در بهبود هزینهفقرا است اما ممکن 
ی ابا توجه به وجود اهداف چندگانه، طراحی تعرفه آب مسئله .حفاظتی مورد توجه باشد، اما به لحاظ سیاسی چالش برانگیز است

اشد و در محیطی بی اهداف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیستتأمین کننده رود که این تعرفهچرا که انتظار می ،پیچیده است
کنندگان عرضه (.2003، 3و اربوئس و همکاران 2002، 2راجرز و همکاران؛ 2012، 1لوسازی آسان باشد )برای اجرا و شفاف عین حال
هداف را تواند به تنهایی تمام اگذاری نمیابزار قیمتها به عنوان یک کنندگان از تعرفه ها انتظارات متفاوتی دارند. تعرفهو مصرف

ی اای باید انتخاب شود که برای دستیابی به اهداف مورد نظر در جامعهبرآورده سازد. چالش سیاستی موجود این است که تعرفه
 خاص، مناسب باشد.

د. ابزارهای حفاظتی دار بستگی های قیمتکنندگان به سیگنالبه پاسخ مصرف، اثربخشی تعرفه آب به منظور دستیابی به حفاظت
آب شهری  هایکنند. تعرفهغیرقیمتی، حمایت مهمی در راستای فضاسازی برای خانوارها برای پیروی از نگرش حفاظت گرا ایفا می
تواند است. عنصرمتغیر می  4معمولا شامل یک عنصر ثابت و یک عنصر متغیر است. این عنصر ثابت معمولا هزینه خدمات اتصال

در قیمت های واحد، عنصر متغیر با یک قیمت واحد برای  های بلوکی(باشد.خطی یا غیر خطی) قیمت گذاری یکنواخت و تعرفه
ود. اگر شهای بلوکی، قیمت های مختلفی برای دو یا چند بلوک آب وضع میشود. تحت تعرفهتمام سطوح مصرف، تعیین می

و اگر قیمت واحد با هر بلوک متوالی کاهش یابد،  6(IBT)یابد تعرفه های بلوک افزاینده قیمت واحد طی بلوک های متوالی افزایش
(، 2≤(. لازم به ذکر است در طراحی تعرفه بلوکی، تعداد بلوک)2007و المستد و استاوینز،  2012 لو،باشد)می 6(DBT)تعرفه کاهنده

 (.1778، 2)بولند و وینتینگتونرای هر بلوک، مورد نیاز استآب و قیمت واحد ب مصرفحجم آب مصرفی در هر بلوک، دوره زمانی 

ه ویژه های بلوکی بهای بلوکی در کشورهای توسعه یافته استفاده می شود. تعرفه های واحد و تعرفه در عمل هر دو رویکرد قیمت
)اربوئس  از نقاط اروپا مانند اسپانیا ، برخی (2002و المستد و همکاران،  2012، 8)اسکی و همکاراندر ایالات متحده به طور گسترده

و بخش هایی از استرالیا از جمله ملبورن، پرت و  (2010، 10)مونتریو و پرتغال( 2016و همکاران 7و سوارز وارلا 2012و باربران، 
 %70و  های شهری ایالات متحده در فلوریدا، حدود یک سوم خانه2000( استفاده می شود. در سال 2006سیدنی )برنان، 

) المستد و همکاران، است %66کند و در کالیفرنیا این میزان  استفاده می های فزاینده،تعرفه بلوکاز  ،های آب و برقشرکت
 .      (2012و اسکی و همکاران  2002

  های فزاینده بلوکیتعرفهچالش و مزیت 

توان به سادگی قیمت آب را تا زمانی نی نظری، میباشد، مطابق مبا اصلیهدف  به عنوان اگر حفاظت و جلوگیری از هدر رفت آب
تواند برای بعضی از خانوارها ایجاد را می زیادیی که به یک مقدار مناسب در مصرف آن برسد، افزایش داد. این مسأله، هزینه

ه اشند و در نتیجنماید. این در حالی است که ممکن است برخی خانوارها توان مالی پرداخت مصرف ضروری آب خود را نداشته ب
این است که سعی در ایجاد تعادل بین دو هدف  های مذکورتعرفهی یک مشکل سیاسی ایجاد شود. در این خصوص مزیت ویژه

امکان  های بلوکی فزاینده،تعرفه (. به عبارت دیگر، 2012، لوحفاظت از آب و مقرون به صرفه بودن و توانایی پرداخت آن را دارد)
ی تری را براتوان قیمت پایینکند. طبق این روش میمختلف برای سطوح مختلف مصرف آب را فراهم می هایپرداخت قیمت

طور  بها ههای بالاتر برای مصرف غیر ضروری در نظر گرفت. طبق ادبیات موضوع تعداد بلوکمصارف ضروری خانوارها و قیمت

                                                           
1 Lu(2017) 
2 Rogers et al. (2002) 
3 Arbués et al., )2003( 
4 Service connection charge. 

 Increasing Block Tariffs 

 Decreasing Block Tariffs 
7 Boland and Whittington(1998) 
8 Asci et al., 2017 
9 Suárez-Varela et al)2015( 

 Monteiro)2010( 
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کالیفرنیا  در آریزونا، یکا، روش دو بلوکی در لس آنجلس، چهار بلوکقابل توجهی در مناطق مختلف متفاوت است. برای مثال در آمری
، در حالی که در شوداستفاده میچهار بلوک از معمولا نیز در آسیا  و فلوریدا و پنج بلوک در کارولینای شمالی استفاده می شود.

 (.2012و همکاران، و اسکی  2014، 2؛ ویچمن12007)هال،  متغیر استبلوک  13آمریکای لاتین بین سه تا 
حاظ تئوری از ل آنهاهایی همراه است. به طور کلی، با وجود اینکه بندی از لحاظ قابل درک بودن و سیاستی با چالشاین نوع تعرفه

به اینکه آیا طراحی و نحوه دریافت آن مناسب است یا خیر،  ،تاثیر آن در عمل به عنوان یک سیگنال قیمتاما جذاب هستند، 
گذاری یکنواخت که طبق آن قیمت نهایی آب در تمام سطوح مصرفی یکسان است، قیمت نهایی در رد. برخلاف قیمتی داگبست

( اما در هر بلوک ثابت باقی می ماند. در صورتی که در قیمت 𝑝2> 𝑝1یابد )با هر بلوک پی در پی افزایش می بلوکهای فزاینده،
صرف م بلوکهای فزاینده،اند و در ری در خصوص مصرف با قیمتی واحد مواجهگیکنندگان برای تصمیمگذاری یکنواخت، مصرف

)کتر و  کنند، بهینه سازی کنندهای چندگانه که با سطح مصرف تغییر میکنندگان باید مصرف خود را با در نظر گرفتن قیمت
 مصرف کنندگان اطلاعات کاملی در خصوص لازم است تاهای بلوکی، ی تعرفهماهیت پیچیده  بنابراین با توجه به (.2006 میلون،

در رفت آب کنترل و از ه تا بتوانند میزان مصرف را داشته باشند،ساختار تعرفه و اطلاعات مربوط به میزان مصرف واقعی فعلی خود 
ی ه های گزافبا هزین، کنندگان برای کسب اطلاعاتمصرفها (. این در حالی است که در این تعرفه2014)ویچمن، جلوگیری نمایند

علاوه بر این، امکان دارد که  را درک کنند. تعرفه بلوکی فزایندهی ساختارها و پیامد های توانند کلیهروبرو هستند و به تبع آن نمی
در نتیجه، ممکن است خانوارها بخاطر درک  .کنندگان قادر به پیش بینی صحیح مصرف طی مدت زمان طولانی نباشندمصرف

 ینحوهدر مجموع  .(2008و همکاران،  3) کنیعقلایی، اتخاذ نمایند گیرینتوانند تصمیم ،یمت ها و مصرفشاننادرست درباره ق
ناریو . در این خصوص چندین سباشدنمی مشخصبه طور کامل ، های بلوکی فزایندهتعرفههای قیمت در پاسخ خانوارها به سیگنال

 (: 2012، ومطرح است)ل
 دهند؛ت نهایی محلی واکنش نشان میکنندگان فقط به قیممصرف
 های نهایی در هر بلوک است؛دهند، که میانگین وزنی قیمتکنندگان به قیمت نهایی احتمالی واکنش نشان میمصرف
دهند، اما ممکن است وزنی که آن ها به قیمت نهایی هر بلوک اضافه کنندگان به قیمت نهایی مورد انتظار واکنش نشان میمصرف

 با افزایش مصرفشان تغییر کند. کنندمی
 دهند.کنندگان به متوسط قیمت گذشته، واکنش نشان میمصرف
 دهند.واکنش نشان می کنندگان به میانگین احتمالی قیمت نهایی و قیمت متوسط مصرف

بر تواند پیامدهای های تعرفه بلوکی فزاینده، میبا این وجود، کسب اطلاعات پرهزینه و همچنین پیچیدگی
ت این اسهای مذکور، ها از تعرفهخانواراز جمله دلایل عدم درک درست  .داشته باشد  خانوارها بر مدتکوتاه در خصوص به ،منفی

نیاز  ب( از(. ندارند تمرکز آب مصرف یا بر و نیستند آگاه هاتعرفه تغییر در موردالف(عدم نیاز به آگاهی) :که
ممکن  ناموفق، تلاش پس از هاآنج(بیشتر است،  مزایای آن از بهتر، درک برای تلاش هایهزینه اما هستند، آگاه خود
 . مواجه شوند خود هایقبض های غیرمنتظرهافزایش با است

 باتوجه به اینکه آموزش و کند.ایفا می آن در نتیجه اثربخشی و  هاتعرفه از خانوارها درک در مهمی نقش آموزش در این راستا،
های بلوکی فزاینده در بلند مدت اثربخشی بیشتری خواهند داشت. با این وجود در دارد لذا تعرفهزمان  نیاز به رهایادگیری خانوا

 . رنج ببرند روانی، و های مالیخسارت از ممکن است هاخانواده یادگیری، فرآیندطول 

 

 بودجه بندی آبابزار 

راه  نواناین ابزار به ع باشد.های فزاینده میتعرفه بلوکر مبنای روش بدیگری است که گذاری ابزار جدید قیمت ،بندی آببودجه
های خاص )مانند در این روش، مصرف مجاز طبق خصوصیات و ویژگیشده است. مطرح  ،آب در حوزه ی عدالتحلی برای مساله

                                                           
 Hall, 2009 

 Wichman 

 Kenny et al(2008) 
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ی خانوارهای مختلف در یک زمان شود. بنابراین، مقدار مصرف ضروری برامی تعیینبعد خانوار و منطقه، شرایط محیطی و ...( 
به عبارت دیگر، این رویکرد با درنظرگرفتن ابعاد . متفاوت است ،مشخص و همچنین در طی یک زمان )به دلیل شرایط محیطی(

ه وجی هر بلوک با تپایین نگه دارند به این دلیل که اندازه ،توانند قیمت را برای میزان مصرف ضروری آب هر خانوارخانوارها، می
داخل مربوط به  1بلوکی بودجه بندی آب، بلوک  4تعرفه برای نمونه در (. 2012)لو، به ویژگی های هر خانوار تنظیم شده است

که   2عامل خشکسالی و واریانس داخلی تعیین می شود؛ بلوک ، به وسیله اندازه خانوار، آب مصرفی شخصی است که "1خانه
، تبخیر تعرق، فاکتور حفاظت، منطقه آبیاری و واریانس در فضای باز تعیین 1اندازه بلوک  بر اساساست،  2نربوط به خارج از خانه

مصرف آب بیش از بلوک ، 4بلوک  باشد. درمی 2برابر اندازه بلوک  6/1 است که بیش از حدمربوط به مصرف  3می شود؛ بلوک 
که  شودمی هدایت کالیفرنیا آب حفاظت امهبرن توسطاست. لازم به ذکر است، این ابزار  3هدر دادنو در مرحله  3

 بودجه بندی آب، این روشتعرفه با وجود مزایای بالقوه . اما است 2020درصد تا سال 20 تا آب سرانه مصرف کاهش آن هدف
اطلاعات جامع و دقیق در خصوص  دسترسی و و جود، عدم اجرای آن چالش اصلی. ای اجرا نشده استبه طور گسترده تاکنون

هزینه بر  ،تنها این به روز نگه داشتن اطلاعات در نتیجه نهمی باشند. تغییر، های خانوار است که به طور مرتب نیز در حال گیویژ
 .(2014و همکاران،  4)بارنکلای این اطلاعات نداشته باشندتهیه در زمینهاست بلکه ممکن است خانوارها تمایلی 

 قیمت گذاری فصلی

 جویی در مصارف غیر ضروری، کاهشبه منظور ترویج صرفه لذا است حساس فصلی نوسانات به نسبت آب که تقاضای از آنجا
تینتون و )ورپیشنهاد شده استدر ادبیات موضوع،  آب از ابزار دیگری است که گذاری فصلیقیمتاتلاف و تخصیص بهینه آن، 

آب در  تقاضایبه علت افزایش ، نمونهعنوان . به است معقول ،هزینه و ظرفیتاز جنبه گذاری فصلی نیز قیمت(. 2008، 6هافمن
ده رایج گذاری فصلی در ایالات متحقیمتنماید. مییک قیمت فصلی بالاتر، به بهبود هزینه های اضافی کمک تابستان،  ماه های

ی وش در اروپا از رواج کمترکنند اما این رجنوب غربی آمریکا از آن استفاده می است به طوری که بسیاری از ارایه دهندگان آب در
 (.2016ایالات متحده،  EPAبرخوردار است)
 در کاهش تقاضا و اتلاف آب خانگی  IBTsاثربخشی

 عتواب برآورد با اقتصادی. در ادبیات بستگی دارد متعددیبه عوامل  های تعرفه بلوکی فزایندهروش ارزیابی اثربخشی
 .شودشناسایی  آب هایتعرفه اثرات شده است تا  لاشت تقاضا، قیمتی کشش گیریاندازه و آب تقاضای

خانگی بوده ای آب کاهش تقاض فزاینده بلوکی دربیانگر اثربخشی تعرفه آب کشش قیمتی تقاضای  منتج شده از تجربی هاییافته
تقاضا در  یکشش قیمت کمتر بوده است. متوسط،به سایر تعرفه های آب تعرفه مذکور نسبت ولی به طور کلی اثربخشی .است

 ؛2014 ،6سبرییابد)میبه کاهش  ٪3-6 آن معادل مصرف ، درصدی قیمت آب 10افزایش  ادبیات موضوع حاکی از آن است که با
و  هامطالعات انجام شده در این حوزه، علیرغم ناهمگونی در تکنیک(. لازم به ذکر است 2002و لو،  2003، و همکاران 2دالهسون

 ، از جمله از آنها عبارت است از:دندهحفاظت و کاهش اتلاف آب ارائه می خصوصدر  یمشترک اما نتایج، های مورد استفادهداده

کند، بنابراین تعرفه های آب یک ابزار یک عامل مهم در توضیح تقاضا است و نقش مهمی در مدیریت تقاضا ایفا میقیمت آب 
 آب است. از مناسب برای ارتقای حفاظت

از خاص پذیری یک گروه ادبیات موجود گسترده است و ممکن است درباره واکنش در های قیمتی تقاضا،ششک یهادامنه برآورد
انجام  ،برای درک اثرات توزیع تعرفه آب لذا  .باشدمناسب نمی آماری دیگر،افراد ارایه شده باشد. لذا تعمیم آن به یک جامعه 

 رسد.می ضروری به نظر به هر منطقه و خانوار،مختص  مطالعات

 در این ارد،د قیمت در زیادی افزایش به نیاز آب تقاضای در کاهش و است قیمتی کشش بدون کلی طور به خانگی، آب تقاضای

                                                           
1 indoor 
2 Out door 
3 wasteful  
4 Baerenklau et al)2014( 
5 Worthington and Hoffman)2008( 
6 Sebri (2014)  
7 Dalhuisen et al. (2003)  
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 از مایتح  برای یقیمت غیر ابزارهای است لازم درنتیجه، نباشد، امکانپذیر سیاسی نظر از امر این است ممکن که است حالی
 .شوند استفاده ،آب گذاریقیمت

ط به کشش تقاضای قیمتی مربودهند که برای تعیین شکل مطلوبی از تعرفه های آب، برآوردهای های پیشین نشان میپژوهش
تعرفه بلوکی ی که اثر بخشدهد نتایج نشان میبا این حال،  است. ثابت، بیشترهای قیمتگذاری های فزاینده نسبت بهتعرفه بلوک

 اشد.منطقه و زمان متفاوت بخانوار،  هایویژگیممکن است به طور قابل توجهی با توجه به  برای کاهش تقاضای آب نیز فزاینده

توان آن را یم ابزار تعرفه بلوکی فزاینده، در های تجربی مطالعه حاضر، با توجه به پتانسیل های موجود، مطابق با یافتهدر مجموع 
  .محسوب نمود آبهدر رفت  گذاری مفید برای حفاظت و کاهشیک ابزار قیمتبه عنوان 

 خانگیبرای حفاظت و کاهش تقاضای آب رویکردهای غیر اقتصادی 

ای هسودآوری توسط ابزار تفسیر کنند، نه انگیزعاملی تنها برای کسب برخی از خانوارها ممکن است افزایش قیمت آب را به عنوان 
ر منجر به ایجاد نگرش د، به جای کاهش تقاضا غیر اقتصادیهای ابزار لذا در این زمینه، جتماعی.اهای برای مشارکت در فعالیت

قتصادی اسیاست گذاران معمولا ابزارهای گوناگون طبق ادبیات موضوع، شوند، که ممکن است سودمند باشد. خصوص هزینه ها می
، در نمونه کنند. به عنوانمی را به صورت ترکیبی به منظور افزایش دستیابی به اهداف حفاظت از آب، پیاده سازی و غیر اقتصادی

اقتصادی و غیر اقتصادی، مصرف آب ابزارهای مختلف  استفاده از ترکیبی از (،2002) در کلورادوهای مدیریت تقاضای آب برنامه
 (.2008کاهش داده است)کنی و همکاران، درصد  26به میزان  2003درصد و در سال  8به میزان را 

 نصب و راهای از رویکردهای فرمان کنترل تا  طبف گسترده خانگی،وص حفاظت از آب های در خص های غیر اقتصادیرویکرد
یکی از استدلال های متداول ادبیات مربوط به مدیریت و حفاظت  شود.در کاهش اتلاف آب را شامل می اندازی لوازم خانگی موثر

از سوی دیگر، ممکن است که  قیمت گذاری آب است. تقاضای آب، نیاز به اتخاذ ابزارهای حفاظت غیر قیمتی برای حمایت از
ممکن ن همچنی .ساختارها تمایلی به تکیه بر ابزارهای اقتصادی برای صرفه جویی در مصرف و کاهش اتلاف آن نداشته باشند

ا بحفاظت های طرحدر بسیاری از مطالعات که  . لذااست قیمت گذاری آب برای اهداف حفاظت از آب، به تنهایی کارامد نباشد
 1استفاده شده است)کایاگا و سمونت، ه، به طور همزمان از هر دو ابزار اقتصادی و غیراقتصادیتقاضای آب را کاهش داد ،موفقیت

ن شود. ایمنجر به انتقال یک سیگنال رفتاری می غیر اقتصادی استفاده از ابزارهای حفاظت(. 2008و کنی و همکاران،  2014
 کند.، منتقل میوب را که به تدریج باعث تغییر در رفتار مصرف کننده می شودسیگنال نگرش حفاظت مطل

 مبتنی بر اطلاعاتآب حفاظت 

ای مبتنی هجویی در آب هستند و از طریق ارائه انگیزههای صرفههای حفاظتی به دنبال ترویج طرحبرنامه از از آنجاییکه بسیاری 
( ارایه شده 3. از جمله از ابزارهای مبتنی بر اطلاعات در جدول)ا تشویق می کنندهای صرفه جویی در آب ربر اطلاعات، فعالیت

اطلاعات مبتنی بر استاندارد که اهمیت حفاظت از (2 توصیه های فنی و راهنمایی در خصوص صرفه جویی در مصرف آب.(1 است.
مناسب  هایدستگاه ها یا برچسب(3 یت دارد.آب را در بر می گیرد و اینکه چگونه تلاش های فردی خانوار برای یک جامعه اهم

بازخورد استفاده از (4 باشند.برای لوازم خاص مانند دوش و ماشین لباسشویی برای نظارت بر استفاده در محل واقعی مصرف می
 .آب خانگی، در مقایسه با استفاده بهینه همسایگان، که تایید یا عدم تاییداجتماعی را در بر می گیرد

 

                                                           
 Kayaga and Smoun(20014) 
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 ابزارهای غیر اقتصادی مبتنی بر اطلاعات برای کاهش مصرف و اتلاف آب در بخش خانگی (.9جدول)
 مثال نوع اطلاعات

 های صرفه جویی در مصرف آب استجزوه اطلاعات حاوی راهنمایی مشاوره فنی

 اطلاعات مبتنی بر استاندارد
ش های فردی برای حفاظت در یک جامعه اهمیت نامه هایی که اهمیت حفاظت از آب را مشخص می کنند و اینکه چگونه تلا

 دارد

دستگاه نظارتی برای لوازم 
 خاصی

دستگاه یا برچسب با اطلاعات فنی و حفاظتی ساخته شده برای یخچال و فریزر، دوش، ماشین لباسشویی و غیره، برای خانوارها 
 برای نظارت بر مصرف در نقطه واقعی مصرف

 کل مصرف آب خانوار رگه های بازخورد شاملب بازخورد

 ورق های بازخوردی که نحوه استفاده از آب خانگی را با میانگین مصرف همسایگان مقایسه می کند بازخورد اجتماعی قابل مقایسه

 شکلک
چهره های شاد برای خانوارهایی که مصرف آب آنها کمتر از میانگین جامعه است و چهره های غم انگیز برای کسانی که مصرف 

 بالاتر از حد متوسط استآنها 

ود در این زمینه باید این نکته باید توجه شموثرتر است.  ،حفاظت آب ایجاد انگیزه برای حال این سوال مطرح است که کدام نوع در
های قیمت به صورت متفاوتی پاسخ دهند، خصوصیات سیگنال نسبت بهخانگی مختلف ممکن است  هایطوری که گروههمان که

دی برای بررسی نحوه اثربخشی، در مطالعات متعد اثرگذار باشد.ثیر مداخلات اطلاعات أنیز ممکن است بر ت آنهااقتصادی  اجتماعی و
بر  نند.کشوند و انواع مختلفی از اطلاعات دریافت میهای مختلف تقسیم مییک رویکرد تجربی، خانوارها به دستهبا استفاده از 

به کاهش  آیا انواع اطلاعات استفاده شده در دستیابیبه نتایج مربوط به اینکه یک گروه کنترل، ا با هبا مقایسه اثرات رفتار اساس آن
 د.ها اشاره خواهد شدر بخش مروری بر تجربیات و مطالعات پیشین به برخی از آن یافته اند.بوده یا خیر، دستمصرف آب موثر 

 مروری بر ادبیات موضوع

ا هپژوهش در خصوص ابزارهای اقتصادی، غیراقتصادی و تمایل به پرداخت برای بهبود زیرساخت در این قسمت ابتدا به پیشینه
شود. سپس به جهت کاهش هدر رفت آب و همچنین عوامل مؤثر بر پذیرش تجهیزات کاهنده مصرف آب خانگی، پرداخته می

ت و کاهش هدر رفت آب مورد بررسی قرار بررسی برخی تجربیات جهانی در خصوص استفاده از ابزارهای اقتصادی برای حفاظ
 خواهد گرفت.

 تحقیق پیشینه

ا هدر این بخش به ارایه پیشینه پژوهش در خصوص ابزارهای اقتصادی، غیراقتصادی و تمایل به پرداخت برای بهبود زیرساخت
 شود.ه میجهت کاهش هدر رفت آب و همچنین عوامل مؤثر بر پذیرش تجهیزات کاهنده مصرف آب خانگی، پرداخت

( به تعیین قیمت بهینه آب در مصارف خانگی شهر تهران با استفاده از مدل رمزی پرداختند. با توجه 1376پور و همکاران)تهامی
باشد. همچنین در همه های رمزی مربوطه میبه نتایج، قیمت فروش آب در بخش خانگی در همه طبقات مصرف کمتر از قیمت

ضای آب کمتر از یک است. طبق نتایج، طبقات با مصرف پایینتر، کم کششتر هستند و با افزایش طبقات مصرفی کشش قیمتی تقا
کند. این نکته مؤید این مطلب است که این طبقات حداقل مصرف مصرف در طبقات با مصرف بالاتر، این کشش افزایش پیدا می

طبقات با مصرف پایین اعمال شده است تا مصرف این  را دارند. لذا به دلیل حفظ بهداشت و سلامت افراد تعرفه کمتری برای
د که های ناشی از مقیاس میباشمشترکین کاهش پیدا نکند. بر اساس محاسبات، شرکت آب و فاضلاب استان تهران فاقد صرفه

ایج قیمت بهینه تهای فرسوده و مستهلک تولید، توزیع و انتقال آب باشد. بر اساس نتواند به دلیل وجود تأسیسات و شبکهاین می
باشد. لذا پیشنهاد ریال می 26322ریال و برای طبقه آخرمصرف  2207رمزی برای هر مترمکعب آب برای طبقه اول مصرف 

 گردد که قیمت در همه طبقات مصرف آب خانگی بصورت پلکانی افزایش یابد تا به قیمت رمزی نزدیک شود.می
کی افزایشی بر مصرف آب شرب در استان های کشور را مورد بررسی قرار داد. اثر قیمت گذاری بلو(، 1372فطرس و همکاران)

 مورد یدوره در دهندمی نشان الگوها، برآورد از حاصل نتایج نمودند. معرفی نهایی قیمت و متوسط قیمت الگوی دو اساس، براین

 بلوکی قیمتگذاری نظام یعنی، است. بوده متوسط قیمت اثرگذاری از کمتر شرب، آب مصرف بر نهایی قیمت اثرگذاری میزان مطالعه،

شرب بوده  آب پایین این عدم کارایی ناشی از قیمت .نداشته است کشور آب شرب مصرف کنترل در را انتظار مورد کارایی افزایشی،
 بلوکهای در کثراًا مشترکان، مصرف میزان متوسط فارس، و اصفهان ران، ت جز به کشور استانهای از بسیاری در است. طبق نتایج،

 . شودمی واقع افزایشی بلوک قیمتگذاری نظام ابتدایی
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ای بلوکی فزاینده در ایران، پرداختند. نتایج نمونه مطالعاتی در شهر نیشابور ( به ارزیابی سیستم تعرفه1370انصاری و صالح نیا )
درصد بیشتر از خانواده های با بعد کم بوده و متعاقب  220نشان داد، اگر چه مصرف آب خانواده های با بعد بالا در برخی موارد تا 

باشد اما هزینه پرداختی بر انشعاب هر درصد بیشتر از خانواده های کم جمعیت می 300آن هزینه های پرداختی آنها نیز بیش از 
ای عرفهرفع مشکلات مربوط به ساختار تدو گروه تقریباً یکسان و حتی در خانواده های دارای درآمد بالا، پایین تر بوده است. لذا برای 

موجود، سیستم تعرفه ای به صورت تعرفه نرخی فزاینده بر هر نفر ارائه را پیشنهاد کردند. بر اساس آن نه تنها کلیه مشکلات 
داختی رسیستم تعرفه ای بلوکی فزاینده بر هر انشعاب مرتفع شده است، بلکه در شرایط مساوی مصرف آب در هر انشعاب، هزینه پ

 بوده است. 83نفر برای قیمت پایه سال  8درصد بیشتر از خانواده کم درآمد با بعد  36خانواده دارای درآمد بالا با بعد دو نفر 
کنندگان آب و فاضلاب با استفاده از بررسی ها در مدیریت تقاضای مصرف( به بررسی تأثیرات تعرفه2012آسکی و همکاران )

اضافه شدن بلوک پنجم به در فلوریدای مرکزی پرداختند. طبق نتایج با وجود افزایش قابل توجه قیمت در  های قبل و بعد ازدوره
 .های بالا، تعرفه بلوک فزاینده موفق به ایجاد کاهش قابل توجه تقاضا نشده استبلوک

بلوکی با هدف حفاظت از آب در کالیفرنیا  4بلوکی را به  3( در مطالعه ای که به ارزیابی اثر تبدیل تعرفه 2011ناتاراج و هانمن )
درصدی در مصرف، مصرف کنندگان بالای آب شده است. بنابراین  12پرداختند.  نتایج نشان داد، اجرای این طرح باعث کاهش 

ه کاربران ک ارایه و معرفی بلوکهای بالاتر آب روشی مناسب برای حفاظت از آب است. لازم به ذکر است، در این انتقال، قیمت نهایی
درصد افزایش داشته است. این نتیجه بیانگر نیاز به افزایش قابل توجهی در  100بالای آب، با آن مواجه شدند تقریبا به میزان 

 تعرفه، برای اثرگذاری آن بر روی مصرف کنندگان بالای آب و فاضلاب است.
های بلوکی در اسپانیا را، انجام دادند. نتایج نشان داد عرفه( اولین تجزیه و تحلیل درجه اثربخشی ت2016و همکاران)  1ساروزورلا

شود. ای بالاتر میههای اقتصادی در یک منطقه، منجر به بالاتر رفتن قیمت آب در بلوککه کمبود بیشتر آب و بالاتر بودن فعالیت
اثربخشی  ت بلند پایه حکومت محلی و میزانگذارد، اما میان مقامابر اساس نتایج، ایدئولوژی سیاسی بر درجه ی پیشرفت تاثیر نمی

 ی منفی وجود دارد.ها، رابطهتعرفه
پرداختند. نتایج نشان داد  2007های بلوکی افزاینده در جنوب کالیفرنیا در سال ( به  بررسی اثرات تعرفه2014بارنکلا و همکاران)

عرفه واحد تجربه کرده و قیمت متوسط در طول این درصدی را نسبت به ت 12های مذکور، کاهش تقاضای آب تحت تاثیر تعرفه
درصد افزایش یافته است. در صورتی که اگر بخواهیم توسط قیمت یکسان به همان سطح کاهش تقاضا دست  4کاهش، کمتر از 

ت به دس افزایش یابد. با این وجود طبق نتایج، این کاهش به تدریج طی بیش از سه سال ٪34باید تقریبا یافت، قیمت متوسط 
های فزاینده بلوکی به یک ابزار کاراتر در اهداف کاهش هدر رفت و محافظت از آب باشند، زمان آمده است. لذا برای اینکه تعرفه

 تری مورد نیاز است.طولاتی
ی قرار دادند. استان اسپانیایی مورد ارزیاب 62را در  2008های آب استفاده شده در سال (، اطلاعات تعرفه2012)2آربوس و باربران

کردند، اما طراحی آنها از یک شهر به شهر دیگر متفاوت های فزاینده استفاده میدرصداز شهرها از بلوک 70در حالی که بیش از 
 متغیر است.  8تا  2نشان داد، تعداد بلوک ها در میان شهرها  از  بوده است. به طوری که بررسی

های فزاینده در حفاظت و کاهش هدر رفت آب را نشان های بلوکفی اثربخشی تعرفهدر حالیکه مطالعات بسیاری به اندازه کا
ر باشند. زیرا حساسیت قیمت به طور چشمگیری ددهند. اما باید به این نکته توجه داشت که این ابزار در بلندمدت اثرگذار میمی

از خانواده  گذاری برخیل دسترسی به اطلاعات و سرمایهیابد و این به طور عمده به دلیبلند مدت نسبت به کوتاه مدت افزایش می
( 1374(، مساعدی و همکاران)1373توان به مطالعات عطاری)ها در تجهیزات کارآمد آبی است. در زمینه ابزارهای غیر قیمتی نیز می

به بحران آب، تنش های آبی و  ( اشاره نمود که نتایج آنها نشان داد بالا بردن آگاهی عمومی مردم نسبت1376بازدار و همکاران)
توان زمینه ترویج فرهنگ درست مصرف توان بر روی مصرف آب تاثیر گذاشت و میاهمیت موضوع آب، با استفاده از آموزش می

 60( نمونه ای از 1376کردن و تغییر رفتار مردم نسبت به مصرف آب را فراهم نمود. به طوری که در مطالعه بازدار و همکاران)
ر پرمصرف شهر که حاضر به همکاری بوده را انتخاب و در دو گروه کنترل و تیمار قرار داده اند. به گروه تیمار نحوه درست خانوا

                                                           
1 Saurez verela(2015) 
2 Arbues and Barberan(2012) 
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ر گرفت. نتایج بیانگمصرف کردن به صورت منظم آموزش داده شد و به صورت دورهای قرائت کنتور برای هر دو گروه صورت می
 آموزش بوده است. درصدی مصرف آب در اثر مداخله 11الی 7

درصد از طریق آموزش و  62ای در استرالیا گزارش دادند که در مصرف آب ملبورن حدود (در مطالعه2007بریکس و برومبرگ)
لیتر در هر  12)حدود  %18( نیز بیانگر کاهش  1770است. نتایج مطالعه عبدالرزاق و علی خان)آگاهی عمومی، کاهش رخ داده

( نیز در 2008در اسپانیا، به دلیل افزایش آگاهی صرفه جویی آب بوده است. زوچوویکی و کوسینسکی)فرد در روز( مصرف آب 
درصدی  20مطالعه خود نشان دادند که افزایش آگاهی ساکنان کالیفرنیا در خصوص صرفه جویی در مصرف آب منجر به  کاهش 

ه عوامل متعددی بر رفتار صرفه جویی آب خانوار تاثیر می ( نیز توصیه کردند ک2012و همکاران) 1مصرف آب شده است. دولنیکار
گذارد. این عوامل عبارتند از نگرش های زیست محیطی و طیف وسیعی از متغیرهای جمعیت شناختی، از جمله جنسیت، سن، 

میدانی یک ( در یک آزمایش 2016و همکاران) 2آموزش و شفافیت اطلاعات مصرف آب، که از جمله مؤثرترین عامل است. شولتز
ی اجتماعی را با استفاده از چهره خانوار اثرات مشاوره فنی، بازخورد مقایسه 301ای متشکل  از هفته ای در سان دیگو با نمونه

خوشحال یا غمگین مقایسه کردند. نتایج نشان داد، مصرف آب گروه مورد بررسی که بازخورد اجتماعی را به همراه مشاوره فنی 
درصد کمتر از گروه کنترل بود که اطلاعاتی دریافت نکرده بودند. گروه های مورد بررسی  که سه نوع اطلاعات  26دریافت کردند 

درصد کمتر از گروه کنترل بودند. همانطور که به نظر می رسد، شکلک هایی که تصدیق /  16را دریافت می کردند، مصرفشان 
اجتماعی را کاهش می دهد. نتایج نشان دادکه مصرف کنندگان کم آب که  دهد، اثربخشی مقایسهعدم تایید اجتماعی را نشان می

اجتماعی دارند، میزان مصرف خود را افزایش می دهند. یکی دیگر از ویژگی های این مطالعه این است که اثرات بازخورد مقایسه 
تر از د که اطلاعات انتشار یافته در اینترنت کمنحوه ی ارسال اطلاعات، )یعنی پست یا آنلاین(، در آن کنترل می شود. آنها دریافتن

( نیز به شناسایی عناصر موثرتر بر حفاظت آب پرداختند. 2012و همکارانش ) 3آنچه که توسط پست ارسال شد موثر بود. اوتاکی
نندگان رسی شرکت کنفر از ساکنین  از خانواده های مختلف در توکیو، به طور تصادفی انتخاب شدند. این بر 264برای این منظور، 

هفته هر دو هفته یکبار ملزم به  خواندن کنتور آب و گزارش آن بودند. شرکت کنندگان در مدت کوتاهی پس از هر  24در طی 
بار بازخورد دریافت کردند. بسته به نوع بازخوردی که دریافت می شود، شرکت کنندگان به سه گروه مختلف تقسیم  12گزارش 

ها برای مشترکیت پرمصرف آب برای کاهش مصرف آب موثر است، در حالیکه بازخورد د که بازخورد با شکلکشدند. نتایج نشان دا
 با رتبه بندی برای کاربران کم مصرف آب موثر واقع شده است.

طالعات مجویی تشویق نماید. کنندگان را برای اقدامات صرفهتواند مصرفبنابراین درک درست و  مناسب از مصرف آب روزانه، می
کنندگان مصرف آب را شوند. برخی از مصرفشان دچار سو ادراک میحاکی از آن است که افراد در خصوص مصرف آب واقعی

زنند. با این حال مطالعات در مورد تصورات غلط مصرف کننده در مورد مصرف آب واقعی در الگوهای خاص کمتر از حد تخمین می
جویی خانوارشان، کم است. بسیاری از تماعی و جمعیت شناختی کاربران و آگاهی در مورد صرفهمصرف و ارتباط آنها با ساختار اج

جویی مصرف آب در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر است. همچنین برخی مطالعات اند که نگرشها و رفتارهای صرفهمطالعات تأیید کرده
بزرگ  ار مثبتی داشته باشند. این یافته نشاندهنده وجود یک شکافنشان داده اند که ساکنان با نگرش مثبت همیشه نمی توانند رفت

بین نگرش و رفتار است. که از جمله دلایل آن شامل عادات مصرف آب، قیمت، اطلاعات رفتار صرفه جویی در مصرف آب، ادراک 
و  6، مارزین اسپینیر(2010)4باشد. علاوه بر آن مطالعات میلوک و ناگساز رفتار مصرف آبی و اعتماد به مسئولان می

( به بررسی عوامل مؤثر 2010)8(، دولنیکار و هورایمان2014و همکاران) 2(، پاتریک کانزا2014و همکاران) 6(، فان2013همکاران)
بر پذیرش تکنولوژی های کارآمد آبی برای کاهش هدر رفت و حفاظت از آب پرداختند. نتایج مطالعات بیانگر آن است که عوامل 

                                                           
 Dolnicar 
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های فردی، اقتصادی، اجتماعی خانوارها از قبیل، سن، جنسیت، سطح تحصیلات، درآمد، تعداد اعضای جمله ویژگی مختلفی از
ای از نگرشی که افراد نسبت به مسائل محیط زیستی ها مؤثر است. علاوه بر آن درجهخانواده، و ... در پذیرش این قبیل تکنولوژی

بیعی دارند و همچنین تمایلات آنها در مشارکت های مربوط به حفاظت از محیط و مباحث مربوط به حفاظت از آب و منابع ط
زیست، در این پذیرش) یا عدم پذیرش( مؤثر است. لازم به ذکر است نحوه پرداخت هزینه آب از دیگر عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه 

. که در مطالعات مختلف متناسب با نمونه مورد باشدهای کاهش اتلاف آب، میگذاری در این تجهیزات و تکنولوژیبرای سرمایه
 بررسی و مکان مورد آزمون نتایج متفاوتی حاصل شده است.

 

 روش تحقیق

ذیرش پ وارزیابی عوامل مؤثر بر رفتار حفاظت  آب و ارزش کاهش اتلاف در این بخش از مطالعه به بررسی روش شناسی تعیین 
 استی تحلیل -روش تحقیق حاضر توصیفی، پرداخته شده است. کاهش هدر رفت آبهای نوین در استفاده از تجهیزات و فناوری

همچنین . ای و میدانی استفاده شده استکه به منظور بررسی و تدوین مبانی تئوریک مرتبط با موضوع تحقیق از دو روش کتابخانه
شده است. جامعه آماری تحقیق را اده استفحضوری ب مصاحبهدو روش تکمیل پرسشنامه و های تحقیق از جهت گردآوری داده

این تعداد نفر تعیین گردید که از  384برابر  1حجم نمونه بر اساس جدول مورگان دهند. خانوارهای شهر تهران، تشکیل می
پرسشنامه سالم و قابل استناد به دست آمد که در مرحله بعد مورد تحلیل قرار گرفت. همچنین 128تنها پرسشنامه توزیع شده، 

انجام شده گیر( ) جهت محاسبه انتگرال Matlabو   eviews ،Excelافزارهای همچون نرمتجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از 
ها و ارزیابی عوامل مؤثر بر رفتار حفاظت از آب، ارزش کاهش اتلاف و درک نگرش مصاحبه پرسشنامه برای یک منظور بدین است.

 اطلاعات پاسخگویان برای تا شده های نوین در کاهش هدر رفت آب، طراحیتجهیزات و فناوری آن و همچنین پذیرش استفاده از

 به طوریکه درمورد است. افراد اقتصادی -اجتماعی وضعیت در برگیرنده اول پرسشنامه باشد. بخش کرده را فراهم کافی و صحیح

در انتها کند. جستجو می و تحقیق پاسخگویان دیگر هایویژگی از بسیاری درآمد و میزان خانواده، افراد تعداد تحصیلات، میزان شغل،
های مطرح شده، میزان پذیرش و یا تقابل با ابزارهای حفاظت از آب و همچنین تمایل به پرداخت برای نیز، با استفاده از پرسش

د بررسی قرار گرفته است. تمایل به ها و جلوگیری از هدر رفت آب در شبکه(، مورگذاری در زیرساختحفاظت از آب)برای سرمایه
 حفاظت ازکاهش اتلاف، پرداخت توسط خانوارها در این زمینه، از دو جهت قابل اهمیت است. اول اینکه ارزشی که خانوارها برای 

 شود. ضمن آن که با پرداخت های صورت گرفته بخشی از، تعیین میدر آینده قایلند های خشکسالیآب و اجتناب از محدودیت
 برای این منظور فراهم خواهد شد. نیز های عرضه آب جهت کاهش هدر رفت آنگذاری در بهبود زیرساختهای سرمایههزینه

های حفاظت از آب در بخش و نگرشی کاربران نسبت به حفاظت، کاهش هدر رفت و استفاده از ابزارها و روشتمایلات فکری 
نسبت به مسایل  های احساس نگرانیشاخص ها،بر اساس آن گیری شد.ندازهدر مقیاس طیف لیکرت پنج سطحی ا مصرف خانگی،

، آشنایی (index_habit_waterهای فردی حفاظت از آب در خانه)، نگرش در خصوص فعالیت( index_env_concernزیستی)محیط
آبی)  های سبزکنولوژیشاخص ت ،)دسترسی به آب و کیفیت آب( index_goverment_policy های حفاظتی دولتبا سیاست

index_green.water_prod) ،)تعیین شده است. جهت بررسی تمایل به پرداخت کاهش اتلاف آب،   )هزینه اجتناب هدر رفت آب
و شاخص خرید وسایل و تجهیزات سازگار با ( index_attitud_wpنگرش نسبت به تجهیزات کارامد آبی ) شاخصعلاوه بر آن 

هایی است در تمایل به پذیرش خانوارها در استفاده از تجهیزات ( نیز از دیگر شاخصindex_green_prodزیست غیر آبی)محیط
  کارآمد آبی مورد استفاده قرار گرفته است.

index_env_concern  عموما نگرانی های زیست محیطی را شامل می شود )نه تنها در رابطه با مسائل مربوط به آب بلکه نگرانی
که می تواند به عنوان یک شاخص برای  گیرد(زباله، آلودگی هوا، تغییرات آب و هوایی و آلودگی آب را نیز در برمی در مورد تولید

-، نیز شاخصی است که عادت های پاسخindex_habit_waterدرک تهدید جهانی زیست محیطی لحاظ شود. شاخص رفتاری 

 .index_green مسواک زدن و نمونه های دیگر(. شاخص رفتاری دهد)بستن آب در زمان دهندگان برای حفظ آب را نشان می

water _prod های نوین حفاظت از آب برای اجتناب از هدر رفت آن در مصارف خانگی نیز بیانگر اقدامات خرید تجهیزات و فناوری

                                                           
 درصد محاسبه شده است.76درصد و حجم نمونه در سطح اطمینان  6گیری ) حاشیه خطا( در آن برابر دقت نمونه1 
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یست محیطی نسبت به حفاظت از ، نشان دهنده درجه بالاتری از آگاهی و تعهد زهای مذکورمقادیر بالاتر برای شاخص  باشد.می
است.  دهندگانباشد. لازم به ذکر است این شاخص ها بر اساس رفتار بیان شده پاسخدر نمونه مورد مطالعه می زیستو محیط آب

هایی که برای چنین اهدافی استفاده می شوند مدل لذا رفتار تصمیم گیرنده در قالب یک مجموعه محدود خلاصه می شود. مدل
(. با توجه به پیوسته نبودن مقادیر متغیر وابسته در این 1788نامیده می شوند)جاج و همکاران،  1ا متغیرهای وابسته کیفیهای ب

ها، (. ساده ترین آن1771مدل ها، به این گروه از مدل های اقتصاد سنجی، مدل های رگرسیون گسسته اطلاق می شود)مادلا،  
داخت جهت تواند تمایلی برای پرابسته دوتایی) صفر و یک( می باشند. برای مثال یک فرد میمدل هایی هستند که در آنها متغیر و

(، یک روش ارزشگذاری CVدر این میان روش ارزشگذاری مشروط ) حفاظت از آب در مصرف خانگی داشته باشد یا نداشته باشد.
ده می منفعت و ارزیابی تأثیرات زیست محیطی استفا –ه غیر بازاری و انعطاف پذیر است که بطور گسترده در تجزیه و تحلیل هزین

( را تحت سناریوهای بازار فرضی معین، تعیین نماید. در تحقیق WTPیل به پرداخت افراد )کند تا تماتلاش می CVشود. روش 
وین و ق ابزارهای نکنندگان آب در بخش خانگی به حفاظت و جلوگیری از هدر رفت آب از طریحاضر، متغیر وابسته تمایل مصرف

همچنین پذیرش یا عدم پذیرش مبلغ پیشنهادی جهت حفاظت از آب، می باشد. لذا متغیر وابسته در اینجا موهومی می باشد و 
مقادیر یک و صفر اختیار می کند. در این گونه موارد مدل های رگرسیونی با متغیرهای کیفی، مدل های مناسب می باشند. بطور 

گرسیونهایی که دارای متغیر وابسته دوتایی می باشند از مدل های احتمال خطی، لوجیت، پروبیت و توبیت کلی برای بررسی ر
افراد به دلیل سادگی محاسبات و  WTPاستفاده می شود. در این تحقیق برای بررسی تأثیر متغیرهای توضیحی مختلف بر میزان 

استفاده شده است و لذا در ادامه این مدل مورد بررسی قرار خواهد ، یتمدل رگرسیونی لوجادبیات موضوع، از استفاده فراوان در 
های نرمال و لوجستیک بهره گرفته و مقادیر احتمال پیش بینی شده بین صفر و یک واقع مدل احتمالی لوجیت از توزیع گرفت.

ل، احتمال مشارکت یک فرد در می شود. مدل لوجیت بر اساس احتمال تجمعی لاجستیک بنا نهاده شده است. بر اساس این مد
شود که این رابطه آنچه را که به تابع لوجستیک مشهور ( محاسبه می1فعالیت مورد نظر )مثلاً پذیرش قیمت پیشنهادی( از رابطه )

 (:1771است نشان می دهد )مادلا، 
(1) 

پارامتر های   عرض از مبدأ مدل ، رابطه تابعی،  ام،احتمال پذیرش تمایل به پرداخت از طرف فرد در رابطه فوق 
تعداد کل مشاهدات  اجتماعی فرد،  -ای از خصوصیات اقتصادیمتغیرهای توضیحی به صورت مجموعه مورد برآورد مدل، 

بیشتر  دهنده است. شاخص واکنش، متغیری تصادفی است که اگر مقدار آن از حد خاصی مثلاً شاخص واکنش پاسخ و 
احتمال وقوع  باشد، فرد مورد نظر جزء پذیرندگان قیمت پیشنهادی و در غیر این صورت جزء نپذیرندگان خواهد بود.  اگر 

احتمال عدم وقوع صفت مورد نظر خواهد بود که می توان به صورت  باشد، آنگاه  پیشامد یا دارا بودن صفت مورد نظر
 ( نشان داد: 2رابطه )

(2) 
         

 ( به صورت زیر حاصل می شود:3(، رابطه )2( بر رابطه )1با تقسیم رابطه )

(3) 
 

) احتمال تمایل به پرداخت( بر آلترناتیو آن یعنی  نشان دهنده نسبت احتمال وقوع حادثه مورد نظر   i P -1i /P( نسبت3در رابطه )
( لگاریتم طبیعی گرفته شود، رابطه 3احتمال عدم وقوع حادثه )احتمال عدم تمایل به پرداخت( است. حال چنانچه از طرفین رابطه )

 (تخمین زد. ML) 2توان با استفاده از روش حداکثر راستنمایی( بدست می آید که این رابطه را می4)

(4) 
 

                                                           
1 Qualitative Dependent  Variable Models 
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 :با توجه به نوع متغیر توضیحی، دو روش جداگانه برای محاسبه اثر نهایی در مدل لاجیت وجود دارد
ده که بنام اثر نهایی نامی  kXبر اثر تغییر یک واحدی در   1iY =وابستهمتغیر کمی باشد، تغییر در احتمال موفقیت متغیر    kXاگر.1

 (:1771شود)مادلا، ( تعریف می6شود به صورت رابطه )می

(6) 
 
 

در  1iY =تهوابسمتغیری مجازی باشد، اثر نهایی برای این متغیر عبارت است از تغییر در احتمال موفقیت متغیر متغیر   kX اگر .2
نگه داشته شوند. مقدار اثر نهایی متغیر توضیحی  X*ه یک، در حالیکه سایر متغیر ها در یک مقدار ثابت از صفر ب   kXنتیجه تغییر

 (  قابل محاسبه است. 6مجاز از طریق رابطه )

(6) 
 

 (:1778 آید)جاج و همکاران،( بدست می2در الگوی لوجیت از رابطه )  kX ام  kکشش پذیری متغیر توضیحی

(2)  

باعث تغییر چند درصدی در احتمال موفقیت متغیر   kX کند که تغییر یک درصدی درکشش مربوط به هر متغیر توضیحی بیان می
گیری عددی در محدوده صفر تا بوسیله انتگرال WTPمقدار انتظاری  لازم به ذکر است در این مطالعه،شود. می   iY 1 = وابسته

 3ها با تئوری، کارآئی آماری و توانائی جمع شدنشود. زیرا این روش ثبات و سازگاری محدودیتمحاسبه می (A) هاد ماکزیممپیشن
 ترین تکنیک برای تخمینکه رایج 4با استفاده از روش حداکثر درستنمائی Logit(. پارامترهای مدل 2002)لی و هان کندرا حفظ می

گیری عددی در محدوده صفر تا بالاترین به وسیله انتگرال WTPسپس مقدار انتظاری  شوند.باشد، برآورد میمی Logit مدل
 شود:بصورت زیر محاسبه می (A)پیشنهاد 

(8)  

اقتصادی به جمله  -باشد که بوسیله جمله اجتماعیعرض از مبدأ تعدیل شده می است و WTPمقدار انتظاری   E(WTP)که 

 . استاضافه شده عرض از مبدأ اصلی
نتخاب ی ا، از پرسشنامهآبو جلوگیری از هدر رفت  در زمینه کاهش اتلافگیری تمایل به پرداخت رای اندازهلازم به ذکر است، ب

نتخاب شد. نامه انتهای باز، ار اساس پیش آزمون با استفاده از پرسشدوگانه دو بعدی استفاده گردید. مبالغ پیشنهادی مطرح شده ب
سوال وابسته به هم ارایه گردید و از پاسخگویان در خصوص بیشترین  3ریال به صورت  20000و  60000، 30000مبالغ پیشنهادی 

WTP اجتماعی و جمعیت شناختی از جملهها سوال گردید. همچنین، متغیرهای توضیحی مورد بررسی در الگو، شامل متغیرهای آن 
باشد. نحوه پرداخت هزینه سن، وضعیت تأهل، تعداد اعضای خانواده، سطح تحصیلات و میزان درآمد ماهانه سرپرست خانوار می

 احساس نگرانی شاخصباشد. ضمن اینکه آب نسبت به مصرف)ثابت یا متناسب با مصرف( از جمله متغیر سیاستی مطالعه حاضر می
فاظتی های حهای فردی حفاظت از آب در خانه، آشنایی با سیاستزیستی و نگرش در خصوص فعالیت بت به مسایل محیطنس

 دهند. را تشکیل مینگرشی و رفتاری، از جمله متغیرهای  های سبزو شاخص تکنولوژی دولت
 

 نتایج و بحث
حفاظت و کاهش هدر رفت  یبرا یاقتصاد یه از ابزارهادر خصوص استفاد یجهان اتیتجرب یبرخ یبخش ابتدا به بررس نیدر ا

تار عوامل مؤثر بر رف یابیارزش کاهش اتلاف آب و  ارز نییحاصل از تع جینتا هیقرار خواهد گرفت. سپس به ارا یآب مورد بررس

 .شود¬یدر کاهش هدر رفت آب، پرداخته م نینو های¬یو فناور زاتیاستفاده از تجه رشیحفاظت و پذ
 ر تجربیات جهانی اثربخشی ابزارهای اقتصادی در حفاظت آب با رویکرد مدیریت تقاضامروری ب

 شود.در این بخش به صورت خلاصه به مرور برخی تجربیات جهانی پرداخته می
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ازی سهای فزاینده بلوکی، در بریتانیا موفق عمل نکرده است و پیادههای انجام شده حاکی از آن است که تعرفهبررسیانگلستان: 

های بلوکی فزاینده در انگلستان عبارت از موارد ذیل دهد. از جمله نتیجه اولیه تعرفهآنها در انگلستان، مصرف آب را کاهش نمی
 است: 
o های بلوکی فزاینده در انگلستان نیز وجود دارد. بنابراین طراحی و اثربخشی کارگیری تعرفهها و چالشهایی مرتبط با بهپیچیدگی

بلوکی فزاینده، به شدت به تقاضای آب محلی و شرایط خانوار مانند ) سهم کاربران پر مصرف و  سطح مصرف  هایتعرفه
های درآمدی، ابتکارات حفاظتی خانوارها و همچنین درک و عکس العمل خانوارها نسبت ضروری آب، مصرف آب خانوار در گروه

 به تعرفه های آب و تغییرات قیمت( بستگی دارد.
o هد دکنندگان در زمینه قیمت آب وجود دارد و  نشان میستان شواهد بسیار کمی در خصوص تقاضای آب و درک مصرفدر انگل

 که:

میزان مصرف آب ضروری در انگلستان کمتر از سایر کشورها مانند استرالیا و ایالات متحده است که نشان دهنده اثربخشی کمتر -
 ف است.های بلوکی فزاینده، برای کاهش مصرتعرفه

ها را دارد و با درآمد قابل مقایسه نیست. این بدان معنی است های خانوارها برای آب معمولا سهم کوچکی از کل هزینههزینه -
که صرفه جویی مالی در اثر کاهش مصرف آب به قدری چشمگیر نیست که خانواده ها در مصرف خود دقت نمایند. با این حال، 

و های بلوکی فزاینده، با مشکل و سختی روبه رممکن است در اثر مشکلات مالی ناشی از مواجه با تعرفهخانوارهای با درآمد پایین 
 شوند.

دهند و مایلند در صورت بروز تهدید جدی برای رفاه شخصی خود، خانوارها به نگرانی های زیست محیطی واکنش نشان می -
 شود، کمتر است.اثرات بلندمدت تبدیل میاقداماتی را انجام دهند، ولی این واکنش زمانی که به 

 دهد.های بلوکی فزاینده برخی از خانوارها را در شرایط آسیب پذیر قرار میتعرفه - 
سیاسی  ها با مقررات، قوانین و مفادهای بلوکی فزاینده، لازم است تا آنهای طراحی و پیاده سازی مرتبط با تعرفهبه جز پیچیدگی -

 داشته باشند که این مسأله این خود ممکن است باعث چالش های دیگری شود. انگلستان،  تطابق 

های آب، النظاره، هزینه های مصرف آب و بهداشت در قالب تعرفهگرجستان از چهار دسته ابزار اقتصادی حقگرجستان: 

ند. در کمدیریت آب خود استفاده می ها برای عدم رعایت مقررات مربوط به منابع آبی، برایهای تامین آب آبیاری و جریمههزینه
ود. در شادامه به تجربیات گرجستان در خصوص ابزار اقتصادی به کارگرفته شده تنها در بخش آب شهری و خانگی پرداخته می

 ای که منبع در آن قرار دارد و همچنین طبقه بندی مصرف آب، متغیرگرجستان، حق النظاره برای منابع آب سطحی بسته به حوضه
 .استدر ازای هر متر مکعب تعیین شده gel 0001/0است. برای نمونه برداشت آب سطحی برای تامین آب شهری و روستایی به 

های زیر زمینی بسیار پایین، اما برداشت آن منوط به صدور مجوز است. هزینه برداشت در مقابل، اگر چه، نرخ هزینه برداشت آب
، مقامات 2002پیش از سال  در ازای هر متر مکعب است. gel 0001/0هری و روستایی به های زیرزمینی برای تامین آب شآب

یسات آب ها تاسشهرداری در گرجستان مسئول تامین خدمات آبرسانی و تاسیسات بهداشتی در مناطق مسکونی شهری بودند. آن
ی قبول اجتماعقابل"های های محلی تعرفهدولت های خدماتی را در اختیار داشتند. بر اساس آن، مرسوم بود کهو همچنین تعرفه

های آب بسیار پایین، منجر به کافی نبودن درآمدهای لذا تعرفه .های آب تعیین کنندرا بدون توجه به پیامدهای مالی برنامه "
نها آبی خانوار تهای عملیاتی و نگهداری آب شده بود. برای نمونه، در تفلیس، تعرفه برای پوشش هزینه خدمات آب و بهسازی

را پوشش داده است. بنابراین با توجه به نبود  2002ای سیستم تامین آب تا سال های عملیاتی و سرمایهدرصد از هزینه 30حدود 
برای بهبود این وضعیت، دولت گرجستان  .های محلی، یک زوال تدریجی از زیرساخت آب به وجود آمدیارانه کافی از سوی دولت

 ها عبارتند از:از جمله از آن .ای را انجام داداصلاحات عمده 2010تا  2002در دوره 

  کمیسیون تنظیم مقررات انرژی ملی گرجستان 2002، خصوصی شد. در سال 2002شرکت آب و برق گرجستان در سال 

) GNERC1(ت. ین بخش پرداخهای آب و فاضلاب بهداشتی در سراسر کشور و تضمین اصلاحات موثر تعرفه در ابه تنظیم تعرفه 
 GNERC ها باید براساس اصل بهبود هزینه کامل تنظیم شود کند تعرفهتصویب کرد، که بیان می 2008ای را در یک روش تعرفه

                                                           
1 Georgian National Energy Regulatory Commission 
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 هایها باید هزینههای عملیات، نگهداری، بازسازی و توسعه به علاوه نرخ نرمال سود باشد. علاوه بر این، تعرفهکه شامل هزینه
 ها منوط به این است که شرایطزیست را در برگیرند. تنظیم تعرفههای حفاظت از محیطتصفیه فاضلاب و سایر هزینهآوری و جمع

 .اقتصادی ملی و توانایی مشتریان برای پرداخت باید در نظر گرفته شود -اجتماعی 
 ر از سطح تواند بالاتها نمیاین حال، تعرفه است. باتاثیر ملاحظات سیاست اجتماعی قرار گرفتهدر عمل، تنظیم تعرفه به شدت تحت

های شهری در سطح حداکثر میزان قابل قبول از های بیشتر شهرکباشد. لازم به ذکر است تعرفه GNERC شده توسطآستانه تعیین
 تعیین شده است.  GNERCنظر

 خانگی ) خانوارهای خصوصی( و مصرف سازد: مصرف کنندگان کننده اصلی را متمایز میساختار تعرفه فعلی دو مقوله مصرف
کنندگان غیرمسکونی ) صنعت، بازرگانی و موسسات عمومی (. خانوارهای دارای کنتور به ازای هر متر مکعب به میزان معادل حجمی 

کنند. ت میهایی که کنتور نصب نکرده اند، به ازای هر یک از اعضای خانوار، مبلغ ثابتی را دریافکنند، در حالی که آنپرداخت می
، نصب کنتور 2010کنند. تا سپتامبر های حجمی پرداخت میتمام مصرف کنندگان غیر مسکونی مجهز به کنتور آب هستند و هزینه

 است. آب برای مردم داوطلبانه بوده

 باشد:ابزارهای اقتصادی مورد استفاده در مدیریت تقاضای آب در قرقیزستان به شرح ذیل می: قرقیزستان
 و اصل ارزش اقتصادی آب می پردازد:« پرداخت توسط کاربر »ابزارهایی که به اجرای اصل الف( 

 تعرفه ها برای تامین آب لوله کشی و جمع آوری/بهسازی -هزینه های کاربر برای خدمات آب و فاضلاب شهری و روستایی
 فاضلاب خانوارها،

 پرداخت حق امتیاز برای بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و  هزینه مجوز و -مالیات بر مواد معدنی زیرزمینی/آب زیرزمینی
 منابع معدنی زیرزمینی.

  )پرداخت هزینه های بهره برداری از گیاهان و جانوران آبزی. -هزینه منابع طبیعی )گیاهان و جانوران 

  پرداخت برای برق که اغلب از طریق نیروگاه های آبی تولید می شود. -تعرفه برق 

 می پردازند: "پرداخت توسط آلوده کننده"هایی که به اجرای اصل ب( ابزار

  پرداخت هزینه های مجاز تخلیه آلودگی. -هزینه های آلودگی محیط زیست 
  پرداخت برای انتشارغیرمجاز آلودگی. -پرداخت جریمه های محیط زیست 

  لا آفت کش ها(.مالیات غیر مستقیم برای محصولات آلوده کننده آب )مث -مالیات بر محصولات 

 هزینه ورود برای بازدید کنندگان داخلی و خارجی. -هزینه های ماشین آلات برای ورود به مناطق تفریحی 

 :پ( ابزارهایی با هدف قرار درونی کردن اثرات جانبی )علاوه بر آلودگی(

  ( و زمین های دیگرپرداخت برای مالکیت / استفاده از زمین های کشاورزی )آبی / غیر آبی -مالیات بر زمین. 
  پرداخت برای مالکیت ساختمان ها و وسایل نقلیه -مالیات بر دارایی. 

  پرداخت برای خدمات اکوسیستم 

  پرداخت برای بهره برداری از چوب و دیگر منابع جنگلی. -مالیات بر منابع جنگل 

 د( یارانه های مختلف.

ا هلف مصرف کننده وجود دارد، مشترکان مسکونی کمتر از سایر بخشهای متفاوتی برای طبقات مختبرای نمونه، انواع تعرفه
گیری است، تعرفه های حجمی اعمال می شوند. در دیگر کنند. جایی که میزان مصرف آب مشترکان، قابل اندازههزینه پرداخت می

رسانی های آبصورت ماهانه به شرکتها به شود. تعرفهموارد، مقادیر مصرف پرداخت ثابت برای انواع کاربری خانگی استفاده می
 آوری نمیها، درآمد کافی برای پرداخت هزینه نگهداری سرمایه یا استهلاک جمعشود. اما که با این پرداختشهری پرداخت می

در خصوص تامین مالی تأسیسات زیربنایی آب و بهداشت فاضلاب در جمهوری قرقیزستان، یک استراتژی  OECDشود. گزارش 
ظیم یک سطح خدمات اقتصادی با توجه به محدودیت های مالی و اقتصادی ارائه می دهد که نتایج گزارش بیانگر آن برای تن

 است که دامنه قابل توجهی برای افزایش تعرفه ها به عنوان بخشی از یک استراتژی کلی مالی برای این بخش وجود دارد.
 رفتار حفاظت آب نتایج ارزش کاهش اتلاف آب و ارزیابی عوامل مؤثر بر

(، میانگین 1های جمعیت شناختی مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس نتایج جدول)نمونه آماری مورد مطالعه به لحاظ برخی ویژگی
 66ساله است. همچنین نتایج حاکی از آن است که  26ها ترین آنو مسن 17سال است. جوانترین پاسخگو  32سنی نمونه حدود 
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درصد متاهل گزارش شده  63درصد مجرد و  38درصد از آنان زن بودند. به لحاظ وضعیت تاهل  46ن مرد و درصد از پاسخگویا
 23باشد که نفر می 4تا  2های دارای جمعیت است. بررسی تعداد اعضای خانواده نشان داد که بیشترین فراوانی مربوط به خانواده

باشد. علاوه بر آن بیشتر نفر می 6و  1ها به ترتیب ترین گروهو پرجمعیتدهند. کم جمعیت درصد کل نمونه آماری را تشکیل می
دهند.  بررسی درآمد خانوارها نشان داد، حداقل و درصد( را به خود اختصاص می 27نمونه تحصیلاتی در مقطع لیسانس و بالاتر) 

 30،40بیشترین فراوانی مربوط به گروه درآمدی،میلیون ریال بوده است.  160میلیون و  10حداکثر درآمد جامعه آماری به ترتیب 
 میلیون ریالی در ماه است. 60و 

 30نمایند. در مقابل درصد از پاسخگویان هزینه ماهانه آب را بر اساس میزان مصرف آن پرداخت می 20 (،4طبق جدول) همچنین
ای هنمایند. ارزیابی شاخصاجاره خانه(، پرداخت میدرصد از نمونه میزان هزینه ثابتی را به صورت ماهانه) منعکس شده در شارژ و 

ند. ازیستی از جمله کمیت و کیفیت آب ابراز نگرانی شدید داشتهدرصد نمونه نسبت به مسائل محیط 20مورد مطالعه نشان داد 
به حفاظت از آب در های روزانه فردی درصد شهروندان نمونه، در بعضی از مواقع در انجام فعالیت 60همچنین به طور میانگین 

های دولت در زمینه حفاظت از کمیت و کیفیت آب، آشنایی ندارند و درصد از افراد نسبت به سیاست 27پردازند. حدود خانه می
ها درصد نمونه هیچ یک از تکنولوژی 36تفاوت هستند. بر اساس اطلاعات ها بیها نسبت به این سیاستحدود دو درصد از آن

 سال گذشته خریداری نکرده است.  10صرف آب، را طی جویی در مصرفه
 زیستهای حفاظتی آب و محیط(. شاخص4جدول )

 حداقل حداکثر میانگین نماد شاخص ها
 index_env_concern 11/3 4 1 تیزیسنسبت به مسایل محیط های احساس نگرانیشاخص

 index_habit_water 08/2 14/3 1 های فردی حفاظت از آب در خانهنگرش در خصوص فعالیت

 index_goverment_policy 20/1 60/3 0 های حفاظتی دولتآشنایی با سیاست

 index_green_prod 14/0 61/0 0 های سبزشاخص تکنولوژی

 های تحقیقمأخذ: یافته
 

 1 ا به ترتیب اولویت ازاز پاسخگویان درخواست شد تا دلایل حفاظت و جلوگیری از هدر رفت آب در مصرف خانگی ر علاوه بر آن
( ارایه شده است. لازم به ذکر است کمترین امتیاز، بالاترین رتبه را به خود اختصاص 6، رتبه بندی نمایند که نتایج آن در جدول)2تا 

 دهد.می
 (. اولویت بندی دلایل حفاظت از آب در مصرف خانگی1جدول)

 دلایل
 اولویت

 2 6 6 4 3 2 1 امتیاز
 فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی اوانیفر فراوانی

 226 %1 %2 %6 %7 %18 %21 %46 نیاز انسان به آب در آینده
 310 - %6 %2 %8 %23 %41 %18 ملاحظات زیست محیطی
 417 - %12 %10 %30 %18 %11 %12 تاثیر خانواده و دوستان

 426 %3 %13 %16 %12 %17 %7 %18 ملاحظات مالی
 476 %1 %20 %26 %16 %12 %11 %2 ای غیرانتفاعی و داوطلبانههبرنامه

 634 %3 %28 %26 %14 %8 %2 %4 برنامه های دولت
 های تحقیقمأخذ: یافته

 

شود، از میان موارد فوق، مهمترین دلایل حفاظت و جلوگیری از هدر رفت آب در بخش ( مشاهده می6همانطور که در جدول)
ص محیطی، تأثیر دوستان و خانواده و ملاحظات مالی اختصاکم آبی و نیاز انسان به آن، ملاحظات زیست خانگی به ترتیب به ترس از

دهندگان، دستورات دینی و آموزش از دیگر دلایل رفتار حفاظتی در شهروندان مورد دارد. علاوه بر موارد فوق با توجه به نظر پاسخ
های نوین با کارآمدی بالای آب شهروندان تهرانی، ل عدم استفاده از ابزار و فناوری( نیز از جمله دلای6مطالعه بوده است. در جدول)

ها و استفاده مشاع از آب به ترتیب رتبه اول تا سوم ارایه شده است. طبق نتایج، هزینه، عدم آگاهی نسبت به وجود و کارایی آن
 باشد. می 1مهمترین دلایل عدم استفاده از تجهیزات با کارآمد آبی

 های حفاظت از آب در مصرف خانگی(. دلایل عدم استفاده از وسایل/ روش2) جدول

                                                           
1 Water efficiency tools 
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 دلایل
 محدودیت

 خیر بله امتیاز
 فراوانی فراوانی

 106 %12 %83 هزینه تهیه آن ها
 106 %18 %82 عدم آگاهی نسبت به آنها

 88 %31 %67 استفاه اشتراکی و مشاع از آب
 20 %46 %66 ز آن ها در مسکن فعلیامکانپذیر نبودن استفاده ا

 68 %42 %63 کیفیت آنها
 47 %62 %38 اثرات منفی زیباشناختی بر خانه

 42 %63 %32 عدم نیاز
 های تحقیقمأخذ: یافته

شان نهای شبکه عرضه آب جهت کاهش هدر رفت و حفاظت وضعیت تمایل به پرداخت پاسخگویان برای بهبود زیرساختبررسی 
ریال از درآمد خود را برای حفاظت از آب نداشتند.  60000رصد اولین پیشنهاد را نپذیرفتند و تمایلی برای پرداخت مبلغ د 22که  داد

درصد پیشنهاد دوم را نپذیرفتند. آن دسته از پاسخگویان که اولین  80ریال( ارایه شد،  30000هنگامی که پیشنهاد پایین تر )
درصد این پیشنهاد  86درصد پیشنهاد بالا را نپذیرفتند و 16ریال( قرار گرفتند که 20000هاد بالاتر )پیشنهاد را پذیرفتند در گروه پیشن

ها و ها، بهبود زیرساختمایل به پرداخت هزینه اضافی در قبض آب خود، برای برنامهدرصد افراد  86را پذیرفتند. به عبارت دیگر 
درصد از پاسخگویانی که حد پایین  80ز جمله دلایل عدم تمایل به پرداخت لازم به ذکر است، ا  سیستم عرضه آب شهری هستند.

بت به های آن، نبود اطمینان نسهای مالی، عدم شفافیت، کمبود اطمینان به دولت و برنامهپیشنهاد را نپذیرفتند، شامل محدودیت
دولت خود موظف به  "تقاد گروهی نیز،باشد. به اعصرف پول پرداخت شده توسط شهروندان در جلوگیری از هدر رفت آب می

گذاری در زیرساختهای جلوگیری از هدر رفت و نشت تأمین مخارج برای اهدافی مانند تأمین مستمر آب، حفاظت از آن و سرمایه
 ."باشدآب، می

 برآورد مدل در یحصح بینیپیش درصددر این قسمت نتایج حاصل از برآورد الگوی لوجیت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. 

 متغیرهای به توجه با را وابسته متغیر مقادیر از بالایی درصد است توانسته شده برآورد مدل که معنی این به است درصد 22 شده،

باشد، لذا کل الگوی برآوردی از در سطح یک درصد معنادار می مقدار آماره نسبت راستنمایی نماید. بینیپیش توضیحی
 متغیر به خوبی اندتوانسته لوجیت مدل در توضیحی متغییرهای که است آن مبیندار است. درصد معنی 1طح لحاظ آماری در س

( نشان دهنده آن است که متغیرهای توضیحی مدل چه میزان از 22/0فادن )همچنین ضریب تعیین مک کنند. توصیف را وابسته
، با توجه به اینکه که متغیر وابسته الگوی لاجیت تنها دارای دو ارزش دهد. لازم به ذکر استتغییرات متغیر وابسته را توضیح می

شود، ضرایب مشاهده می (2)طور که جدول همان .بالا نیستصفر و یک است لذا به طور طبیعی ضریب تعیین این قبیل الگوها، 
های نحوه پرداخت هزینه آب در پنج درصد و برای متغیر برآورد شده برای متغیرهای توضیحی سن و مبلغ پیشنهادی در سطح

انتظار با افزایش سن دار است. مطابق باشند. سایر متغیرها در سطح یک درصد معنیدار میسطح یک درصد از لحاظ آماری معنی
 سازگار است. 2016گومز، -سالازار و گونزالز-دل ساز که با نتایج یابدسرپرست خانوار، میزان تمایل به پرداخت او کاهش می

نفی بر سطح تحصیلات پاسخ دهندگان تأثیر م چنین در سطوح بالاتر تحصیلات، تمایل به پرداخت کاهش یافته است، بنابراینهم
که این ممکن است ناشی از ارتباط بین سطح تحصیلات و آگاهی قبلی از مشکلات  احتمال پذیرش یک پیشنهاد معینی دارد.

با توجه به نظر برخی از افراد تحصیل کرده، آنها در قبض خود مبالغی  اشد. همچنینهای آبرسانی بهای شبکهاحتمالی در زیرساخت
و  2کواکو (، 2013و همکاران) 1رولینزکه با نتایج کنند بیشتر نسبت به پول مورد نیاز برای کاهش اتلاف آب، پرداخت می

بت بودن با ثایابد. به طوری که نگین، افزایش میطبق نتایج با افزایش درآمد، احتمال پذیرش میا مطابقت دارد. (2013همکاران)
درصدی در احتمال تمایل به  41/1هزار ریال( در سطح درآمد منجر به افزایش 600سایر عوامل، افزایش یک درصدی)حدود 

غ پیشنهادی لعلامت منفی ضریب تعداد اعضای خانوار، بیانگر آن است که با افزایش تعداد اعضا، احتمال پذیرش مبشود. پرداخت می
کاهش یافته است. اثر نهایی این متغیر بیانگر آن است که با افزایش یک نفر به اعضای خانواده، احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی 

 و معنی داری منفینحوه پرداخت هزینه آب، عامل دیگری است که بر رفتار حفاظتی شهروندان اثر  یابد.واحد کاهش می 22/0

                                                           
1 Rollins 
2 Kwak 

( )LR
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 به صورت ماهانه ( افرادی که مقدار ثابتی را به عنوان هزینه آب)منعکس شده در شارژ یا اجاره خانه(2جدول) نتایجدارد. بر اساس 
 دهای کاهش اتلاف آب در قبض خود هستنکنند، دارای تمایل بیشتری به پرداخت هزینه اضافی جهت بهبود زیرساختپرداخت می

تناسب دهد پرداخت مبه عبارت دیگر اثر نهایی متغیر نحوه پرداخت، نشان می .سهم پرداختی کمتری را دریافت خواهند نمودچرا که 
 متغیر علامت آمده، دست به نتایج بر اساسدهد. می کاهشدرصد  26/0با میزان مصرف آب، احتمال پذیرش میانگین را به میزان 

 پیشنهادی قیمت پذیرش احتمال پیشنهادی مبلغ یشافزا با که است این مبین و باشدمی انتظارات با مطابق و منفی پیشنهادی قیمت
به  تمایل برداری بیانگر اثر مثبت و معنی شاخص رفتار حفاظتی فردیمحیطی شهروندان و زیست نگرش یابد. بررسیمی کاهش

شهروندان  یطینگرش زیست مح وضعیت بهبود با پرداخت به تمایل برای بله پاسخ احتمال به عبارت دیگر داشته است. افرادپرداخت 
شود. در میان متغیرها، متغیر مذکور بیشترین اثر را بر تمایل به پرداخت داراست. همچنین شهروندانی می درصد بیشتر 22/4به میزان 

احساس مسئولتی بیشتر نسبت به دهند، جویی در مصرف و کاهش هدر رفت آن را مد نظر قرار میهای روزانه صرفهکه در فعالیت
شاخص آشنایی  یابد.درصد احتمال تمایل به پرداخت افزایش می 82/2ب دارند لذا با افزایش یک درصدی این شاخص، حفاظت از آ

های حفاظتی دولت نیز در سطح یک درصد معنی دار و اثر مثبتی بر میزان تمایل به پرداخت دارد. بر اساس آن با سیاست و برنامه
گذاری های دولتی مورد نیاز جهت حفاظت و کاهش اتلاف آب های سرمایهها و برنامهآن دسته از خانوارهایی که نسبت به سیاست

دهند. در مقابل شهروندانی که در خانه برای درصد افزایش می 2در شبکه آشنایی و آگاهی دارند، احتمال پذیرش میانگین را حدود 
به پرداخت از خود نشان داده اند. به طوری که یک درصد  اند، تمایل کمتریگذاری کردهکاهش و جلوگیری از هدر رفت آن سرمایه

درصد کاهش خواهد یافت. بر اساس نظر این  30/1گذاری برای تجهیزات کارآمد و سبز آبی، تمایل به پرداخت افزایش در سرمایه
ود مبلغ اضافه در قبض خگروه افراد، با توجه به محدودیت بودجه و صرف هزینه برای خرید تجهیزات مذکور، تمایلی به پرداخت 

گذاری شخص در خانه را نسبت به برای حفاظت و کاهش اتلاف آب، ندارند. ضمن اینکه گروه مذکور اثربخشی هزینه سرمایه
 .دانندها جهت حفاظت و کاهش اتلاف آب، مؤثرتر میپرداخت به دولت برای بهبود زیرساخت

 (. نتایج برآورد مدل لاجیت9جدول)

 اثر نهایی کشش کل وزنی سطح احتمال Zآماره  ضرایب متغیرنماد  متغیرها

 -Age 04/0-** 27/2- 02/0 76/1- 01/0 سن

 -MARG 67/0- 42/1- 14/0 64/0- 23/0 وضعیت تأهل

 -EDU 42/0-* 64/2- 01/0 18/3- 12/0 تحصیلات

 INCOME 17/0* 66/2 01/0 41/1 08/0 سطح درآمد

 -SIZE 66/0-* 67/3- 00/0 41/2- 22/0 تعداد اعضای خانواده

 PBILL 20/0-*** 24/1 08/0 26/0- 28/0 نحوه پرداخت هزینه آب

 index_env_concern 03/1* 86/3 00/0 22/4 41/0 شاخص نگرانی زیست محیطی

 index_habit_water 74/0* 46/3 00/0 82/2 32/0 شاخص رفتار حفاظتی فردی

 index_goverment_policy 82/0* 82/3- 00/0 06/2 33/0 شاخص آشنایی با سیاست دولت

 -index_green. water_prod 32/6*- 82/3- 00/0 30/1- 64/2 شاخص تکنولوژی سبز

 -BIDP 26000/0** 06/2 04/0 002/0- 0001/0 مبلغ پیشنهادی

 C 62/0 36/0 23/0 - 21/0 عرض از مبدا

PERCENTAGE OF RIGHT PREDICTIONS = 22 
McFadden R-squared=  22/0  

LIKELIHOOD RATIO TEST = 82 
P-VALUE= 0000/0  

 باشد.مأخذ: یافته های تحقیق. که در آن *، ** و *** به ترتیب معنی داری در سطح یک، پنج و ده درصد می

 

اختها جهت زیرس پس از براورد الگوی لاجیت با استفاده از روش حداکثر درستنمایی، مقدار انتظاری تمایل به پرداخت برای بهبود
( بر اساس MATLABگیری عددی در محدوده صفر تا بالاترین پیشنهاد )با استفاده از نرم افزار کاهش اتلاف آب، به وسیله انتگرال

عوامل مؤثر بر پذیرش تکنولوژی و در ادامه نتایج ریال برآورد گردید.  66230(، معادل 2( و اطلاعات مندرج در جدول )8روابط )
(، ارایه شده است. برای این منظور 8کارآمد آبی جهت استفاده در داخل و فضای خارجی خانه توسط خانوارها، در جدول)تجهیزات 

 گیری شهروندان به خریدهای مؤثر در تصمیمدو الگوی مجزا مورد براورد قرار گرفته است. در الگوی نخست به تعیین مؤلفه
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شود)مانند شیرالات هوشمند و دارای لیت استفاده و کاهش هدر رفت آب را منجر میتجهیزات کارامد آبی که در داخل منازل قاب
-های ایمن آب و ..(، پرداخته شده است. و در الگوی دوم پذیرش خانوارها در خصوص پذیرش استفاده از تکنولوژیسنسور، سیفون

 . های کارامد آبی در فضای خارجی منازل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

 های سبز کارآمد آبی در داخل و خارج از منزلدر پذیرش تکنولوژی (. نتایج برآورد مدل لاجیت1جدول)

 ضرایب نماد متغیر متغیرها

 (out door(خارج از ساختمان)2نتایج الگوی ) (indoor(داخل ساختمان)1نتایج الگوی )

آماره 
Z 

سطح 
 احتمال

کشش 
کل 
 وزنی

اثر 
 نهایی

 ضرایب
آماره 

Z 

سطح 
 احتمال

کشش 
کل 
 وزنی

اثر 
 نهایی

 -Age 06/0* 67/2 00/0 82/2 01/0 01/0- 37/0- 67/0 47/0- 00/0 سن

 GENDER جنسیت
86/0-

** 
74/1- 06/0 61/0- 07/0- 02/0- 02/0- 21/0- 08/1 02/0- 

 EDU 61/0* 60/2 01/0 12/4 06/0 36/0** 36/0 04/0 66/4 12/0 تحصیلات

 INCOME 62/0** 02/2 04/0 12/2 03/0 13/0** 22/2 03/0 67/1 04/0 سطح درآمد

 SIZE 07/0- 63/0- 67/0 41/0- 01/0- 20/0 62/1 12/0 63/1 02/0 تعداد اعضای خانواده

 -PBILL 26/1* 67/2 002/0 40/1 134/0 02/2-* 42/6- 00/0 66/3- 62/0 نحوه پرداخت هزینه آب

شاخص نگرانی زیست 
 محیطی

index_env

_concern 
24/0** 30/2 02/0 67/3 08/0 04/1* 66/3 00/0 14/8 34/0 

شاخص محصولات سبز 
 غیر آبی

index_gree
n_prod 

62/0** 73/1 06/0 60/2 02/0 67/0** 17/2 03/0 60/3 17/0 

شاخص رفتار حفاظتی 
 فردی

index_habi

t_water 

87/0-
** 

07/2- 04/0 66/3- 1/0- 07/0- 28/0- 22/0 60/0- 03/0- 

نگرش در مورد شاخص 
 کارامد آبی تکنولوژی

index_attit

ud_wP 
73/24* 40/6 00/0 64/6 68/2 80/4* 26/2 00/0 62/1 66/1 

 -C 46/7-* 37/4- 00/0 - 01/1 عرض از مبدا
20/2-

* 
46/4- 00/0 - 34/2- 

PERCENTAGE OF RIGHT PREDICTIONS=  87  
McFadden R-squared=  66/0  
LIKELIHOOD RATIO TEST = 186 
P-VALUE= 0000/0  

PERCENTAGE OF RIGHT PREDICTIONS =27 
McFadden R-squared=  30  
LIKELIHOOD RATIO TEST = 103 
P-VALUE= 0000/0  

 باشد.مأخذ: یافته های تحقیق. که در آن *، ** و *** به ترتیب معنی داری در سطح یک، پنج و ده درصد می
 

 مبیندار است. درصد معنی 1الگوی برآوردی از لحاظ آماری در سطح ( هر دو 8ی مندرج  در جدول) هاطبق نتایج، بر اساس آماره

 فادنمک تعیین ضریب ،همچنین کنند. توصیف را وابسته متغیر به خوبی اندتوانسته لاجیت مدل در توضیحی متغییرهای که است آن

مدل داخل و خارج از منازل به ترتیب  توضیحی که متغیرهای است مطلب این گویای است و مدل دو برازش خوبی یدهندهنشان که
 دار و  دارایکه در هر دو الگو از لحاظ آماری معنی درآمد برآوردی ضریب .اندداده توضیح را وابسته متغیر تغییرات % 30و  66%

 کشش اساس بر بنابراین. است درآمد افزایش با همراه احتمال پذیرش، افزایش یدهنده نشان است، انتظار مورد مثبت  علامت

احتمال پذیرش استفاده از  گویاندرآمد پاسخ در درصدی 1 افزایش موثر، باعث عوامل سایر بودن ثابت درصورت درآمد، متغیر وزنی

از ان همچنین نتایج حاکی درصد، افزایش خواهد یافت.  67/1و  2تجهیزات کارامد آبی در داخل و خارج از منازل به ترتیب حدود 
های سن دارای اثر مثبت و منفی به ترتیب در الگوی داخل و خارج از منازل است. بر اساس نتایج با افزایش سن، متغیراست که 

ای هاحتمال پذیرش استفاده از تجهیزات کارامد آبی افزایش خواهد داشت. چرا که افراد مسن ضمن استفاده از آب بیشتر در فعالیت
ه ها نسبت بری در مدیریت مصرف آب و کاهش اتلاف آن در منزل را دارند، لذا با توجه به درک بیشتر آنروزانه، توانایی کمت

مسایل مرتبط با بحران آب، تمایل بیشتری نسبت به استفاده از تجهیزات کارامد آبی خواهند داشت. به طوری که با افزایش یک 
صد افزایش خواهد یافت. در مقابل با وجودی که متغیر مربوطه در الگوی در 82/2درصد در میانگین سن، احتمال پذیرش به میزان 

دار یباشد اگرچه از لحاظ آماری معنگذاری در تجهیزات آبی خارج از ساختمان، میدوم، بیانگر تمایل بیشتر افراد جوانتر به سرمایه
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ا در پذیری بالذیرش و از جمله متغیرهای با کششدار بر احتمال پباشد. تحصیلات در هر دو الگو دارای اثر مثبت و معنینمی
ن و های نویالگوهای مورد براوردی است. چرا که افزایش سطح تحصیلات که همراه با افزایش دانش و آگاهی نسبت به فناوری

-ال سرمایههای کاهش اتلاف و هدر رفت آب است. لذا افزایش سطح آن به میزان یک درصد در هر دو الگو، احتممناسبترین راه

هد، ددرصد افزایش خواهد داد.  مقادیر مورد بررسی برای متغیر مستقل جنسیت نشان می 4گذاری در تجهیزات کارامد آبی را حدود 
ین متغیرتعداد باشد. همچن، میها در مردان بیش از زنانبر اساس نمونه مورد بررسی، تمایل به پذیرش استفاده از این قبیل تکنولوژی

ای در پذیرش تکنولوژی هستند. ( دارای اثرات دوگانه2( و )1باشد، در الگوی )دار نمیانواده ار چه از لحاظ آماری معنیاعضای خ
های کارامد آبی در منزل را نشان داده و در مقابل در به طوری که خانوارهای با جمعیت بیشتر تمایل کمتری به پذیرش تکنولوژی

گذاری دارند. این نتیجه از این جهت قابل توجیه است که با افزایش اعضای خانواده قاعدتا سرمایه خارج از منزل تمایل بیشتری به
های نوین کاهنده آب، منجر به تحمیل هزینه اضافی به ها نیز افزایش خواهد یافت و با توجه به اینکه استفاده از تکنولوژیهزینه

ری گذادهند. در حالی که سرمایهذاری در این قبیل تجهیزات از خود نشان میگخانوارها خواهد شد، لذا تمایل کمتری در سرمایه
شوند. نحوه پرداخت نیز از جمله در تجهیزات خارج از ساختمان به صورت مشاعات بوده و سهم پرداختی کمتری را متحمل می

ی در تجهیزات کارامد آبی است. به طوری گذارای بر سرمایهداری در سطح یک درصد و  دارای اثرات دوگانهبا معنی متغیرهای
نمایند نسبت به مشترکانی که به صورت گروهی)در قالب که خانوارهایی که مستقیما قبض را دریافت و هزینه آن را پرداخت می

ین امکان ا گذاری در تکنولوژی نوین را دارند. چرا کهنمایند، تمایل بیشتری به پذیرش سرمایهمشاعات( اقدام به پرداخت قبض می
ها وجود دارد که بر روی مصرف و در نتیجه هزینه های پرداختی قبوض به صورت مستقل اثرگذار باشند و کاهش مصرف برای آن

مستقیما بر روی کاهش هزینه آنها اثر گذاراست لذا اقبال بیشتری نسبت به پذیرش استفاده از تکنولوژی کارمد آبی را در منزل 
ست که حالت پرداخت هزینه  ثابت ماهانه)در قالب مشاعات(، این احتمال وجود دارد که کاهش مصرف یک دارند. این در حالی ا

واحد با افزایش مصرف واحد دیگر خنثی شده و به علت عدم وجود وحدت رویه در اصلاح الگوی مصرف بین واحدها، تمایل به 
هد بود. در مقابل برای آن دسته از خانوارهایی که هزینه ماهانه گذاری در این قبیل تجهیزات در این گروه اثر بخش نخواسرمایه

گذاری در فضای خارج ساختمان برای کاهش هدر رفت و حفاظت کنند، هزینه سرمایهثابتی برای آب، به صورت شارژ پرداخت می
ه افزایش تمایل تجهیز ساختمان شود. لذا سهم پرداختی کمتری را دریافت خواهند نمود که منجر باز آب، نیز در شارژ منظور می

های ار شاخصدشود. نتایج حاکی از اثرگذای مثبت و معنیکنندگان مستقل قبوض میهای کاهنده آب نسبت به پرداختبه فناوری
های کاهنده آب و شاخص استفاده از تجهیزات و کالاهای سبز غیر آبی)مانند نگرانی زیست محیطی، نگرش در خصوص فناوری

اشد. بیشترین بهای حفاظت آب در منازل مید به جای پلاستیک، ظروف قابل بازیافت و ..(، بر تمایل به پذیرش تکنولوژیساک خری
ای هکشش در الگوی پذیرش تکنولوژی کاهنده آب در داخل و خارج از منزل به ترتیب به شاخص نگرش در خصوص فناوری

( مرتبط است.به عبارت دیگر به ازای افزایش در درک و نگرش 64/6ی) های زیست محیط( و شاخص نگرانی 14/8کاهنده آب )
درصد افزایش خواهد  8ها به استفاده از تجهیزات مذکور، به میزان حدود کنندگان آب در بخش خانگی، احتمال پذیرش آنمصرف

ان ا برای تجهیز فضای خارجی ساختمهیابد، تمایل آنزیستی شهروندان افزایش میهای محیطیافت. همچنین هر چه میزان نگرانی
های دارای سنسور و ..( نسبت به داخل ای، شلنگآوری آب، استفاده از آبیاری قطرهبا وسایل آبی کارامد) مانند خرید بشکه جمع

ست زی های روزانه به مسائلمنزل بیشتر است. همچنین نتایج حاکی از آن است که آن دسته از مشترکین خانگی که در فعالیت
ت های حفاظشود، تمایل کمتری به تخصیص هزینه برای تکنولوژیمی محیطی آب توجه کرده و موجبات کاهش هدر رفت آن

از آب در داخل و خارج از خانه دارند. با توجه به اینکه این گروه از خانوارها شخصا با رعایت استاندارهای مربوطه تا حد امکان در 
اند. لذا افزایش یک شا هستند، احساس نیازی به خریداری این تجهیزات برای منازل نداشتهکاهش اتلاف و حفاظت از آب کو

درصد 3های نوین در داخل خانه را به میزان حدود گذاری در تکنولوژیهای حفاظتی، احتمال پذیرش سرمایهدرصدی فعالیت
 دهد.کاهش می

 

  و پیشنهادهای کاربردیگیری نتیجه

ان و ریزثرگذار بر اجرای کاراترین راهبردهای کنترل و کاهش اتلاف آب، به عنوان راهنمایی برای برنامههای اشناسایی مؤلفه
سیاستگذاران در انتخاب ابزارهای اقتصادی جهت مدیریت تقاضا و کاهش ضایعات آب، حائز اهمیت است. لذا در این پژوهش، با 
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 های آبی جهت کاهشارزش کاهش هدر رفت آب( برای بهبود زیرساختاستفاده از روش پیمایشی، به تعیین تمایل به پرداخت)
های نوین در کاهش هدر رفت آن توسط خانوارهای شهر تهران، ، ارزیابی عوامل مؤثر بر حفاظت آب و پذیرش تکنولوژیاتلاف آب

ب در مدیریت تقاضای آقتصادی ای از ابزارهای اقتصادی و غیر امعرفی و مقایسه مجموعهمنظور  به، همچنینپرداخته شده است. 
های جهانی در خصوص اثربخشی آموخته)کاهش هدر رفت و حفاظت از آن(، از تجربیات جهانی بهره گرفته شد. مهمترین درس

زمانی بهترین کارایی را دارند که با رویکردهای دیگر ابزارهای اقتصادی در کاهش هدر رفت آب، نشان داد، ابزارهای اقتصادی 
به  بآدر قیمتگذاری  کند؛کمک می ابزارهاو اهداف عمومی به اثربخشی  ابزارهااهداف  میان برقراری ارتباط. ایجاد ندتکمیل شو

. ا ترویج دهدر و کاهش اتلاف منابع آب حفاظت از محیط زیست رفتارباید به اندازه کافی بالا باشد تا  این نکته توجه شود که تعرفه
ه منجر بابزارهای اقتصادی ؛ در طول زمان افزایش یابد ، میزان آنساسیت به افزایش قیمتبرای کاهش حهمچنین لازم است 

 یدر نهایت باعث بهبود عملکردهای حفاظت شود کهمیها یا استفاده از آب در طول زمان هزینه در کاهش آموزشنوآوری و ایجاد 
 ابزارهای اقتصادی برای، سی در ساختارهای اجرایی مورد نیازتفاوت های اسا، عملکرد اجراییو کاهش اتلاف آب خواهد شد؛ در بعد 

ه ابزارها توجه شود. بهای امکان سنجی اجرایی یکی از جنبهدر این زمینه لازم است به تکنولوژی به عنوان  .مختلف وجود دارد
های در زمینههای اجرایی کاهش هزینه  منجر به طور قابل توجهی، به ، نوآوری های تکنولوژیکیهای اخیرطوری که در سال

ابی در ارزیشده که در نهایت امکانپذیری اجرایی ابزارهای اقتصادی را فراهم نموده است؛ همچنین کسب اطلاعات  مختلف مانند
تصادی، احتمال پذیرش سیاسی به نتایج اقلازم به ذکر است  آن توجه شود. سیاسی لازم است به پذیرشقابلیت استفاده از ابزارها 

نوان گام اولیه را به ع های بلوکهای فزایندهتعرفهکارکردهای  ،نتایج بین المللی؛ وابسته استابزارهای مختلف ظتی و توزیعی حفا
. این ندک، پیشنهاد میشودکنندگان در رابطه با مصرف آب و نگرش نسبت به حفاظت آب میکه باعث بهبود و درک رفتار مصرف

به منظور افزایش درک مردم از قیمت آب، مصرف آن و یا نیاز به حفاظت نیز ت غیر قیمتی هدفمند مداخلا بیانگر آن است کهنتایج 
طراحی  ؛ها بسیار مهم است ابزارهای اقتصادی حفاظت از آبپایه قانونی برای اجرای موفقیت آمیز ب، لازم و ضروری است؛ آ

 جمعیت محلی و همچنین الگوهای رفتار مصرف کننده دارد.، یهای تقاضای محلاز ویژگی مناسبینیاز به درک  ابزارهای اقتصادی
زارها مانند ؛ در برخی ابدنند به گزینه پر ریسکی تبدیل شوواتمی این ابزارها، زمانیکه اطلاعات کافی نیستلازم به ذکر است 

به طور قابل توجهی در بین  اوجود دارد؛ اثربخشی ابزاره در خصوص عدالت اجتماعیزیادی نگرانی های بلوکی افزاینده، تعرفه
جوامع و مناطق مختلف متفاوت است و نتایج آن ها به وضعیت آب محلی، تقاضای آب و شرایط خانوار بستگی دارد. بنابراین در 

ئه ی را اراادر سطح خانوار، سیگنال رفتاری ؛ ابزارهای غیر اقتصادیهنگام ارزیابی و تعمیم دهی این شواهد، لازم است احتیاط شود
های مناسب بدون انگیزه و محرک ؛ اما این ابزارهادهد، نشان میراتغییر در مصرف  منتهی بهدهد که نگرش های حفاظتی می

رسد استفاده همزمان ابزارهای غیر به نظر می؛ در مجموع برای تشویق حفاظت از آب و جلوگیری از هدر رفت آن، کافی نیست
اثربخشی بالایی برای کاهش مصرف آب دارند. زیرا  فزاینده،های بلوکیتعرفهپولی مثل  پولی بر مبنای اطلاعات و ابزارهای

الف(استفاده کنندگان پر مصرف نسبت به قیمت ها حساسیت کمتری نشان می دهند ولی نسبت به اطلاعات مقایسه ای اجتماعی 
 ادیابزارهای اقتصان کاهش می یابند در حالی که واکنش بیشتری نشان می دهند. ب( اثر مداخلات بر مبنای اطلاعات در طول زم

 می تواند در طول زمان موثر تر عمل کند.
گذاران اهداف و مقاصد را در به کارگیری سیاستلذا با توجه به نتایج مطالعه جهت کاهش هدر رفت مصرف آب لازم است تا 

محیطی، هداف مختلفی از جمله اصلاح رفتار، مقاصد زیستابزارهای اقتصادی مشخص نمایند. چرا که در به کارگیری ابزار مذکور ا
ا ی این اهداف رگذاری بتواند همهها و بالا بردن درآمدهای مالیاتی وجود دارد و احتمال اینکه یک ابزار سیاستبازپرداخت هزینه

ا به بطه با مدیریت تقاضای آب رگذاری، مطالعاتی لازم است تا تجارب گذشته در رامحقق سازد، ضعیف است.  لذا از منظر سیاست
تر است. دقت بررسی نماید تا بر اساس آن دریابیم کدام دسته از ابزارها برای تحقق مقاصدی معین کارآمدتر و از نظر هزینه بهینه

تلزم سهای مختلف باید با دقت بیشتری بررسی گردند. همچنین بررسی میزان اثربخشی ابزارها، مهای اجرائی روشهمچنین هزینه
ی جوانب اجتماعی مصرف آب از قبیل ی علوم اجتماعی است. برای این منظور لازم است درک مناسبی از همهبکارگیری همه

برای  ریگیی عوامل کلیدی که تصمیمکنندگان داشته باشیم. چرا که تعیین کردن همهها و باورهای مصرفها، تواناییآگاهی
ای شدههای اقتصادی دارد. علاوه بر آن آزمایشات کنترلای در تحلیل روشهند، اهمیت ویژهدمصرف آب را تحت تأثیر قرار می
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آورد که بسنجیم چگونه ابزارهای اقتصادی همراه با سایر های منتخب)کاربران پر مصرف( این امکان را فراهم میدر پایلوت
اربرد ی آغازی برای کتوانند نقطهها میباشند. این آزمونی پایدار سهیم توانند در تحقق توسعهگذاری، میرویکردهای سیاست

 .پذیر مدیریتی بر اساس تجربیات کسب شده باشندهای تطبیقاستراتژی
 سیستم بهبود و ساختمان داخل و خارج از در کارآمد لوازم ازتجهیزات استفاده از دیگر راهکارهای کاهش هدر رفت آب، ترویج

های اثرگذار بر پذیرش این باشد. در این زمینه توجه به مؤلفهکارآمد آبی، می وسایل از فادهاست ترویج برای گذاری برچسب
ای هها حائز اهمیت است. در این خصوص بر اساس نتایج مطالعه حاضر تحصیلات، نحوه پرداخت هزینه آب و نگرشتکنولوژی

اشد. بهدر رفت آب در بخش مصرف آب خانگی، می زیست محیطی از مهمترین عوامل پذیرش این قبیل تکنولوژیها جهت کاهش
آموزش، فرهنگی و ترویجی که منجر به ایجاد آگاهی و دانش نسبت به ملاحظات زیست محیطی و همچنین  هایبرنامه لذا بهبود

ین عوامل کارهای کاهش مصرف و اتلاف آب خواهد شد. علاوه بر آن با توجه به این نکته نحوه پرداخت هزینه آب از مهمترراه
نیازهای فنی و اقتصادی لازم جهت جداسازی انشعابات و لحاظ ها دارند لذا لازم است پیشاثرگذار در پذیرش این قبیل تکنولوژی

کنتور جداگانه برای هر خانوار، فراهم شود. علاوه بر آن با توجه به اینکه سطح مالی خانوارها در پذیرش تجهیزات کارامد آبی مؤثر 
است تا با رویکردهای حمایتی از قبیل خرید اقساط، اعطای یارانه و سایر سیاستهای تشویقی، زمینه استفاه از این است، لازم 

توان با تصویب قوانینی در حوزه شهرسازی، استفاده از این ها را برای خانواده های کم درآمد فراهم نمود. در این زمینه میفناوری
های جدیدالاحداث ملاک عمل نمونه نصب تجهیزات کاهنده آب در زمان صدور پروانه ساختمان قیبل تجهیزات را توسعه داد. برای

های زمانی روزانه، ماهانه و فصلی قرار گیرد. علاوه بر آن ایجاد سامانه هوشمند برای رصد مشترکان از میزان مصرف خود در بازه
ت آنها در پیروی از الگوی مصرف بهینه و استفاده از تجهیزات تواند آنها را در آگاه سازی نسبت به میزان مصرف و مشارکمی

کاهنده آب، سوق دهد. لازم به ذکر است در خصوص ارزش کاهش اتلاف و میزان تمایل  به پرداخت کاربران خانگی برای بهبود 
مانی های مکانی و ز، تفاوتزیرساختهای آبی، باید جانب احتیاط رعایت شود چرا که این ارزش ممکن است متناسب با جامعه آماری

 22و ویژگی های کاربران، نتایج متفاوتی را ارایه دهد. اگرچه جامعه آماری مطالعه حاضر به صورت تصادفی و متشکل از مناطق 
گانه شهر تهران بوده است، اما لازم است در مطالعات آتی، این ارزش به تفکیک مناطق و حتی به تفکیک نواحی، مورد محاسبه 
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 در کاهش هدررفت و مصرف آب یاقتصاد یابزارها نقش یبررس

 
 9، سهیلا بیگی2، بردیا روغنی1مسعود تابش

های فنی، دانشگاه تهران )نویسنده های عمرانی، پردیس دانشکدهاستاد دانشکده مهندسی عمران و عضو قطب علمی مهندسی و مدیریت زیرساخت -1
 mtabesh@ut.ac.irمسئول( 

 bardia.roghani@ut.ac.irهای فنی، دانشگاه تهران محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده-سی عمراندانشجوی دکترای مهند -2

 beygi@ut.ac.irهای فنی، دانشگاه تهرانآب، دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده-دانشجوی دکترای مهندسی عمران -3

 
جمله ایران، رشد جمعیت همراه با تغییرات توزیع ثروت و تهدیدات بلندمدت ناشی از تغییرات از در بسیاری از کشورهای دنیا، 

تقاضا شده  وعادل عرضه های انسانی، رقابت بر سر استفاده از منابع آب را افزایش داده و منجر به بروز عدم تدلیل فعالیتاقلیمی به
ود. شهای توزیع و بدمصرفی آب نیز باعث تشدید این عدم تعادل میاست. از طرف دیگر، میزان قابل توجه هدر رفت آب در شبکه

چرا که استفاده از  کاهش هدر رفت آب دارند،ی از کشورها، با استفاده از ابزارهای اقتصادی، سعی در ارو، تعداد فزایندهاز همین
در این  است. WFD1 هایوری اقتصادی در مدیریت منابع آب، یکی از مهمترین توصیهمنظور ارتقای بهرهبزارهای اقتصادی بها

های توزیع و بدمصرفی آب توسط مشترکین، نقش ابزارهای مقاله، ضمن تعریف و نحوه محاسبه میزان هدر رفت آب در شبکه
های مالی برای کاهش هدررفت و همچنین اضافه مصرف آب مورد بررسی قرار اقتصادی از جمله قیمت آب و همچنین جریمه

توان از تحمیل های آبرسانی، میهای کاهش آب بدون درآمد در شبکهای معقول برای فعالیتگیرد. در واقع با صرف هزینهمی
اوه بر تحلیل عملکرد ابزارهای های ظاهری و واقعی در شبکه جلوگیری کرد. علهای اقتصادی ناشی از رخداد هدررفتزیان

تواند کمک شایانی به بهبود اثربخشی اصلاح مصرف های گرفته شده از عملکرد سایر کشورها در این حوزه، میاقتصادی، درس
 آب در کشور ایران در آینده کند و در عین حال، کیفیت حفاظت از منابع آبی را نیز افزایش دهد.

 
 .صادی، مصارف آب، هدررفت آب، اصلاح الگوی مصرف، قیمت، بد مصرفی: ابزارهای اقتهای کلیدیواژه

 
  

                                                           
1 Water Framework Directive 
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 مقدمه

میلیارد نفر به جمعیت جهان اضافه  1/2، 2060شود تا سال بینی میرسد و پیشمیلیارد نفر می 6/2جمعیت جهان امروزه به بیش از 
ویژه در کشورهای در مین و توزیع آب شهری به(. با توجه به این افزایش جمعیت، تاWorld Population Review, 2018شود )

حال توسعه )که نرخ رشد جمعیت بیشتری را دارد(، با چالش بزرگی مواجه است. آخرین ارقام از برنامه نظارت جهانی سازمان 
 ند. ارزیابیامیلیارد نفر دسترسی به آب بهداشتی را نداشته 6/2بیش از  2008دهد که در سال نشان می 1بهداشت جهانی/یونیسف

عبارتی جایگاه دهد که اسهال دومین عامل بیماری در جهان است. بهنشان می 2010سالانه جهانی بهداشت و آب آشامیدنی سال 
گیرد میلیون کودک را می 6/1این بیماری با منشا آب آلوده و غیر بهداشتی بالاتر از بیماریهای قلبی و ایدز است و سالانه جان حدودا 

(CEF, 2010WHO/UNI( آب بدون درآمد .)2NRW قسمت بزرگی از مشکل تامین و توزیع آب است. بانک جهانی در سال )
میلیون متر مکعب در روز است و مجموع تلفات مالی در  46تخمین زده است که در کشورهای در حال توسعه، نشت حدود  2006

روز شده آب اطلاعات به Liemberger and Frauendorfer (2010) ت.میلیارد دلار در سال اس 8/6کشورهای در حال توسعه حدود 
بسیار محافظه کارانه  Kingdom et al. (2006)های تحقیق ها نشان دادند که فرضیهبدون درآمد را برای آسیا را منتشر کردند، آن

جهان انجام دادند و نتایج تحقیقات ای در زمینه آب بدون درآمد در حقیقات گستردهت Liemberger and Wyatt (2018)بوده است. 
میلیارد متر  126میلیون متر مکعب در روز یا  346نتایج این تحقیق حجم جهانی آب بدون درآمد را . پیشین را توسعه بخشیدند

 -رودخانه اصلی در غرب آفریقا- 3درصد جریان متوسط رودخانه نیجر 20مکعب در سال محاسبه کرده است. این حجم سالانه حدود 
درصدی آب بدون درآمد از حجم  30درصد جریان متوسط رودخانه گنگ در هند است. اما مهمتر از همه، مجموع  60و تقریبا 

ها شاخص جدید لیتر به ازای هر نفر در روز را بر اساس سطح هر کشور و ورودی سیستم آب در سراسر جهان است. همچنین آن
 .دهدص معرفی شده را برای جهان و مناطق تفکیک یافته آن نشان مینتایج شاخ 1یا منطقه معرفی کردند. جدول 

 

 (Liemberger and Wyatt, 2018)درآمد در جهان  بدونآب  مقادیر (1)جدول 

 نام منطقه
 حجم آب بدون درآمد

شاخص متوسط آب بدون درآمد )لیتر به ازای 
 هر نفر در روز(

 هزینه/حجم
BillioUS$/year 

میلیون مترمکعب بر 
 روز

میلیون مترمکعب بر 
 سال

 4/1 64 2/6 1/14 صحرای آفریقا
 1/0 36 3/0 1 آسترالیا و نیوزلند

ناحیه مرکزی آسیا 
 )کشورهای قفقاز(

8 7/2 162 8/0 

 2/6 42 3/17 63 شرق آسیا
 4/3 60 8/7 8/26 اروپا

 8 121 4/26 6/67 آمریکای لاتین
 8/4 76 16 2/41 خاورمیانه و شمال آفریقا

 1/0 211 2/0 6/0 جزایر اقیانوس آرام
 1/1 66 6/3 6/7 روسیه، اکراین و بلاروس

 6 73 2/23 4/63 جنوب آسیا
 2 81 2/6 4/18 جنوب شرق آسیا
 2/6 117 8/14 2/40 آمریکا و کانادا

 37 22 126 346 جمع
 

تهدیدات بلندمدت ناشی از تغییرات اقلیمی، منجر به  در بسیاری از کشورهای اروپایی، رشد جمعیت همراه با تغییر توزیع درآمد و
 Panel of) افزایش رقابت برای استفاده از منابع آب شده است که پیامد آن، برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا است

                                                           
1 World Health Organization (WHO)/UNICEF 
2 Non-revenue water (NRW) 
3 Niger River 
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Intergovernmental on Climate Change, 2014مخازن(  عنوان مثالهای جدید یا بزرگ منابع آبی )بهکه زیرساخت(. در حالی
صرفه، های مقرون بهمدت به گسترش عرضه کمک کنند، در نهایت گسترش ظرفیت محدود منابع آبی با قیمتتوانند در کوتاهمی

ی ظرفیت تامین آب به حد اعلای های توسعه(. زمانی که هزینهFalkenmark & Molden, 2008به حد نهایی خود خواهد رسید )
ها در راستای ایجاد تعادل مابین میزان استحصال آب با منابع اران به تغییر اولویتزگه سیاستشود کبینی میخود برسد، پیش
اند )از ای از کشورها به اصلاح رژیم تخصیص آب خود پرداخته(. در این خصوص، تعداد فزایندهRandall, 1981موجود بپردازند )

کند چه کسی مجاز است به چه مقدار، با چه هدفی و چه زمانی یین میهایی که تعای از قوانین، قواعد و شیوهطریق وضع مجموعه
 گونهرود که ابزارهای اقتصادی نقش مهمی در انجام این(. در همین راستا، انتظار میOECD, 2015و کجا از منابع آب استفاده کند )

تر، عبارت دقیقا استفاده از ابزارهای اقتصادی یا بهب Contain et al. (2015)(. بنابر نظر Lago et al., 2015) اصلاحات داشته باشند
نفعان کنندگان و ذیهای آلودگی و استفاده از منابع آبی از دوش اجتماع یا آیندگان بر دوش استفاده، هزینه1ای بازارابزارهای پایه

ای از یک چارچوب و مجموعه Hussain et al. (2007)توان مشکلات اثرات جانبی را حل کرد. روش میگیرد که با اینقرار می
های گذاری آب معرفی کردند و با جست و جوی ابعاد مختلف ارزش آب در اقتصاد خرد و کلان، شاخصها برای ارزششاخص

 صورت زیر برشمرد:توان بهمشکلاتی که در کشور ایران در خصوص مصرف آب وجود دارد را میاصلی را استخراج نمودند. 

 ای است که از مصرف بیش از حد آب جلوگیری کند. قوانین سختگیرانه نبود :مشکل اول

های آب شرکت و آب آشامیدنی وزارت نیرو و توزیع های آب است. در حال حاضر متولی تأمینواقعی نبودن قیمت :مشکل دوم

کند. مسلما ین شرکت کسب میو فاضلاب هستند و هزینه تولید و توزیع آب در شرکت آب و فاضلاب چند برابر درآمدی است که ا
شود. علاوه بر آن با افزایش درآمد شرکت آب و ای در مصرف ایجاد میاگر قیمت آب به مبلغ واقعی خود نزدیک شود، تغییر عمده

و  شود را شناساییی توزیع آب را که به علت فرسودگی موجب هدر رفت آب میهای شبکهتوان بسیاری از قسمتفاضلاب می
 د.ترمیم کر

ورت صعنوان مثال هزینه آن نیز بهعدم وجود راهکارهایی برای کنترل مصرف آب است. اگر با افزایش مصرف، به :مشکل سوم

افتادند. البته های کاهش مصرف میکرد، خود به خود بسیاری از مردم به فکر کاهش مصرف و اعمال روشنمایی افزایش پیدا می
بر این، کسانی که مصرف صورت نمایی نیست. علاوهکند، اما بهه صورت پلکانی تغییر میهای مصرف آب بدر حال حاضر تعرفه

کند. حتی مجوزی برای برخورد با مشترکان بیش از حد دارند، باید جریمه شوند ولی وزارت نیرو هیچ روشی را در این باره اعمال نمی
 پر مصرف نیز تاکنون صادر نشده است.

خود به بررسی عملکرد ابزارهای اقتصادی بر روی اصلاح رژیم تخصیص آب در مقایسه با  تحقیقدر  Rey et al. (2018)همچنین 
های فوق در پنج کشور اروپایی انگلستان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و هلند پرداختند. ایشان نقاط قوت، موانع اهداف اصلی طراحی رژیم

اقتصادی، قانونی، سازمانی و بیوفیزیکی در -های مختلف اجتماعیصادی را در زمینهو پیامدهای ناخواسته استفاده از ابزارهای اقت
های های عمومی استفاده نمودند. درسقالب مطالعات موردی متفاوت، شناسایی و از این شواهد برای تهیه رهنمودهای و توصیه

کند. همچنین ری بیشتر منابع آب کمک شایانی میوگرفته شده از این تحقیق در کنار بهبود اثربخشی اصلاحات آینده، به بهره
آب و فاضلاب تهران و راهکارهای  4ی ( با استفاده از اطلاعات مربوط به یک پایلوت آب بدون درآمد در منطقه1376) تابش و بیگی

تصادی انجام . صرفه اقرا درنظر گرفتندآب های مربوط به رفع تلفات ی هزینهپیشنهادی توسط مشاور پروژه، توجیه اقتصادی کلیه
ورد های مختلف مراهکارهای پیشنهادی در دو حالت ارزش اقتصادی آب برای تعیین منافع حاصل و در چهار سناریو با نرخ تنزیل

ی سودآوری مناسب اجرای راهکارهای آب بدون درآمد با در نظر گرفتن مطالعه و بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان دهنده
ای عمومی هی اقتصادی در بودجههای غیرواقعی و توجیه طلبانهی آب برای تعیین سود پروژه، حتی در نرخ تنزیلام شدهقیمت تم

. اما در شرایطی که ارزش اقتصادی آب معادل قیمت خرید و فروش آب برای کاهش تلفات ظاهری و واقعی فرض شود، بود
د که توجه به ارزش واقعی آب و نرخ تنزیل واقعی جامعه دانشان  تحقیقاین شود. در مجموع سودآوری پروژه با چالش مواجه می

 شود.امری اجتناب ناپذیر تلقی می ،فایده طرح های کاهش آب بدون درآمد-برای تحلیل هزینه

                                                           
1 Market-Based Instrument (MBIs) 
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ه برای استفاددر این مقاله ابتدا به معرفی آب بدون درآمد و اجزای مختلف آن پرداخته خواهد شد و سپس ابزارهای اقتصادی قابل 
 کاهش هدر رفت و مصرف آب، معرفی خواهند شد.

 اجزای آب بدون درآمد

ی ضرر و زیان بسیاری برای تواند بوجود آورندههای آبرسانی میتوان اذعان داشت که رخداد هدررفت در شبکهطور کلی میبه
 طور قابل توجهی شرایط اقتصادیتواند بهرآمد میهای کاهش آب بدون دشرکت آب و فاضلاب باشد. در همین راستا، اجرای برنامه

 توان از تحمیلهای کاهش آب بدون درآمد میهای معقول برای فعالیتعبارتی دیگر، با صرف هزینهموجود را بهینه نماید. به
 های اقتصادی ناشی از رخداد هدررفت های ظاهری و واقعی در شبکه جلوگیری کرد.زیان

های مطالعات ی هزینههای آبرسانی، محاسبه و تعیین کلیههای کاهش آب بدون درآمد در شبکهتصادی فعالیتدر راستای ارزیابی اق
که انجام مطالعات عبارتی، با توجه به اینجویی ضروری است. بهو عملیات کاهش هدررفت و همچنین ارزش آب مورد صرفه

هزینه دارد، ارزیابی نسبت سود به هزینه ناشی از این عملیات باید های آبرسانی نیاز به صرف راهبردی کاهش هدررفت در شبکه
طور د. بهوشهای اقتصادی حاصله، دانش لازم استحصال های مورد نیاز و منفعتگذاریمورد بررسی قرار گیرد تا نسبت به سرمایه

های مربوط به مطالعات و لی هزینهی کهای کاهش آب بدون درآمد را به دو دستههای مربوط به برنامهتوان هزینهکلی می
 شود.های مربوط به عملیات اجرایی تقسیم نمود. در ادامه به بررسی اجمالی اجزای آب بدون درآمد پرداخته میهزینه

 (1آب بدون درآمد غیرفیزیکی )تلفات ظاهری-1

دلیل عدم اده قرار گرفته است ولی بهطور کلی در آب بدون درآمد غیر فیزیکی، آب در حقیقت توسط مصرف کننده مورد استفبه
گیری، قرائت، ثبت قرائت و یا سیستم امور مشترکین و همچنین مصارف مجاز مجانی، گیری آن و یا خطای ناشی از اندازهاندازه

وسیله شرکت آب و فاضلاب وصول نشده است. اجزای تلفات ظاهری در ادامه مقدار واقعی مصرف مشخص نیست و هزینه آن به
 (.1376رح داده شده است )تابش، ش

 خطای ابزار اندازه گیری-1-1

ط به ترین خطا مربو. عمدهاین خطاها شامل خطاهای کنتورهای مشترکین و کنتورهای اصلی در سامانه آبرسانی و توزیع آب است
 های متوسط وور در دبیدهد. خطای کنتکار کنتور است که سهم زیادی از تلفات ظاهری را به خود اختصاص میدبی شروع به

 ها است.گیری فرسودگی کنتورها و شرایط فیزیکی و هیدرولیکی آنحداکثر هم در مرتبه بعدی قرار دارند. دلیل خطای ابزار اندازه

 2خطاهای انسانی-1-2
اه طاهای ناشی از اشتبشود کماکان خای انجام میصورت دورهاز آنجا که هنوز در بسیاری از شهرها قرائت کنتورها توسط فرد و به

ی صورت کنونگیری بهکه انسان در این کار دخالت دارد و یا ابزار اندازهدر قرائت و اشتباه در ثبت وجود دارد. در هرحال تا زمانی
( AMR3که با استفاده از فناوری پیشرفته قرائت خودکار کنتور )باشد این مشکل حذف شدنی نیست ولی قابل کاهش است، مگر آن

د رو ناگزیر باید با کنترل مجدآوری کرد. از اینتوان از طریق انواع خطوط ارتباطی و بدون دخالت انسان، اطلاعات را کسب و جمعب
 ای امور مشترکین، این نوع خطا را شناسایی کرد.ها و وارد کنندگان اطلاعات به سیستم رایانهکار کنتورخوان

 4خطاهای مدیریتی1-9
توان به انشعاباتی نسبت داد که اطلاعات مربوط به آن انشعابات در فیزیکی ناشی از خطای مدیریتی را می آب بدون درآمد غیر

های کامپیوتری شرکت آب و فاضلاب وجود ندارد. بنابراین عدم قرائت و ثبت مصارف چنین مشترکینی باعث می ها و فایلپرونده
دلیل عدم ود. همچنین عدم شناسائی و ثبت اطلاعات انشعابات و کنتورها بهگیری رها ششود که مصارف قابل توجهی بدون اندازه

 های آب و فاضلاب از دیگر موارد خطای مدیریتی هستند.وجود ساز و کارهای مناسب در شرکت

                                                           
1 Non Physical or Apparent Losses 
2 Personnel Errors 
3 Automated Meter Reading 
4 Management Errors 
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 1خطاهای بهره برداری1-4

گونه است در یک دوره قرائت تعداد اینها لازم ها کارکرد نداشته و برای بررسی آناین خطا ناشی از انشعاباتی است که کنتور آن
اند انشعابات فعال از جمله انشعابات جدید، بررسی و شناسایی شوند. این خطا عمدتاً به مشترکین جدید که انشعاب آب دریافت کرده

 شود.ط مین، مرتبشود و نیز خرابی کنتورهای تعدادی از مشترکیها صادر نمیها، قبض برای آندلیل عدم اطلاع کنتورخوانولی به

 2مصارف غیرمجاز-1-1

تواند اتفاق بیفتد، آن دسته از مصارفی است که از طریق غیرقانونی ای میهای غیرمجاز از تأسیسات که در طیف گستردهاستفاده
های انجام شده اند. لازم به ذکر است براساس نتایج پایلوتاز قبل از کنتور مشترک دیگر و یا از خط لوله شبکه توزیع، آب گرفته

 112-3اند. البته بر اساس نشریه کنندگان غیرمجاز برای آبیاری فضای سبز بودهترین مصرفها یکی از عمدهدر کشور، شهرداری
 ممنوع اعلام شده است. 1376(، استفاده از آب شرب برای آبیاری فضای سبز عمومی از سال 1372بازنگری اول )

 9شده مجانیمصارف مجاز اندازه گیری ن-1-2

کنند لازم است میزان آب گیری برداشت و مصرف میدر صورت وجود مصرف کنندگان مجاز که آب را از شبکه، بدون اندازه
 IWAلازم به ذکر است در تعاریف ها به طریقی براورد شود. معمولاً محاسبه این نوع مصارف بسیار مشکل خواهد بود. مصرفی آن

 مشهورترین این نوع مصارف عبارتند از:از بدون درآمد و جدا از تلفات درنظر گرفته شده است. عنوان مصارف مجاین بخش به
 مصارف مجاز شرکت های آب و فاضلاب-1-6-1

گیری هدلیل عدم اندازوجود دارد که به نشانیدر هر شرکت آب و فاضلاب مصارف متعددی نظیر شستشوی شبکه یا مصارف آتش
 جمله: ، ازشودقدار آن مشخص نبوده و هزینه آب مصرفی نیز توسط شرکت آب و فاضلاب تأمین میو عدم وجود مشترک خاص، م

تلفات آب هنگام انجام عملیات مختلف  -ب ، استفاده از آب شبکه توزیع برای آزمایش و شستشوی خطوط اجرا شده جدید -الف 
فاضلاب، شستشوی معابر و غیره: مصارف مجاز  آوریهای جمعاستفاده از آب شبکه برای شستشوی شبکه -ج، روی شبکه

 .گیری(های عمومی و یا دولتی )فروش بدون اندازهارگان
 گیری(های عمومی یا دولتی )فروش بدون اندازهارگانمصارف مجاز 1-6-2

ونه ابزار هیچگ هاکنند که ممکن است روی انشعاب آنتعدادی از مؤسسات دولتی یا عمومی از شبکه توزیع آب شهری استفاده می
د. ها وجود نداشته باشگونه سازمانگیری از مقدار مصرف آب ایناین ترتیب هیچ نوع اندازهاندازه گیری نصب نشده باشد و به

نشانی از این جمله هستند. های انتظامی و آب مصرفی اماکن مذهبی )مانند مساجد( و یا آتشمواردی نظیر آب مصرفی ارگان
 ور و یا تخمین مناسب آب مصرفی برای محاسبه آب بدون درآمد ضروری است.هرحال نصب کنتبه

 (4آب بدون درآمد فیزیکی )تلفات واقعی

در آب بدون درآمد فیزیکی یا تلفات واقعی که ناشی از فرار فیزیکی آب از شبکه توزیع و انشعابات مشترکین است، بخشی از آب 
ت آب و شود. همچنین شرکوسیله شرکت آب و فاضلاب وصول نمینه آن نیز بهکننده نرسیده و هزیدست مصرفتولید شده به

اری مجددی برای استحصال منابع آب مورد نیاز انجام دهد. آب بدون درآمد فیزیکی زگفاضلاب برای جبران این کمبود باید سرمایه
یق گیرد. نشت آب از طربررسی قرار می شود و بیشتر در قالب نشت موردای از تلفات آب در شبکه را شامل میطیف گسترده

، دهد. در برخی مواردها، انشعابات، شیرها و اتصالات شبکه روی میهای لولههای کوچک و بزرگ و یا شکستگیها و ترَکسوراخ
ی اسایای است که شنگونهها در شبکه بهنشت آب از محل اتصالات و شیرها دارای دبیِ کم است ولی زمان تداوم و تعداد آن

راحتی در درون خاک بستر لوله نفوذ شود آب بهسازد. چرا که سرعت کمِ آب سبب میها را اقتصادی و ضروری میگونه نشتاین
برداری بارها مشاهده شده که نشت آب از شبکه، انشعابات یا اتصالات کرده و مسیر مناسبی را برای خود پیدا کند. در عملیات بهره

ها، نشست و یا تخریب بخشی از آنمجاور شده و موجب شسته شدن خاک زیرِ  و معابر هاب به زیرِ ساختمانسبب انتقال جریان آ
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توجه است. بدیهی است تا پردازند قابلگونه موارد میهای آب و فاضلاب سالیانه در اینشده است. خساراتی که شرکت هاآن
بندی های گزارش نشده تقسیم)نشت نامرئی( و شکستگی 1ات زمینهکه تلفات فیزیکی رؤیت نشده است تحت عنوان تلفزمانی

 .(1376شود )تابش، اری میزگصورت حادثه تلقی و تحت عنوان نشت مرئی نامشود و پس از مرئی شدن، بهمی

 رده است.ه کصورت تفکیک شده در دو دسته کلی فیزیکی و غیرفیزیکی ارائآب بدون درآمد را به ینمودار اجزا 1در نهایت شکل  

 
 (112نمودار اجزای آب بدون درآمد )نشریه  -1شکل 

 

 شاخص سنجش آب بدون درآمد

گیری شده ورودی به شبکه توزیع یا صورت درصدی از حجم کل آب اندازهترین شاخص برای آب بدون درآمد بهتاکنون متداول
راحتی برای مقایسه اکثر شرایط قابل فهم بوده و بهل(. این شاخص، قاب1درصدی از کل آب تولید شده بیان شده است )رابطه 

گیری استفاده است. برای معنادار کردن این شاخص باید درنظر داشت که ضریب تصحیح کنتورها )که برای جبران خطای اندازه
 (1376رود( برای تمامی کنتورهای حجمی و کنتور های مشترکین دخالت داده شود )تابش، کار میهب

 )مقدار آب تولید شده / مقدار آب بدون درآمد( = آب بدون درآمد )%(×  100 (1)

تلف های مخامروزه مشخص شده است که شاخص درصدی از حجم آب به تنهایی معیار مناسبی برای سنجش و مقایسه سیستم
های شبکه ولهل لوسیله یک نرخ مخصوص براساس طول کاز نظر نشت نیست. بنابراین پیشنهاد شده است که شاخص نشت به

توزیع )لیتر بر کیلومتر بر ساعت( یا تعداد مشترکین در شبکه توزیع )لیتر بر انشعاب بر ساعت( بیان شود. شاخص اول مستقیماً با 
تراکم  دهد. شاخص دوم نیز تأثیرها مرتبط است و تأثیر طول شبکه را بر نشت نشان مییکی از اجزای اصلی شبکه یعنی لوله

گیرد. بنابراین در هر شرایط، متناسب با هدف موردنظر باید واحد و های عمده ایجاد نشت است درنظر میا که از مکانانشعابات ر
های اخیر براساس توصیه استانداردهای مختلف، تأثیر مشخصات و کار برده شود. در سالهشاخص مناسب نشت، انتخاب و ب
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ت و های اقتصادی کنترل نشتناوب حوادث، استانداردهای سرویس و سیاستهای هر شرکت آب و فاضلاب، فشار سیستم، ویژگی
 Farley and Trow, 2003; UK Waterتأثیر کاربرد سیاست کنترل نشت بر مدت متوسط حوادث نیز باید در واحد نشت دیده شود )

Industry, 1994.) 

ذیر ناپنشت موجود سالانه به نشت سالانه اجتنابصورت نرخ ( است که بهILIشاخص جامع عملکرد نشت، شاخص نشت زیرساخت )
 (.666شود )نشریه تعریف می

(2) UARL/CARLILI  

دهد که کاهش نشت در نشان می ILIشاخص  ناپذیر است.نشت سالانه اجتناب: UARLنشت سالانه موجود و  :CARLکه 
 پذیر است.ای امکانهای توزیع آب تا چه درجهشبکه

های توزیع بزرگ عملا غیرممکن است و حتی در یک سامانه آبرسانی با شرایط زیربنایی خوب و مدیریت ز شبکهحذف نشت ا
عنوان رابطه مناسب برآورد ( را به3رابطه ) 666کارآمد نشت، مقداری تلفات سالانه غیرقابل اجتناب وجود خواهد داشت. نشریه 

 کند.ناپذیر معرفی مینشت سالانه اجتناب

(3) PLNcLUARL Pm  )258.018( 

طول لوله : pLتعداد مشترکین، : cN، (Kmبر حسب طول خط اصلی ): mL، (/sLبرحسب ناپذیر )نشت سالانه اجتناب :UARLکه 
 فشار متوسط شبکه بر حسب متر است.: P( و Kmموجود از مرز انشعاب تا کنتور مشترکین )

( استفاده شود EARLناپذیر از نشت سالانه اقتصادی )جای نشت سالانه اجتناب(، بهILIهمچنین اگر در رابطه شاخص نشت زیربنا )
 (.666شود )نشریه ( تعریف می4صورت رابطه )شود و به( برآورد میELI1صورت شاخص نشت اقتصادی )در آن

(4) EARL/CARLELI  

 صرفه است.اری اقتصادی و مقرون بهدهد که کاهش نشت تا چه مقدنشان می ELI شاخص نشت اقتصادیبنابراین 
 

 ابزارهای اقتصادی

گیرد که به یخود معنوان یک کالا جنبه اقتصادی به. وقتی آب بهتبط استتوزیع و مصرف آب مر چگونگی تولید و ااقتصاد آب ب
ت. ارزش افزوده همراه اس توزیع آن نیز با راحتی و بدون هزینه دردسترس قرارنگرفته باشد و تولید وبه لحاظ منابع، کمیاب و

 آب نیز دارای قیمت گیرد لزوماً خرید، فروش، رقابت و انحصار در تولید، توزیع، مصرف را دارد وای که لقب کالا به خود میماده
 قیمت فروش و متاثر از میزان عرضه و تقاضا و کشش است. تمام شده،

 کارتنظیم و ایجاد هماهنگی میان تولید و مصرف باید ابزارهایی را به ی به نیاز افراد خویش براییمنظور پاسخگوای بههرجامعه
اری زگوری قرارگرفته است. اصل قیمتعهده شاخص بهرهاقتصاد بازار این ماموریت )هماهنگی بین تولید و مصرف( به گیرد. در

 های تولید، تصفیه ودادن به هزینهجویی و در وهله دوم پوشش کنندگان به صرفهآب در وهله اول تشویق و راهنمایی مصرف
قتصادی های اهای آب و فاضلاب شهری و روستائی را بنگاهن موجود درکشور ایران، شرکتیانو. قشودانتقال و در نهایت توزیع می

لاب آب و فاض هایسازی و ترمیم شبکهگسترش و بهو ها وظیفه دشوار و سنگین آبرسانی کند و این شرکتغیردولتی معرفی می
های مورد نیاز برای رسیدن به اهدافی ها بر قرار نمایند. ازجمله سیاسترابطه منطقی بین درآمدها وهزینه دعهده دارند و بایبه را

همچون تخصیص کارائی منابع جامعه، توزیع عادلانه سهم هزینه پایداری درآمدهای مناسب به منظور مدیریت کارائی شرکتها و 
ا در ههای مورد عمل در شرکتآن کلیه قیمت گذاری بر مبنای هزینه نهایی نام برد که دراست پذیرش قیمتتوان از سیمی ،غیره

ی، عدالت، تامین درآمد، ثبات درآمدخالص، حفاظت آب و غیره اهدافی است که با یهزینه نهایی خدمات منعکس شده است. کارا
اقتصادی  ارابزاری آب صرفاً از دید زگا باید درنظر داشت که طرح قیمتشود. این مسئله راری دنبال میزگتوجه به سیاست قیمت

مفاهیم اجتماعی، سیاسی، فرهنگی آن درکشورهای درحال توسعه درک نشده  برای مدیریت فعال آب درنظرگرفته شده است و
 فراد به بعضی از مناطق خاصاست. حال سوالاتی که مطرح است این است که با ادامه یافتن افزایش جمعیت و افزایش مهاجرت ا
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م آب مورد نیاز جامعه را فراه دبایهای منابع آبی، آنگاه چه باید کرد؟ و با چه هزینه گزافی شهری و به پایان رسیدن تمامی حوزه
ام ارزش نبه  ارزش ریالی را دبایشود، عنوان قیمت تمام شده آن منظور میکرد؟ از بعد اقتصادی برای آب علاوه بر قیمتی که به

شود شامل قیمت تمام شده و ارزش ذاتی باشد. ذاتی آب به قیمت تمام شده آب اضافه نمود، تا آبی که تعرفه روی آن بسته می
برداری از طرح های آب و فاضلاب حساسیت در بهره ،تجربه نشان داده است در مناطقی که مردم در اجرای طرح ها مشارکت ندارند

اری دولت در این زمینه کاهش یافته و از طرفی سهم منابع غیر دولتی افزایش زگسال به سال سرمایه دبای دهند و ناچارنشان نمی
صورت غیردولتی و غیر متمرکز مبتنی بر مشارکت مردم در کلیه ههای آب و فاضلاب شهری کاملا بداده شود. ساختار شرکت

صار کند تا بتوان یک بنگاه اقتصادی صرفا انحها کمک میشرکت ها به امکان کسب درآمد بیشتر و فعالیت اقتصادی اینبخش
رل نرخ علیرغم کنت های آب و فاضلاب روستایی با ساختار دولتی ومطلق از دید بازار عمل نماید. در بخش روستایی نیز شرکت

ای ه. درخصوص مشارکتصورت اقتصادی اداره شوندهای آبفای روستایی نتوانند بهشود شرکتمی گذاری توسط دولت، باعث 
های عام در قالب مسائل مربوط به چگونگی صرفه جویی، بحث آموزش و مصرف بهینه در تمام توان به مشارکتمردمی، می

قانون برنامه سوم و چهارم توسعه  133های خاص دولتی از قبیل ماده های مختلف اشاره کرد و از طرفی به مشارکتکاربری
ی داد. ارب( و همچنین ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات لازم در تاسیسات آبرسانی نیز اهمیت ویژه)الگوی مصارف خانگی و ش

همگانی  های آبیاریکنندگان و بخش خصوصی در مدیریت منابع آب امر جدید و نو ظهوری نیست. سیستمالبته مشارکت مصرف
نپال، فیلیپین و غیره سابقه داشته است. مضافا اینکه توسعه  های متمادی در کشورهایی از قبیل هندوستان، اندونزی،برای سال

وشش پ تحتاغلب  ،وجود در مقابل این فکرهای خصوصی در چند دهه گذشته منبع اصلی توسعه آبیاری بوده است، با اینچاه
در  که ای چهار توصیهشود. موضوع اقتصادی آب به قدری اهمیت دارد که یکی از مقاومت و مانع تراشی می ،های اداریمصلحت

شهر دوبلین )ایرلند( مطرح شد این بود که آب به عنوان یک کالای اقتصادی و قائل شدن  1772کنفرانس جهانی آب در سال 
 است.اش های مصرفیارزش اقتصادی برای آن در همه جنبه

ارزش اقتصادی آب در تمام  ( اهمیت مفهوم2WDM( و مدیریت مصرف آب )1IWRMاز اهداف مدیریت یکپارچه منابع آب )
(. لذا برای انتخاب راهکار مناسب کاهش هدر رفت آب، توجیه اقتصادی لازم و ضروری GWP 2004کاربردهای رقابتی است )

های است. در این راستا، ابزارهای اقتصادی نقش مهمی در طراحی راهکار مناسب کاهش هدر رفت آب دارد. امروزه تعداد فزایند
(. استفاده از ابزارهای 1شکل ز طریق استفاده از ابزارهای اقتصادی، سعی در اصلاح رژیم تخصیص آب خود دارند )از کشورها، ا

)Gómez-در این زمینه است  3WFDهای ترین توصیهوری اقتصادی در مدیریت منابع آب یکی از جدیاقتصادی برای بهبود بهره

limón & Martín-Ortega, 2013)،  از  عنوان یکیدر تلفیق ابزارهای اقتصادی با برنامه اصلاحات آب در اروپا بهکه عدم موفقیت
کند که استفاده ناکافی گزارش بیان میاین (. EC, 2012در این راستا، شناخته شده است ) WFDدلایل مهم عدم دستیابی به اهداف 

علاوه، ود یکپارچگی در اهداف سیاست آب است و بهسازی ناکافی و عدم وج از ابزارهای اقتصادی یکی از دلایل کلیدی در پیاد
 بر روی منابع کمیابی مانند آب، نوعی یارانه مخرب زیست محیطی است.  "گذاریقیمت"عدم 

گذارد، ارزیابی صحه می WFDاتحادیه اروپا به نقش سازنده ابزارهای اقتصادی در دستیابی به اهداف  4اگر چه سوابق تنظیمات
ها وجود دارد و سایر ابزارهای دهد که تمرکز کمی بر روی تعرفهسازمانی اتحادیه اروپا تاکنون نشان می عملکرد و گزارشات

 European Environmentشوند )به عنوان مثال گزارش اقتصادی نیز در بسیاری از کشورهای این اتحادیه نادیده گرفته می

Agency, 2017.) 

                                                           
1 Integrated Water Resources Management (IWRM)  
2 Water Demand Management (WDM) 
3 Water Framework Directive 
4 Regulatory background 
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 آب و استفاده از ابزارهای اقتصادی در برخی از مهم ترین کشورهای اروپایینمودار زمانی اصلاحات تخصیص ( 1شکل )

(Rey et al., 2018) 
 

 ها بسیاراهمیت تعرفه از طرفی نقش و های آب، ایجاد سرمایه برای راهبری وعملیات سیستم است ومقصود اصلی از اکثر تعرفه
کشورهای  های شهریبسیاری از سیستم یک منبع درآمد محسوب شوند. در عنوانتوانند بهها میبالاتر از وصول عایدات است. تعرفه

کند. عملیات کفایت می اری وزگسرمایه یهاها شامل هزینهتوسعه یافته، درآمد ناشی از تعرفه برای پوشاندن تمامی هزینه
های سیستم تامین آب شش کامل هزینهتر از میزان لازم برای پوها اغلب پاییندرکشورهای درحال توسعه، درآمد ناشی از تعرفه

ده دلایل زیادی ناکافی ششهری است. حالت معمول آن است که تعرفه آب که از ابتدا برای کسب درآمد کافی طراحی شده بود، به
ود. ها و تورم عمومی تغییر نکند و منجر به پایین آمدن مداوم درآمدهای واقعی شباشد. تعرفه ممکن است علیرغم افزایش قیمت

عنوان یک کالای اقتصادی و با ارزش، بهترین راه نیل به مصرف مناسب و خردمندانه آب و مدیریت تقاضای آب تلقی از آب به در
 های اقتصادی باید درتنظیم تقاضا استفاده نمود.از مکانیسم .مشوقی برای ذخیره وحفاظت از آن است

های اقتصادی پیشنهادی های بعدی، روشت هدر رفت آب وجود دارد. در بخشانواع مختلفی از ابزارهای اقتصادی موجود در مدیری
ر از هایی غیهای کمکی(، مالیات، تجارت آب، حق امتیاز و سیاستعنوان مثال وامهای مالی )بهها، کمکاز قبیل قیمت آب، یارانه

 د.وشمیی رسانی و غیره( شرح داده های کارآمد، آگاهگیری و تکنولوژیعنوان مثال نصب و اندازهاری )بهزگقیمت

 قیمت آب-1

ای هقیمت واقعی آب در حال حاضر یکی از مهمترین ابزار اقتصادی در مدیریت آب است. در حقیقت، در دهه های اخیر، سیاست
در آینده نقش رود که در حل مسائل مربوط به کمبود آب اند و انتظار میخود اختصاص دادهای را بهاری اهمیت فزایندهزگقیمت

های لازم را برای انگیزه "اری آبزگهای قیمتسیاست"دارد که بیان می ECاز دستورالعمل  7عنوان مثال، ماده مهمی ایفا کنند. به
محیطی توان به اهداف زیستطریق می ینا کند و در نتیجه ازصورت موثری فراهم میکاربران در استفاده صحیح از منابع آب به

 (.EC, 2000ورالعمل کمک کرد )این دست

وری آن نیز های تامین آب، به کاهش مصرف آب یا مصرف درست و بهرهتوان علاوه بر جبران هزینهاری آب میزگدر بحث قیمت
ز اری، نیازگعنوان حد پایین قیمتهای تامین آب بهبر آگاهی از هزینهاری آب موثر باشد، علاوهزگکه قیمتدست یافت. برای این

اری و کشش تقاضای آب نسبت به افزایش قیمت، آگاهی داشت. زگعنوان حد بالای قیمتاست از مقدار ارزش اقتصادی آب به
ارزش اقتصادی آب در واقع ارزش نهایی است که یک واحد اضافی آب هنگامی که محدود است برای یک واحد تولید در یک 

 و حساسیت استی آب، مقدار کشش مصرف نسبت به افزایش قیمت کند. همچنین کشش تقاضافعالیت ایجاد درآمد می
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اری زگقیمت Rogers et al. (2002)(. براساس 1373دهد )اوهب یزدی و همکاران، کننده را نسبت به تغییر قیمت نشان میمصرف
با  Diner and Mody (2004)های اجرایی آن است. ترین راه در سیاستها در مفهوم و البته مشکلترین روشآب یکی از ساده

وری، کاهش تقاضا و در نهایت سزایی در افزایش بهرههاری آب تاثیر بزگمرور چندین مطالعه موردی نشان دادند که سیاست قیمت
 افزایش پایداری خواهد داشت.
عنوان یک حال، آب بهنها باید از تعامل بین پیشنهاد و تقاضا در بازار مربوطه حاصل شود. با ایطبق نظریه اقتصادی، قیمت

شود، بنابراین دسترسی عمومی به که یک نیاز اساسی محسوب میست. اول، اینا های متعددی را دارامحصول اقتصادی ویژگی
(. از سوی دیگر، به اهداف اجتماعی، اقتصادی و محیطی وابسته است Bovis, 2005سطح معینی از مصرف باید تضمین شود )

(OECD, 2003به .)شود، اما معمولا از طریق اجرای نظارت و وان یک نتیجه از این مسائل، قیمت آب معمولا در بازار تعیین نمیعن
عنوان یک ابزار اقتصادی نشان اهداف اصلی تعرفه آب را به 2شود. شکل کنترل از سوی دولت و مدیران مربوطه اعمال می

 دهد. می

 

 
 (OECD, 2003صادی برای مدیریت آب )عنوان یک ابزار اقتقیمت آب به -2 شکل

 

عنوان پارامتر قدرتمندی در انتخاب اهمیت دارد، زیرا قادر به ارزش دادن به آب است، بنابراین حفاظت از منابع و قیمت آب به
 چرا که قیمتای یافته، های گذشته اهمیت فزایندهها در دههروز رسانی هزینهدهد. در این راستا، بهآگاهی عمومی را ترویج می

اری آب بر زگی تاثیر قیمتنحوه (.World Bank, 2018وجود آید )دهد تا ارزش واقعی آب برای ارائه خدمات بهآب اجازه می
 نشان داده شده است. 3د، در شکل ش( پیشنهاد 1373وری آب که توسط اوهب یزدی و همکاران )افزایش بهره

هابهبود هزینه•

اری های پایدتضمین برگشت هزینه•
سیستم

ابزارهای مالی

حفاظت از منابع آب•

وری آبیاری کشاورزیافزایش بهره•

اصالح الگوی کشت•

بازچرخانی آب•

ابزارهای اقتصادی

حفاظت از محیط زیست•

حفاظت از اکوسیستم•

کنترل کیفی آب•

ابزارهای اجتماعی
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 (1939وری آب )اوهب یزدی و همکاران، بر افزایش بهرهگذاری آب ی تاثیر قیمتنحوه( 9) شکل

 

 

 های مالیکمک-2

روشها معمولا بههای مالی و یارانهمنظور ارتقای اهداف اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی است. کمکهای مالی معمولا بهکمک
)کاهش مقررات،  2بهره و ...( و غیر مستقیم های بدون بهره یا کمهای نقدی، وام)کمک 1های مستقیمهای مختلفی از جمله کمک

نحو صحیحی گذاری آب بهکنند که اگر قیمتهای مالیاتی، تخفیف اجاره و غیره( اشاره دارد. مطالعات گذشته ثابت میتخفیف
اقتصادی  وری آب باشد، با افزایش قیمت، نه تنها بر مصرف کنندگان فشارها در جهت افزایش بهرهانجام پذیرد و کمک هزینه

 (.1373شود، بلکه از مقدار سود بیشتری بهره خواهند برد )اوهب یزدی و همکاران، چندانی وارد نمی

 مالیات-9

کار گرفته شده در کشورهای پیشرو در زمینه کاهش آب بدون درآمد، وضع قوانین مالیاتی بر آب بدون درآمد از جمله راهکارهای به
طور مثال د. بهکنی از هدر رفت آب انگیزه قوی برای بهبود کیفیت سیستم توزیع آب ایجاد میهمین دلیل، جلوگیربوده است. به

اند اعلام کرده 2016درصد برساند. مسئولین آب پایتخت کپنهاگ در سال  10دانمارک توانسته است آب بدون درآمد خود را به زیر 
 (.IWA, 2015درصد است ) 6/6آب بدون درآمد این شهر حدود 

 اصلاح قوانین و مقررات مالی-4

خصوص در مناطق روستایی، جایی که امکان سختی انجام پذیرد، بهتواند بهگاهی تمایز بین انواع مختلف آب بدون درآمد می
های مجاز آب بدون درآمد از قبیل مساجد و مدارس که سازی غیرقانونی در کاربریاتصال غیرقانونی به شبکه وجود دارد، یا ذخیره

 شود، نیازمند بازنگری در قوانین مربوط به این بخش است.اعث گمراهی نتایج میب

 (9بازار آب )تجارت آب-1

ی ی آب، تحت قوانین وضع شدهعنوان یک چارچوب سازمانی تعریف شود که به اشخاص مجاز مصرف کنندهتواند بهبازار آب می
کنندگان دیگر و در قبال دریافت چیزی ارزشمند میاقتصادی یا مصرفی خرید و فروش حق خود را به سایر عوامل خاصی، اجازه

                                                           
1 Explicit 
2 Implicit 
3 Water trading 
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 (.Sumpsi et al., 1998دهد )

طور کامل توسعه عنوان مثال در اسپانیا، بازار آب بهبرخورد کشورهای مختلف با این ابزار اقتصادی با یکدیگر متفاوت بوده است. به
هایی است. اما این تجارت در کشور های فرانسه و ایتالیا مجاز دارای محدودیتپیدا کرده است، هرچند که از نظر مکانی و زمانی 

های قانونی و سیاسی مانع از اجرای آن شده است. البته لازم به ذکر است که موانع فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، نیست و استدلال
 آب را محدود کرده است. های تجارتسازی مکانیسمهای فیزیکی، همه و همه، پیادهسازمانی و زیرساخت

فروش خود را از دست بدهد، موفقیت کسب و کار خود را از دست خواهد داد، اما توجهی از محصول قابلاگر بازاری بخش قابل
منجر به کاهش  NRWافتد. سطوح بالای های توزیع آب اتفاق میکه در بسیاری از شبکهاست این موضوع دقیقا همان چیزی 

آوری، عهای جمشود، هزینهرود یا برای آن درآمدی کسب نمیشود. هنگامی که محصول )آب تصفیه شده( هدر میکارایی شبکه می
ه، شود. به طور خلاصای میهای قابل توجه سرمایهکاهش فروش آب منجر به افزایش هزینه .یابدانتقال و توزیع آب افزایش می

این چرخه معیوب را به یک چرخه پربازده تبدیل کند  می تواندآب بدون درآمد  مدیریتشود. این ابزار وارد یک چرخه معیوب می
(. برای تحقق 4بخشد )شکل ای را بهبود میطور قابل ملاحظهشود و بنابراین کارایی را بهمنجر می NRWکه به سطوح پایین 

در اغلب موارد، مهارت فنی در سطح ابزار نیز چنین تحولاتی، اراده سیاسی و حمایت کامل از مدیریت آب بدون درآمد حیاتی است. 
 (.ADB, 2010باید بهبود یابد )

 

 (ADB, 2010) چرخه آب بدون درآمد (4) شکل

 

ای متفاوت است، اما یک قاعده کلی این است که برای کاهش یک متر مکعب طور گستردههای کاهش آب بدون درآمد بههزینه
عنوان مثال، اگر حجم فعلی آب بدون درآمد (. بهADB, 2010) دلاری نیاز است 600با ای تقریدر روز آب بدون درآمد هزینه

میلیون دلار نیاز است.  60درصدی آن باشد، برای رسیدن به این هدف،  60کاهش  ،متر مکعب در روز باشد و هدف 200000
های ار است. تعرفهزهای مالی نیز تاثیرگنگیزهاری در کاهش آب بدون درآمد، فقدان ازگبر عدم تمایل عمومی برای سرمایهعلاوه

شود. همچنین در محاسبات، آب منظور کاهش آب بدون درآمد تشویق نمیمعمولا کم است و سازمان متولی برای اقدام به موجود
به پرداخت های آب و فاضلاب مجبور شود. اگر شرکتهای زیست محیطی درنظر گرفته نمیرایگان فرض شده و هزینهتقریبا خام 

اری زگکاهش تلفات فیزیکی نه تنها به کاهش هزینه سرمایه مالیات شوند، کاهش تلفات فیزیکی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
های برق مورد نیاز برای تولید آب شرب نیز میکند، بلکه همچنین منجر به کاهش هزینهبرای توسعه منابع آب جدید کمک می

  .شود

 تواند منجر به درآمدزاییهای آبرسانی میهای کاهش هدررفت در شبکهدهد که انجام فعالیتر ایران نشان میمطالعات گذشته د

 

 

 درآمد بدون آب کاهش 

 
 به منجر بخشی بهبود عملیات

 و آب تولید هزینه سازیلحداق
 شود می درآمد سازیحداکثر

 

 می بخشی بهبود دستاوردهای

 برنامه مالی تأمین برای تواند

 NRW ریسک و  مدیریت

 شود استفاده

 

 در   مداوم اریزگ سرمایه

 هزینه کاهش ،NRW مدیریت

 در را عملیاتی و سرمایه های

 دارد پی
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 .دهدعنوان نمونه نشان میی پایلوت را بهنتایج یک منطقه 3و  2 جداول. های آب و فاضلاب شودشرکت
 

ساله در  1در یک دوره )غیرفیزیکی( هدررفت ظاهری  ها و درآمدهای برنامه کاهشای از مقایسه بین هزینهنمونه (2) جدول

(112ی پایلوت )نشریه یک منطقه

 مبلغ )ریال( شرح ردیف

 2,661,628,770 فیزیکیغیرعملیات اجرایی کاهش آب بدون درامد های مطالعات و جمع هزینه 1

 6,676,072,720 درآمدهای حاصله از کاهش آب بدون درامد غیرفیزیکی 2

 4,034,668,730 ها در یک دوره پنج سالهدرآمدها و هزینهتفاوت  3

 
ساله در یک  1در یک دوره )فیزیکی( ی واقعها و درآمدهای برنامه کاهش هدررفت ای از مقایسه بین هزینهنمونه (9) جدول

(112ی پایلوت )نشریه منطقه

 مبلغ )ریال( شرح ردیف

 46,241,818 هزینه مطالعات 1
 1,687,603,261 فیزیکیبدون درامد ت اجرایی کاهش آب هزینه عملیا 2
 1,720,284,763 فیزیکیبدون درامد درآمد ناشی از کاهش آب  3
 186,037,384 فیزیکیبدون درامد تفاوت درآمدها و هزینه های مطالعات و کاهش آب  4

 

 1توافقات غیر مالی داوطلبانه-2

باشد )و شامل پاداش، صورت کاملا اختیاری و داوطلبانه میشود، بهنندگان منعقد میکهای داوطلبانه که میان مذاکرهنامهتوافق
های بسیار رایج در حل مشکلات تخصیص آب در اروپا های داوطلبانه یکی از روشنامهمجازات و یا سایر تعهدات نیست(. توافق

کنندگان و موسسات حاضر در کمیسیون ا، مصرفعنوان نمونه، در اسپانی(. بهLindhout & Van den Broek, 2014هستند )
توانند در مورد اعمال محدودیت ها یا اقدامات جایگزین در هنگام رویدادهای خشکسالی، مذاکره خشکسالی یک حوزه رودخانه می

ابزار مدیریت آب عنوان یک ها بهنامهگونه موافقت(. همچنین اینCarmona et al., 2017صورت داوطلبانه به توافق برسند )و به
که معمولا آب را در طول دوره خشکسالی از طریق مذاکرات جمعی  2در سطح محلی مورد استفاده هستند و بیشتر در میان آبیارها

 کنند، رایج است.های کشاورزان بازتوزیع میدر انجمن

 بیمه-9

های از دست دادن احتمالی، هزینه پرداخت هزینهگر( برای تضمین و بیمه یک ابزار اقتصادی است که در آن شخص یا نهاد )بیمه
های های توزیع آب نیز مجهز به تکنولوژیصورت واقعی شکل بگیرد و شبکهدرصورتی که بازار آب به کند.نسبتا کمی را پرداخت می

 های بحرانی، حمایتزمان های واردة آب بدون درآمد خصوصا درها را در برابر زیانتواند شرکتنوین باشد ابزار اقتصادی بیمه می
 مالی کند.

 9پرداخت هزینه برای خدمات زیست محیطی-1

صورت خصوصی )خریدار عنوان شخص ثالث(، بهی دولت )خریدار بهوسیلهگونه پرداخت ها، تامین مالی ممکن است بهدر این
هایی از طرف یک سازمان عمومی بری و یا تعرفههای کارعنوان کاربر نهایی( و یا توسط سازمان )در این حالت خریدار با هزینهبه

ای در خارج از اروپا استفاده شده است صورت گسترده(. این روش بهPorras, et al., 2013یا خصوصی مواجه است( انجام شود )
ای در اروپا مواجه ه( اما درحال حاضر نیز با استقبال بسیار گستردAsquith et al., 2008; Brouwer et al., 2013عنوان مثال )به

)در جنوب غربی انگلستان(  Thinking Upstream)در شمال غرب انگلستان(،  SCaMP I(. برای مثال، Rey et al. 2018شده است )

                                                           
1 Non-monetary voluntary agreements 
2 Irrigators 
3 Payment for ecosystem services (PES) 
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)در جنوب غربی انگلستان( همگی برای بهبود کیفیت آب با استفاده از اقدامات مدیریت اراضی که کشاورزان  Wessex Waterو 
توان را می  Vittel (Nestlé Waters)( . همچنین در فرانسه، Defra, 2013داد، برپا شدند )آبریز را مورد هدف قرار میی در هر حوزه

قراردادی را با کشاورزان امضا کرد تا از  Vittelعنوان بهترین مثال در این زمینه مطرح کرد. برای بهبود کیفیت آب، شرکت به
 (.Perrot-Maître, 2006ولید لبنیات و بهبود تجهیزات مزارع استفاده کنند )تری در زمینه تهای پایدارروش

رهنگی و ف -هایی به شدت وابسته به بستر سیاسی، اجتماعیی مهم در خصوص این ابزار آن است که موفقیت چنین طرحنکته 
زایا و معایب تعدادی از ابزارهای اقتصادی م.  (Muradian et al., 2008)سازمانی محلی دارد که قرار است این طرح در آن اجرا شود

 کرده است. ارائه 4جدول صورت را به
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 (Sawyer et al., 2005ها )انواع ابزارهای اقتصادی و مزایا و معایب هر یک از آن (4) جدول

نام ابزار 
 بمعای مزایا نوع ابزار اقتصادی اقتصادی

 قیمت

نرخ ثابت در قبال هر 
چرا که افزایش مصرف با  استدارای اثر محدودی  نیاز به کنتور نداردنی اجرا، آسا واحد از آب مصرفی

 شود.جریمه مواجه نمی

 ایافزایش پله
وری حفاظت از آب، مصارف زیاد مشترکین با افزایش بهره

و در نتیجه مصرف، بهتر کنترل می  هجریمه مواجه شد
 شود.

کن ممهای کم درآمد آسیب ببینند، ممکن است خانواده
 گیری نیاز باشداست به اندازه

ای در ازای کاهش پله
 شودمنجر به افزایش انگیزه در جهت مصرف بیشتر می کنندگان پرمصرفآسانی اجرا، جذاب برای مصرف افزایش مصرف

 ی استحصالهزینه

ار بر روی متصدیان تامین آب جهت ارتقای فرهنگ زتاثیرگ
 پوشش خود، حفاظت از آب در میان مشترکین تحت

کنندگان عمده مانند صنایع و پایش آسان مصرف
 هاشهرداری

های کم، تاثیر ناچیزی بر روی در صورت وضع هزینه
 حفاظت از آب خواهد داشت

 تمامی انواع آن مالیات
 استفاده از ساختارهای سازمانی و قوانین موجود

تواند منجر به حفاظت موثر در صورت وضع نرخ مناسب می
 غییر رفتار مشترکین شودآب و ت

ممکن ، از منظر سیاسی و اجتماعی ناخوشایند است
 ها شوداست منجر به رقابت میان صنعت و شهرداری

 تمامی انواع آن یارانه
 ایهای غیرنقطهمناسب برای مقابله با آلودگی

مناسب برای بخش خانگی، مخصوصا در ترکیب با برنامه 
 سازیآگاه

صال استح سیستم به سمت باز نباید اجباری باشد تا
 مالی کامل برود.

وری ممکن است در بخش خانگی، برنامه بهره
صورت راهی جهت خرید ظرفیت برای توسعه دیده هب

 شود، که مطلوب نیست.

های جریمه
 تمامی انواع آن ایجاد آلودگی

تواند در افزایش کیفیت آب هنگامی که جریمه نشان می
 دگی باشد، بسیار موثر باشد.ی نوع و اثرات آلودهنده

ای بزرگ آلاینده بسیار موثر درصورت وجود منابع نقطه
 های خود کنترل دارند.مانند صنایع، که بر روی خروجی

 شود.های کم، منجر به کاهش آلودگی نمیجریمه
ها، درصورت عدم وجود نوع و اثرات آلاینده در جریمه

 موثر نخواهد بود.
ای خیلی موثر غیرنقطه در خصوص منابع آلودگی

 نخواهد بود
نیازمند یک سیستم پایش و ثبت اطلاعات قوی که 

 استشوند، ها به درستی اعمال مینشان دهد جریمه

 هاپرداختی

 ، دریستی میزان مصرف ناز آنجایی که نشان دهنده کندهای کم درآمد را تهدید نمیسلامت خانواده پرداختی مشترکین
 ی موثر نیستبحث حفاظت آب خیل

های عدم هزینه
 انطباق 

مناسب برای کسب اطمینان در خصوص مشترکین با 
 اندمبحث حفاظت آب، تطابق پیدا کرده

های کم درآمد ممکن است اثرات منفی بر روی خانواده
دلیل عدم توانایی داشته باشد )درصورت قطع آب به

 پرداخت این هزینه(

مجوزهای خرید 
 ع آنتمامی انوا و فروش

 عامل انگیزشی در کاهش آلودگی یا مصرف آب
 پذیری بالا و قابل اعمال بر روی هرگونه آلایندهانعطاف

ها بر روی تجارت برای کنترل درصورت اعمال محدودیت
تواند یک روش آلودگی یا حفاظت از منبع طبیعی، می
 حفاظتی خوب باشد.

 برای بخش خانگی خیلی مناسب نیست
متر در موارد منابع آلودگی غیر اری کزدارای اثرگ

 اینقطه
تواند منجر به ایجاد بدون اعمال محدودیت، می

 های تولید آلودگی شود.چشمه
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 مبانی قیمت گذاری آب

و  نندککننده آب یعنی کشاورزی، صنعت و خانگی در مصرف آب با هم رقابت میدید کلان اقتصادی سه بخش عمده مصرف از
نوان بنگاه عبهو های آب و فاضلاب شهری طبق قانون نهادی غیردولتی از نظر خرد اقتصادی شرکت .انه باشدآگاه داین رقابت بای

اری آب عبارت است از زگهای مناسب آب است. از نظر اقتصادی مبنای نرخاقتصادی است و پایداری اقتصادی مشروط به تعرفه
شاورزی، صنعتی یا خانگی تمایل پرداخت آن را دارند. درحقیقت میل های ککنندگان چه دربخشتمایل پرداخت مبلغی که مصرف

طور کلی قیمت آب یا براساس منفعت است و یا همراه دارد و بهکنندگان بهبه پرداخت آب بها، میزان مطلوبیت آب را برای مصرف
اه اقتصادی درشرایط انحصارکامل، قیمت بنگبرای اری شود، زگاری آب پایهزگبرمبنای هزینه استحصال. اگر برمبنای منفعت قیمت

برابر هزینه نهایی خواهد بود و اگر براساس هزینه استحصال، انتقال، و توزیع ) قیمت تمام شده( باشد در اکثر مواقع چه در بلند 
ا دارای ارزش مدت و چه در کوتاه مدت، بنگاه اقتصادی درنقطه سر به سر قرار دارد. در هر حال رسیدن به این نقطه که آب ذات

های مصرف آن بسیار بالا است، ناگزیر دریافت هزینه نزدیک به قیمت تمام شده مرهمی بر جبران که هزینههم این ریالی است و
به ذکر است که شرط اولیه برای به حداکثر رساندن سود در شرایط انحصار  های آب و فاضلاب خواهد بود. لازمهای شرکتهزینه

 ددرآمدرآمد نهائی باشد. ازطرف دیگر تحقق شرط ثانویه درگرو آن است که کمتر از های نهایی است که هزینه کامل، مستلزم آن
تواند از طریق تولیدی است می انحصاری که دارای چند واحد هنهایی، زیاد شود. یک تولیدکنند هزینهنهایی با سرعت بیشتری از 

 ای تولیدی خود با درآمد نهایی، کل سود خود را به حداکثر برساند.مساوی قرار دادن هزینه نهایی هر یک از واحده
 

 نتیجه گیری

تری برخوردار باشد. قیمت یک اری دقیقزگهای قیمتدر علم اقتصاد، هر منبعی که دارای کمیابی بیشتری باشد باید از مکانیسم
تواند یگذاری صحیح یک منبع طبیعی نه تنها میمتلذا شیوه ق .منبع کمیاب باید منعکس کننده درجه کمیابی واقعی منبع باشد

ارزش واقعی آن را نشان دهد، بلکه ابزاری برای مصرف بهینه خواهد بود. تاکید بر مدیریت تقاضا و نقش عوامل اقتصادی آن از 
موسسه  گزارش . براساسنظر میرسدهای تولید ضروری بهجویی و تامین هزینهعنوان ابزار صرفهکارگیری مکانیزم قیمت بهقبیل به

سال آینده کشورهایی نظیر سوریه، ایران، هاییتی،  30تا 20که از طرفداران برنامه تنظیم خانواده است حدود  PATبین المللی 
متر مکعب در سال خواهد بود و قطعا با  1200ها کمتر از نیجریه، پرو و غیره به وضعیتی خواهند رسید که میزان سرانه آب آن

دهد که مثلا در کشور سنگاپور با توجه به (. تجربه بعضی از کشورها نشان می1373بود آب مواجه خواهند شد )حبیبی، مشکل کم
اند. در پاسخ به این وضع، از طریق که رشد مصرف آبی دو برابر جمعیت بوده است، مردم این جزیره مجبور به واردات آب شدهاین

اری مناسب، حفاظت و زگکاهش یافته و با آموزش همگانی و قیمت %10 کمتر از بهتعمیر و نشتیابی لوله ها هدررفت آب 
ویی و تامین جعنوان ابزار صرفهکارگیری مکانیزم قیمت بهجویی نیز ترغیب شده است. نقش عوامل اقتصادی از قبیل بهصرفه
های پروژه منظور بازپرداخت هزینهاری آب بهزگخهای نررسد. البته باید توجه داشت که روشنظر میههای تولید، ضروری بهزینه

های مشابه در زمینه قیمتاری آب باید با سیاستزگمردان باشد. همچنین سیاست نرخمداران و دولتباید مورد حمایت سیاست
ر آمد ت به قیمت و دتقاضای آب، نسب پذیری اندکعلاوه، با توجه به کششها و خدمات سازگاری داشته باشد. بهاری سایر نهادهزگ

رود که قیمت و درآمد تاثیر زیادی بر تقاضای آب نداشته باشد. چنانچه بخش آب نیاز به های برآورد شده انتظار میبراساس مدل
ی وارهاهای کوچک و برای خانصورت متقابل باشد؛ به بیان دیگر اعطای یارانه در شهرهای پرداختی بهپرداخت یارانه دارد باید یارانه

ط ها و اعتلای آنها با توجه به شرایهای تجاری و صنعتی تامین مالی شود. همچنین بازنگری در تعرفهفقیر باید از طریق بخش
های دولت و نزدیک شدن قیمت آب به قیمتی که منعکس کننده کمیابی آن منظور کاهش پرداخت یارانهاقتصادی در کشور به

-های آب و فاضلاب، بهبود خدمات(. لازم به ذکر است که رسیدن به تعادل مالی شرکتباشد )اصل قیمت تمام شده ضروری است

تجربه نشان داده است که مشارکت بخش خصوصی و  است.های توزیع آب مستلزم ایجاد نهادهای کارا رسانی و کاهش هزینه
در این راستا بسیار موثر بوده است )حبیبی، های آبرسانی( ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات طرح 3های مردمی )تبصره مشارکت

1373). 
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 منابع
وری آب: مطالعه موردی حوضه آبریز کارگیری ابزارهای اقتصادی در افزایش بهره(. به1373اوهب یزدی، ع.، احمدی، آ.، و نیکویی، ع. )

 .21-63 :(1)10. رود، تحقیقات منابع آب ایرانزاینده

 ، انتشارات دانشگاه تهران.های توزیع آبرفته شبکهسازی پیشمدل .(1376تابش، م. )

های کاهش آب بدون درآمد، نشریه آب و فاضلاب. (. بررسی نقش قیمت آب در توجیه اقتصادی طرح1376، بیگی، س. )تابش، م.
28(1 :)113-126. 

 ، مشهد، شرکتآب مدیریت در پایدار توسعه الگوهای ملی همایشآب،  بهینه مصرف بر آن تاثیر و آب اقتصاد (.1388) ، م. ح.حبیبی

 ثامن مهاب مشاور مهندسین

، های انتقال و توزیع آب شهری و روستاییضوابط طراحی سامانه .(1372) .ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوریمعاونت برنامه
 بازنگری اول. 3-112نشریه 

حساب نیامده و نمای شناخت و بررسی عوامل موثر در آب بهراه .(1370) ،ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوریمعاونت برنامه
 .666، نشریه راهکارهای کاهش آن
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 رتبه کارایی محصولات زراعی آبی در ایران نییتع
 

 علی شهنوازی
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بندی مناطق و محصولات مختلف استفاده هایی چون عملکرد و تولید برای ارزیابی و رتبهدر بخش کشاورزی معمولاً از شاخص
های ریزیتواند در برنامهگیرند؛ میو تولیدی را در نظر نمی ایها ازآنجاکه تمام ابعاد هزینهشود ولی استفاده از این شاخصمی

بندی بهها به رترو با استفاده از الگوهای تحلیل پوششی دادهمنظور رفع این موضوع پژوهش پیشکشاورزی ایجاد خطا نماید. به
شده های وزارت جهاد کشاورزی تهیهمههای مورد نیاز از آمارنامحصول زراعی آبی در بخش کشاورزی ایران پرداخته است. داده 22

ود باشد. در طرف ستانده نیز از سی اطلاعات مربوط به بذر، کودهای حیوانی و شیمیایی، سموم، نیروی کار و آب میو دربرگیرنده
در  دفهای پژوهش نشان داد که اگر ههایی برای سودآوری و تولید استفاده گردید. یافتهعنوان شاخصناخالص و عملکرد به

ی ازراعت آبی، افزایش سودآوری است در آن صورت کشت سبزیجات، محصولات صنعتی، محصولات جالیزی، حبوبات، نباتات علوفه
یب به باشد در آن صورت اولویت باید به ترتو غلات به ترتیب در اولویت کشت قرار داشته ولی چنانچه هدف افزایش تولید کل می

ی مختلف های مشترک روشمحصولات صنعتی، محصولات جالیزی، غلات و حبوبات داده شود. یافتهای، سبزیجات، نباتات علوفه
مورد استفاده، شناسایی وضعیت مناسب برای محصولات با مصرف آب بالا، سویا تابستانه نسبت به سویا بهاره و برنج دانه کوتاه 

 ها بود.بندینسبت به سایر انواع برنج در رتبه
 
 

 هامصرف آب، زراعت، تحلیل پوششی داده :یدیهای کلواژه
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 مقدمه

کند )وزارت درصد از کل محصولات زراعی را تولید می 71میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور،  3/6زراعت آبی با اختصاص 
د. باآنکه افتفاق می(. ارزیابی این محصولات در بیشتر مواقع بر اساس سهم زیر کشت، تولید یا عملکرد ات1374جهاد کشاورزی، 

اطلاعات  منظور افزایشباشند. بهگیری نمیهای مناسبی برای تصمیماین متغیرها دارای اهمیت هستند از لحاظ اقتصادی شاخص
ری، مزیت وهای دیگری از قبیل کارایی، بهرهاز چگونگی کمیت و کیفیت تغییرات تولیدی در بخش کشاورزی لازم است از شاخص

ا را برقرار هها و ستاندههای کارایی به دلیل آنکه ارتباط میان نهادهپذیری نیز استفاده گردد. در این میان، شاخصنسبی و رقابت
ها، اخصی این شاند. باآنکه در چگونگی محاسبههای ترکیبی هستند که برای ارزیابی پیشنهاد شدهسازند از جمله شاخصمی

شود شناخت بیشتری از چگونگی تخصیص و استفاده از منابع در تولیدات ها کوشش میی آناختلاف وجود دارد، لیکن در همه
، حجم وسیعی از مطالعات مربوط را )DEA( 1هاهای پیشنهادی، رهیافت تحلیل پوششی دادهمختلف به دست آید. در میان روش

دهد که حجم وسیعی از مطالعات مربوط به یافته در داخل کشور نشان میهای انجامبه خود اختصاص داده است.. بررسی پژوهش
 اند.، به تعیین میانگین امتیاز کارایی و شناسایی میزان شکاف در بین واحدهای کارا و ناکارا پرداختهDEAرهیافت 

 ،ی سیستان نشان دادند که در میان سه شهرستان زابل( با بررسی تولیدکنندگان انگور در منطقه1371سردارشهرکی و همکاران ) 
ی ی نیروها به جزء نهادهی نهادهترین کارایی مقیاس را داشته و در این شهرستان از همهزهک و هیرمند، انگور کاران زهک بیش

های تولیدی به این ( در بررسی کارایی تعاونی1372شود. همچنین سپهردوست و یوسفی )طور اقتصادی استفاده میکار روزمزد به
ترین رین و کمتهای مورد بررسی در استان همدان پایین بوده و اختلاف بین بیشکارایی اقتصادی تعاونی نتیجه رسیدند که میانگین

( با بررسی 1372محاسبه شد. حقیقت نژاد و همکاران ) 43/0کارایی اقتصادی زیاد است. میانگین کارایی اقتصادی در این مطالعه 
رستان اصفهان نشان دادند که با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس بر کارایی تولید در مزارع صنعتی پرورش گاو شیری شه

ها از لحاظ فنی کارا بوده و میانگین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی درصد گاوداری 26ها، مبنای حداقل سازی استفاده از نهاده
 باشد.می 282/0و  806/0، 722/0ها به ترتیب در آن

تر بر موضوع تعیین سطح استفاده شده بیش DEAهایی که از رهیافت سازد که در پژوهشیبررسی مطالعات گذشته مشخص م
فاده از ی استتر توجه شده است. با توجه به اهمیت الگوی کشت بر نحوهبندی واحدهای کارا و ناکارا کمکارایی توجه و به رتبه

محصول  22بندی رو به رتبهاز سوی دیگر، در پژوهش پیشبرداران کشاورزی سو و تأثیر آن بر سطح زندگی بهرهمنابع از یک
شود. پژوهش حاضر علاوه پرداخته می MIP-DEAو  CCR ،SE ،CEMزراعی آبی در بخش کشاورزی ایران با استفاده از الگوهای 

بندی کشت تها در زراعت محصولات زراعی به تأثیر نوع شاخص بر اولویبر مشخص نمودن میزان کارایی استفاده از نهاده
 شوند.محصولات نیز توجه کرده است. در ادامه ابتدا روش مورد استفاده و سپس نتایج به همراه پیشنهادهایی ارائه می

 

 روش تحقیق

استفاده شده است. در این روش با استفاده از  DEAی کارایی محصولات زراعی آبی از الگوهای در این پژوهش برای تعیین رتبه
شود. چنانچه واحد مورد نظر ی مورد مطالعه، مرز کارایی تعیین و وضعیت واحدها نسبت به این مرز سنجیده میاطلاعات واحدها

تر رد. بیشپذیروی مرز کارا قرار گرفته باشد به آن امتیاز کامل و در غیر این صورت متناسب با فاصله با مرز، امتیازدهی انجام می
شود. برای رفع این مشکل، ها میسر نمیبندی آنامتیاز کامل شده، در نتیجه امکان رتبه مواقع تعداد فراوانی از واحدها دارای

شوند. های تکمیلی توضیح داده میو سپس روش DEAمعرفی شدند. در ادامه ابتدا الگوی پایه  MIP-DEAو  CEM ،SEهای روش
 (:Coelli et al., 2005صورت زیر معرفی شده است )ها بهالگوی اولیه تحلیل پوششی داده

                                                           
Data Envelopment Analysis 1 
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محصول مورد  kی فوق باشد. در رابطه( مشخص میjستانده است و برای هر محصول زراعی ) rبرداری شامل  qکه در آن 
(، 1ی )گیرد. بنابراین هدف رابطهنهاده است که در تولید هر محصول مورد استفاده قرار می iنیز بیانگر مقادیر  xبررسی بوده و 
 شرط آنکه اینها حداکثر گردد بههادهها به مجموع وزنی نای است که نسبت مجموع وزنی ستاندهگونهبه vو  تعیین ضرایب 

ی صفر و یک برای هر (، امتیازی در بازه1ی )نسبت با استفاده از اطلاعات تولیدی سایر محصولات بیشتر از یک نباشد. رابطه
ایج تصورت کسری است، نباشد. نخست به دلیل آنکه تابع هدف به(، با دو مسئله مواجه می1ی )کند. رابطهمحصول تعیین می

باشد. برای رفع زمان امتیاز یک به واحدهای کارا میشود. دومین موضوع اختصاص همتعیین می vو  فراوانی برای ضرایب 
صطلاحاً ه شود، ادهند. چنانچه مخرج کسر برابر یک در نظر گرفتموضوع نخست، مخرج یا صورت تابع هدف را برابر با یک قرار می

ردد. گها تعیین میها برای تولید میزان مشخصی از ستاندهنهاده گرا گفته شده و در آن حداقل مقدار ممکن از نهاده DEAبه آن 
 دهد:(، این الگو را نشان می2ی )رابطه
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ها هستند. این الگو برای هر یک از محصولات زراعی آبی برآورد و با ها و نهادههای ستاندهبه ترتیب وزن iwو  ruکه در آن 
نهاده به  10محصول با استفاده از  22شود. ازآنجاکه در این پژوهش استفاده از آن امتیاز کارایی هر محصول زراعی محاسبه می

طور محدودیت بوده که برای هر یک از محصولات زراعی به 28متغیر و  11رای پردازند در نتیجه الگو داتولید یک ستانده می
 گردد.جداگانه تکرار می

( 1773) 1بندی واحدهای کارا پیشنهاد شده است. این روش توسط اندرسون و پترسونابرکارایی، روش دیگری است که برای رتبه
اده ی کارایی واحد با استفان مرجع شدن آن میسر نشده در نتیجه رتبهمعرفی گردید. در این روش با حذف اطلاعات واحد کارا، امک

کند. امتیاز کارایی واحدهای ناکارا تغییری نمی CEMگردد. در این روش برخلاف روش از اطلاعات سایر واحدهای کارا تعیین می
 باشد:(، قابل توضیح می3ی )صورت رابطهاین روش به

                                                           
1993, Andersen & Petersen 1 
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kjباشد با این تفاوت که با اعمال محدودیت(، می2ی )این الگو مشابه رابطه  امکان مرجع شدن برای واحدk  ام در تعیین
ریزی مورد گرفته شده، تعداد فراوان الگوهای برنامه SEو  CEMهای شود. ایرادی که به روشامتیاز کارایی از میان برداشته می

صورت ( الگو را به2011) 1باشد. برای پاسخ به این ایراد فروغیها مینیاز برای تعیین امتیاز کارایی واحدها و شناسایی برترین آن
 زیر توسعه داد:
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گردد. با اعمال محدودیت یین میتر تعتر به کمامتیاز واحد بوده و به ترتیب از بیش dکه در آن



n

j

jt
1

در هر برآورد تنها  1

شده و استفاده گردد. در این مطالعه با استفاده از الگوهای معرفیمعادل آن تعیین می dشده و 1tبرای یک محصول زراعی 
 یشود. اطلاعات مورد نیاز از آمارنامهحصولات زراعی آبی در بخش کشاورزی ایران پرداخته میبندی مبه رتبه WinQSBافزار از نرم
های بذر، کودهای حیوانی و شیمیایی، سموم مصرفی، نیروی کار و آب مصرفی ی تولید تهیه شده و شامل اطلاعات نهادههزینه

هایی برای سودآوری و عنوان شاخصد ناخالص و عملکرد به(. در طرف ستانده نیز از سو1373باشد )وزارت جهاد کشاورزی، می
 حجم فیزیکی تولید استفاده شده است. 

 

 نتایج و بحث

فرنگی و شلتوک در هر سازد از لحاظ سودآوری، زراعت محصولات آفتابگردان، گوجه( مشخص می1طور که نتایج جدول )همان
اند. توجه به این موضوع اهمیت ه و شبدر در انتهای لیست قرار گرفتهای، پنبسه روش در گروه نخست و زراعت جو، ذرت دانه

ای، شبدر، چغندرقند، پیاز و یونجه در ابتدا دهد. از لحاظ حجم تولید نیز، ذرت علوفهانتخاب نوع محصول در سودآوری را نشان می
خوردار قی که از لحاظ میزان تولید از وضعیت بهتری برتوان گفت مناطو انواع لوبیا و پنبه در انتهای لیست قرار دارند. در نتیجه می

ای ههستند لزوماً به معنی آن نخواهد بود که از لحاظ سودآوری نیز جایگاه مطلوبی داشته باشند. این مطلب اهمیت انتخاب شاخص
   دهد.ای در بخش کشاورزی را نشان میهای منطقهریزیمناسب در برنامه

                                                           
Foroughi, 2011 1 
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 ی کاراییلات زراعی بر اساس رتبهبندی محصو( گروه1جدول )

 SE CEM MIP-DEA رتبه شاخص گروه

 اول

 سودآوری

ند فرنگی، کلزا، برنج دانه بلآفتابگردان، گوجه 7-1
ای، پر محصول، عدس، شلتوک، ذرت علوفه

 سویا تابستانه، یونجه

کوتاه، فرنگی، هندوانه، برنج دانهگوجه
از، یآفتابگردان، شلتوک، لوبیاچیتی، خیار، پ

 لوبیا قرمز

-آفتابگردان، برنج دانه کوتاه، گوجه

فرنگی، لوبیاچیتی، شلتوک، برنج دانه 
بلند پر محصول، یونجه، کلزا، سویا 

 تابستانه

-18 دوم
10 

هندوانه، پیاز، لوبیاچیتی، چغندرقند، لوبیا 
د زمینی، برنج دانه بلن، سیبقرمز، سویا بهاره

 مرغوب، خیار

-لند مرعوب، برنج دانهیونجه، برنج دانه ب

متوسط مرغوب، چغندرقند، عدس، کلزا، 
متوسط پر سویا تابستانه، برنج دانه

 ایمحصول، ذرت علوفه

ای، پیاز، هندوانه، عدس، ذرت علوفه
زمینی، لوبیا قرمز، چغندرقند، سیب

متوسط مرغوب، سویا بهاره، برنج دانه
 گندم

-22 سوم
17 

ای، ذرت دانهمتوسط مرغوب، جو، برنج دانه
متوسط پر پنبه، گندم، شبدر، برنج دانه

 محصول
 

، جو، زمینیلوبیا سفید، سویا بهاره، سیب
پنبه، برنج دانه بلند پر محصول، ذرت 

 ای، گندم، شبدردانه

ای، پنبه، خیار، شبدر، جو، ذرت دانه
لوبیا سفید، برنج دانه بلند مرغوب، 

 متوسط پر محصولبرنج دانه

 اول

 تولید

7-1 

-ای، شبدر، سویا تابستانه، گوجهذرت علوفه

-فرنگی، چغندرقند، پیاز، یونجه، برنج دانه

 متوسط مرغوب، هندوانه

ای، شبدر، چغندرقند، پیاز، ذرت علوفه
 یزمینهندوانه، یونجه، شبدر، خیار، سیب

ای، چغندرقند، شبدر، پیاز، ذرت علوفه
اه، کوتفرنگی، برنج دانهیونجه، گوجه

 تابستانه، کلزاسویا 

-18 دوم
10 

کلزا، برنج دانه بلند پر محصول، خیار، 
زمینی، سویا بهاره، آفتابگردان، شلتوک، سیب

ای، برنج دانه بلند مرغوب، برنج ذرت دانه
 متوسط پر محصولدانه

برنج دانه بلند پر محصول، سویا تابستانه، 
متوسط مرغوب، کلزا، سویا برنج دانه

ای، کوتاه، ذرت دانهبهاره، برنج دانه
 شلتوک، آفتابگردان

متوسط پر هندوانه، برنج دانه
متوسط مرغوب، محصول، برنج دانه

-خیار، گندم، جو، شلتوک، ذرت دانه

 ای، عدس، آفتابگردان

-22 سوم
جو، عدس، گندم، لوبیا قرمز، لوبیاچیتی، لوبیا  17

 سفید، پنبه

برنج دانه بلند مرغوب، جو، گندم، برنج 
متوسط پر محصول، عدس، هدان

 لوبیاچیتی، لوبیا قرمز، لوبیا سفید، پنبه

-لوبیا سفید، لوبیا قرمز، پنبه، سیب

زمینی، لوبیاچیتی، سویا بهاره، برنج 
ر متوسط پدانه بلند مرغوب، برنج دانه

 محصول

 

ی اصنعتی، سبزیجات، محصولات جالیزی و نباتات علوفه ( محصولات زراعی به شش گروه غلات، حبوبات، محصولات2در جدول )
ی ااند. در گروه غلات نُه محصول زراعی قرار گرفته که شامل محصولات اساسی گندم، جو، انواع برنج و ذرت دانهتقسیم شده

نظر قطهسودآوری و هم از ن ی کارایی این محصولات بیانگر آن است که گندم در این گروه هم از لحاظباشد. بررسی امتیاز و رتبهمی
باشد. این نتیجه به معنای آن است که گندم قابلیت جانشین شدن توسط سایر محصولات این میزان تولید در انتهای لیست می

ها ی کارایی آنبوده در نتیجه رتبه 2107/0و  4732/0گروه را دارد. میانگین امتیاز کارایی سودآوری و تولید این گروه به ترتیب 
ه شود از لحاظ سودآوری وضعیت بهتری نسبت بباشد. گروه حبوبات که شامل انواع لوبیا و عدس میبه ترتیب ششم و پنجم می

ری تگیرد. در این گروه عدس نسبت به بقیه وضعیت مطلوبی ششم قرار میگروه غلات دارد ولی از لحاظ تولید بعد از غلات در رتبه
 باشد.مناسبی برخوردار نمیداشته و لوبیا قرمز از شرایط 

ی نخست متعلق به آفتابگردان و از نظر تولید وضعیت سویا تابستانه مطلوب در گروه محصولات صنعتی از لحاظ سودآوری، رتبه
به  ی دیگر، مربوطگیرد. یافتهباشد. در این گروه پنبه هم از لحاظ سودآوری و هم از لحاظ تولیدی در انتهای لیست قرار میمی

ای دوم هوقعیت برتر سویا تابستانه در مقایسه با سویا بهاره است. محصولات صنعتی از لحاظ سودآوری و تولید به ترتیب در رتبهم
و نسبت به گروه غلات و حبوبات از وضعیت بهتری برخوردار هستند. گروه سبزیجات شامل سه محصول  و سوم قرار گرفته

این گروه از  یترین شرایط را دارد. رتبههای دیگر مطلوبو شاید بتوان گفت در میان گروهفرنگی بوده زمینی، پیاز و گوجهسیب
فرنگی باشد. در میان این سه محصول نیز بر اساس هر دو شاخص گوجهلحاظ سودآوری، نخست و از لحاظ تولیدی، دوم می

 ه داشته است.ترین شرایط را در سال مورد مطالعزمینی نامناسبمساعدترین وضعیت و سیب
تر لوبای در شرایط مطباشند، نسبت به غلات، حبوبات و نباتات علوفهمحصولات جالیزی که شامل دو محصول هندوانه و خیار می

باشند. در این گروه هندوانه از لحاظ سودآوری و ولی نسبت به سبزیجات و محصولات صنعتی از وضعیت مناسبی برخوردار نمی
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ست. ا های سوم و چهارم قرار گرفتهبرتری داشته و در کل از لحاظ سودآوری و تولیدی به ترتیب در رتبه تولیدی نسبت به خیار
باشد، اختصاص داده شده ای میای که شامل یونجه، شبدر و ذرت علوفهگروه ششم در میان محصولات زراعی به نباتات علوفه

ی اول است. با توجه به هر دو شاخص نیز کشت ذرت نظر تولید در رتبهی پنجم و از است. این گروه از لحاظ سودآوری در رتبه
 ای ارجحیت دارد.علوفه

 های زراعیبندی محصولات زراعی در گروه( رتبه2جدول )

 محصول گروه
 رتبه امتیاز

 تولید سودآوری تولید سودآوری

 غلات

 7 7 0812/0 0736/0 گندم

 8 2 0886/0 1672/0 جو

 4 1 1366/0 1611/1 شلتوک

 3 8 1467/0 1328/0 ایذرت دانه

 6 4 1162/0 6321/0 برنج دانه بلند مرغوب

 2 2 6060/0 7646/0 برنج دانه بلند پر محصول

 1 6 6141/0 4202/0 متوسط مرغوببرنج دانه

 6 6 1087/0 2304/0 متوسط پر محصولبرنج دانه

 2 3 1016/0 6642/0 برنج دانه کوتاه

 پنجم ششم 2103/0 4392/0 یانگینم

 حبوبات

 1 1 0260/0 0830/1 عدس
 4 4 0322/0 3221/0 لوبیا سفید
 2 3 0620/0 6618/0 لوبیا قرمز
 3 2 0483/0 8617/0 لوبیاچیتی

 ششم چهارم 0191/0 2114/0 میانگین

 محصولات صنعتی

 6 1 1886/0 3487/2 آفتابگردان
 6 6 0302/0 1322/0 پنبه

 2 4 1717/1 6342/0 چغندرقند
 3 2 6137/0 3836/1 کلزا

 4 6 3111/0 4662/0 سویا بهاره
 1 3 6616/1 8667/0 سویا تابستانه

 سوم دوم 2491/0 3911/0 میانگین

 سبزیجات

 3 3 4122/0 4478/0 زمینیسیب
 2 2 7136/0 8621/0 پیاز

 1 1 3276/1 7621/1 فرنگیگوجه

 دوم اول 1121/0 0110/1 میانگین

 محصولات جالیزی

 1 1 6847/0 7121/0 هندوانه
 2 2 4218/0 6662/0 خیار

 چهارم سوم 1919/0 9141/0 میانگین

 اینباتات علوفه

 3 2 2231/0 8663/0 یونجه

 2 3 3016/2 0028/0 شبدر

 1 1 6128/2 7004/0 ایذرت علوفه

 اول پنجم 1249/1 1131/0 میانگین

 های پژوهشخذ: یافتهمأ 
 

 گیری و پیشنهادهای کاربردینتیجه

ات بندی محصولدهد که با توجه به هدف، اولویتبندی محصولات زراعی آبی نشان میهای مختلف در رتبهبررسی نتایج روش
در  زراعت آبی است که اگر هدف، اقتصادی نمودن تولید و افزایش سودآوری در زیر بخشطوریتواند متفاوت باشد، بهزراعی می
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شده ولی  ای و غلات توصیهآن صورت به ترتیب کشت سبزیجات، محصولات صنعتی، محصولات جالیزی، حبوبات، نباتات علوفه
حصولات ای، سبزیجات، مباشد در آن صورت اولویت به ترتیب باید به نباتات علوفهچنانچه هدف افزایش میزان کل تولیدات می

کشت  یهای محصولات زراعی، توسعهرسد در میان گروهی، غلات و حبوبات داده شود. در کل به نظر میصنعتی، محصولات جالیز
بندی محصولات زراعی دارای اهمیت زمان بتواند در دستیابی به هر دو هدف یاری رساند. موضوعی که در رتبهسبزیجات هم

ی که در شرایط مساعد، امکان توصیه محصولات زراعی که در اگونهباشد، امکان جانشینی محصولات در الگوی کشت است بهمی
ورد های مختلف می مشترک روشی کمتری هستند وجود دارد. یافتههایی که دارای رتبهجای آناند بهبالای لیست قرار گرفته

وتاه نسبت به سایر کرنج دانهاستفاده، شناسایی وضعیت مناسب محصولات با مصرف آب بالا، سویا تابستانه نسبت به سویا بهاره و ب
 بندی است.انواع برنج، در رتبه
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 رانیا یآب کشاورز یوردر ارتقاء بهره ینقش عوامل اقتصاد
 

 ادریس مرسلی
 معاونت آب و خاک یزیرکارشناس مسئول برنامه

edri1348@gmail.com 
 

باشند. لذا شناخت تاثیر این عوامل، از عوامل اقتصادی یکی از پیشران های راهبردی ارتقاء بهره وری آب کشاورزی مطرح می
ها شود. در این راستا مقاله حاضر با هدف شناسایی و تعیین مولفهجهت مواجه با چالش کم آبی کشور محسوب می الزامات راهبردی

کمک نظرات  ای و سپس بههای اقتصاد تولیدکشاورزی، به شیوه میدانی و پیمایشی ابتدا با مطالعات اسنادی و کتابخانهو شاخص
ص را شناسایی کرده و با ابزار پرسشنامه محقق ساخته، میزان اهمیت آنها را در یک شاخ 30مولفه و  6اخذ شده از خبرگان، تعداد 

سازی معادلات ساختاری به بررسی سوالات، نتایج و افزارهای آماری و مدلای لیکرت دریافت نموده و با کمک نرمگزینه 6طیف 
اء بهره وری آب ارتق»در « اقتصاد تولید کشاورزی»یر است. طبق نتایج حاصله در یک مدل کلی میزان تاثیر متغفرضیات پرداخته 

 6درصد می باشد. از بین  86درصد و در یک مدل جزئی و با فرض ثابت بودن سایر متغیرها حدود  12حدود « کشاورزی ایران
کاهش »ه بیشترین و مولف 712/0با ضریب مسیر« های کشاورزیدسترسی به نهاده»مولفه شناسایی شده در مدل جزئی، مولفه 

ش ارز»دارند. ضمن اینکه شاخص « اقتصاد تولید کشاورزی»کمترین همبستگی را با  828/0با ضریب مسیر« های تولیدهزینه
هر  «گذاری بخش کشاورزی از کل سرمایه گذاری در کشورسهم سرمایه»و نیز شاخص « های دارای ارتباط سیستمیتولید محیط

یب با ضر« برداری آبهای مرزی و کشت فراسرزمینیگذاری در بهرهرشد سرمایه»شاخص بیشترین و  888/0دو با ضریب عاملی 
 کمترین همبستگی را به مولفه مربوطه دارا می باشند. 666/0عاملی

 

 وری آب، کشاورزی، عوامل اقتصادی، معادلات ساختاریبهره :کلیدیهای واژه
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 مقدمه
بیانگر وجود اهدافی ارزشی و آرمانی است که از جمله آنها تامین  1404چشم انداز  بررسی اسناد بالادستی نظیر قانون اساسی و سند

(. نقطه 104: 1376است )زرگرپور و همکاران، « محیط زیست مطلوب»و « جایگاه اول اقتصادی»، دستیابی به «امنیت غذایی»
که فعالان این بخش نه تنها مهمترین  های بخش کشاورزی است؛ چرااتکای دستیابی به این اهداف راهبردی توسعه فعالیت

تولیدکنندگان مواد غذایی در کشور هستند، بلکه ارتباط مستقیم با منابع اصلی زیستی یعنی آب، خاک، جنگل و مرتع نیز دارند. اما 
« ستوری چه در سطوح بخشی و چه در سطح ملی امطالعات موجود در کشور نشاندهنده وضعیت نامطلوب بهره»از آنجایی که 

وری آب کشاورزی ( و این مسئله در خصوص موضوع بهره66: 1370، سیف و همکاران، 12-13: 1370زاده، قهیازی و تقی)سلمانی
کیلوگرم در هر  32/1وری فیزیکی آب کشاورزی حدود نیز با شدت بیشتری وجود دارد. بطوریکه در شرایط کنونی شاخص بهره

یعنی  1404(، که در مقایسه با هدف تعیین شده در سند چشم انداز 141: 1376همکاران،  شود )عباسی ومتر مکعب ارزیابی می
ترین ( فاصله زیادی دارد. از آنجایی که در ایران آینده یکی از اصلی186: 1373کیلوگرم در هر متر مکعب )حیدری،  2/1معادل 

عنوان یکی از مسائل و ابرچالش های اقتصاد ایران بوده عوامل محدود کننده توسعه، مشکل کم آبی خواهد بود و این مسئله به 
جوی در  ( و در برنامه ششم توسعه کشور نیز به عنوان یک موضوع خاص مطرح می باشد، لذا چاره70:  1376)نیلی و همکاران، 

فته، مورد تاکید قرار گرهای آب، کشاورزی، اصلاح الگوی مصرف( های کلی نظام )در بخشوری منابع آب که در سیاستارتقاء بهره
با ضرورت تامین امنیت غذایی و شود که می عنوانمهم  سوالاین  به عنوان یکی از مهمترین مباحث مطالعات راهبردی مطرح و

 وری آب کشاورزی ایراندستیابی به جایگاه اول اقتصادی ذکر شده در سند چشم انداز، چه متغیرهای اقتصادی در ارتقای بهره
اساس ضرورت  بر این با شناسایی و مدیریت مناسب آنها بتوان زمینه استفاده بهینه از منابع آب کشاورزی را فراهم نمود. موثرند؟ تا

گردد. به عبارت بهتر در صورت نپرداختن و عدم شناخت و تعیین میزان اهمیت و اثرگذاری متغیرهای تحقیق حاضر نیز مشخص می
راستای  ریزی درورزی، زمینه علمی و امکان ایجاد شرایط مناسب برای سیاستگذاری و برنامهوری آب کشااقتصادی در ارتقاء بهره

کاهش چالش کم آبی و مواجه عالمانه با آن وجود نخواهد داشت و از اینرو حرکت در مسیر اهداف سند چشم انداز و برنامه های 
هکارهای توان رااضر در این است که با داشتن نتایج این مطالعه میای از ابهام قرار خواهد گرفت. اما اهمیت تحقیق حتوسعه در هاله

های کلی منابع آب، بخش کشاورزی و اصلاح الگوی مصرف را مهیا کرده و از این طریق علمی برای بسترسازی و اجرایی سیاست
بعاد هم نمود. لذا  از آنجایی که یکی از اوری ملی را نیز فراهای کلی اقتصاد مقاومتی در ارتقاء بهرهشرایط لازم برای اجرای سیاست

(، هدف اصلی این 117: 1376است )مرسلی، « اقتصاد تولید کشاورزی»ارتقاء بهره وری آب کشاورزی کشور در سطح ملی، بُعد 
ها ولفهم و اهداف فرعی آن شناسایی« وری آب کشاورزی ایرانارتقاء بهره»در « اقتصاد تولیدکشاورزی»تعیین میزان تاثیر  تحقیق

ت باشد. از اینرو سوالات مطرح شده این اسبندی آنها و نیز شناخت روابط بین آنها میهای اقتصاد تولیدکشاورزی، رتبهو شاخص
تقای ها در ارها و شاخصها و شاخصهایی است؟ آیا تاثیر هر یک از این مولفهکه عوامل اقتصادی تولید کشاورزی دارای چه مولفه

وری آب کشاورزی چقدر است؟ ها در ارتقای بهرهها و شاخصشاورزی یکسان است؟ میزان اهمیت هر یک از مولفهوری آب کبهره
اند یا هیچ ارتباطی بین آنها وجود ندارد؟ همچنین در طول تحقیق این چهار ها با هم مرتبط و وابستهها و شاخصآیا این مولفه

وری آب کشاورزی یکسان های اقتصاد تولید کشاورزی در ارتقای بهرهی شاخصمیزان اثرگذار -1فرضیه مورد توجه بوده است:
بین هر یک  -3وری آب کشاورزی متفاوت است. های اقتصاد تولید کشاورزی در ارتقای بهرهمیزان اهمیت شاخص -2باشد.نمی

وری آب ارتقاء بهره»و « ولید کشاورزیاقتصاد ت» بین  -4های شناسایی شده ارتباط و همبستگی وجود دارد.ها و شاخصاز مولفه
 داری وجود دارد. رابطه معنی« های مربوطهها و شاخصمولفه»و نیز بین « کشاورزی

 

 مبانی نظری و پیشینه شناسی تحقیق
ها و شوند و نقش مهمی در رقابتی بودن فعالیتهای قدرت ساز جهانی در آینده محسوب میعوامل اقتصادی یکی از جریان

(. لذا پویاترین متغیر محیط خارجی که بر تحولات بخش 4: 1373دهکردی، ینی عوامل تولید در بخش کشاورزی دارند )مبینیجانش
وامل ای و داخلی است. در ادبیات توسعه، عالمللی، منطقهکشاورزی تاثیر سریع و مستقیم دارد، تحولات اقتصادی و تولیدی بین

، سرمایه و نیروی کار تقسیم می کنند. بر اساس نظریات اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک اقتصادی را به عواملی مانند طبیعت



 مقالات دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب

83 

سرمایه نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می کند. اما اقتصاددانان سوسیالیست، ارزش نیروی کار را بیشتر از سایر عوامل می دانند 
و کوزنتس میزان بهره وری نیروی کار در مناطق روستائی و  (. در الگوهای اقتصادی غربی نظیر لوئیس13: 1370)خوش چهره، 

بخش کشاورزی صفر و حتی منفی فرض می شود و لذا با گسترش سرمایه گذاری در مناطق شهری و بخش صنعت، به انتقال 
ری آب را و( بهبود بهره2010و همکاران ) 1(. مولدن20: 1373نیروی کار مازاد از بخش کشاورزی توصیه می کنند )شکوری، 

ت مناطق کنند و در نهایت اولویدانند و آنرا به عنوان یک استراتژی ترکیبی ذکر میمستلزم درک مسائل اقتصادی و اجتماعی می
( نشان دادند که مخارج دولت 2007و همکاران ) 2کنند. کرامون / تبادلوری پایدار مطرح میفقیر و با آب کم را در افزایش بهره

با فراهم ساختن زیرساخت ها و دسترسی پایدار به منابع طبیعی برای تولید در گروهی از کشورهای درحال در بخش کشاورزی 
( بر ضرورت سرمایه 2007) 3توسعه موجبات بسط تشکیل سرمایه و بهبود بهره وری را فراهم آورده است. مسنگی و همکاران

احداث زیربناها و خدمات بهداشتی و آموزشی تاکید کرده اند. گذاری عمومی در بخش کشاورزی به سه حوزه تحقیقات کشاورزی، 
( صورت گرفته و در کشورهای 2013) 6( ، تانور2002و همکاران ) 6(، روگرس2010و همکاران ) 4مطالعات دیگری نیز توسط مدلین

تفاده از آب در چگونگی اس مختلف نظیر کره جنوبی و آفریقای جنوبی مولفه های اقتصادی به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده
(. چرا که در تعریف بهره وری آب و تعیین شاخص های اندازه گیری آن 1387کشاورزی مطرح می باشد )حیدری و همکاران، 

(. بطوریکه همین شاخص با عنوان 2016و همکاران،  2میزان منافع و سود حاصله از هر قطره آب نیز مورد توجه می باشد )نیجاکی
 تصادی در اندازه گیری بهره وری آب کشاورزی ایران نیز جایگاه پیدا کرده است. بهره وری اق

 های اقتصادیبررسی های موجود در ایران بیانگر آن است که تراکم سرمایه در بخش کشاورزی معادل یک پنجم سایر بخش
وری شود. اما متوسط بهرهیاورزی یکی از عوامل کم بازدهی این بخش محسوب مشاست و ضعف در امور زیربنایی بخش ک

( 36/0های صنعت و خدمات )معادل وری سرمایه در بخش(، بیش از دو برابر متوسط بهره7/0سرمایه در بخش کشاورزی )معادل 
 ( 162: 1372باشد )مرسلی و همکاران، می

آنها را موجب شده است )مرسلی  عدم تناسب سرمایه گذاری با تعداد نیروی کار در بخش کشاورزی ایران موجب بهره وری پائین
( و این در حالی است که مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاستگذاری و تشکیلاتی بیشترین سهم را در بهبود 161: 1386و پناهی، 

(. مطابق اصول اقتصادی تغییر در هر یک از متغیرهای مربوطه همانند قیمت 1388بهره وری آب کشاورزی ایفا می کنند )حیدری، 
های کشاورزی و یا پرداخت یارانه تاثیرات مشخصی در انواع کارایی )فنی، اقتصادی، تخصیصی و...( بدنبال دارد و در برخی ادهنه

تواند کاهش مصرف آب، یا پرداخت یارانه، افزایش تولید محصولی ای نظیر آب )برای پرورش ماهی( میموارد افزایش قیمت نهاده
باشد. اما زمانی این تغییرات برای هر منطقه و در سطح ملی مناسب خواهد بود که با شرایط اجتماعی، مانند گندم را بدنبال داشته 

های اقتصاد کلاسیک تنها به حداکثر سازی سود تاکید دارند و عدم توجه فرهنگی و زیست محیطی نیز سازگار باشند. چرا که مدل
ی و ...(، حفاظت و صیانت منابع پایه را با چالش مواجه ساخته و حقوق های مربوطه )سیاسی، فرهنگی، زیست محیطبه سایر مولفه

کند. مطالعات موجود بیانگر آن است که توجه صرف به متغیرهای اقتصادی نظیر قیمت و پرداخت برداری آیندگان را سلب میبهره
اری از منابع پایه آب و خاک کشور را بدنبال داشته و ها )کود، سم و...(، ناپایداری در بهره بردیارانه برای تولید و استفاده از نهاده

سازد. بویژه اینکه دو موضوع امنیت غذایی و کمبود آب گلوگاه مهمی برای توسعه کشور در توسعه پایدار کشاورزی را مختل می
و اقتصادی  (. در این خصوص نقش مشارکت نهادهای اجتماعی377: 1376سال های آتی محسوب می شوند )نیلی و همکاران، 
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اشی باشد. این نهادها با اتکا برتوانائیهای مادی و معنوی خود که نهای تولیدی و تشکلهای روستایی تعیین کننده مینظیر تعاونی
وری بخش کشاورزی نقش مناسبی را ایفا می نمایند. از روحیه تعاون و همکاری است، در بهبود شرایط کار و تولید و ارتقای بهره

ی وری آب کشاورزتواند در مدیریت مناسب منابع آب هر منطقه )حوضه آبریز، استان و...( و ارتقای بهرهن نهادها که میاز جمله ای
های آب بران (. تشکیل تعاونی132: 1371باشد )اخوان و همکاران، های آب بران مینقش موثری داشته باشند، تشکلها یا تعاونی

پور و همکاران به نقل از حیدریان، وری آب کشاورزی است )تقیگذاری در افزایش بهرهرمایهترین نوع سترین و زودبازدهکوتاه
تواند به عنوان یکی از عوامل اساسی در بهبود وضعیت اجتماعی، (، ضمن اینکه عضویت کشاورزان در این تشکلها می3: 1372

 ید و نیف(.اقتصادی و زیست محیطی جوامع روستایی محسوب شود )همان به نقل از ه
های های کشاورزی در مقایسه با سود فعالیتهای اقتصادی بخش کشاورزی نظام ناکارآمد بازار و سودآوری پائین فعالیتاز چالش   

گذاری محصولات کشاورزی، بالابودن هزینه تولید، میزان یارانه پرداختی به بخش کشاورزی، تراز گری، نحوه قیمتدلالی و واسطه
 گذاریباشد. سرمایهکشاورزی و از همه مهمتر عدم تناسب تشکیل سرمایه بخش کشاورزی با ارزش افزوده آن میتجاری منفی 

 تمراراس اثرگذار و مهم عامل گذاریسرمایه دارد، تولید عوامل وریبهره در ایکنندهتعیین نقش و کشاورزی رشد عامل ترینعمده
است  شورک کشاورزی ضعف اساسی علت و تاریخی واقعیت گذاریسرمایه فقر .تاس آن پایداری و غذائیامنیت تقویت تولید،

موجودی  از کشاورزی بخش 1374 تا 1338 دوره توسط بانک مرکزی طی شده ارائه رسمی آمارهای اساس بر (.1372)گیلانپور، 
 در نشده، بیشتر درصد 6از  چگاههی سهم این طوریکه به داشته، را سهم کمترین کشور )ماشین آلات و ساختمان( سرمایه خالص

است. از این جهت مرحوم عظیمی  بوده درصد 10معادل  شرایط بدترین در حتی تولید ناخالص داخلی در بخش این سهم حالیکه
گذاری بخش گذاری زیاد در این بخش است، لذا بایستی تلاش کرد تا سرمایهمعتقد بود که ظرفیت تولید کشاورزی منوط به سرمایه

(. در این 327: 1370های تولیدی به کشاورزان منتقل شود نه برای دلالان )عظیمی، ورزی پائین نیاید و سود حاصل از فعالیتکشا
گذاری، مقررات زدائی و خدمات پولی با هدف گسترش بازارهای داخلی و خارجی تولیدات زمینه نوین سازی بازارهای مالی، سرمایه

(. بنابر این دلیل عمده پائین بودن 6: 1373دهکردی، زی ایران آینده ذکر شده است )مبینیمحصولات غذایی از ویژگی کشاور
 گذاری دولت در انتقال و توزیعگذاری در عرضه و تقاضای آب و نیز کمبود سرمایهوری آب کشاورزی در عدم تناسب سرمایهبهره

(. مطالعات موجود نیز حاکی از آن است 12/7/1373)کلانتری، ها در تامین آب یا سدسازی می باشدآب در مزرعه و تمرکز سرمایه
که مجموعه ای از شرایط اقلیمی، ساختاری و سیاستی عوامل موثر بر کاهش بازده و بهره وری بخش کشاورزی ایران محسوب 

ر حوزه سیاستگذاری (. بر اساس مطالعات موجود یکی از اشتباهات استراتژیک بلندمدت د401: 1376می شوند )نیلی و همکاران، 
نی آب بهاترین منابع طبیعی یعترین و گرانمدت و توزیع محور از راه عرضه مجانی یا بسیار ارزان کمیابکشور نگاه رفاهی کوتاه

وری پائین آب مواجه باشد، (. از اینرو یکی از عوامل مهمی که موجب شده بخش کشاورزی ایران با بهره142بوده است )همان: 
( و این مسئله با تشدید 246: 1373باشد )شکوری، گذاری در این بخش با ارزش افزایی آن میب میزان سرمایهعدم تناس

محدودیتهای مالی و اقتصادی کشور از یک جهت و افزایش سطح تورم از سوی دیگر مشکلات موجود را تداوم بخشیده و ارتقای 
شود که منابع محدود آب و خاک ین چالش زمانی با اهمیت و حیاتی میوری آب کشاورزی را با چالش مواجه ساخته است. ابهره

کشاورزی،  رویه، قاچاق محصولاتهای تولید مورد استفاده قرار گرفته ولی بدلایلی چون مسائل بازاریابی، واردات بیدر عرصه فعالیت
رد. در این خصوص اگرچه ارزش اقتصادی و گیضایعات محصولات کشاورزی و... ارزش تولید واقعی در اختیار کشاورز قرار نمی

نفعان و با قوانین مناسب در نحوه مصرف این ماده ها و مشارکت ذیقیمت واقعی آب، ایجاد بازارهای آب با منظور کردن حقابه
و برگرفته  (، اما اولاً قیمت آب یک تقاضای مشتق1387باشد )احسانی و همکاران، حیاتی و جلوگیری از هدر رفت آن نیز موثر می

از قیمت محصول کشاورزی است و ثانیاً همانطور که در سیاست های کلی منابع آب ذکر شده آب یک کالای صرفاً اقتصادی 
بایستی ابعاد سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی آن نیز مورد توجه قرار بگیرد. نیست و لذا علاوه بر لزوم نگرش اقتصادی بر آن، می

روز اقتصاد دنیا بویژه کشورهای جهان سوم، امکان سرمایه گذاری کامل در ارتقاء بهره وری آب با کمک با اینحال در شرایط ام
صرف دولت ها میسر نبوده و محدودیت منابع، ضرورت ایجاد فضای رقابتی برای زمینه سازی در بهبود کیفیت خدمات عمومی 

بهبود تجارت و بازار ی، محصولات کشاورز دیارزش تول شیافزا ( ایجاب می کند تا عوامل اقتصادی نظیر1773)اوزبرن و گبلر، 
ی در کنار در امور کشاورز یگذار هیسرما ی، کاهش هزینه های تولید وکشاورز یبه نهاده ها یدسترسی، محصولات کشاورز
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 ( مورد توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان گذاری قرار بگیرد. 1328قیمت منابع آب )اسپولبر، 

 تحقیقسی شناروش 
نفر از مدیران عالی و کارشناسان ارشد دستگاههای اجرایی )وزارت جهادکشاورزی، وزارت  200جامعه آماری تحقیق حاضر به تعداد 

کشاورزی  های آبیاری وهای مرتبط از جمله اساتید دانشکدهریزی کشور(، اساتید صاحب نظر در رشتهنیرو، سازمان مدیریت و برنامه
وسسات تحقیقاتی و نیز تعدادی از کشاورزان خبره در سراسر کشور است که با استفاده از فرمول کوکران و اعمال و پژوهشگران م

، حجم نمونه به  α=%6داری و سطح معنی d=08/0گیری و با در نظر گرفتن حاشیه خطای مطلق برآورد ضریب تصحیح نمونه
اقدام شده است. روایی پرسشنامه ابتدا  وری اطلاعات مندرج در پرسشنامهآنفر با روش هدفمند انتخاب و سپس به جمع 180تعداد 

نفر از متخصصین( تائید شده و پس از گردآوری نتایج  40با روش تحلیل محتوا و رویکرد جامعیت کلی ابزار )برحسب نقطه نظرات
تائید قرار گرفته است. برای پایایی پرسشنامه روایی همگرایی و روایی واگرایی آن مورد بررسی و  Smart PLSنیز به کمک نرم افزار

و با محاسبه نتایج پرسشنامه از طریق نرم  8/0تایی از خبرگان ضریب آلفای کرونباخ  20نیز ابتدا با نشست تخصصی یک نمونه 
ائید شده است. بر بدست آمده و بدین ترتیب اعتبار پرسشنامه ت 82/0افزار یاد شده، مقدار همان ضریب برای کلیه متغیرها بالای 

، ایهمطالعات کتابخانهای مختلف نظیر آوری اطلاعات از روشاین اساس تحقیق حاضر به صورت میدانی و پیمایشی پس از جمع
جزیه و محقق ساخته، به ت پرسشنامه، مصاحبه با خبرگان، تکنیک دلفی و نهایتاً های کشوریو مدارک دستگاه یبررسی اسناد

پرداخته  Smart PLSسازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار و مدل Excel ،SPSSافزارهایت آمده با نرمتحلیل اطلاعات بدس
 است.

 تحقیقفرایند مدل سازی و الگوی مفهومی 
ی و مندی از نگرش استقرایچارچوب اصلی این تحقیق رسیدن از کل به جزء یعنی از مفهوم به شاخص است. بنابر این با بهره

وری آب کشاورزی به شکل نمودار های مفهوم ارتقای بهرهها و شاخصبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان ابعاد، مولفهبررسی اد
 ( شناسایی شده است. 1شماره )

 
 : الگوی تحلیلی تحقیق1نمودار

 

وری آب قاء بهرهارت»در متغیر وابسته « اقتصاد تولید کشاورزی»در این تحقیق، به منظور بررسی چگونگی تاثیر متغیر مستقل 
های مربوط گیری شده است. این مدل رویکرد آماری جامعی برای آزمون فرضیهبهره 1سازی معادلات ساختاریاز مدل« کشاورزی

یا پنهان است. در مدل سازی این معادلات سه نوع مدل زیر روابط بین  3و متغیرهای مکنون 2به روابط بین متغیرهای مشاهده شده
 دهند: نشان می متغیرها را

پردازد و کاربرد اصلی آن بررسی روایی همگرا، گر میبه بررسی روابط میان متغیرهای مکنون و مشاهده گیری؛مدلهای اندازه

که  گیری بار عاملی استآید. خروجی اصلی مدلهای اندازهتشخیصی و پایایی ترکیبی است که از خروجی این مدلها بیرون می

                                                           
1Structural Equation Modeling 

2 Observed Variables 

3 Latent Variables 
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 دهد. متغیر مکنون و قابل مشاهده را نشان می میزان همبستگی بین

ها ها است. خروجی این مدلپردازد و کاربرد اصلی آن آزمون فرضیهبه بررسی رابطه بین متغیرهای مکنون می مدل ساختاری؛

دهد ن میاباشد. این ضریب عددی است که میزان تاثیر متغیرهای مکنون را بر هم نشدر حالت تخمین استاندارد ضریب مسیر می
باید مورد بررسی  T-Valueو مشابه بتاهای معادله رگرسیون هستند. برای تائید یا رد فرضیات تحقیق در مدلهای ساختاری مقادیر 

باشند، فرضیه تحقیق در سطح اطمینان  -76/1یا کمتر از  76/1بیشتر از  %6قرار گیرند. چنانچه این مقادیر در سطح معناداری 
 گیرد. رار میمورد تائید ق 76%

های اندازه گیری )انعکاسی یا ساختاری(؛ ترکیبی از مدل ساختاری و مدل -)مدل مسیری مدل عمومی معادلات ساختاری 

باشددد کع اواوه بر نندداد  ا د بددرای  مسددیر بیا متکیرهای مکهاد  بارهای ااموی بیا متکیرهای مندداهده   یر و ترکیبی( می
 (.3131)محسهیا و اسفیدانی    هدمکهاد مدل را نیز نناد می

به عنوان یک متغیر وابسته دارای یک ارتباط ساختاری با فرایندهای « وری آب کشاورزیارتقاء بهره»از آنجایی که در این تحقیق 
دیگر یکمتعددی بوده و از پیچیدگی زیادی برخوردار است و چندین متغیر درونزا و برونزا در آن وجود دارد که باید اثر آنها روی 

 سازی معادلات ساختاری در طراحی و ارزیابی مدل استفاده شده است. مورد بررسی قرار گیرد، از مدل

، «اروایی همگر»شود که از جمله آنها معیارهای در ارزیابی مدل بدست آمده با نرم افزار یادشده از معیارهای مختلفی استفاده می
(. 1373باشند )داوری و رضازاده، می« ضریب تعیین»و « zمعناداری ضرایب»، «عاملی بارهای»، «پایایی ترکیبی»، «روایی واگرا»

بر  -ده های پنجگانه شناسایی شکه خود دارای مولفه –« اقتصاد تولید کشاورزی»به منظور بررسی نحوه اثرگذاری متغیر مستقل 
ریافت دیدگاه متخصصان از طریق مصاحبه و استفاده بر اساس مطالعات نظری و د« وری آب کشاورزیارتقاء بهره»متغیر وابسته 

های مربوطه نیز به شرح نمودار های هر یک از مولفه( استفاده شده و در نهایت شاخص2از تکنیک دلفی به شکل نمودار شماره )
 ( مشخص شده است 3شماره )

 
 : الگوی مفهومی تحقیق2نمودار
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 وری آب کشاورزی ایرانتصادی ارتقاء بهرههای اقها و شاخص: مولفه 9نمودار

 تعریف عملیاتی واژگان

بیانگر مقدار محصول تولیدی یا درآمد حاصله به ازای هر واحد آب مصرفی توسط محصولات کشاورزی است  بهره وری آب:

 (122: 1373)حیدری،

با  های کشاورزیستفاده در انواع فعالیتبهبود نقش و تاثیر هر واحد آب )مترمکعب( قابل ا وری آب کشاورزی:ارتقاء بهره

 (46: 1376)مرسلی،  استدر حال و آینده  با ارزش منظور نمودن حفاظت کمی و کیفی منابع آب در راستای دستیابی به منافع ملی

نیز  وگذاری، ارزش تولید و درآمد ناشی از محصولات کشاورزی وضعیت هزینه، سرمایه در برگیرندهاقتصاد تولید کشاورزی: 

ها و...( می باشد که در تولید محصولات متغیرهای اقتصادی موثر بر نحوه استفاده از منابع آب )قیمت آب، یارانه، توزیع نهاده
 (.26کننده هستند )همان: کشاورزی مهم و تعیین

 محیطشامل شاخص های مربوط به افزایش ارزش محصولات کشاورزی در افزایش ارزش تولید محصولات کشاورزی: 

 های باز، بسته و کنترل شده، ارزش خالص و ناخالص محصول کشاورزی به میزان آب مصرفی است.

شاخص های مربوط به صادرات، واردات، سهم تولید فراسرزمینی،  مشتمل بربهبود تجارت و بازار محصولات کشاورزی: 

 و مجازی محصولات کشاورزی از نظر آب بری است.  میزان تولید از آبهای مرزی، کاهش دلالی و واسطه گری و مبادلات فیزیکی

شاخص های دسترسی کشاورزان و بهره برداران به نهاده های آب، کود، سم،  شاملدسترسی به نهاده های کشاورزی: 

 ماشین آلات و ... می باشد.

ختلف کشت، یکجاکشتی و در بردارنده میزان یارانه ها، هزینه های تولید در مراحل مکاهش هزینه های تولید کشاورزی: 

 ... می باشد.
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شامل سرمایه گذاری در امور سازه ای، غیر سازه ای، طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری، سرمایه گذاری در امور کشاورزی: 

  طرحهای مصرف بهینه آب، تحقیقات و فناوری و ... می باشد.

 های تحقیقتجزیه و تحلیل یافته

 مشخصات جامعه نمونه

آوری یفی ویژگیهای جامعه نمونه بیان کننده تجربه بالا و دانش ارزشمند متخصصان انتخاب شده است. اطلاعات گردبررسی توص
نفر  180سال سن دارند. از کل 41درصد از آنان بیشتر از  62سال بوده و  43دهند که میانگین سنی پاسخگویان نشان می

 24دهندگان متخصص کشاورزی، درصد پاسخ 46س به بالا هستند، حدود درصد دارای مدرک تحصیلی فوق لیسان 86دهنده پاسخ
درصد نیز در حوزه  14های مرتبط با آب کشاورزی و مابقی درصد استاد دانشگاه در رشته 16درصد پژوهشگر آب کشاورزی، 
 31درصد آنان بالای  11 دهندگان نیز بیانگر آن است که حدودباشند. بررسی تجربه کاری پاسخمدیریت آب کشاورزی فعال می

توان گفت سال سابقه خدمت در امور آب کشاورزی دارند. بنابر این می 10درصد نیز بالای 26سال و  21درصد آنان بالای  40سال، 
که خبرگان همکار در پژوهش حاضر از حیث سن، سابقه کاری، شغل و تخصص دارای معیارهای مناسبی برای پاسخ به پرسشهای 

 اند.بودهاین تحقیق 

 هاتجزیه و تحلیل یافته
درصد پاسخ دهندگان نقش  11ها نشان داد که، بطور متوسط در جستجوی پاسخ به سوالات طرح شده در مقاله  اطلاعات پرسشنامه

ازه درصد در ب 22، حدود «متوسط»درصد در بازه  27، «زیاد»درصد در بازه  18، «خیلی زیاد»های شناسایی شده را در بازه شاخص
های اند. بنابر این جامعه نمونه متخصصان آب کشاورزی کشور سهم شاخصارزیابی کرده« خیلی کم»درصد در بازه  16و « کم»

وری آب کشاورزی مهم ارزیابی برای ارتقای بهره« متوسط»و « زیاد»، «خیلی زیاد»درصد در سه گزینه  68طرح شده را حدود 
درصد خبرگان مورد مطالعه تاثیر این شاخصها را  27صها بیانگر آن است که اولاً بطور متوسط اند. بررسی و مقایسه سهم شاخکرده

درصد »ارزیابی کرده و ثالثاً بیشترین سهم ایندو گزینه را به شاخص « زیاد»و « خیلی زیاد»وری آب کشاورزی، در ارتقای بهره
 هنیهز کاهش درصد»و کمترین سهم را به شاخص « یکشاورز بآ( یافزار نرم)ی ارسازهیغ امور توسعه در یگذارهیسرما رشد

دهنده  های پنجگانه نشاناند. بررسی نما یا بیشترین تکرار گزینهاختصاص داده «برداشت و داشت کاشت، مراحل در دیتول یها
 12شاخص تنها  30ه ازاند، بطوریکهای متوسط به بالا انتخاب کردهها را در گزینهآن است که خبرگان نمونه اکثریت شاخص

 تواناند. لذا میهای متوسط و بالاتر قرار گرفتهدر گزینه شاخص 18ارزیابی شده و بقیه « خیلی کم»و « کم»های شاخص در گزینه
، 24های شماره ها مانند شاخصها به نظر خبرگان حائز اهمیت بوده ولی از نظر آنها برخی از شاخصدریافت که همه این شاخص

 از اهمیت بالاتری در هر دو وضعیت برخوردارند. -باشندمی 6یعنی تعداد تکرار بیشتر گزینه  -که دارای نما  22 و 26
 27/2[ قرار داشته و متوسط آنها 2/2تا  6/3ها بیانگر آن است که دامنه میانگین امتیازات در بازه ]همچنین بررسی میانگین داده

 درصد»دهد که کمترین پراکندگی )انحراف معیار( امتیازات داده شده خبرگان به شاخص یامتیاز بوده است. این بررسی نشان م
 رشد»و نیز بیشترین پراکندگی )انحراف معیار( امتیازات به شاخص « برداشت و داشت کاشت، مراحل در دیتول یهانهیهز کاهش

 صاص داشته است. اخت« یکشاورز آب( یافزار نرم)ی ارسازهیغ امور توسعه در یگذارهیسرما
وری هرههای اقتصاد تولید کشاورزی در ارتقای بدر بررسی فرضیه اول و به منظور بررسی یکسان یا عدم یکسان بودن تاثیر شاخص

ها مورد ارزیابی قرار درصد تاثیر این شاخص 6سطح معناداری  مبنای برآب کشاورزی بر مبنای آنالیز واریانس بررسی لازم انجام و 
( ، فرض تاثیرگذاری متفاوت ≥0,06p-valueباشد )می 0,06داری حاصله از آزمون کوچکتر از از آنجایی که سطح معنی گرفت.

 شود:( مشاهده می1ها پذیرفته شد. این نتایج در جدول شماره )شاخص
 های اقتصادی :  نتایج آزمون آنالیز واریانس  )اثرگذاری(  شاخص 1جدول

 داریسطح معنی آماره اف میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات ح منبع تغییرات  /    شر

 هاناشی از تفاوت مولفه

 ناشی از عامل تصادفی

 کل تغییرات
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 ماخذ: نتایج تحقیق
توان می %76شود، لذا با اطمینان رد می 0Hباشد، لذا می 06/0کتر از داری آزمون فوق که معادل صفر و کوچبا توجه به سطح معنی

های مطرح شده در اقتصاد تولید کشاورزی جهت ارتقای دار بوده و از دیدگاه خبرگان، تاثیر شاخصگفت که تحلیل واریانس معنی
 وری آب کشاورزی یکسان نیستند. بهره

ون وری آب کشاورزی از آزمهای اقتصادی تاثیرگذار در ارتقای بهرهها و شاخصفهدر بررسی فرضیه دوم یعنی احصاء مهمترین مول

بررسی لازم انجام و  µ=3تی استیودنت و بر اساس مقایسه میانگین امتیازات داده شده خبرگان جامعه نمونه با میانگین فرضی
توان گفت درصد می 76ز این آزمون با اطمینان داری حاصل اشود. با توجه به سطح معنی( ملاحظه می2نتیجه در جدول شماره )

 باشند. دار بوده و لذا از نظر خبرگان دارای اهمیت بیشتری میشاخص از لحاظ آماری معنی 22که تعداد 
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 های اقتصادی :  نتایج آزمون تی استیودنت ) اهمیت( شاخص2جدول 
 شماره  
 شاخص

 tآماره  عنوان شاخص        /          شرح
داد تع

 نمونه

سطح 
 داریمعنی

 نتیجه
 آزمون

ریال( به مقدار آب مصرفی )مترمکعب( -ارزش افزوده محصول کشاورزی)قابل مصرف 1800تائید 

ریال( به حجم آب مصرفی )مترمکعب(-های دارای ارتباط سیستمی)زنجیره تولیدارزش تولید محیط 1800,88رد 

ی باز)ریال( به حجم آب مصرفی آنها )مترمکعب(هاارزش تولید محیط 1800,67رد 

ریال( به حجم آب مصرفی آنها )مترمکعب( -های بسته)کنترل شده ارزش تولید محیط 1800,001تائید 

ریال( به ازای حجم آب مصرفی )مترمکعب( -ارزش خالص و ناخالص محصول کشاورزی)قابل مصرف 1800,84رد 

در سطح ملی و استانی( -بر به کل واردات کشاورزی)درصد(واردات محصولات کشاورزی آب( 1800تائید 

)در سطح ملی و استانی( -صادرات محصولات کشاورزی)دلار( به مقدار مصرف آب کشاورزی)مترمکعب( 1800تائید 

خلی محصولات کشاورزی)درصد(سهم تولید فراسرزمینی از کل تولید دا 1800تائید 

)مقدار تولید محصول کشاورزی از آبهای مرزی به تولید داخلی کشاورزی)درصد 1800تائید 

(دلالی و واسطهمناسبدرصد کاهش )گری در بازار محصولات کشاورزی 1800,062رد 

ولات کشاورزی)درصد(رشد میزان مبادلات فیزیکی و مجازی محص 1800,033تائید 

های کشاورزی)درصد(( تولید و توزیع نهادهمناسبهای)ها و تشکلرشد تعاونی 1800,006تائید 

ها )درصد(( در دسترس کشاورز از کل این نهادهمناسب هر منطقهها)کود، سم، و...( اصلاح شده)سهم نهاده 1800,46رد 

های مورد نیاز کشاورزی )درصد(های مصرفی در تولید محصولات ارگانیک از نهادهسهم نهاده 1800تائید 

تناسب آب بهای کشاورزی با افزایش کمی و کیفی تولید محصولات کشاورزی 1800,87رد 

)رشد ضریب مکانیزاسیون) کاهنده مصرف آب( کشاورزی)درصد 1800,048تائید 

)سطح یکجاکشتی آبی به سطح کل اراضی زیرکشت آبی)درصد 1800تائید 

گذاری در آب کشاورزی از کل یارانه کشاورزی)درصد(سهم یارانه سرمایه 1800تائید 

های کشاورزی)از نقطه تحویل(درصد اعمال حسابداری آب در فعالیت 1800تائید 

های تولید در مراحل کاشت، داشت و برداشترصد کاهش هزینهد 1800,002تائید 

های طبیعی)خورشیدی، بادی و...( در مصرف آب کشاورزیدرصد افزایش سهم انرژی 1800تائید 

گذاری بخش کشاورزی از کل سرمایه گذاری درکشور)درصد(سهم سرمایه 1800,164رد 

ای)سخت افزاری( آب کشاورزی)درصد(گذاری در توسعه امور سازهرشد سرمایه 180تائید 

ای)نرم افزاری( آب کشاورزی)درصد(گذاری در توسعه امور غیرسازهرشد سرمایه 180تائید 

برداری آبهای مرزی و کشت فراسرزمینی)درصد(گذاری در بهرهرشد سرمایه 180تائید 

گذاری در طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری)درصد(رشد سرمایه 180تائید 


گذاری در تامین آب کشاورزی گذاری در طرحهای مصرف بهینه آب کشاورزی به کل سرمایهسهم سرمایه

 )درصد(
180تائید 

ر صنایع کشور)درصد(گذاری دگذاری در صنایع کشاورزی به کل سرمایهسهم سرمایه 180تائید 


سهم سرمایه گذاری در تحقیقات و فناوری کشاورزی از کل سرمایه گذاری در تحقیقات و فناوری کشور 

 )درصد(
180تائید 


گذاری  بخش کشاورزی سهم سرمایه گذاری در پیشگیری و کاهش اثرات حوادث طبیعی به کل سرمایه

 )درصد(
180تائید 

 ماخذ: نتایج تحقیق

 ها بندی شاخصآزمون رتبه
ند وری آب کشاورزی هستهای شناسایی شده دارای اهمیت بیشتری در ارتقای بهرهیک از شاخصدر پاسخ به این سوال که کدام

 ( آمده است.3از آزمون فریدمن استفاده شده که نتایج آن در جدول شماره )
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 کشاورزی تولید اقتصاد هایشاخص بندی رتبه در ریدمنف آزمون نتایج: 9جدول 
 

شماره 
شاخص

عنوان شاخص
عدد 
آزمون

رتبه 
شاخص

ریال( به مقدار آب مصرفی )مترمکعب( -ارزش افزوده محصول کشاورزی)قابل مصرف

مکعب(ریال( به حجم آب مصرفی )متر-های دارای ارتباط سیستمی)زنجیره تولیدارزش تولید محیط

های باز)ریال( به حجم آب مصرفی آنها )مترمکعب(ارزش تولید محیط

ریال( به حجم آب مصرفی آنها )مترمکعب( -های بسته)کنترل شده ارزش تولید محیط

ریال( به ازای حجم آب مصرفی )مترمکعب( -ارزش خالص و ناخالص محصول کشاورزی)قابل مصرف

در سطح ملی و استانی( -بر به کل واردات کشاورزی)درصد(واردات محصولات کشاورزی آب(

)در سطح ملی و استانی( -صادرات محصولات کشاورزی)دلار( به مقدار مصرف آب کشاورزی)مترمکعب(

(سهم تولید فراسرزمینی از کل تولید داخلی محصولات کشاورزی)درصد

)مقدار تولید محصول کشاورزی از آبهای مرزی به تولید داخلی کشاورزی)درصد

(دلالی و واسطهمناسبدرصد کاهش )گری در بازار محصولات کشاورزی

)رشد میزان مبادلات فیزیکی و مجازی محصولات کشاورزی)درصد

های کشاورزی)درصد(( تولید و توزیع نهادهمناسبهای)تشکل ها ورشد تعاونی

ها )درصد(( در دسترس کشاورز از کل این نهادهمناسب هر منطقهها)کود، سم،...( اصلاح شده)سهم نهاده

های مصرفی در تولید محصولات ارگانیک از نهاده های مورد نیاز کشاورزی )درصد(سهم نهاده

تناسب آب بهای کشاورزی با افزایش کمی و کیفی تولید محصولات کشاورزی

)رشد ضریب مکانیزاسیون) کاهنده مصرف آب( کشاورزی)درصد

)سطح یکجاکشتی آبی به سطح کل اراضی زیرکشت آبی)درصد

از کل یارانه کشاورزی)درصد( گذاری در آب کشاورزیسهم یارانه سرمایه

های کشاورزی)از نقطه تحویل(درصد اعمال حسابداری آب در فعالیت

های تولید در مراحل کاشت، داشت و برداشتدرصد کاهش هزینه

های طبیعی)خورشیدی، بادی و...( در مصرف آب کشاورزی درصد افزایش سهم انرژی

گذاری بخش کشاورزی از کل سرمایه گذاری درکشور)درصد(سهم سرمایه

ای)سخت افزاری( آب کشاورزی)درصد(گذاری در توسعه امور سازهرشد سرمایه

ای)نرم افزاری( آب کشاورزی)درصد(گذاری در توسعه امور غیرسازهرشد سرمایه

برداری آبهای مرزی و کشت فراسرزمینی)درصد(گذاری در بهرههرشد سرمای

گذاری در طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری)درصد( رشد سرمایه

گذاری در تامین آب کشاورزی )درصد(گذاری در طرحهای مصرف بهینه آب کشاورزی به کل سرمایهسهم سرمایه

گذاری در صنایع کشور)درصد(گذاری در صنایع کشاورزی به کل سرمایهسهم سرمایه

)سهم سرمایه گذاری در تحقیقات و فناوری کشاورزی از کل سرمایه گذاری در تحقیقات و فناوری کشور )درصد

بخش کشاورزی )درصد(  گذاریسهم سرمایه گذاری در پیشگیری و کاهش اثرات حوادث طبیعی به کل سرمایه

 
وری های اقتصادی در ارتقای بهرهشوند. یعنی میزان اثرگذاری شاخصهای اول و دوم تائید میبر اساس نتایج بدست آمده، فرضیه

شود بر اساس آزمون رتبه بندی فریدمن آب یکسان نبوده و اهمیت آنها متفاوت است. همانطور که در این جدول ملاحظه می
های اول تا پنجم به ترتیب در رتبه 22و  24، 26، 23، 22های شماره رتبه بندی شده و شاخص 30تا  1های مربوطه از شاخص
 گیرند. قرار می

 هاهمبستگی شاخص
، از آزمون همبستگی بر مبنای ضریب اسپرمن بهره «های مربوطهشاخص»به منظور بررسی فرضیه سوم یعنی وجود ارتباط بین  

)وجود همبستگی( با اطمینان  1H)عدم وجود همبستگی( و  0Hها، در خصوص فرض داری دادهه شده و بر اساس سطح معنیگرفت
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های اقتصاد تولید کشاورزی از حیث آماری معنادار است و ثانیاً با توجه به مثبت توان ادعا کرد که همبستگی بین شاخصمی % 76
در اقتصاد تولید  توانندها میای را منطقی تفسیر کرد. چرا که تمامی این شاخصن چنین نتیجهتواو تقریباً بالابودن این ضرایب می

 کشاورزی موثر باشند.

 روابط ساختاری 
آنها  داری بین تمامیشود که ارتباط قوی و معنیبا بررسی معادلات ساختاری  بین مولفه ها و شاخص های اقتصادی ملاحظه می

هستند، لذا معیار مناسبی برای ارزیابی  4/0که تمامی ضرایب استاندارد محاسبه شده بیشتر از مقدار معیار وجود دارد. از آنجایی 
توضیح  مناسبی برای  های، معیارهاها و شاخص( و بر این اساس همه مولفه80: 1373باشند)داوری و رضازاده، گیری میمدل اندازه

( ضرایب استاندارد شده متغیرهای مربوطه 1. شکل شماره )1باشندمی ی آب کشاورزیوردر ارتقای بهره «اقتصاد تولید کشاورزی»
 دهد. را نشان می

 
 « های اقتصاد تولید کشاورزیها و شاخصمولفه»: ضرایب استاندار شده 1شکل 

 
با ضریب « یکشاورزهای دسترسی به نهاده»شود که اولاً مولفه ( مشاهده می4با انتقال ضرایب شکل فوق به جدول شماره )

اقتصاد تولید »همبستگی را با بُعد  کمترین 828/0مسیربا ضریب « های تولیدکاهش هزینه»مولفه و  بیشترین 712/0مسیر
سهم »و نیز شاخص « های دارای ارتباط سیستمی به حجم آب مصرفیارزش تولید محیط»دارند. ضمن اینکه شاخص « کشاورزی

رشد »بیشترین و شاخص  888/0هر دو با ضریب عاملی « کل سرمایه گذاری در کشور گذاری بخش کشاورزی ازسرمایه
کمترین همبستگی را به مولفه مربوطه  666/0با ضریب عاملی« برداری آبهای مرزی و کشت فراسرزمینیگذاری در بهرهسرمایه

 دار هستند. ثانیاً تمامی ضرایب )مسیر و بار عاملی( از نظر آماری معنی .دارند
 
 
 

                                                           
 باشد.می 6/0و روایی همگرای آنها نیز بیشتر از  6/0، پایایی ترکیبی بیشتر از 2/0های پایایی نشان داد که آلفای کرونباخ متغیرها بالاتر از بررسی شاخص 1
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 های بٌعد اقتصاد تولید کشاورزیها و شاخص: ضرایب مسیر و بار عاملی مولفه4جدول 

 معرف شاخص ها مولفه ها
ضریب بار 

 عاملی
 رتفسی

افزایش ارزش 
تولید 

محصولات 
 کشاورزی

(862/0) 

 QE01 0/849 ریال( به مقدار آب مصرفی )مترمکعب( -ارزش افزوده محصول کشاورزی)قابل مصرف

ا
جا

 آن
ز

ر 
شت

 بی
ب
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مام

ه ت
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ی
ی

4/0 
ی

ب م
اس

 من
ی
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ذا 
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ستن
ه

ند
اش

ب
 

 QE02 0/888 ریال( به حجم آب مصرفی )مترمکعب(-های دارای ارتباط سیستمی)زنجیره تولیدارزش تولید محیط

 QE03 0/856 های باز)ریال( به حجم آب مصرفی آنها )مترمکعب(ارزش تولید محیط

 QE04 0/610 ریال( به حجم آب مصرفی آنها )مترمکعب( -بسته)کنترل شده های ارزش تولید محیط

 QE05 0/835 ریال( به ازای حجم آب مصرفی )مترمکعب( -کشاورزی)قابل مصرفمحصول ارزش خالص و ناخالص 

بهبود تجارت و 
بازار محصولات 

 کشاورزی
(822/0) 

 QE06 /0699 )در سطح ملی و استانی( -درصد(بر به کل واردات کشاورزی)واردات محصولات کشاورزی آب

 QE07 0/773 )در سطح ملی و استانی( -صادرات محصولات کشاورزی)دلار( به مقدار مصرف آب کشاورزی )مترمکعب(

 QE08 0/714 سهم تولید فراسرزمینی از کل تولید داخلی محصولات کشاورزی )درصد(

 QE09 0/835 رزی به تولید داخلی کشاورزی )درصد(مقدار تولید محصول کشاورزی از آبهای م

 QE10 0/761 گری در بازار محصولات کشاورزی( دلالی و واسطهمناسبدرصد کاهش)

 QE11 0/744 رشد میزان مبادلات فیزیکی و مجازی محصولات کشاورزی )درصد(

دسترسی به 
نهاده های 
 کشاورزی

(712/0) 

 QE12 0/826 های کشاورزی )درصد(( تولید و توزیع نهادهبمناسهای)ها و تشکلرشد تعاونی

 QE13 0/743 ها )درصد(( در دسترس کشاورز از کل این نهادهمناسب هر منطقهها)کود، سم، بذر، نهال و...( اصلاح شده)سهم نهاده

 QE14 0/757 د(های مصرفی در تولید محصولات ارگانیک از نهاده های مورد نیاز کشاورزی )درصسهم نهاده

 QE15 0/748 تناسب آب بهای کشاورزی با افزایش کمی و کیفی تولید محصولات کشاورزی

 QE16 0/722 رشد ضریب مکانیزاسیون) کاهنده مصرف آب( کشاورزی)درصد(

کاهش هزینه 
 های تولید

(828/0) 

 QE17 0/747 سطح یکجاکشتی آبی به سطح کل اراضی زیرکشت آبی)درصد(

 QE18 0/675 گذاری در آب کشاورزی از کل یارانه کشاورزی )درصد(م یارانه سرمایهسه

 QE19 0/770 های کشاورزی )از نقطه تحویل(درصد اعمال حسابداری آب در فعالیت

 QE20 0/644 های تولید در مراحل کاشت، داشت و برداشتدرصد کاهش هزینه

 QE21 0/817 ورشیدی، بادی و...( در مصرف آب کشاورزی های طبیعی )خدرصد افزایش سهم انرژی

سرمایه گذاری 
در امور 
 کشاورزی

(882/0) 

 QE22 0/888 گذاری بخش کشاورزی از کل سرمایه گذاری درکشور )درصد(سهم سرمایه

 QE23 0/784 ای)سخت افزاری( آب کشاورزی )درصد(گذاری در توسعه امور سازهرشد سرمایه

 QE24 0/822 ای)نرم افزاری( آب کشاورزی )درصد(گذاری در توسعه امور غیرسازهیهرشد سرما

 QE25 0/564 برداری آبهای مرزی و کشت فراسرزمینی )درصد(گذاری در بهرهرشد سرمایه

 QE26 0/749 گذاری در طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری )درصد( رشد سرمایه

 QE27 222/0 گذاری در تامین آب کشاورزی )درصد(ی مصرف بهینه آب کشاورزی به کل سرمایهگذاری در طرحهاسهم سرمایه

 QE28 236/0 گذاری در صنایع کشور)درصد(گذاری در صنایع کشاورزی به کل سرمایهسهم سرمایه

 QE29 644/0 ری )درصد(ت و فناوگذاری در تحقیقامناسب کیفی( کشاورزی از کل سرمایهو فناوری)گذاری در تحقیقاتایهسهم سرم

 QE30 832/0  (ددرص) کشاورزی بخش  گذاریسرمایه کل به طبیعی حوادث اثرات کاهش و پیشگیری در گذاری سرمایه سهم

 ماخذ: نتایج تحقیق
 

همه  % 76مینان در سطح اط( ملاحظه می شود که 2شماره )شکل در  t-valuesیا همان مقادیر  zضرایب معناداری  معیاربا بررسی 
بیشتر بوده و این معنادار بودن مسیرها و مناسب بودن مدل  76/1باشند. چرا که همه ضرایب مسیرها از معیار دار میضرایب معنی

 (.21: 1373. )محسنین و اسفیدانی، 1دهدساختاری را نشان می
                                                           

 .دار هستندو معیار مقادیر اشتراکی ملاحظه شد که ضرایب معنی 2R های دیگر نظیربررسی شاخص 
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  های اقتصاد تولید کشاورزیها و شاخصمولفه Zضرایب معناداری : 4-10شکل

ولید کشاورزی های  اقتصاد تها و مولفهدار بین شاخصبدین ترتیب پاسخ سوال سوم مثبت بوده و فرضیه چهارم مبنی بر رابطه معنی
 شود.وری آب کشاورزی تائید میدر ارتقاء بهره

 

 اتو پیشنهادگیری نتیجه
که  های متعدد اقتصادی مواجه استبا چالش بخش کشاورزی علی رغم نقش تعیین کننده در رشد اقتصادی )اقتصاد بدون نفت(

مهمترین آن پائین بودن سهم این بخش از سرمایه گذاری ملی است. به عبارت دیگر بخش یاد شده به دلیل اقتصاد رانتی، هم از 
ر این دبرد و هم کشاورز کم درآمد شرایط اقتصادی مساعدی جهت سرمایه گذاری رنج می فقر تاریخی سرمایه گذاری اندک ملی

بخش را ندارد. با توجه به نقش این متغیر به عنوان یک متغیر قدرت ساز جهانی در آینده و نظر کارشناسان راهبردی مبنی بر 
بایستی بازنگری اساسی در اقتصاد گذاری با هدف گسترش بازارهای داخلی و خارجی، مینوین سازی بازارهای مالی و سرمایه»

وجیه در ت وری تمامی عوامل بویژه منابع آب صورت بگیرد.تفکر راهبردی در راستای ارتقای بهره کشاورزی کشور از نظر ایجاد
های ادهدسترسی به نه»توان آنها را بر اساس ادبیات و شرایط موجود کشاورزی منطقی ارزیابی کرد. مولفه نتایج بدست آمده می

وری آب نسبت به چهار مولفه دیگر نقش بیشتری در ارتقای بهره« تولید نظیر بذر اصلاح شده، کود مناسب، ماشین آلات و ...
گردد. های تولید و استفاده بهینه از آنهاست که آب مورد نیاز گیاه نیز متاثر و اثربخش میکشاورزی دارد. با وجود اطمینان از نهاده

ریت بردار تاثیر زیادی در مدیور وجود دارد و بهرهنیز از آنجایی که تورم ساختاری در کش« های تولیدکاهش هزینه»در زمینه مولفه 
تواند داشته باشد )مانند میزان بهره وامهای دریافتی و یا یارانه منظور شده برای تولید( و نیز اساساً از آنجایی که بازار آنها نمی

ها موفق تواند در کاهش هزینهلذا نمیمحصولات کشاورزی شرایط بازار رقابتی را دارد و کشاورز تاثیرگذار در چنین بازاری نیست، 
م سه»و « های دارای ارتباط سیستمی به حجم آب مصرفیارزش تولید محیط»باشد. در خصوص بالا بودن نقش دو شاخص 

توان گفت که شاخص اول که با یک نگرش سیستمی ارزش می« گذاری بخش کشاورزی از کل سرمایه گذاری در کشورسرمایه
ائز های مولفه مربوطه از آنجایی حکند در قیاس با سایر شاخصی کشاورزی را نسبت به آب مصرفی مقایسه میهاافزوده فعالیت

ارزش  ها امکان افزایشها و تعاونیاهمیت است که با ایجاد ارتباط چند سویه در تولید محصولات کشاورزی نظیر کشت و صنعت
 گذاری بخش کشاورزی از کلسهم سرمایه»شاخص دوم نیز از آنجایی که  تولید محصولات کشاورزی، بیشتر وجود دارد. در مورد

باشد و نیز نقش قابل توجه عامل سرمایه در کنار سایر عوامل )نظیر درصد می 6بسیار اندک و کمتر از « سرمایه گذاری در کشور
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وان دریافت که هرگونه افزایش در تدر بخش کشاورزی می 1وری عامل سرمایهنیروی کار( از یک طرف و منفی بودن رشد بهره
شد ر»وری آب مورد استفاده را افزایش خواهد داد. اما در خصوص پائین بودن تاثیر شاخص سرمایه گذاری بخش کشاورزی بهره

همین نکته کافی است که اولاً وابستگی عمده تولید محصولات « برداری از آبهای مرزی و کشت فراسرزمینیگذاری در بهرهسرمایه
وری کشاورزی به منابع آبهای داخلی است نه آبهای خارجی، ثانیاً با نگاه راهبردی به موضوع تجارت آب مجازی، امکان ارتقای بهره

ادی دشوار اقتص -در بلندمدت از جهات خود اتکایی و نگرش اقتصاد مقاومتی و نیز عملیاتی کردن آن با توجه به شرایط سیاسی
وری هرهگذاری به منظور ارتقای بدهی و سرمایهگیری منطقی برای توجه، اولویتد مقاله جهت تصمیمباشد. بنابر این پیشنهامی

اقتصاد »درصد در مدل کلی(  متغیر  12درصد در مدل جزئی و  86آب کشاورزی کشور این است که بایستی تاثیر قابل توجه )حدود 
وان یک پیشران راهبردی مد نظر تمامی مدیران راهبردی کشور در به عن« وری آب کشاورزیارتقاء بهره»در « تولید کشاورزی

ای قرار گیرد و از اینرو لازم است مطالعات اقتصادی با نگرش بر شاخص های تاثیر گذار در ارتقاء سطوح ملی، بخشی و منطقه
« های کشاورزیرسی به نهادهدست»بهره وری آب بخش کشاورزی توسعه بیشتری یابند. در این خصوص نظر به تاثیر بیشتر مولفه 

 یگذارهیرماسهم س»های موثر قرار گیرد. اما از آنجایی که سه شاخص لازم است بیشترین توجه به این مولفه و سپس سایر مولفه
در توسعه امور  یگذارهیرشد سرما»، «یآب کشاورز نیدر تام یگذارهیبه کل سرما یآب کشاورز نهیمصرف به یدر طرحها

دارای بیشترین رتبه و سه « یو آبخواندار یزداریآبخ یدر طرحها یگذارهیرشد سرما»و « ی( آب کشاورزیخت افزار)سی اسازه
 یتمسیارتباط س یدارا یهاطیمح دیارزش تول »، «درکشور یگذار هیاز کل سرما یبخش کشاورز یگذارهیسهم سرما»شاخص 

باشند، دارای بیشترین تاثیر )در روابط ساختاری( می« آنها یآب مصرف باز به حجم یهاطیمح دیارزش تول»و « یبه حجم آب مصرف
وری آب کشاورزی قرار گیرند. در این خصوص از آنجایی که گذاری و اتخاذ تدابیر لازم برای ارتقاء بهرهلذا در اولویت سرمایه 

 محوری آبگذاری در عرضه وند سرمایههای گذشته رزیربخش آب و خاک بیشترین نیاز به سرمایه گذاری را دارند و طی سال
باشد، ضرورت سرمایه گذاری مناسب در تکمیل ( می2و  1های )اصلیبیشتر مورد توجه بوده که از جمله آنها احداث سدها و شبکه

 گردد. ( با فناوری های جدید و مناسب، بیش از پیش پیشنهاد می4و  3های فرعی گذاری های انجام شده )شبکهسرمایه
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 کردیبا رو یآب کشاورز یوربهبود بهره یراهنما هیو ته یورجامع شکاف بهره لیو تحل یبررس

 (نی: دشت قزویها )مطالعه مورددر آبخوان یداریکشاورزان و پا یتوانمندساز
 
 

 بیژن نظری
 )ره( ینیامام خم یالملل نیدانشگاه بعضو هئیت علمی 

nazari.bijan@gmail.com   
 

نامه ارائه بر"و  "وری آبتحلیل سیستماتیک راهکارهای ارتقای بهره "، "تعیین شکاف بهره وری آب"ه فاز این مطالعه در س
وری آب برآورد شد. در درصد پتانسیل بهره 60تا  40وری آب آبیاری در مقیاس دشت بین انجام شد. بهره  "بهبود بهره وری آب

کاف عملکرد به دلیل تامین نامناسب آب )مقدار، زمان و یکنواختی توزیع( درصد از ش  30و  62، 42محصولات گندم، جو و ذرت، 
آب  وریدرصد از شکاف عملکرد به دلیل مدیریت ناصحیح کاربرد کود در مزارع بوده است. در دشت قزوین بهره 62و  32، 31و 

( و 24/1kg/m3تا  12/1شته است )از درصد افزایش دا 7/4به طور متوسط سالانه  1376تا  1386آبیاری در بخش زراعت از سال 
وری اقتصادی آب و درآمد کشاورز ضمن کاهش برداشت آب، وجود های آبیاری و الگوی کشت امکان ارتقای بهرهبا اصلاح سامانه

ت آبخوان را تواند وضعیدارد. اگر توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار با کنترل سطح کشت و یا کنترل برداشت آب باشد، می
 ترین موانع از افزایشپذیری راهبردها نیز نشان داد که موانع نهادی و محدودیتهای اجتماعی اصلیبهبود بخشد. بررسی امکان

وری آب در سه دسته آغازین، واسطه ای و پایانی ارائه شد. بهره وری است. با روش ترسیم نقشه راهبردی، راهکارهای بهبود بهره
کیفی آبخوان و تخریب خاک به دلیل استفاده ناصحیح از پلاستیک -در ارتقای بهره وری، افت کمی از مهمترین تهدیدهای پیش رو

و جلب مشارکت آنان در  وریوری آب، آموزش کشاورزان در زمینه آبیاری و بهرهدر مزارع و از راهبردهای آغازین ارتقای بهره
توان برداشت آب از ساله می 16ای بهره وری آب در یک دوره های حفاظت و بهره برداری از آب است. با ارتقتشکیل انجمن

م م م( رساند بدون این که معیشت کشاورزان و اقتصاد  822ریزی )آبهای زیرزمینی در بخش کشاورزی را به حدآب قابل برنامه
 داشت آب دارد. ی و کنترل بر برریزی چندبخشکشاورزی آسیب زیادی ببیند. استفاده از این ظرفیت ارتقای بهره وری نیاز به برنامه

 

 وری آب، تعادل بخشی، الگوی کشت، سامانه های آبیاری، پویایی سیستمبهره :های کلیدیواژه

 
  



 مقالات دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب

78 

 مقدمه
ایران در زمره کشورهایی است که برای دستیابی به امنیت آبی و امنیت نشان از این دارد که مقوله آب و غذا، بندی مطالعات جمع

. از آنجایی (Fader et al., 2013)است  "وری آب و خاک، و اتخاذ بهترین مدیریت ممکندستیابی به پتانسیل بهره"غذایی نیازمند 
که در یک تحلیل واقع بینانه، خودکفایی غذایی در ایران با پایداری منابع آب و امنیت آبی در تضاد خواهد بود. لذا علاوه بر ارتقای 
بهره وری آب، برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت های تجارت آب مجازی و کشت برون مرزی، اصلاح الگوی مصرف و تغذیه، 

ریزان و مدیران باشد. بدیهی است که استفاده ناپایدار یاست های جمعیتی و آمایش سرزمین باید مورد توجه برنامهبازنگری در س
 از منابع آبی و تخریب منابع آب، به از دست رفتن امنیت آبی و به تبع آن امنیت غذایی و امنیت ملی منجر خواهد شد. 

باید به مبانی شاخص های مذکور توجه جدی داشت. در این زمینه گزارش مرکز وری آب در تحلیل راندمان، کارآیی فنی، و بهره
می تواند مورد ( Zwart, 2010)و تحقیق  "وری آبمبانی و شاخص های بهره"ملی مطالعات راهبردی آب و کشاورزی در زمینه 
فزایش تولید به ازای آب مصرفی فعلی وری آب، باید با کاهش مصرف آب و یا اتوجه قرار گیرد. در مناطق کم آب، افزایش بهره

 ی افزایش مصرف آب نباید مدنظر قرار گیرد.وری آب بواسطهمدنظر باشد و افزایش تولید و بهره

به عنوان اصلی ترین بخش مصرف کننده آب، ضرورتی  یبخش کشاورزدر راستای سازگاری با کم آبی، ارتقای بهره روی آب در 
من وری آب ضبندی راهکارهای ارتقای بهرهوری آب و ارائه و اولویتعه با هدف تعیین میزان بهرهاجتناب ناپذیر است. این مطال

 پایداری آبخوان )مطالعه موردی دشت قزوین( انجام شده است. 
 

 روش تحقیق 
 

های پژوهش و روشهای مورد استفاده در هر گام( گام1جدول   

 مرحله شرح روش

استفاده شده است. پروژه  1GYGAوری محصولات از پروتکل پیشنهادی در پروژه برای تعیین شکاف عملکرد و بهره
کا های نبراسها و محققین مختلف جهان و با محوریت دانشگاهمذکور، یک پروژه بین المللی بوده و با همکاری دانشگاه

( 1پروتکل شامل  6دارای  ریزی شده است. این روشپایه  water for foodآمریکا و واخنینگن هلند و مؤسسه جهانی 
( پروتکل 3( پروتکل تعیین اطلاعات اقلیمی، 2های آب و هواشناسی مرجع، پروتکل انتخاب نواحی آب وهوایی و ایستگاه

عملکرد واقعی برای محاسبه شکاف ( پروتکل برآورد متوسط 6( پروتکل کالیبراسیون مدل گیاهی، 4های خاک، تعیین سری
سازی عملکرد از مدل فائو، آکواکراپ، استفاده شد. پس از باشد. برای شبیهوری آب میتعیین بهره( پروتکل 6عملکرد و 

درصد برآورد گردید. برای  11تا  8/4کالیبراسیون خطای مدلسازی گیاهی در دشت قزوین در محصولات مختلف بین 
 ( مراجعه شود.2016مطالعه بیشتر روش به وان بوسل و همکاران )

اف برآورد شک
عملکرد و شکاف 

 بهره وری آب

 

برای تحلیل سیستماتیک راهکارهای ارتقای بهره وری آب از روش پویایی سیستم های استفاده شده است. مدل در محیط 
Vensim  توسعه داده شده است و پس از آزمون های مرزی، صحت سنجی ابعادی و آزمون رفتار مدل، مورد استفاده قرار

های مدل شامل، زیرسیستم اقتصادی )متغیرهای هزینه تولید، قیمت محصولات، تعرفه آب، هزینه  گرفته است. زیرسیستم
پمپاژ آب، سود در هکتار و ...( زیرسیستم منابع آب )متغیرهای تغذیه و تخلیه منابع آب سطحی وزیرزمینی، بارش، جریان 

زرعه )تبخیر و تعرق، کم آبیاری، راندمان آبیاری در برگشتی، تخصیص از شبکه، تراز و موجودی آبخوان و ...(، زیرسیستم م
سطح مزرعه به تفکیک سامانه ها، تبخیر از خاک، عملکرد محصول و ...(، زیرسیستم دشت )نوع و سطح کشت محصولات 
زراعی و باغی، سهم سامانه های آبیاری مختلف در دشت، بافت خاک و... ( بوده است. برای مطالعه بیشتر روش پویایی 

 ( مراجعه شود.2000) Stermanیستم به کتاب س

تحلیل سیستماتیک 
راهکارهای ارتقای 

 وریبهره 

( و ترسیم نقشه راهبردی SWOTبرای ارائه برنامه بهبود بهره روی آب از تحلیل نقاط ضعف، قوت، فرصتها و تهدیدها )
رای بهبود بهره وری آب در سطح مزرعه و دشت استفاده شده است. بر این اساس راهبردهای آغازین، واسطه ای، و پایانی ب

 ( مراجعه شود.2018ارائه شده است. برای مطالعه بیشتر روش به نظری و همکاران )

ارائه برنامه بهبود 
 وری آببهره

 

 

                                                           
1- GYGA: Global Yield Gap Atlas 
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 منطقه مورد مطالعه
سفیدرود واقع شده  محدودی از شمال استان در حوضه آبریز قسمت عمده استان قزوین در حوضه آبریز دریاچه نمک و قسمت

باشد. دشت قزوین به علت نزدیکی هزار بهره بردار بخش کشاورزی می 80هزار هکتار اراضی کشاورزی و  480استان دارای  است.
های تولیدی کشور در بخش کشاورزی ترین قطببه بازار مصرف بزرگ تهران، و حاصلخیزی و دانش اندوخته کشاورزی، از مهم

میلیون مترمکعب(  361متر افت را تجربه می کند )کسری سالانه  1ر آبخوان این دشت به طور متوسط سالانه است. در سالهای اخی
 که نگرانی های بسیاری را به وجود آورده است و تبعات منفی زیادی خواهد داشت.

 

 نتایج

 شکاف عملکرد 
 کیلوگرم در هکتار است. 6684و  6360،  6480تیب نتایج نشان داد که شکاف عملکرد گندم، جو و ذرت دانه ای در استان به تر

با تحلیل این شکاف عملکرد در مقابل عملکردهای پتانسیل قابل دستیابی، در حال حاضر به طور متوسط در استان شکاف عملکردی 
ین گزارش، در ا لازم به یادآوری است که عملکرد پتانسیل لحاظ شدهدرصد عملکرد پتانسیل محصولات مذکور است.  60و  66،  63

های با فرض عدم امکان کنترل تنش دمایی در کشت های زراعی برآورد شده است. عملکرد پتانسیل در حالت امکان کنترل تنش
تا دو  1مذکور بیش از مقادیر گزارش شده است. در نواحی مختلف استان در صورت امکان کنترل تنش دمایی عملکرد گندم بین 

هد داشت. همچنین باید توجه داشت که در برخی بازدیدهای میدانی و گزارشات مربوط به کشاورزان تن در هکتار افزایش خوا
تن در هکتار نیز برای گندم ثبت شده است که موردی و مربوط به مزارع پیشرو است و با متوسط  10پیشرو، عملکردهای بیشتر از 

تواند به دست آید، متفاوت می باشد. لذا در برخی مزارع عملکرد عملکرد پتانسیل یک پهنه که بر اساس شرایط خاک و اقلیم می 
( شکاف عملکرد در مناطق مختلف 2007طبق مطالعات لوبل و همکاران )می تواند بیش از مقادیر گزارش شده نیز به دست آید. 

دهد استان قزوین نشان میدرصدی در  63بر اساس حدود کمینه و بیشینه، شکاف عملکردی درصد متغیر است.  80تا  20جهان از 
نقاط ضعف قابل توجهی در مدیریت تولید کشاورزی و مدیریت آبیاری وجود دارد. این شکاف البته از طرفی دیگر نشان از این  که

وری آب و کاهش فشار به منابع آب و افزایش امنیت غذایی ها و ارتقای بهرهای برای تقویت این بخشهای بالقوهدارد که فرصت
بازدیدهای میدانی نشان داد که حتی عملکردهای نزدیک به پتانسیل نیز توسط برخی کشاورزان پیشرو به دست آمده د دارد. وجو

 است.  "فتنیعملکرد فیزیولوژیک دست نیا"که در این مطالعه تعیین شده است، کمتر از  "عملکرد پتانسیل قابل دستیابی"است. 
 

 وری آب شکاف بهره
 60تا  30 ینبوری آب آبیاری محصولات گندم، جو و ذرت نشان داد که در حال حاضر، در نواحی مختلف استان رهنتایج برآورد به

 وری آبآب محقق شده است. در مورد محصول گندم، جو و ذرت، به طور متوسط در سطح استان، بهره یوربهره یلدرصد پتانس
ات محصول یاریوری آب آببهبود بهره یبرا یادیو لذا فرصت ز استوری بهره یلدرصد پتانس 62و  60، 40در حال حاضر،  یاریآب

جو و ذرت را تا دو برابر وضع  یاریوری آب آببرابر و بهره یمو ن 2توان تا گندم را می یاریوری آب آببهره لذامذکور وجود دارد. 
 یتآب، ظرف یروبهره یلبرآورد شده پتانس یرقادم کلاست که بر اساس پروت ینتوجه داشت ا یدکه با یداد. نکته ا یشافزا یفعل

. در مزارع مختلف امکان یستمزرعه ن یکوری آب در سطح بهره یلپتانس یسازد و به معنپهنه را مطرح می یکبهبود در کل 
 .دارد جودو یزن یفعل یتبرابر وضع 3وری آب تا بهره یشامکان افزا یاوت بوده و در مواردفوری آب متبهره یشافزا

 

 تحلیل سهم عوامل در شکاف عملکرد
در تحلیل سهم عوامل مختلف در شکاف عملکرد مشخص گردید که اصلی ترین مشکل در عدم دستیابی به عملکرد مطلوب در 
سطح استان، عدم تامین آب مورد نیاز محصولات )هم از نظر مقدار و هم از نظر زمان( و توزیع غیریکنواخت آب در مزرعه بدلیل 

درصد مربوط به مقدار  42یتهایی نظیر مقدار و زمان بندی حقابه، و آبیاری غیراصولی می باشد. از کل شکاف عملکرد گندم، محدود
درصد مربوط به بذر بوده است. از کل  8ها و درصد مربوط به آفات و بیماری 7درصد مربوط به تنش کودی،  31و زمان آبیاری، 

درصد مربوط به آفات و  6درصد مربوط به تنش کودی،  32ط به مقدار و زمان آبیاری، درصد مربو 62شکاف عملکرد جو نیز، 
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درصد مربوط به  62درصد مربوط به مقدار و زمان آبیاری،  30درصد مربوط به بذر و از کل شکاف عملکرد ذرت  6ها و بیماری
است. در مورد کود علاوه بر انجام نشدن آزمایش  درصد مربوط به بذر بوده 2ها و درصد مربوط به آفات و بیماری 2تنش کودی، 

خاک و تعیین نیاز کودی برای کشت محصولات مختلف، کیفیت پایین کودها و فروش کودهای بی کیفیت به کشاورزان و توزیع 
ود، در ش نامناسب کود در مزرعه از معضلات اصلی کشاورزی در منطقه است. در مورد بذر، وقتی نمونه موفقی به منطقه وارد می

مدت زمان کمی توسط کشاورزان پذیرفته شده و جایگزین می گردد و لذا سهم بذر در شکاف عملکرد کمتر از آب و کود شده 
، Leibig Lawاست. سهم دقیق هر عامل در شکاف عملکرد بستگی به شرایط هر مزارع خواهد داشت. طبق قاعده نهاده محدود، 

ف عملکرد متفاوت خواهد بود. نتایج این مطالعه متوسط شرایط مزارع دشت قزوین را نشان در شرایط مختلف، سهم عوامل در شکا
 می دهد.

 

 
 در نواحی آب و هوایی مختلف وری آب آبیاریوری آب آبیاری فعلی و پتانسیل و شکاف بهرهبهره -1شکل 

 

 

 
 کاهش عملکرد محصولات زانیعوامل مختلف بر م یهاتنش ریتاث نمودار -2شکل 

 دشت قزوین  آبخوان یبر رو یوربهبود بهره یراهکارها یابیرزا
 سناریوهای مورد مطالعه در تحقیق ارائه شده است. در ادامه نتایج تحلیل به تفکیک شاخص های مهم ارائه می گردد. 2در جدول 

 

 راهکارها، سطوح اعمالی و علامات اختصاری آنها -2جدول 
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 سطوح سناریوها سناریوها
علامات 

 سناریوها *

 سناریوهای کم آبیاری

 % DI 15 درصد( 20تا  6کم آبیاری فعلی )محصولات مختلف بین 
 % DI  20 درصدی نسبت کم آبیاری در تمام محصولات 6افزایش 

 % DI 25 درصدی نسبت کم آبیاری در تمام محصولات 10افزایش 

سناریوهای توسعه 

های آبیاری سامانه

 تحت فشار

 MISD  2% درصد( 2های تحت فشار با سرعت فعلی )سالانه توسعه سامانه ادامه روند

 MISD  4% درصد( 4فشار با دو برابر سرعت فعلی )سالانه توسعه سامانه های تحت

 MISD 1% درصد( 1توسعه سامانه های تحت فشار با نصف سرعت فعلی )سالانه 

سناریوهای الگوی 

 کشت

 CPS 1 ت آیش(الگوی کشت رایج )و عدم رعای

 CPS 2 الگوی کشت رایج با رعایت آیش

 CPS 3 ای(ای و ذرت علوفهاختصاص آیش به محصولات استراتژیک)گندم، ذرت دانه

 CPS 4 فرنگی(وری اقتصادی )گوجهاختصاص آیش به محصول صنعتی و کم آببر)کلزا( و محصول با بهره

 CPS 5 ندم، جو، نخود، عدس، کلزا(اختصاص آیش به محصولات با مصرف آب کمتر )گ

 CPS 6 درصد وضع فعلی و اختصاص سطح کاهش یافته به سایر محصولات 60کاهش سطوح محصولات پرمصرف به 

وری فیزیکی بالاتر وری فیزیکی کمتر به محصولات با بهرهاختصاص سطوح مربوط به محصولات با بهره
 ای( و یونجه)بدلیل استقبال کشاورزان(لوفهزمینی، گوجه فرنگی، ذرت ع)چغندرقند، سیب

CPS 7 

وری اقتصادی کمتر و افزایش سطح محصول صنعتی و کم آببر )کلزا( کاهش سطوح مربوط به محصولات با بهره
 وری اقتصادی )گوجه فرنگی(و محصول با بهره

CPS 8 

 * DI: Deficit Irrigation, MISD: Modern Irrigation System Development, CPS: Crop Pattern Scenario. 

 MIDS 4% و  DI 15%اند. به عنوان نمونه،و به همین صورت نیز نامگذاری شده سناریوهای ترکیبی نیز از ترکیب سناریوهای فوق تعریف و اعمال شدهتوضیح: 

 10بوده است. در این سناریوها، محصولات با بالای « درصد 4میزان سالانه فشار به سناریو توسعه آبیاری تحت»و « سناریو کم آبیاری فعلی»به معنای سناریو ترکیبی 
 هزارمترمکعب در سال، محصولات پرمصرف درنظر گرفته شده است.

 وری فیزیکی و اقتصادی آب در سطح مزرعهبهره
 وده اند. نتایج برآیندی ازوری اقتصادی آب در سطح مزرعه را دارا بهای برتر بهرهدر بین محصولات خربزه و گوجه فرنگی رتبه

منافع و هزینه های کشت محصولات با سیستم های آبیاری رایج برای هر محصول و هزینه های آب به تفکیک نوع منبع آب بوده 
است.  صرف بالا بودن بهره وری اقتصادی محصول شاخص مناسبی برای توصیه آن محصول در الگوی کشت نیست و شاخص 

 وضعیت موجود ارائه شده است. 4و  3قتصادی و آب بری محصول باید بررسی شود. در شکل های دیگر اجتماعی و ا
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 وری فیزیکی محصولات زراعی در دشت قزوینبهره -9شکل 

 

 

 
 وری اقتصادی آب محصولات زراعی بهره -4شکل 

 

 وری فیزیکی آب  در سطح دشتشاخص بهره
سناریویی بوده است که  4اند. سناریوی شماره وری فیزیکی را داشتهیشترین بهرهبه ترتیب ب 8و  4،  2سناریو الگوی کشت شماره 

 2وری اقتصادی ) گوجه فرنگی( اختصاص یافته است. سناریوی شماره در آن آیش به محصول کم آببر )کلزا( و محصول با بهره
جاز گندم، جو، عدس، نخود و کلزا( به حداقل متر )وری فیزیکی پایینکه در آن سطح کشت محصولات با بهره سناریویی بوده است

مینی، زوری فیزیکی بالاتر )چغندرقند، سیب( کاهش یافته است و این سطوح به سطح کشت محصولات با بهره1382)ریاضی، 
واهد بود. خای، و یونجه( اضافه شده است. این سناریو برای اجرایی کردن مطمیناً با دشواری زیاد روبرو گوجه فرنگی، ذرت علوفه

اهش تر به حداقل مجاز کوری اقتصادی پاییننیز سناریویی بوده است که در آن سطح کشت محصولات با بهره 8سناریوی شماره 
ته وری اقتصادی ) گوجه فرنگی( اختصاص یافیافته است و این سطوح به سطح کشت محصول کم آببر )کلزا( و محصول با بهره

 است. 
کیلوگرم بر مترمکعب بوده  76/1و  77/1، 11/2به ترتیب  8و  4، 2ر سناریوهای الگوی کشت شماره  وری آب فیزیکی دبهره

درصد افزایش داشته است. در  12و  14، 21(، به ترتیب CPS 1وری آب فیزیکی الگوی کشت موجود )است که در مقایسه با بهره
توجهی داشته است. مهمترین تغییر قابل ذکر، افزایش سطح  محدوده ی دشت قزوین در سالهای اخیر الگوی کشت تغییرات قابل

 کشت محصولات علوفه ای مانند یونجه و ذرت علوفه ای است. 
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 وری آب فیزیکی دشت در سناریوهای مختلف الگوی کشتبهره -1 لشک

 

 وری اقتصادی آب در سطح دشتشاخص بهره
( 6) وری اقتصادی اثرگذار است. شکلاری، الگوی کشت نیز بر روی بهرهآبیاری و نوع سیستم آبیدر این مورد نیز، علاوه بر کم

 8و  6، 4دهد. سناریو الگوی کشت شماره وری آب اقتصادی دشت را در سناریوهای الگوی کشت مورد بررسی را نشان میبهره
(CPS 4 ، CPS 6 وCPS 8به ترتیب بیشترین بهره )سناریویی بوده است که در آن  8ه اند. سناریوی شماروری اقتصادی را داشته

تر به حداقل مجاز کاهش یافته است و این سطوح به کشت محصول صنعتی و وری اقتصادی پایینسطح کشت محصولات با بهره
نیز سناریویی بوده است که  4وری اقتصادی ) گوجه فرنگی(اضافه شده است. سناریوی شماره بر )کلزا( و محصول با بهرهکم آب
ینی بوری اقتصادی بالا در آن نیز قابل پیشآیش به محصولات با ارزش )کلزا و گوجه فرنگی( اختصاص یافته است و بهرهدر آن 

وری اقتصادی کمتر این است که در این سناریو سطح کشت محصولات با بهره 8پذیر است. تفاوت این سناریو با سناریو و توجیه
 محصول با ارزش اقتصادی بالاتر اختصاص یافته است. کاهش نیافته بلکه فقط سطح آیش به دو 

که همان الگویی است که سطح محصولات آب بر به نصف کاهش یافته است،  در رتبه دوم  6جالب توجه است که سناریو شماره 
شود ر میند. گاهی تصووری اقتصادی بالاتری نداروری اقتصادی قرار گرفته و نشان از این دارد که لزوماً محصولات آب بر بهرهبهره

کنند که اقتصادی تر است. این فرضیه در مورد سود در واحد که کشاورزان بر اساس تحلیل اقتصادی خود، محصولی را کشت می
ا توانند اقتصادی تر بودن یک کشت را برآورد کنند. امتواند قابل قبول باشد زیرا کشاورزان با تجربه و تحلیل خود میسطح می

تر برای کشاورزان است و ممکن است نتوانند تحلیل اقتصادی خود را برمبنای آن اقتصادی آب، مفهومی غیرملموسوری بهره
 انجام دهند. لذا  در شرایط محدودیت آب، این مفهوم کاربرد بیشتری از مفاهیم سود در ازای واحد سطح خواهد داشت.

ی وری فیزیکدهد که این سناریو علی رغم بهرهی و اقتصادی نشان میوری فیزیکاز نظر بهره 2همچنین مقایسه سناریوی شماره 
وری فیزیکی بالا در سطح دشت نمی تواند معیار کاملی جهت بالا، در رتبه های برتر بهره وری اقتصادی نبوده است و صرف بهره

، 6628به ترتیب  8و  6، 4ماره  وری آب اقتصادی در سناریوهای الگوی کشت شانتخاب سناریوی برتر الگوی کشت باشد. بهره
، 21(، به ترتیب CPS 1وری آب اقتصادی الگوی کشت موجود )ریال بر مترمکعب بوده است که در مقایسه با بهره 6603و  6668

 وری اقتصادی آب در شرایط فعلی پایین است و ظرفیت ارتقای زیادی وجود دارد.درصد افزایش داشته است. بهره 6/12و  18
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 وری آب اقتصادی در سناریوهای الگوی کشت بهره -2 شکل

 

 شاخص آب مورد نیاز هر هکتار از الگوی کشت
آبیاری و توسعه آبیاری تحت فشار به چه میزان بر تقاضای آب کشاورزی های کممهم است که بدانیم الگوی کشت و مدیریت

دهد. سناریو الگوی کشت را در شرایط آبیاری فعلی نشان می( آب مورد نیاز هر هکتار از الگوی کشت 2اثرخواهد گذاشت. شکل )
رین و وری فیزیکی بالاتر( بیشتوری فیزیکی کمتر به محصولات با بهره)اختصاص سطوح مربوط به محصولات با بهره 2شماره 

ا( ، عدس و کلز)کاهش سطوح محصولات پرمصرف به حداقل و اختصاص سطح کاهش یافته به گندم، جو، نخود 6سناریوی شماره 
وری فیزیکی بالا، که معمولاً محصولات آب بر نیز هستند، کمترین آب مورد نیاز را داشته است. روی آوری به محصولات با بهره

کند و که ترکیب کشت محصولات تفاوتی نمی CPS2و  CPS1باشد. در دو سناریوی تقاضا را بالا خواهد برد و قابل توصیه نمی
 فقط سطح کشت کمتر است )به دلیل رعایت آیش(، آب مورد نیاز در هر هکتار با هم یکسان است. در الگوی کشت دوم

 
 (1932مقایسه  آب مورد نیاز هر هکتار از سناریوهای الگوی کشت در وضعیت فعلی راندمان آبیاری ) -9شکل 

 شاخص موجودی آبخوان )وضعیت آب زیرزمینی(
دهد. توسعه آبیاری تحت فشار بر روی منابع می یوهای توسعه آبیاری تحت فشار را نشان( تغییرات حجم آبخوان در سنار8شکل )

باشد. توسعه ( ارائه شده است نمی10آب زیرزمینی اثر مثبتی دارد. البته این اثر به اندازه اثر اصلاح الگوی کشت که در شکل )
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در پی آن بهبود وضعیت آبخوان و از طرفی با کاهش جریان  آبیاری تحت فشار از طرفی با افزایش راندمان موجب کاهش تقاضا و
گردد و لذا، اثر کلی آن بستگی به عوامل مختلف از جمله رعایت و یا عدم رعایت آیش دارد. در برگشتی موجب تنزل آبخوان می

نترل دولت توان امکانات ک های آبیاری تحت فشار، با این فرض بوده است که( رفتار آبخوان در سناریوهای توسعه سامانه8شکل )
سطح آیش را نداشته باشد. اگر با امکانات و قوانینی بتوان بر سطح کشت نظارت کرد و کشاورزان را ملزم به اجرای آن نمود، بهبود 

(، اثر توسعه سیستم های آبیاری را در حالت امکان و عدم امکان کنترل سطح کشت 7آبخوان روند بهتری خواهد داشت. شکل )
درصد سطح کشت دشت(، چنانچه امکان  2شود که با توسعه سیستم های آبیاری با روند فعلی )سالانه نماید. ملاحظه مییسه میمقا

توان از تخریب بیشتر نجات داد. در غیر این صورت تخریب آبخوان به سرعت ادامه کنترل سطح آیش فراهم باشد، آبخوان را می
 خواهد یافت. 

 
 )در شرایط عدم امکان کنترل سطح کشت و یا برداشت آب(فشار های آبیاری تحتان در سناریوهای توسعه سامانهرفتار آبخو -1شکل 

 
 

 
 درصد توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار انجام شود  2رفتار آبخوان در حالتی که سالانه  -3شکل 

 

 های آبیاری تحت فشار برای تمام سناریوهاییستمبرای تعیین اثر الگوی کشت بر روی آبخوان، سطح کم آبیاری و توسعه س
الگوی کشت یکسان درنظر گرفته شد )توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار با روند کنونی و کم آبیاری فعلی که در محصولات 

. سناریوهای ای داردملاحظهدرصد است(. نتایج نشان داد که الگوی کشت بر روی آبخوان اثر معنادار و قابل 20تا  6دشت بین 
)الگوی کشت  2وضعیت بهتری نسبت به سایر سناریوها داشتند. سناریوی الگوی کشت شماره  2و  8، 6های الگوی کشت شماره

وری اقتصادی )کاهش سطح کشت محصولات با بهره 8)کاهش سطح کشت محصولات پرمصرف( و  6رایج بدون رعایت آیش(، 
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ادی وری اقتصبر )کلزا( و محصول با بهرهسطوح به کشت محصول صنعتی و کم آبتر به حداقل مجاز و اختصاص این پایین
فیزیکی  وریافزایش سطح کشت محصولات با بهره"، "ادامه وضع موجود الگوی کشت")گوجه فرنگی((. سایر سناریوها که شامل 

که پایداری آبخوان را به شدت به خطر ، سناریوهایی هستند "وری اقتصادی بالا بوده اندافزایش سطح کشت با بهره"و  "بالا
ارائه شده است. در صورت اصلاح الگوی  8و شماره  6)ادامه وضع موجود(، سناریو شماره 1(، سناریو شماره 10اندازند. در شکل )می

از نظر  6ه ( وجود دارد. از آنجایی که سناریو شمار6کشت امکان جلوگیری از افت آبخوان و حتی بهبود آبخوان )سناریو شماره 
گردد )چون در منطقه محصولات پرمصرف علوفه ای بوده پذیرش اجتماعی و اجرایی کردم با دشواری و مقاومت زیادی روبرو می

وری اقتصادی پایین و کشت محصولات )سناریو کاهش سطح کشت محصولات با بهره 8و بازار خوبی دارند(، الگوی کشت شماره 
 وصیه خواهد بود. بر و اقتصادی ( قابل تکم آب

 

 
 رفتار افت آبخوان در سناریوهای الگوی کشت -10شکل 

 

 وری آب و برنامه بهبود بهره SWOTتحلیل 
وری آب در دشت قزوین است. از مهمترین تهدیدهای ، نشان داد که تهدیدهای متعددی پیش روی بهره SWOTنتایج تحلیل 

وان و تخریب خاک به دلیل استفاده ناصحیح از پلاستیک در مزارع است. بهبود کیفی آبخ-پیش رو در ارتقای بهره وری، افت کمی
وری آب نیازمند اقدامات و برنامه های جدی و منسجم است و مرحله آغازین این بهبود، ایجاد نگرش سیستماتیک و دانش بهره

راهبرد و در سطح مزرعه و گیاه  31دشت ، در سطح شبکه یا SWOT  کافی در بین کارشناسان و مسئولین استانی است. در تحلیل
 راهبرد ارایه شد. 18

(.  در سطح دشت، مسایل نهادی و 11وری باید به امکان پذیری اجرای راهبردها توجه داشت )شکل ریزی بهبود بهرهدر برنامه
وبرور پذیری را با محدودیت رامکانکنند و پس از آن مسایل مالی، پذیری راهبردها ایجاد میسازمانی بیشترین موانع را برای امکان

تقای کنند. لذا در زمینه ارپذیری راهبردها ایجاد میسازد. در سطح مزرعه و گیاه، مسایل اجتماعی بیشترین موانع را برای امکانمی
 بهره روی آب به رویکردهای آموزشی، فرهنگ سازی و بسترسازی اجتماعی باید توجه ویژه نمود.

ظام بوروکراسی که نکند. به سبب اینپذیری از نظر مالی کاهش پیدا میل گستردگی و ضعف تشکل ها، امکاندر سطح دشت به دلی
ها و مشکلات ساختاری نیز از سطح کل یعنی ملی، آغاز و سپس تا حوضه کشور به صورت متمرکز و بالا به پایین است، محدودیت

شت نامناسب، بیکاری، فقر اقتصادی و فقر آموزشی از مواردی هستند که به یابد. نابرابری طبقات اجتماعی، معیو دشت ادامه می
د. گردنهای اجتماعی به منظور اجرای راهبردها محسوب میشوند، این عوامل به عنوان محدودیتعنوان ابعاد اجتماعی شناخته می

کی استفاده از  آبیاری نواری و کشت در دو مورد از راهکارها، دغدغه های محیط زیستی بسیار جدی و شایان توجه است. ی
ها را در کنند(، نوارهای آبیاری و پلاستیکزیرپلاستیکی است. در اغلب بازدیدها کشاورزان )به ویژه کشاورزانی که زمین را اجاره می
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شود یمیخته مکنند و در طی عملیات زراعی بعدی، ذرات و قطعات پلاستیک چندان با ذرات خاک درهم آآوری نمیپایان فصل جمع
که به هیچ طریقی در آینده امکان پالایش خاک فراهم نخواهد بود. مورد دوم، مدیریت تغذیه گیاه و حاصلخیزی خاک است که 

 سازد. رسیدگی به این مسایلبعضاً استفاده بی رویه از کودها و سموم، موجبات تخریب خاک و تهدید سلامت جامعه را فراهم می
 گذاری جدی  نیاز دارد. ملی و برنامه ریزی و قانون به اراده واقعی، همت

 

 
 وری آبپذیری در سطوح مختلف اجرای راهبردهای بهبود و ارتقاء بهرهمقایسه ابعاد امکان -11شکل 

 
 روی آب در سطوح مزرعه و دشت قزوین ارائه شد.ای برای بهبود بهرهپس از تحلیل انجام شده به روش ترسیم راهبردی، برنامه

راهبردهای ارایه شده در سطوح مختلف آغازگر تغییر و حرکت به سوی وضعیت مطلوب است. برخی از تغییرات به صورت بنیادی 
ا محقق هشوند و هدف نهایی با انجام آنشوند و برخی دیگر تغییرات پایانی محسوب میموجب پیامدهای وسیع و فراگیری می

ای و پایانی است. راهبردهای آغازین راهبردهایی است که شامل راهبردهای آغازین، واسطه گردد. لذا سه نوع راهبرد وجود داردمی
راهبردهای  ای وقتی اثربخشی دارند که به دنبال راهبردهای آغازین اجرا شوند.گردند. راهبردهای واسطهکه باید در گام نخست اجرا 

گردد. برای هر راهبرد برنامه وری آب ضمن پایداری منابع آب میبهره پایانی نیز راهبردهای نهایی بوده و موجب بهبود و ارتقاء
(. در 3های عملیاتی نیز تعیین شده است که جزییات آن در اینجا قابل ارائه نیست و به ارائه محور راهبردها اکتفا می شود )جدول 

با توجه به نظرات کارشناسی یا مدل ذهنی مدیران  شود و راهبردهاکشور معمولاً به تقدم زمانی و یا ماهیتی راهبردها توجهی نمی
( مسیر راهبردی ارتقای بهره 12و سیاستگذاران، دشواری و آسانی اجرا، موانع سیاسی و اجتماعی، اتخاذ انتخاب می شوند. شکل )

مشارکت  وری آب را در سطح دشت نشان می دهد. راهبردهای آغازین عمدتا مربوط به موارد ظرفیت سازی، آموزش و جلب
وری بوده و راهبردهای واسطه ای و پایانی مربوط به کاهش برداشت و تعادل پایدار عرضه و تقاضای کشاورزان در ارتقای بهره

 آب در سطح دشت است. راهبردهای واسطه ای و پایانی زمانی اثربخش هستند که راهبردهای آغازین قبل از آن اتخاذ شده باشند.
 
 
 
 
 
 

 ی بهبود بهره وری در دشت قزوینراهبردها -9جدول 

 شرح راهبرد راهبرد
SO1 های تامین نشاء و توسعه کشت نشاییتشکیل شرکت 
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SO2 ارتقای سطح مشارکت بهره برداران آب با همدیگر و با نهادهای متولی آب و کشاورزی 
SO9 های خدمات آبیاریتشکیل شرکت 

SO4 پساب ها طراحی و اجرای سیستم بازچرخانی آب و تصفیه 

SO1 های فروش و بازاریابی محصولات کشاورزیتشکیل تعاونی 
SO2 انتخاب و ترویج ارقام مناسب 

SO9 هاارتقا جایگاه کشاورزان در تصمیم گیری و توانمندسازی کشاورزان با تشکیل سمن 

SO1 استفاده غیر مصرفی از آب و توسعه گردشگری روستایی 
SO3 میلیتوسعه صنایع جانبی و تک 
SO10 اصلاح الگوی کشت با تاکید بر مزیت نسبی و ارزش افزوده به ازای آب مصرفی کشاورزی با توجه به شرایط محلی 

SO11 های آب برانتقویت تشکل 

SO12 های آبیاری، انتقال آب و سایر راهکارها(وری آب )سامانههای بهبود و ارتقاء بهرهتوسعه استفاده از فناوری 

SO19 ود سطح مکانیزاسیون در کشاورزیبهب 

SO14 کاهش آن یبرا یزیو برنامه ر عاتیضا قیمصاد ییشناسا 

ST1 زراعی نظیر پلاستیک و پیتاستفاده صحیح از تجهیزات به 
ST2 پایش شفاف وضعیت کمی و کیفی آب در سطح دشت 
ST9 اصلاح برنامه ریزی مصرف آب با تعین نیاز آبی واقعی گیاه 

ST4 یل شورای محلی جهت حل مناقشات آبیتشک 
ST1 توسعه کشاورزی حفاظتی 
ST2 های گلخانه ای با رویکرد کاهش برداشت از منابع آبی توسعه کشت 

ST9 ها در تولید دام و طیورنهاده  مصرف بهینه 
WO1 سازی(آموزش مستمر و مداوم کنشگران دشت )ظرفیت 
WO2 های فرعی آبیاری با مشارکت مردم محلیای شبکههتوسعه و بهره برداری از زیرساخت 

WO9 وری آبهای یادگیری در بین کشاورزان در راستای بهبود بهرهتشکیل کانون 
WO4 ( استقرار نظام دانش و اطلاعات کشاورزیAKIS) 

WO1 رهیافت( های آموزشی همچون ارتقای انگیزه مدیران و کارشناسان و آموزش آموزشگرانTOT) 

WO2 وریهای جمعی و آموزش همگانی در بهرهاستفاده از رسانه 

WT1 بهبود مدیریت عرضه و تقاضای آب در سطح دشت با استقرار نظام های بهره برداری مناسب 

WT2 کاهش برداشت آب از منابع آب سطحی و زیرزمینی 
WT9 های آموزشی حفاظت از منابع خاکاجرای برنامه 

WT4  بین بخش های مختلفایجاد ارتباط کافی 
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 نقشه مسیر راهبردی برنامه بهبود بهره وری آب در سطح دشت  -12شکل 
 

 نتیجه گیری 
تأثیر راهکارهای مختلف ارتقای مدیریت آب کشاورزی را بر روی تولید،  توانسیستم می پویایی روش نتایج نشان داد که به

 نتایج بخش تحلیل سیستماتیک به شرح زیر است:خلاصه ای از وری اقتصادی آب و منابع آب سنجید. بهره

ه شده وری فیزیکی در سطح مزرعتغییر سیستم از آبیاری سطحی به آبیاری تحت فشار در تمامی محصولات موجب افزایش بهره
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 شود. توسعه آبیاری تحت فشار دروری فیزیکی آب میاست. توسعه آبیاری تحت فشار در سطح دشت نیز موجب افزایش بهره
ثر وری اقتصادی شود )در اکتواند موجب افزایش و یا کاهش بهرهآبیاری میسطح دشت، بسته به نوع الگوی کشت و سطح کم

واند با تاصلاح آبیاری و تغییر سامانه های آبیاری به سامانه های نوین، می وری اقتصادی مشاهده شد(.سناریوها افزایش بهره
در واحد سطح )که به معنای آب برداشت شده برای آبیاری هر واحد سطح نیز می باشد(، افزایش عملکرد و کاهش آب کاربردی 

منجر شود. ارتقای سامانه های آبیاری با افزایش عملکرد می تواند به طور غیر مستقیم به تعادل  "وری آب آبیاریبهره"به افزایش 
داشت کمتر منابع آب(. بهبود سامانه های آبیاری با کاهش آب بخشی منابع آب کمک نماید )با حفظ تولید و درآمد کشاورزان با بر

کاربردی در واحد سطح نیز می تواند به تعادل بخشی منابع آب کمک نماید )البته به شرط کنترل برداشت آب(. در صورتی که با 
ه به اهش نخواهد یافت، بلککاربرد سامانه های نوین آبیاری، سطح کشت افزایش یابد، نه تنها میزان برداشت آب و مصرف آب ک

دلیل کاهش جریان برگشتی، میتواند موجبات تخریب محیط زیست را نیز فراهم سازد. از نظر سیاستگذاری با توجه به امکان کنترل 
شود و  گیریو مدیریت بهتر آب در سامانه های نوین، باید بر روی برداشت آب تمهیدات جدی اتخاذ شود تا از اضافه برداشت جلو

باید توسعه سامانه های نوین آبیاری که اصلی ترین راهکار سازگاری با کم آبی در بخش کشاورزی است را محدود نمود. ن
ای ههای آبیاری سطحی به لولههای آبیاری سطحی و تجهییز سیستمهای ساده در کنترل و تنظیم دبی در سیستممدیریت
درصد  40تواند تا عات  نشان داده که راندمان کاربرد آبیاری سطحی در مواردی میدار )هیدروفلوم( از موارد مطرح است. مطالدریچه

 درصد نیز قابل دستیابی است.  80بهبود یابد و راندمان 

زیکی در وری فیآبی بوده است، موجب افزایش بهرهترین به کمآبیاری در تمامی محصولات زراعی به استثنای ذرت که حساسکم
روی اقتصادی علاوه بر حساسیت گیاه به تنش کم آبی، به اقتصاد کشت . اثر کم آبیاری بر روی بهرهسطح مزرعه شده است

محصول )قیمت محصول و هزینه های زراعی(، و همچنین میزان آب مصرفی محصول بستگی دارد. لذا در سالهای مختلف اثر 
اند متفاوت باشد. در هر دوره زمانی برای درجه کم تووری اقتصادی آب محصول مییک تیمار کم آبیاری مشخص بر روی بهره

زیکی وری فیآبیاری در سطح دشت موجب افزایش بهرهکم آبیاری بهینه از نظر اقتصادی باید تحلیل در همان زمان انجام شود.
به افزایش  جرتواند منشده است. کم آبیاری در سطح دشت، بسته به نوع الگوی کشت و میزان توسعه آبیاری تحت فشار هم می

 وری اقتصادی و هم کاهش آن شود.بهره

 وری آب اقتصادی در سناریوهایملاحظه دارد. بهرهوری آب فیزیکی و اقتصادی در سطح دشت اثر قابلالگوی کشت بر روی بهره
وری آب اقتصادی رهریال بر مترمکعب بوده است که در مقایسه با به 6603و  6668، 6628به ترتیب  8و  6، 4الگوی کشت شماره  
سطح کشت محصولات  8و  6درصد افزایش داشته است. )در سناریوهای  6/12و  18، 21(، به ترتیب CPS 1الگوی کشت موجود )

وری رهوری فیزیکی بالا مترادف با بهوری اقتصادی بالاتر افزایش داشته است(. لزوماً یک سناریوی الگوی کشت با بهرهبا بهره
وری، اولویت و رتبه محصولات و الگوی کشت متفاوت های بهرهخواهد بود. با مبنا قرار دادن هر یک از شاخصاقتصادی بالا ن

ترین شاخص برای قضاوت و مقایسه بین محصولات، بستگی به هدف ذی نفع خواهد داشت. از نقطه نظر یک خواهد بود. مناسب
تر و قابل قبول وری اقتصادی آب، مطلوبآب یا بهره مکعب متر یک ازای مدیر و مالک مزرعه و کشت و صنعت، شاخص سود به

خواهد بود در حالی که شاخص مقدار محصول به ازای واحد آب از دید مدیران بخش کشاورزی و یا متولیان تأمین امنیت غذایی 
اند، دآب را هدف بنیادین خود میتواند بیشتر مورد قبول واقع شود. به طور کلی در مطالعات آبی، که ارتقای ارزش تولیدی با می

دقت و جامعیت بالاتری برخوردار است. اما با توجه به تغییرات قیمت  از فیزیکی شاخص به وری اقتصادی نسبتشاخص بهره
وری رسد باید در برنامه ریزی بهبود بهرهمحصول در زمان های مختلف، که بر روی بهره روی اقتصادی آب اثرگذار است، بنظر می

وری تر به شاخص های بهرهای هر محصول به بهره روی فیزیکی بیشتر توجه نمود و در بهبود بهره روی آب در سطوح کلانبر
 اقتصادی، الگوی آب بری و پایداری منابع آب تمرکز نمود. 

دهد یم. همچنین نتایج نشانراستا نیستندوری در سطح مزرعه و دشت لزوماً همنتایج نشان داد که اثر اعمال راهکارهای ارتقای بهره
 وریعدم رعایت آیش، عواقب خطرناکی برای آبخوان قزوین خواهد داشت. با عنایت به اثر معنادار الگوی کشت بر روی بهره

اقتصادی و فیزیکی آب در سطح دشت و همچنین بر روی وضعیت آبخوان، بایستی تمهیداتی بر روی کنترل الگوی کشت انجام 
تواند آموزشی، ترویجی و یا کنترلی باشد. به عنوان نمونه همکاری با سازمان جهاد کشاورزی در خصوص ات میشود. این تمهید
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واند تهای کشاورزی باشند، میایجاد سامانه الگوی کشت که در آن کشاورزان موظف به ثبت میزان کشت خود جهت دریافت نهاده
نیز ممکن است بتواند کمک کند. علی رغم دشواری های اصلاح الگوی کشت، ساز باشد. ابزارهای کنترل بازار در این راه کمک

تواند اتخاذ شود و با توجه به اثر معنادار برای اجرایی کردن الگوی کشت بهینه روشها و رویکردهای مختلفی وجود دارد که می
 الگوی کشت بر روی منابع آب، اصلاح آن اجتناب نپذیر است.

ودیتهای نهادی از موانع اصلی ارتقای بهره وری آب در دشت قزوین است. لذا پیشنهاد می شود که با مطالعه نشان داد که محد
ها و مدیریت عرضه و تقاضای آب، و سایر زمینه های بخش خصوصی در آموزش کشاورزان، توزیع نهادهبسترسازی، از ظرفیت

 های مرتبط با بهره وری آب، استفاده حداکثری به عمل آید. 

 وری ندارند، )به ویژه کشاورزانای بهره وری آب در گرو بهره وری سایر عوامل تولید است و کشاورزان دانش لازم در زمینه بهرهارتق
درصد از بهره برداران  40با سرمایه کمتر و خرده مالکین که بخش زیادی از مصرف آب در دشت به آنان اختصاص دارد. بیش از 

کنند(. هکتار فعالیت می 6د از بهره برداران اراضی باغی در استان در مساحت های کمتر از درص 20اراضی زراعی و بیش از 
وری ایجاد نماید. دوره ها باید ترویجی آموزشی برگزاری دوره های آموزشی بهره وری می تواند تحولی بزرگ در وضعیت بهره

کشاورزان پیشرو و  کارشناسان خبره باشند. در طی این دوره  بوده و نتیجه گرا باشند. مدرسین دوره ها می تواند تیمی متشکل از
بندی مناسب کشت، آبیاری، کوددهی و مکانیزاسیون در اختیار کشاورزان قرار گیرد. از آنجایی نمودارها و جداول ساده برای زمان

ارتقای بهره وری دارد. لذا آموزش که اصلاح آبیاری، هم بر روی مصرف آب و هم بر روی تولید اثرگذار است، اهمیت دوچندان در 
آبیاری به بهره برداران آب، از مهمترین ضرویات ارتقای بهره وری است. در این موضوع، نحوه آموزش و مفاد آموزش بسیار مهم 

 است که می توان از تجارب ارزشمند کشورهای پیشرو در این زمینه استفاده کرد.
میلیون متر مکعب در سال(. لذا ارائه  300بیشترین سهم را در مصرف آب دارد )بیش از نتایج نشان داد که در دشت قزوین، یونجه 

در این دشت اهمیت بالایی دارد. با توجه به عدم موفقیت آبیاری زیرسطحی یونجه در منطقه  "جو محور یونجهبرنامه آبیاری صرفه"
دود به آبیاری بارانی و آبیاری سطحی شده است که این ، گزینه های آبیاری این محصول محTapeو همچنین عدم امکان آبیاری 

بخشی در منطقه ندارند. باید به صورت ویژه برای ارائه برنامه آبیاری، شیوه کشت و سیستم آبیاری دو نوع سیستم، وضعیت رضایت
 د.بری کمتر نیز می تواند مدنظر قرار گیرهای جایگزین با آبمناسب یونجه اقدام گردد. بررسی علوفه

اقدامات و راهکارهای ارتقای بهره وری آب، در صورتی به تعادل بخشی آبخوان نیز کمک خواهد نمود که برداشت آب تحت 
کنترل، نظارت و پایش باشد. با توجه به ضعف ساختاری سازمان های آب منطقه ای، کمبود ظرفیت نیروی انسانی، اعتبارات ناکافی  

ارت بر برداشت آب، بنظر نمی رسد ادامه روند فعلی طرح تعادل بخشی در دشت قزوین بتواند و فساد سیستمی و فردی در حوزه نظ
پایداری آبخوان را تضمین نماید. لذا باید تغییر رویه اساسی در طرح تعادل بخشی در منطقه صورت گیرد. مشارکت بهره برداران 

ت آب تک تک بهره برداران هر منطقه برای تمام ذی نفعان آب آب در حفاظت از منابع آبی و ایجاد سامانه ای که حقابه و برداش
 قابل پایش باشد، می تواند جنبه عمومی بودن منابع آب زیرزمینی را تقویت نماید.

تواند با نظرات کارشناسان و محققین کشور مورد روش شناسی ارائه شده برای ترسیم راهبردها و تعیین اولویت های اقدام، می
گذاران قرار گیرد. مهمترین نکته قوت این روش، تعیین اولویتها و تعیین گلوگاه های تغییر است. در بسیاری از استفاده سیاست

مناطق بدون اتخاذ راهبردهای آغازین که پیش نیاز راهبردهای واسطه ای و پایانی است، تلاش و هزینه برای بهبود بهره روی آب 
اهد شد. راهبردهای آغازین برای بهره وری آموزش و ظرفیت سازی و جلب مشارکت گیرد و لذا نتیجه مدنظر حاصل نخوصورت می

 کشاورزان است.

مطالعات بیلان آب و مقادیر آب قابل برنامه ریزی و مجوزهای برداشت آب باید متناسب با تغییرات جمعیتی، تغییرات کاربری اراضی 
و بروز  های آبیاری بازنگریها و تغییرات تراکم کشاورزی و سامانهو توسعه شهری و صنعتی، تغییر اقلیم، تغییرات آب آبخوان 

 رسانی شود. 
م م م( برسد که به معنای لزوم  822برای پایداری آبخوان باید میزان برداشت از آب در بخش کشاورزی به آب قابل برنامه ریزی )

درصد  20است. لذا بهره وری آب حداقل باید درصدی برداشت آب از آبخوان برای مصارف کشاورزی در وضع موجود  40کاهش 
افزایش یابد تا بتوان بدون این که معیشت کشاورزان و اقتصاد کشاورزی آسیب زیادی ببیند به سازگاری با کم آبی دست یافت. بر 
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تا  2افزایش  درصد باشد به معنای امکان 60تا  40مبنای برآورد انجام شده در شکاف بهره وری آب )زمانی که بهره وری نسبی 
برابری بهره وری است(، این ظرفیت برای بهبود بهره وری آب در دشت قزوین وجود دارد. بر مبنای تجارب استانی و ملی  6/2

ساله با افزایش بهره وری  16درصد بهره وری آب برنامه ریزی نمود. بر این اساس در یک برنامه  6توان برای ارتقای سالانه می
ت کشاورزان و تولید پایدار، تعادل در بهره برداری از آبخوان قابل دستیابی است. این مهم نیازمند برنامه آب، ضمن حفظ معیش

مزرعه( و چندبخشی )استانداری، سازمان آب، سازمان جهاد کشاورزی( و نظارت و کنترل بر -دشت-ریزی چند سطحی )استان
 برداشت آب است.
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 یآب و فاضلاب شهر یشرکت ها یوربهره یهاشاخص لیو تحل هیتجز
 
 

 دیا،مسعود خشایی، غلامرضا ابراهیمی و محمد داودآب 1فرسیدحسین سجادی
 h.sajadifar@gmail.com، شرکت مهندسی آب و فاضلاب -1

 
 

های خاص صنعت آب و فاضلاب در راستای رسالت سازمانی های فراوان عملیاتی از مشخصهف هزینهگذاری کلان و صرسرمایه
ها، ذاریگهای متداول در مدیریت سرمایههای کمی از شیوههای تولید در بستر مدلوری عاملریزی تولید و بهبود بهرهاست. برنامه

وری کل های تولید آب شهری و بهرههای عاملو کشش شناسایی سهمها و تامین منابع مالی است. این پژوهش با هدف هزینه
ولید های تهای مورد استفاده از نوع ترکیبی منطبق بر عاملریزی تولید انجام شده است. دادههای تولید در راستای برنامهعامل

های آب و فاضلاب شرکت 34ی ودهو در محد 1386-76ی زمانی )نیروی کار، موجودی سرمایه و انرژی( و حجم تولید طی بازه
ج داگلاس استفاده شده است. نتای -مشاهده( بوده و از روش اقتصاد سنجی اثرات ثابت برای برآورد تابع تولید کاب  324شهری )

های است. یافته  21/0ژی  و انر 42/0 ، موجودی سرمایه 32/0نیروی کار  عامل گواه است که در صنعت آب و فاضلاب، کشش
وری کاهش یافته و بهره 76و  74های های تولید در سالوری کل عامل، انرژی و بهرهوری سرمایهدهد که بهرهپژوهش نشان می

-تواند به عنوان ابزاری قدرتمند با ضریب اطمینان زیاد در راستای برنامههای پژوهش مینیروی کار تقریبا ثابت مانده است. یافته

 ی مدیریت ارشد صنعت قرار بگیرد.رد استفادهریزی راهبردی تولید مو
 
 

 های آب وهای تولید، شرکتوری کل عاملوری جزئی، بهرههای تولید، بهرهداگلاس، کشش عامل-تابع تولید کاب :های کلیدیواژه

  فاضلاب شهری
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 مقدمه -1
ا هروت از وظایف اصلی مدیریت است. نیل به این هدفها، امروزه آفرینش ارزش و ایجاد ثی حاکم بر سازماننظر به شرایط پیچیده

ستی بر مند، کنترل و نظارت بهینه است که بایهای هدفریزیگیری بهینه، برنامهیی، تصمیمهای سلیقهمستلزم دل کندن از شیوه
ای علمی همبانی و تئوری یی ازهای کمی انجام شود. در این راستا طیف بسیار گستردههای پردازش شده در بستر مدلاساس داده

ا هها از طریق توجه به این تئوریگیرد. سازماناز جمله علم اقتصاد که از ضریب اطمینان زیادی برخوردارند، مورد استفاده قرار می
قق حهای هدفگذاری شده، قادر به حل بسیاری از مشکلات، کاهش ریسک تیی علاوه بر نیل به برنامههای سلیقهو پرهیز از شیوه

بیین و ها، تهای سازمانباشند. در این زمینه، یکی از چالشوری، واکنش سریع به تغییرات و ایجاد ثروت میها، بهبود بهرهبرنامه
های مؤلفه ریزی و کنترلی راهکارهای علمی برای برنامهاست. ارایه های تولید به دلیل شرایط محیطی پیچیدهبینی برنامهپیش

های مدیریت را مرتفع نماید. این موضوع در واحدهای خدمات عمومی شهری مانند آب و بخش زیادی از دغدغه تواندتولید می
خدمات  یی فعالیت جغرافیایی، محدودیت منابع، ارایهفاضلاب به دلیل شرایط محیط کسب کار، بازار انحصاری و طبیعی، گستره

 تری برخوردار است. های نظارتی، مشترکان و...( از حساسیت بیشنبهینه به مشترکان، انتظارات ذینفعان )دولت، سازما
یل شده و منجر تشک خدماتیا  محصولات بازاریابیو  ریزیبرنامه، بینیپیشمدیریت تولید یک فعالیت درون سازمانی است که از 

ایر تر از سو رضایت مشترکان خواهد شد. اهمیت مدیریت تولید بیش بازار، ارزش افزوده، سهم ی سودحاشیهو  درآمدبه افزایش 
ها و سایر فرآیندهای کسب و کار است های کسب و کار است، زیرا اطلاعات این بخش مبنایی برای مدیریت فروش، هزینهمؤلفه

(Sajadifar and Davoodabadi 2016). 
ای کمی در این هها و مدلیی از شیوهبینی تولید است که طیف گستردهیکی از نکات قابل توجه پیش در راستای مدیریت تولید

ید است. بینی تولریزی و پیشهای کمی در راستای برنامهترین مدلزمینه وجود دارد. در این زمینه، برآورد تابع تولید یک از مهم
حلیل ریزی و تجزیه و تهای تولید برای برنامههای عاملدو منظر شناسایی کششهدف و الزام برآورد تابع تولید در سطح کلان از 

 وری قابل تامل است.بهره
ری ودر این مطالعه برای اولین بار در کشور، تابع تولید شرکت های آب و فاضلاب شهری برآورد و سپس بهرهبه همین منظور،  

تواند به عنوان ابزاری قدرتمند با ضریب های پژوهش میشده است. یافته وری کل عوامل تولید محاسبههای تولید و بهرهعامل
مورد استفاده، تابع تابع تولید .ی مدیریت ارشد صنعت قرار بگیردریزی راهبردی تولید مورد استفادهاطمینان زیاد در راستای برنامه

داگلاس، -در تابع تولید کاباستفاده شد. .8Eveiwsافزار ها از نرمداگلاس بوده و برای سهولت محاسبات و تحلیل یافته -تولید کاب
د که با دهنها نشان میهای تولید هستند. در واقع این کششهای عاملضرایب متغیرهای حاصل از برآورد تابع تولید همان کشش

زیادی  های تولید از اهمیتهای عاملی کششنماید. محاسبههای تولید میزان تولید چند درصد تغییر میتغییر یک درصدی عامل
گیرند. این موضوع در صنعت آب و های راهبردی مورد استفاده قرار میریزیریزی تولید و برنامهبرخوردارند و در راستای برنامه

 فاضلاب به شرح موارد زیر حایز اهمیت است:
انبوهی از  باشند. از میانهای آتی میی فعالیتبینها در راستای رسالت سازمانی، نیازمند پیشبینی تقاضای بازار: سازمانپیش

. این موضوع بینی آن استها، مستلزم پیشریزی جامع سازمانتری دارد، زیرا مبنای برنامهبینی تولید اهمیت بیشها، پیشفعالیت
ای ت و مهاجرت، ارتقهای ارتباط حیات و بهداشت جوامع بشری به آب، افزایش رشد جمعیدر صنعت آب و فاضلاب به دلیل مؤلفه

 ی منابع آبی، محدودیت منابع مالی و بازار انحصاری و طبیعی از حساسیتبهداشت، تغییرات اقلیمی، آلودگی منابع آبی، کاهش سرانه
بینی تقاضای مصرف آب )حجم تولید آب( بایستی با در نظر گرفتن تمام جوانب محیطی تری برخوردار است. در این راستا پیشبیش
مام بینی تقاضای بازار باید با در لحاظ کردن تبر صنعت در راستای تامین حداقل آب مورد نیاز انجام شود. در این راستا پیش حاکم

واند تهای علمی که اطمینان و قطعیت زیادی دارند انجام شود. در این راستا برآورد تابع تولید میهای فوق و با شیوهمحدودیت
 بسیار اثربخش باشد.

رل ای هدایت و کنترهای مدون بی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تعیین برنامهترین وظیفهمهمریزی و کنترل: مهبرنا
هبود بی اطلاعات علمی و از قابلیت اجرایی مطلوبی برخوردار باشند. ها بایستی بر پایهاین برنامه .های زیر مجموعه استشرکت

یی در سلیقه گیریهای کمی از جمله تابع تولید و پرهیز از تصمیمتکی به اطلاعات مدلگیری مها از طریق تصمیمکیفی تصمیم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1


 ات دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آبمقال

116 

 .(Davoodabadi and Ghanadi 2013)این زمینه بسیار با اهمیت است 

قرار اده استف مورد ابزاریک عنوان  به 1وریبهرهها است و ی مؤثر از منابع تولید، هدف آرمانی سازمانتلاش برای بهبود و استفاده
 ی زیادی است، بنابر این تنها راه کسبها مستلزم هزینهباشد و فراهم کردن آنها محدود مینظر به این که منابع سازمانگیرد. می

نظر وری در سطح کلان از مهای بهرهالزام وری مستتر است.باشد که این نکته در بهرهحداکثر بازدهی، استفاده از حداقل منابع می
ریزی مدیریت، ارزیابی عملکرد، شناسایی توانایی مدیریت در پاسخگویی، اقتصاد ملی )تولید ناخالص ملی(، مدیریت و برنامهکنترل 

وری در صنعت آب و فاضلاب با توجه به موارد زیر ی پایدار قابل تامل است. مدیریت بهرهجامع کیفیت، رشد اقتصادی و توسعه
 قابل ملاحظه است:

 .وری استها مستلزم مدیریت بهرهگذاریی بهینه از سرمایهی فراوانی دارد و استفادهاب نیاز به سرمایهصنعت آب و فاضل
ل ترین دلایل تشکیی جاری دولت از مهمگذاری اجتماعی در مقابل اقتصادی. استقلال مالی و عدم وابستگی به بودجهقیمت

ذاری گها، معادل قیمت تمام شده، ولی در عمل قیمترای تعیین تعرفهب بینیرغم پیشباشد. به های آب و فاضلاب میشرکت
ت باشد. بنابر این با توجه به عدم دخالها بسیار پایین میها در مقایسه با هزینههای دولت انجام شده و سطح تعرفهمطابق برنامه

 .وری استها، افزایش و بهبود بهرههزینه های مؤثر در کنترلگذاری محصولات، یک از عاملهای آب و فاضلاب در قیمتشرکت
ای ههای غیردولتی توام با استقلال مالی و تحولهای آب و فاضلاب در قالب شرکتدیدگاه اقتصاد ملی: با تشکیل شرکت

وری، ضمن آشکار شدن نقاط ضعف، امکان قانون اساسی( با ارزیابی بهره 44سازی دولت )اصل اقتصادی کشور نسبت به کوچک
   .(Davoodabadi and Ghanadi 2013) هایی اقتصادی میسر خواهد شد.صورت بنگاه های آب و فاضلاب بهدیریت شرکتم

یی انجام شده است. با این وجود مطالعات اندکی در ی برآورد تابع تقاضای آب در سطح داخلی و خارجی مطالعات گستردهدر زمینه
 های الکترونیکییی که از طریق جست و جوی در سامانه. مطابق مطالعات گستردهی آب شهری انجام شده استی عرضهزمینه

ی تخمین تابع تولید آب در سطح صنعت برای سایر کشورها حاصل نشد. یکی از انجام شد، متاسفانه پژوهش جامعی در زمینه
 است. به همین دلیل، در معدود مطالعاتی دلایل مهم عدم برآورد تابع تولید، فقدان یا محدویت دسترسی به اطلاعات فنی و کمی

تر از رویکرد برآورد تابع هزینه استفاده شده است. دلیل این موضوع این است که ی آب انجام شده، بیشی عرضهکه در زمینه
با برآورد  1777 2رنزتی ها، هزینه و اطلاعات مالی به آسانی در دسترس است.اطلاعات مورد نیاز برای برآورد تابع هزینه شامل قیمت

 یعرضه هزینه تابعپس از برآورد  ا را ارزیابی کرده است.کاناد انتاریو ایالت گذاریهای قیمتروش، آب شهری یعرضه تابع هزینه
 و تجاری به ترتیب یک سوم و یک ششم خانگی شترکانهای پرداختی برای ممشخص شد که قیمتمحاسبه هزینه نهایی آب و 
تابع هزینه نشان سنجی و تخمین  مدل اقتصادبا رویکرد  2004 3گارسیا و رینود . (Renzetti 1999).آب هستند یرضهنهایی ع یهزینه

 ..های دریافتی از مشترکان و هزینه نهایی تفاوت آشکاری وجود داردبین قیمت فرانسهدر کشور  بوردوی اند که در  منطقهداده

(Garcia and Reynaud 2004) ی کلان شهر اراک به عنوان بنگاهی دو محصولی تابع هزینه با برآورد  1376همکاران فر وسجادی
اند که امور آب و فاضلاب شهر اراک در تولید آب خانگی و غیرخانگی دارای اقتصاد بازده به )آب خانگی و غیرخانگی( نشان داده

نهایی  یهای تابستان و بهار از هزینهی دوم در فصلبهینه هایمقیاس بوده و  برای حداکثر شدن رفاه اجتماعی لازم است که قیمت
 . (Sajadifar et al 2016) تر باشدی نهایی کمهای پاییز و زمستان از هزینهتر و در فصلبیش

ی ، کارآمد2002 4وری صنعت آب و فاضلاب مورد توجه محققین قرار گرفته است. داسیلوا سوزا و همکارانهای اخیر، بهرهدر سال
هد که دنتایج نشان می اند.های دولتی و خصوصی آب و فاضلاب برزیل را با برآورد تابع هزینه ترانسلوگ محاسبه کردهشرکت

 ..(Da Silva e Souza et al 2007)دار نیستهای دولتی و خصوصی آب و فاضلاب برزیل از نظر آماری معنیتفاوت کارآمدی شرکت
-2008ت تنظیم مقررات بر عملکرد مالی صنعت آب و فاضلاب انگلیس و ولز در دوره زمانی ، اثرا62014مازیوتیس و همکاران

وری کل عوامل تولید در دوره مورد بررسی به صورت پایدار افزایش یافته اما دهد که بهرهاند. نتایج نشان میرا بررسی کرده 1771

                                                           
1.Productivity 
2.Steven Renzetti 
3. Garcia and Reynaud 2002 
4.Da Silva e Souza et al 
5.Maziotis et al 
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سازی بر ، اثرات خصوصی2016 1گاریدو-مولینوس و سالا . ) Maziotis et al 20(14سودآوری با نوسان زیادی همراه بوده است.
وری صنعت کند که بهرهاند. نتایج تایید میبررسی کرده 1772-2013وری صنعت آب و فاضلاب شیلی را در دوره تغییرات بهره

 .(Molinos and Sala-Garrido 2015)سازی کاهش یافته است.آب و فاضلاب شیلی پس از خصوصی
 

 انجام کار روش -2

 وری مفاهیم بهره -2-1
های راهبردی برای بهبود و افزایش با توجه به اهمیت آن در سنجش عملکرد و تدوین برنامه 3و کارآمدی 2وریتعیین بهره

ا هها محدود و فراهم کردن آنهای گوناگون، همواره مورد توجه است. نظر به این که منابع بنگاهفرآیندهای سازمانی در زمینه
ازی سگذاری زیادی است، از این رو تنها راه ممکن کسب حداکثر بازده )حداکثرسازی سود یا حداقلها و سرمایهمستلزم صرف هزینه

 یوری نهفته است. برای دستیابی به تولید و ارایهی بهینه از منابع است که این موضوع در کارآمدی و بهرهها( استفادههزینه
 ها نیز اهمیت زیادی دارد. ی ترکیب و استفاده از آنشتن منابع کافی نیست، بلکه نحوهخدمات بهینه، تنها دا

ی، ی عملیاتگذاری اجتماعی، فرآیند پیچیدههای خاص قیمتصنعت آب و فاضلاب به عنوان یک صنعت خاص، دارای مشخصه
 مدیآبرای افزایش کارهای مالی است. و محدودیت نفعان )دولت، سهامداروان، مشترکین، جامعه و...(، شرایط اقلیمیانتظارات ذی
ریزی ری و برنامهو. بنابر این شناسایی بهرهمستمر نیاز است هایمراقبتبه  ،هاپیشرفت فعالیتاز حصول اطمینان و  یفادر انجام وظ

 . باشدها یکی از ابزارهای مهم میبرای بهبود و ارتقای آن

های تولید )نیروی کار، سرمایه، انرژی، آب و دانش( و ی بین استفاده از عاملاست که رابطهوری از مفاهیم مهم در اقتصاد بهره
ی، باشد. به طور کلها( میهای تولید )نهادهوری، نسبت ستانده به یکی از عاملی بهرهدهد. واژهمحصول تولید شده را نشان می

 . توان ترکیبی از کارآمدی و اثربخشی دانستوری را میبهره
ول ها، حداکثر محصاز حداقل نهاده ی مفید از منابع ارتباط دارد، یعنیکارآمدی به مفهوم صحیح انجام دادن کار است و با استفاده

تولید  و افزایش با هدف کاهش هزینه، زمان و مکان سرمایه، کار نیروی تولید شود. در واقع کارآمدی به حداکثر رساندن استفاده از
 گردد.تعریف می 1ی ود و با استفاده از رابطهشتعریف می

 

ر تباشد، یعنی ممکن است با مصرف کماثربخشی به مفهوم انجام دادن کار صحیح می 
ن حالت اینداشته باشد. در  این محصول کیفیت مطلوب مورد نظر مصرف کننده راتری تولید کرد، ولی ها، محصول بیشنهاده

را جلب  کنندهتواند رضایت مصرفاین روی اثربخش نبوده و نمی کارآمدی واقع شده، اما چون محصول فاقد کیفیت لازم است، از
 گردد.محاسبه می 2نماید.اثربخشی از رابطه 

 های هدف گذاری شدهبرنامه
 اثربخشی =

 عملکرد واقعی

خستین وری نوری نخواهد شد. به تعبیری، در بهرهدی و اثربخشی هر یک به تنهایی سبب افزایش بهرهبنابر این تحقق کارآم 
توان اطمینان حاصل کرد این دو شرط میاین صورت با تحقق بهترین شیوه انجام کار است. در  فعالیت، کار درست و مفید و دوم

رکیبی از وری تشود. بهرهتعریف می دمات )ستانده( به یک یا چند نهادهوری نسبت تولید کالا و خوری محقق شده است. بهرهبهره
 شود.تعریف می 3ی اثربخشی و کارآمدی است که مطابق رابطه

 ستانده
 وریبهره =

 نهاده

                                                           
1.Molinos and Sala-Garrido 
2.Productivity  
3.Efficiency 

 ی مورد انتظارستانده
 کارآمدی =

 ی واقعیستانده

(2) 

(1) 

(3) 
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های مهم ز نهادهتری دستتت یافت. اهای معینی به تولید بیشی از نهادهتوان با استتتفادهوری در فرآیند تولید میبا افزایش بهره
بهینه از  یوری نیروی کار و سرمایه در حقیقت استفادهتولید، عامل نیروی کار و سترمایه هستتند، به همین دلیل دو مفهوم بهره

های ی بهینه از ترکیب عاملهای تولید استتتفادهوری کل عاملچنین بهرهدهد. همهای نیروی کار و ستترمایه را نشتتان میعامل
 یهای تولید، یکی از منابع مهم تامین کنندهنهادههای تولید، علاوه بر رشد کمی وری کل عاملدهد. رشد بهرهان میمذکور را نش

 یدهد. برای محاستتبهباشتتد و در واقع به نوعی مدیریت استتتفاده از منابع تولید را نشتتان میرشتتد اقتصتتادی در ستتطح کلان می
 گیرد.سنجی، حسابداری رشد و روش شاخص عددی مورد استفاد قرار میی اقتصاد به طور کلی سه شیوهوری بهره

 

 های تولیدوری کل عاملهای برآورد شاخص بهرهشیوه -2-2

  1کندریک یشیوه -2-2-1

رای تخمین کندریک از یک تابع تولید ب است.که توسط کندریک پیشنهاد شده مبتنی بر میانگین وزنی کار و سرمایه  ییشیوه
 است. 4ی آن مطابق رابطهتولید  هایوری کل عاملشاخص بهره کرد و وری استفادهبهرهتغییرات 

 

(4) 
 ی فوق:در رابطه

:TFP تولید هایوری کل عاملبهره.  tV: واقعی )به قیمت ثابت( یارزش افزوده.  tK: ارزش موجودی سرمایه به قیمت ثابت.  L: 

در الگوی کندریک  .سهم  عامل کار در ارزش افزوده: β  .امل سرمایه در ارزش افزودهسهم ع :α  .تعداد نیروی کار یا نفر ساعت

-α ی ثابت نسبت به مقیاس بکار گرفته شوداگر فرض همگنی خطی یا بازده .از فروض همگنی تابع تولید استفاده شده است

1=β خواهد بود و تنها نیاز به برآورد پارامترα .است 
 

 2دیویزیا یهشیو -2-2-2

 برایداگلاس را  -دیویژیا توابعی به فرم کاب  است. 6ی رابطهصورت ه ب های تولیدوری کل عاملشاخص بهره شیوه،در این 
 .نمایدتولید توصیه میهای وری عاملبهره گیریاندازه یمحاسبه

 

(6) 

در شرایط رقابت کامل که به  .هد شدخوا  α-1=β ،کار گرفته شوده اگر فرض همگنی خطی یا بازدهی ثابت نسبت به مقیاس ب

بنابر  .ندباشهای تولیدی نسبت به سرمایه و کار میبیانگر کشش βو  αشود، وری نهایی آن پرداخت میبهره یهر عامل به اندازه
ایه در های تولیدی کار و سرماز کشش ،تولید وجود ندارد هایهای عاملاین، در شرایطی که اطلاعات آماری در خصوص سهم

 شود.میاستفاده تولید  هاوری کل عاملبرآورد بهره

 3سولو یماندهی . شیوه2-2-3

. در این کندوری چند عامل را محاسبه میروش مانده سولو مطابق بر تئوری تولید اقتصاد خرد بوده و به طور مستقیم رشد بهره
ای هگردد. در این محاسبات نرخ رشد نهادهوری کل محاسبه میههای تولید به عنوان رشد بهرشیوه، تفاضل رشد ستانده و نهاده

 ی نسبت به مقیاس ثابتی حسابداری، بازدهشوند. در شیوههای کل موزون میها در هزینهتولید با استفاده از سهم هر یک از آن
واقع این در اشد. بندگان مفروض میپذیر بودن تولیدکنفرض شده و شرایط رقابت کامل و حداکثر سود برای تولید کننده و قیمت

 است. 6ی رابطهصورت ه به زبان ریاضی ب و باشداز رشد تولید نمی هاچیزی جز تفاضل میانگین موزون رشد عامل روشی
(6) 

                                                           
1. Kendrick  Index of  Total  Factor Productivity 
2. Divisia Index of  Total  Factor Productivity 
3.Solow Residual Index of  Total  Factor Productivity Divisia Index 

^^^^
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 هاوری کل عاملنیروی کار و سرمایه قابل توضیح دادن نیست به رشد بهره ، آن بخش از رشد تولید که توسط رشد کمیتعبیریه ب
 .شودمنتسب می

 های پژوهش(ها )یافتهتجزیه و تحلیل داده -9 
( Q(( و متغیر وابسته حجم تولید آب )Eو انرژی )( K)(، موجودی سرمایه Lپژوهش، عامل تولید )نیروی کار )مستقل متغیرهای 

داگلاس استفاده شده است. به طور  -ابو برای برآورد تابع تولید از تابع ک 1های پژوهش، از مشاهدات ترکیبیاست. منطبق بر داده
کلی در مطالعاتی که مستلزم مشاهدات آماری است، سه گروه از مشاهدات سری زمانی، مقطعی و ترکیبی وجود دارد. مشاهدات 

ی زمانی مشخص در طول یک دوره (n)هایی هستند که بر اساس آن مشاهدات با تعداد زیادی از متغیرهای مقطعی ترکیبی، داده
(t) های نامند. استفاده از دادهزمانی میهای مقطعی و سری از داده های ترکیبیهای آماری را دادهباشند. در این صورت دادهمی

 Fegheh Mahidi) ها را دارندپذیری، حذف یا کاهش اریب تخمین و کاهش هم خطی دادههایی مانند تشخیصترکیبی مزیت

and Ebrahimi 2014). ی زمانی های آب و فاضلاب شهری طی بازههای ارزیابی عملکرد مالی شرکتد نیاز از گزارشهای مورداده
 National Water and)آوری شده است ی الکترونیکی شرکت مادر تخصصی آب و فاضلاب کشور جمعو سامانه76-1386

Wastewater Engineering Company Publication 2015,2016). 
ها شامل ادهد تجزیه و تحلیلی مشاهدات ترکیبی و تخمین تابع تولید است، هت دادهای پژوهش که بر پایو ماهی نظر به شیوه 

(، انتخاب مدل آثار تصادفی 4(، آزمون تشخیص )آزمون چاو3(، بررسی همجمعی )همگرایی2های ماناییها )آزمونبررسی پایایی داده
ری کل وت. با استفاده از پارامترهای برآورد شده تابع تولید و روش کندریک، بهره( و برآورد تابع تولید اس6یا ثابت )آزمون هاوسمن

 محاسبه شده است. 1371 -1376های تولید برای دوره عامل
 

 های مانایی آزمون -3-1
لگو ایستا ی اهای سری زمانی، فرض این است که متغیرهاهای متداول اقتصاد سنجی در برآورد ضریب الگو با دادهاستفاده از شیوه

هستند. یک متغیر سری زمانی وقتی ایستا است که میانگین، واریانس و کوواریانس آن در طول زمان ثابت باقی بماند. در صورتی 
ود. برای های غلط شکه متغیرهای سری زمانی ناایستا باشند، احتمال دارد برآوردهای رگرسیونی سبب رگرسیون کاذب و استباط

نتایج بررسی مانایی استفاده شده است.  (2002)2های لیوین، لین و چواز نوع آزمون6های ریشه واحدرها از آزمونبررسی مانایی متغی
 ارایه شده است. 2متغیرها منطبق بر آزمون لیوین، لین و چو در جدول 

 

 : نتایج بررسی مانایی متغیرها بر اساس آزمون لیوین، لین و چو2جدول 

 عنوان
Item 

 سطح
Level 

 ی اولگیری مرتبهتفاضل
First Difference ی هم انباشتگیمرتبه 

Order of Integration ی آزمونآماره 
Statistic 

 احتمال آماره
Probability 

 ی آزمونآماره
Statistic 

 احتمال آماره
Probability 

 (Q)حجم تولید آب 
production volume)Q) 

1131/0 6461/0 624/6- 00/0 I(1) 

 (K)ودی سرمایه موج
Capital Stock(K) 

406/3- 0003/0 - - I(0) 

 (L)نیروی کار 
Labor(L) 

206/0- 4187/0 437/4- 00/0 I(1) 

 (E)انرژی 
Energy(E) 

773/0- 1604/0 203/8- 00/0 I(1) 

 

پذیرفته  0Hفرض است، در نتیجه  06/0تر از ی آزمون متغیر موجودی سرمایه در سطح، کماحتمال آماره 2بر اساس جدول 

                                                           
1.Panel Data  
2.Stationary 
3.Cointegration 
4.Chow Test 
5.Hausman Test 
6.Unit Root Test 
7.Levin, Lin & Chu (LLC) 
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ی آزمون سطح متغیرهای حجم تولید آب، نیروی کار و انرژی شود و متغیر فوق ایستا است. با توجه به این که احتمال آمارهنمی
شود و در نتیجه، متغیرهای فوق ناایستا هستند. از این روی برای تعیین ها رد نمیآن 0Hاست، بنابر این فرض  06/0تر از بیش
ی اول استفاده گیری مرتبهی تفاضلایی متغیرهای حجم تولید آب، نیروی کار و سرمایه که ناایستا هستند، ابتدا از شیوهی ماندرجه

اول  یگیری مرتبهی متغیرهای حجم تولید، نیروی کار و انرژی در تفاضلنظر به این که احتمال آماره 2ی جدول شود. بر پایهمی
یری گها با یک مرتبه تفاضلشود و دادهمبنی بر وجود ریشه واحد پذیرفته نمی 0Hاست، لذا فرض  06/0داری تر از سطح معنیکم

 اند.ایستا شده
 

 گرایی(بررسی همجمعی )هم -9-2

در صورتی که متغیرهای مدل ایستا نباشند، برآورد مدل ممکن است سبب رگرسیون کاذب شود. از این روی در وضعیتی که برخی 
ود تا شهای همجمعی انجام میآزمونا و برخی ناایستا باشند، برای جلوگیری از رگرسیون کاذب قبل از برآورد مدل، متغیرها ایست

مطابق  .(Fegheh Mahidi and Ebrahimi 2014)ی بلندمدت، الگوی مورد نظر تخمین زده شود پس از اطمینان از وجود رابطه
 1دهد، از آزمون کائوو انرژی را نشان میتا بودن متغیرهای حجم تولید، نیروی کار از آن جایی که آزمون ریشه واحد ناایس 1جدول 

 آمده است. 3( برای بررسی همجمعی استفاده شد. نتایج آزمون در جدول 1777)
 

 : بررسی وجود همجمعی متغیرها براساس آزمون کائو 9جدول 
 ی آزمونآماره

Statistic 
 احتمال آماره

Probability 
767/7- 00/0 

 

شود )عدم است، وجود همجمعی برآورد تابع تولید آب پذیرفته می 06/0تر از ی آزمون کمبا توجه به احتمال آماره 3مطابق جدول 
یی بلند مدت وجود دارد. بنابر این مشکل رگرسیون کاذب وجود (. به تعبیری بین تمام متغیرهای مدل رابطه0Hپذیرش فرض 
 .نخواهد داشت

 

 ون تشخیص چاوآزم -9-9

شود. در این آزمون، ( استفاده میFی آزمون فیشر )از آزمون چاو و آماره3های ترکیبیو داده2تلفیقی هایبرای گزینش بین داده

ته شود پذیرف شود. در صورتی که فرضیهها بررسی میمقابل فرض ناهمسانی عرض از مبداها در فرض یکسان بودن عرض از مبدا
ورد تایید ها و استفاده از مدل رگرسیون تلفیقی مها برای مقاطع مختلف بوده و قابلیت تلفیق شدن دادهودن شیببه معنی یکسان ب

شود. های ترکیبی پذیرفته میاما در صورت عدم پذیریش فرضیه، داده .(Fegheh Mahidi and Ebrahimi 2014)گیرد قرار می
 است. 4نتایج آزمون چاو مطابق جدول 

 

 های تلفیقی یا ترکیبینتایج آزمون چاو برای انتخاب داده: 4جدول 
 آزمون
Test 

 ی آزمونآماره
Statistic 

 

 ی آزادیدرجه
Degree of 
Freedem 

 احتمال آماره
Probability 

 
F لیمر 

Cross-Section F 
62/102 (33/33) 00/0 

 (x2) کای دو
Cross-Section 

Chi-Square  
47/878 33 00/0 

 

 0Hاست، لذا فرض  55/5داری تر از سطح معنی، از آن جایی که احتمال آزمون کم4ه اطلاعات جدول با توجه ب
 شود و استفاده از روش اثرات ثابت مانعی ندارد.پذیرفته نمی

 آزمون هاوسمن -9-4

                                                           
1.Kao 
2.Pool 
3.Panel 
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و  مون تعامد اثرات تصادفیهاوسمن برای آزهای ترکیبی، از آزمون بعد از انجام آزمون چاو و تایید فرض مبنی بر بکارگیری داده
تصادفی  فردی، اثراتو فرض مقابل  اثرات فردی، ثابت هستندبه این معنی است که . فرض صفر شوداستفاده می مستقلمتغیرهای 

 .است 6 نتایج آن مطابق جدول .(Fegheh Mahidi and Ebrahimi 2014) هستند
 

 : نتایج آزمون هاوسمن برای انتخاب اثرات ثابت1جدول 

 در مقایل تصادفی 
 x)2(ی کای دو آماره

Cross-Section 
Chi-Square 

 ی آزادیدرجه
Degree of 
Freedem 

 احتمال آماره
Probability 

 
22/256 3 55/5 

 

شود و از پذیرفته نمی 0Hاست، لذا فرض  06/0تر از ی آزمون کمدهد به دلیل این که احتمال آمارهشان مین 6اطلاعات جدول 
 اثرات ثابت باید استفاده شود.  یشیوه
 برآورد تابع تولید -9-1

ی خدمات را بر عهده دارند. این واحدها با استفاده از ی تولید و توزیع کالا و ارایههای اقتصادی واحدهایی هستند که وظیفهبنگاه
وند. شهای تولید مشخص میاستفاده از تابع های فوق باکنند، به طوری که شیوهمیها را به ستانده تبدیل های موجود، نهادهشیوه
های هادهی ترکیب مؤثر نی اصول علمی برای کمک به مدیریت در اتخاذ تصمیم راجع به نحوهاقتصادی تولید بر پایه هاینظریه

یل به اده شده است. نی موجود بنا نههاترین هزینه و توجه به شیوههای معین )کالا یا خدمت( با کممورد نیاز برای تولید ستانده
های اقتصادی همواره سعی دارند که با منابع سازی هزینه میسر است، زیرا بنگاهاین هدف از طریق حداکثرسازی سود یا حداقل

 محدود به حداکثر سود دست یابند. 
نسندنتال یف، اسپیلمن و تراگ، لئونتلو، تابع تولید با کشش جانشینی ثابت، ترانس1داگلاس -های تابع تولید، شامل تابع کابمدل
ترین ، کمتفادهمورد استابع د تا شواین باید سعی  بنابر ،هایی بر نتایج خواهد داشت، محدودیتتولید هر نوع تابع استفاده ازباشند. می

تابع .(Sajadifar and Davoodabadi 2016) برخوردار باشد سنجی از انعطاف زیادی محدودیت را اعمال نماید و به بیان اقتصاد

خصوصیات این تابع تولید ضرورت، همگنی، پیوستگی، مشتق  (. از2ی است )رابطههای تولید از پرکاربردترین تابع داگلاس -تولیدکاب
ه این تابع دهد کها را نشان میهای تولید نهادهداگلاس، کشش –باشد. پارامترهای تابع کاب پذیری، غیرمنفی بودن و غیرتهی بودن می

 داگلاس شامل موارد زیر است: -های تابع کابترین محدودیتدهد. مهمصیت ضرورت مصرف نهاده را به وضوح نشان میخصو
صرف ها در سطوح مختلف مها است، به این معنی که بر اساس این تابع، کشش تولید نهادههای تولیدی نهادهثابت بودن کشش

وح ها در سطهای به کار برده شده ندارد، در حالی که در دنیای واقعی این کششها یکسان است و ارتباطی به مصرف نهادهنهاده
 ها متفاوت است. مختلف مصرف نهاده

 .ی تابع تولید  نیستدهد و قادر به تعیین هر سه ناحیهداگلاس تنها یک تابع تولید را برای نهاده نشان می -تابع کاب

 گردد و کشش جانشینی آن نیز برابر یک استوجه به سطح تولید مشخص میی نسبت به مقیاس بدون تدر این تابع، بازده

.(Arabzadeh kafash and Borimnejad 2014)  

 
Q=ALαkβEλ 

 
ی شود )رابطهیمتابع خطی تبدیل داگلاس شکل غیرخطی و نمایی دارد، با گرفتن لگاریتم به یک  -ی فوق، تابع کابمطابق رابطه

 Sajadifar and Davoodabadi) انرژی است  Eموجودی سرمایه و Kنیروی کار،   Lار تولید،مقد Qرابطه،  (. در این8

2016). 
 

 (8          )                                                                                               lnQ=lnA+ΑlnL+βlnK+λlnE 

                                                           
1.Cobb-Douglas 

  (2) 
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های ترکیبی در مقابل دادهای تلفیقی و انتخاب اثرات فردی ثابت در مقابل انتخاب داده بعد از انجام دو آزمون چاو و هاسمن و
  است. 6داگلاس مطابق جدول  -ی تابع کاباثرات تصادفی، نتایج برآورد تابع تولید آب بر پایه

 

 شهری  : نتایج برآورد تابع تولید آب در صنعت آب و فاضلاب2جدول 
 متغیر

Variable 
 ضریب)کشش(

Coefficient(Elasticity) 
 انحراف معیار خط

Std. Error 
 ی آزمونآماره

Statistic 
 احتمال آماره

Probability 
 (C)جزء ثابت 

Constant(C) 
722/1 276/0 626/6 00/0 

 (L)نیروی کار 

Labor(L) 
327/0 032/0 202/8 00/0 

 (K)موجودی سرمایه 
Capital Stock(K) 424/0 021/0 106/20 00/0 

 (E)انرژی 

Energy(E) 
214/0 026/0 460/8 00/0 

 

 شود. تعریف می 1ی تابع تولید صنعت آب و فاضلاب به صورت معادله 6مطابق جدول 
 

Q=1/927+0/329L+0/424K+0/214E 
 

 تحلیل نتایج  -4
 نتایج برآورد تابع تولید-4-1

های های تولید )کشش( و عامل722/1ضرایب جزء ثابت ) 6های جدول ارایه شده است. داده 6ی در جدول نتایج برآورد رابطه
( اختصاص دارد و گواه این موضوع است که صنعت 42/0) ترین ضریب به موجودی سرمایهدهد. بیشهای تولید( را نشان میعامل

ترین تمرکز یشت بایستی ببر است و نیاز فرآوان به منابع مالی دارد. بنابر این مدیریت ارشد صنعآب و فاضلاب یک صنعت سرمایه
 ها داشته باشد )مدیریت بر مبنای استثنا(.ی آتی آنها و توسعهخود را برای نگهداری وضعیت موجود سرمایه

( و این به دلیل نیاز فراوان به نیروی انسانی 33/0یی دارد )رفت سهم نیروی کار نیز ضریب قابل ملاحظههمان طوری که انتظار می
درصد نیروی انسانی صنعت فقط در بخش بهربرداری آب  62برداری است، به طوری که به تقریب ات و بهرهدر راهبری عملی

ی آزمون تمام متغیرها چنین احتمال آماره(.  هم21/0تر است )ها کمفعالیت دارند. ضریب متغیر انرژی در مقایسه با سایر عامل
ای هدار هستند. برخی از شاخصشود تمام متغیرها معنیابر این نتیجه میشود. بنپذیرفته نمی 0Hاست و فرض  06/0تر از کم

  ارایه شده است. 2کفایت برآورد تابع تولید آب در صنعت آب و فاضلاب در جدول 
 

 شهری  در صنعت آب و فاضلابهای کفایت برآورد تابع تولید آب : برخی از شاخص9جدول 
 شاخص

Index 
 مقدار

Value 
 ضریب تعیین 
R-squared 

822/0 

 ضریب تعیین تعدیل شده 
Adjusted R-squared 

826/0 

 ی آزمون فیشر آماره
F-statistic 

27/671 

 ی آزمون فیشراحتمال آماره
    Prob(F-statistic) 

00/0 

 واتسون-دوربین
Durbin-Watson Statistic 

822/1 

 

 تابع تولید آب در صنعت آب و فاضلاب حایز اهمیت است: های کفایت برآوردموارد زیر در خصوص شاخص 2مطابق جدول 
درصد حجم تولید صنعت آب و فاضلاب به  2/82دهد درصد است که در سطح مطلوبی قرار دارد و نشان می 2/82ضریب تعیین 

 (1ی )معادله 



 ات دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آبمقال

123 

 باشد.می (Ɛ)ها درصد( مربوط به سایر عامل 3/12های موجودی سرمایه، نیروی کار و انرژی اختصاص دارد و مابقی )عامل
 شود.های مدل نتیجه میتر است، لذا استقلال باقی ماندهبزرگ 6/1( از استاندارد 822/1مقدار دوربین واتسون )

شود و نتیحه پذیرفته نمی 0Hاست، بنابر این فرض  06/0تر از ی آزمون فیشر )تجزیه و تحلیل آنالیز واریانس( کماحتمال آماره
 دارای کفایت لازم است. دهشود تابع تولید برآورد شمی

 های تولید آببینی میزان عاملپیش -4-2

)درصد  10ی )درصد تغییرات عامل نیروی کار(، رابطه 7ی ( و رابطه6های تولید )جدول های عاملبا در اختیار داشتن کشش
های تولیدی میزان عامل 1376سال توان برای )درصد تغییرات عامل انرژی( می 11ی تغییرات عامل موجودی سرمایه( و رابطه

 بینی کرد.موجودی سرمایه، نیروی کار و انرژی صنعت آب و فاضلاب کشور را پیش
 

(7) 
 

 :LƐدرصد تغییرات نیروی کار،  :    : حجم تولید آب )میلیون مترمکعب(، Qدرصد تغییرات حجم تولید،  :ی فوق،    مطابق رابطه
 مقدار عامل نیروی کار )نفر( است. L:کشش عامل تولید نیروی کار و 

 

(10) 
 

،     تغییرات موجودی سرمایه:     : حجم تولید آب )میلیون مترمکعب(،Qدرصد تغییرات حجم تولید،  :ی فوق،     مطابق رابطه

KƐ کشش عامل تولید موجودی سرمایه و:K: مقدار عامل موجودی سرمایه )میلیارد ریال( است 
 

(11) 
 

:کشش عامل EƐتغییرات انرژی، :: حجم تولید آب )میلیون مترمکعب(،     Q درصد تغییرات حجم تولید، :ی فوق،     ابطهمطابق ر
  مقدار عامل انرژی )میلیون ریال( است. E:تولید انرژی و 

بینی شود. پیش  1376ی هاهای تولیدی، ابتدا باید حجم تولید برای سالبینی حجم تولید و عامللازم به ذکر است که برای پیش
ی ی رگرسیون خطی، اعمال برخی تعدیلات، مقایسهبا شیوه 1384-76های برای این منظور بر اساس اطلاعات حجم تولید سال

میلیون مترمکعب تخمین زده شد که درصد تغییرات  6،766معادل  1376ها و اطلاعات موجود میزان حجم تولید آب سال بینیپیش
 (. 12ی درصد خواهد بود )رابطه 7/1حدود  1376ل آن نسبت به سا

 

(12         )                                                                                                                        t35/64  +6/4054 Q= 
 

و  1376بینی حجم تولید آب  سال و پیش 11الی  7های ه از رابطهباشد. با استفاد یزمان م tحجم تولید و  Q ی بالا،در رابطه
های تولید )موجودی سرمایه، نیروی کار و انرژی( برای سال ،درصد تغییرات عامل1376محاسبه تغییرات آن نسبت به سال 

 بینی شده است.پیش 8مطابق جدول 1376
 

 1932برای سال های تولید آب با تغییر حجم تولید : تغییرات عامل1جدول 

 سال
Year 

 حجم تولید آب
 )میلیون مترمکعب(

Production 
Valume(Million 

M³( 

تغییرات حجم تولید آب 
 )درصد(

Percentage Change 
in 

Production Valume 

 موجودی سرمایه
 )درصد(

Percentage 
Change in 

Capital Stock 

 نیروی کار
 )درصد(

Percentage 
Change in 

Labor 
 

 انرژی
 )درصد(

Percentage 
Change in 

Energy 

1376 5956 1/90 4/481 5/775 8/879 
 

های تولید آب در صنعت آب و بینی عامل، پیش6های بدست آمده در جدول شماره و کشش  8ی اطلاعات جدول شماره  بر پایه
 ارایه شده است. 7در جدول  1376 فاضلاب برای سال

 

K

Q

K Q

K 






E

Q

E Q

E 






Q

Q



L

Q
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Q

Q


Q

Q
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L
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 6931برای سال های تولید آب در صنعت آب و فاضلاب لبینی میزان عام: پیش3جدول 

 سال
Year 

 موجودی سرمایه
 )میلیارد ریال(

Capital Stock 

(billion Rial) 

 تعداد نیروی کار
Number of 

Labor 

 انرژی
 )میلیارد ریال(

Energy 
(billion Rial) 

1376 10،686 2،612 125 
 

نفر نیروی  2612گذاری جدید، جذب هزار میلیارد ریال سرمایه 10686مکعب آب، به میلیون متر 6766، برای تولید 1376در سال 
دهد میلیارد ریال برای خرید انرژی نیاز است. اطلاعات این جدول به صراحت نشان می 126تر به میزان  کار و صرف مخارج بیش
 های تولیدی انجام دهد.و تامین عامل های لازم را تامین منابع مالی برای تجهیزریزیمدیریت ارشد باید برنامه

 

 های تولیدوری عاملشناسایی بهره -4-9

گردد، بنابر این با زیان انباشته مواجه درصد هزینه تمام شده از مشترکین دریافت می 42های آب و فاضلاب شهری حدود در شرکت
های کاهش زیان به ترین شیوهوری یکی از مهمبهره باشند. بهبود و ارتقایهای جدی میبوده و به لحاظ مالی دارای محدودیت

های آن به صورت علمی و دقیق محاسبه شود. این وری لازم است تا شاخصهای بهرهآید. برای دستیابی به هدفحساب می
 های بهره ری انجام شده است.مطالعه برای نخستین مرتبه در سطح کشور با هدف تجزیه و تحلیل شاخص

 ها( قابل ملاحظه است. نظر به اینهای پارامتریک و ناپارامتریک )مدل تحلیل پوششی دادهوری از دو رویکرد مدلبهرهشناسایی 
رد. ی پارامتریک محاسبه کهای تولیدی را به شیوهوری کل عاملتوان بهرهکه ضرایب برآورد توابع تولید در دسترس است می

استفاده شده است.  16الی  13های تولید از رابطه های وری کل عاملانرژی و بهرهوری سرمایه، نیروی کار، برای محاسبه بهره
 Wang et)(  محاسبه شده است 2012های ارزش ستانده، موجودی سرمایه و انرژی بر اساس مطالعه وانگ و همکاران )شاخص

al. 2017). ( 2016( و مولینوس و همکاران )2016شیبابا ) های تولید مطالعه ماتبوا ووری کل عاملی بهرههمچنین مبنای محاسبه
 .(Matebua and Shibabawb 2015,Molinos et al.2016)بوده است

 

(13) 
 1370ی ارزش ستانده به قیمت سال پایه

ی ارزش موجودی سرمایه به قیمت سال پایه وری سرمایه= بهره
1370 

   

(14) 
 1370ی ارزش ستانده به قیمت سال پایه

 وری نیروی کاره= بهر
 تعداد نیروی کار

   

(16) 
 1370ی ارزش ستانده به قیمت سال پایه

 وری انرژی= بهره
 1370ی ی انرژی به قیمت سال پایههزینه

   

 وری کل= بهره 1370ی ارزش ستانده به قیمت سال پایه (16)
αL+βK+λE 

 

ژی ری اناطلاعات ارزش ستانده، موجودی سرمایه، تعداد نیروی انسانی و هزینه وری لازم است تاهای بهرهی شاخصبرای محاسبه
 ارایه شده است.   10ی اطلاعات تشریح شده و خلاصه آن در جدول آوری و محاسبهآوری و استخراج گردد. در ادامه نحوه جمعجمع

ضرب حجم فروش خالص آب در از حاصل 1371: ارزش ستانده به قیمت ثابت سال 1371ارزش ستانده به قیمت ثابت سال  
 به دست آمده است.  1371متوسط قیمت فروش یک متر مکعب آب در سال 

های ثابت مشهود( )دارایی 11ی المللی حسابداری شمارهمطابق استاندارد بین: 1371ارزش موجودی سرمایه به قیمت ثابت سال  
از ن آو بازسازی محل نصب دارایی برچیدن سازی و یادهپمخارج رآورد اولیه بدارایی ثابت مشهود شامل  یبهای تمام شدهاجزای 
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در زمان تحصیل دارایی، این مخارج و تعهد مرتبط با آن بر اساس شود. بابت تعهدی است که در زمان تحصیل دارایی تقبل می
ا تطابق درآمد ب"و اصل  "شده تاریخیبهای تمام "، اصل  "تدام فعالیت"با توجه به فرض  شود.گیری میارزش فعلی اندازه

شود. بدین منظور در این ها ثبت و گزارش میهای تاریخی و به قیمت ارزش دفتری در حسابموجودی سرمایه به قیمت "هزینه
لاب های آب و فاضموجودی سرمایه شرکت "ریزیهای تعدیل آحاد بها سازمان مدیریت و برنامهشاخص"مطالعه ابتدا با استفاده از 

شهری به روز شده و سپس برای محاسبه موجودی سرمایه به قیمت ثابت سال، موجودی سرمایه به روز شده بر  شاخص کالاهای 
 در نظر گرفته شده است. 1371یی سال یی تقسیم شده است. لازم به ذکر است که سال پایه شاخص کالاهای سرمایهسرمایه

ضرب حجم برق مصرفی در متوسط از حاصل 1371هزینه انرژی به قیمت ثابت سال  :1371ی انرژی به قیمت ثابت سال هزینه 

 به دست آمده است.  1371یک کیلو وات ساعت برق در سال  قیمت 

 

  1931-31های صنعت آب و فاضلاب طی سال 31های تولید به قیمت سال : ارزش ستانده و عامل10جدول 

 سال
Year 

 ارزش ستانده 
 )لمیلیارد ریا(

Output Value 
(billion Rial) 

 نیروی کارتعداد 
Number of 

Labor 

 موجودی سرمایه
 )میلیارد ریال(

Capital Stock 
(billion Rial) 

  انرژیهزینه 
 )میلیارد ریال(

Energy 
(billion Rial) 

1391 9,926 42,331 222،673 678 

1392 10,495 41,911 224،866 678 

1393 11,029 45,262 226،400 622 

1394 11,261 44,795 242،622 611 

1376 11,505 45,321 242،766 623 

نیروی  ، موجودی سرمایه،ارزش ستاندههای شاخص 1301بر اطلاعات سال  15با تقسیم اطاعات هر ستون  جدول 
های وری عاملهرههای بشاخص 16الی  13های ها و رابطهو انرژی محاسبه شده است. با استفاده ازاین شاخص کار

 ارایه شده است.  11های تولید محاسبه و در جدول وری کل عاملتولید و بهره
 

  1931-31های های تولید در صنعت آب و فاضلاب شهری طی سالهای تولید و کل عاملوری عامل: بهره11جدول 

سال 
year 

شاخص ارزش 
 ستانده

Output 
Value 
Index 

شاخص موجودی 
 سرمایه

Capital Stock 
Index 

شاخص 
 نیروی کار
Labor 
Index 

 انرژیشاخص هزینه 
Cost of 

Energy Index 

بهره وری 
 سرمایه

Capital 
Producti

vity
 

بهره وری نیروی 
 کار

Labor 
Productivity 

 بهره وری انرژی
Energy 

Productivity 

بهره 
 وری کل
TFP 

1391 100 100 100 100 100 100 100 100 
1392 106 86 99 93 123 107 113 115 
1393 111 75 107 103 147 104 108 120 
1394 113 88 106 105 129.6 107 109 116 
1396 116 89 107 120 129.3 108 97 113 

 

کاهش داشته  76و   74های افزایش و در سال 73و  72های وری سرمایه در سالشود که بهرهمشاهده می 11ی جدول بر پایه
ها به دارایی های در جریان تکمیل بخش آب در این سال 73و  72های تواند به دلیل این باشد که در سالن موضوع میاست. ای

های در جریان تکمیل میزان ایجاد دارایی 76و  74های برداری رسیده و با ایجاد ارزش ستانده همراه بوده باشد. در سالبهره
تغییرات چندانی نداشته  76الی  71وری نیروی کار از سال وری سرمایه کاهش یابد. بهرهافزایش داشته و سبب شده است که بهره

 . تر از جذب و ریزش نیروی انسانی ناشی شده استوری نیروی کار بیشاست و به تقریب ثابت مانده است. تغییرات جزیی بهره
دهد که مقدار خود رسیده است. این موضوع نشان می ترینبه کم 76روند کاهشی داشته و در سال  72وری انرژی از سال بهره
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های آب و فاضلاب شهری برای کاهش مصرف انرژی در فرآیند تولید با موفقیت همراه نبوده است و این های شرکتبرنامه
های عامل وری کلسازی مصرف انرژی طراحی و اجرا نمایند. بهرههای جامع و مدونی برای بهینهها لازم است که برنامهشرکت

های با کاهش همراه بوده است. کاهش این شاخص در سال 76و  74های افزایش داشته و در سال 73و  72های  تولید در سال
وان توری نیروی کار بوده است. همچنین برای این کاهش میوری سرمایه و انرژی و ثابت بودن بهرهناشی از کاهش بهره 76و  74

، تقاضای آب ینده و پرشتابآافزایش فزتر از قیمت تمام شده توسط دولت )اقتصاد دستوری(، روش آب کمبه  دلایل تعیین قیمت ف
  .اشاره نمود داری اقتصادیدم امکان اعمال بنگاه، و عگذاری در بخش آبکاهش سرمایه، کاهش فنآوری تولید

 

 گیرینتیجه -1
ها با زیریتواند در بهبود برنامهوان نکات چندی را به ذهن سپرد که میتچه در این پژوهش به وقوع پیوست، می با مروری بر آن

 شرایط محیطی مفید واقع گردد: تحولات وتوجه به 
باشد. اعات میها و وجود اطلبینی فعالیتریزی و پیشگذاری شده مستلزم شناسایی وضعیت موجود، برنامههای هدفنیل به سیاست 

ی کمی از هاها و مدلاعاتی که ناشی از تجزیه و تحلیل علمی باشد، بسیار مؤثر خواهد بود. تئوریدر این راستا دسترسی به اطل
ا در ها، اطلاعات لازم رهایی هستند که با در نظر گرفتن تمامی جوانب از جمله محدودیتترین شیوهجمله علم اقتصاد، از مطمئن

ی قادر به تولید اطلاعات با ضریب اطمینان بسیار، شناسایی نقاط ضعف، تحلیل های علمرو مدلدهند. از ایناختیار مدیریت قرار می
 باشند.  ها میی تولید برای بهبود و افزایش فعالیتوضعیت موجود و آینده

ترین سهم عامل تولید به موجودی سرمایه اختصاص دارد. های برآورد تابع تولید آب در صنعت آب و فاضلاب بیشمطابق ضریب 
هزار میلیارد ریال گزارش شده است. بنابر  2/263معادل  1374دفتری موجودی سرمایه در بخش آب در پایان سال مالی  ارزش

ری وهای و افزایش بهرهریزیی بهینه از موجودی سرمایه )تاسیسات، تجهیزات و مستحدثات( نقش زیادی در برنامهاین استفاده
 تواند بسیار کارگشا باشد:های زیر میاین زمینه انجام فعالیت صنعت در فرآیند تامین و توزیع دارد. در

 برداری.های قابل بهرههای در جریان ساخت )غیرمؤثر( به داراییتبدیل پروژه 
 های مؤثر. های راکد با داراییجایگزینی دارایی 
 های در جریان ساخت.سرعت بخشیدن و اولویت تکمیل و ساخت پروژه 
 ها، افزایش طول عمر مفید و کاهشگذاریی بهینه از سرمایهها برای استفادهع به منظور استقرار مدیریت داراییریزی جامبرنامه 

 های تعمیرات. هزینه

 ها.سنجی و مطالعات اقتصادی قبل از اجرای پروژهامکان 
ها است، یتی فعالنابع مالی برای توسعهها و تامین مهای آب و فاضلاب، مستلزم حفظ سرمایه، مدیریت هزینهی بقای شرکتلازمه

های فروش برای تامین حداقل رفاه و بهداشت عمومی تحت کنترل مستقیم دولت است، تلاش برای چرا که وقتی کنترل قیمت
 ترین راهبردهای صنعت آب و فاضلاب است. ی پایدار از عمدهها و تامین منابع سرمایه و توسعهکنترل هزینه

های فردی، شغلی، سازمانی و محیطی در و عامل استوری ترین عامل در بهبود بهرهکه نیروی انسانی مهمن با توجه به ای
 عمل آورند.، بنابراین مدیریت بایستی در پرتو شناخت اهمیت عامل فوق، تدابیر لازم را برای ارتقای آنها به استوری آن مؤثر بهره

ریت گیری، همواره یکی از آرزوهای مدیها و کاهش ریسک در راستای تصمیمفعالیتبینی دسترسی به اطلاعات قطعی برای پیش
تواند اطلاعات با ارزشی را با قطعیت در اختیار مدیریت قرار های علم اقتصاد در این زمینه میهای کمی از جمله تئوریاست. مدل

 بدهند.
های علمی دارد، اما مزایای های فراوان و تخصص آوری دادهه جمعهای علمی از جمله برآورد تابع تولید نیاز بگرچه کاربرد مدل

م یافته صورت نظا ها را بهها کاربرد این مدلشود تمام سازماننماید و توصیه میها مشکلات تدوین را توجیه میبسیار کاربرد آن
 در نظر بگیرند. 
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Analyzing Productivity indices in urban Water and Wastewater Company 
 

Abstract 

Major investment and great operational expenditure are the special characteristics of the water and wastewater 

industry in the context of organizational mission. Planning production and improving the productivity of 

production factors in the frame of quantitative models are among conventional methods in the management of 

investments, costs and ensuring financial resources. This research is undertaken in the aim of identifying the share 

and elasticity of the urban water production factors and partial productivity and total factor productivity in the 

context of production planning. The data used are panel data according to volume of production and production 

factors (labor, capital stock and energy). The data were related to a time of 2006-2016 within the scope of 34 

urban water and wastewater companies (374 samples) and the econometric method applied was the fixed effect 

model to estimate the Cobb – Douglas production function. The results indicate that in the water and wastewater 

industry the elasticity of labor was 0.32, capital 0.42 and energy 0.21. The research findings show that the 

productivity of capital and energy as well as the total factor productivity had declined in the years 2015 and 2016 

while the efficiency of labor had remained constant. The research findings can be applied by the top management 

of the industry as a strong tool for strategic planning of production with a high level of reliability. 
 

Keywords: Cobb – Douglas production function, Elasticity of factor of production, Partial and total factor 

productivity, Water and Wastewater Company.  
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 BSCز ا یبی: ترکیآب و فاضلاب شهر یعملکرد شرکت ها یابیارز یشاخص ها یبند تیو اولو ییشناسا

 AHPو 
 

 طه احمدزاده ،یآباد میمهندس ابراه ،1یمهندس خشائ
 khashaeim@yahoo.com ، شرکت مهندسی آب و فاضلاب -1

 
 ،یصنعت آب و فاضلاب که افزون بر جنبه اقتصاد ژهیو در حال توسعه به یکشورها عیعملکرد صنا یابیامروز ارز یرقابت طیدر مح

و از  یپژوهش از نظر هدف، کاربرد نیدو چندان است. ا تیاهم یافراد جامعه دارد دارا یو سلامت یستیز طیبر شرا یمیمستق ریتأث
ژوهش مورد پ یامعه آماراست. ج یلتحلی – یفی( و از نظر طرح پژوهش توصی)پرسشنامه نظر سنج یدانیو م ایاجرا کتابخانه ثیح

 یعملکرد یهاشاخص و هاپژوهش مشتمل بر نسبت نیا یآمار هایاست. داده 1376در سال  یآب و فاضلاب شهر هایشرکت
شده بندی( رتبهAHP) یسلسه مراتب لیتحل ندی( و فرآBSCمتوازن ) یابیکارت ارز کیاز تکن یقتلفی از استفاده با که است هاشرکت

عملکرد  یابیارز یمتوازن برا یابیکارت ارز کینگرش تکن 4 انیدر م یداخل یتجار یندهایکه نگرش فرآ دهدیشان من جنتای. اند
متفاوت از تک  BSC چوبهر شرکت در چار ییعملکرد نها یابیبرخوردار است و ارز تیاهم نیآب و فاضلاب از بالاتر هایشرکت

 .باشدیعملکرد م یابیبودن ارز یبعد
 

 یسلسله مراتب لیمتوازن، تحل یابی، صنعت آب و فاضلاب، کارت ارزعملکرد یابی: ارزکلیدیهای واژه
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 مقدمه
ها برای توسعه، رشد و پایداری باشد همه سازمانارزیابی عملکرد، از وظایف اصلی هر سازمان و یکی از وجوه مدیریت عملکرد می

د سازمانی اثر بخش نیاز دارند که در قالب آن بتوانند کارایی و اثربخشی در عرصه رقابتی امروز، به نوعی سیستم ارزیابی عملکر
(. ارزیابی عملکرد سازمانی، 1373های سازمان، فرآیند و نیروی انسانی خود را مورد سنجش قرار دهند )صالحی و همکاران، برنامه
مالی تکافوی درک کامل از عملکرد سازمانی را های باشد. معیارهای سنتی و به عبارتی شاخصای پیچیده و چند وجهی میپدیده

آیند زیرا عملکرد تابعی است که هردوی معیارهای مالی و غیرمالی را بدست نداده و رهنمودی برای استراتژی در عمل بشمار نمی
و غیرمالی، ذی امتیازی متوازن به علت ایجاد نوعی توازن بین معیارهای مالی  ارزیابی در این بین کارتدهد در خود جای می

وه لاع  BSC های ارزیابی عملکرد برتری دارد. در روشمدت، نسبت به دگر روش و خارجی، اهداف بلندمدت و کوتاه نفعان داخلی
ر گیری و رشد نیز مورد ارزیابی قرا یندهای داخلی کسب و کار و یادآمالی، عملکرد سازمان از سه منظر مشتری، فر هایبر مقیاس
تواند میزان انطباق عملکردهای جاری با ( به کمک کارت ارزیابی متوازن یک سازمان می2012و همکاران،  1)بنتس می گیرد
های کلان را ارزیابی کرده و متناسب با آن، اقدامات ایجاد بهبود در فرآیندها، ایجاد انگیزش و تعلیم کارکنان و توسعه سیاست

بی متوازن رویکردی نوین در ارزیابی عملکرد و کنترل مدیریت است که به طور ویژه های اطلاعاتی را پایش نماید. کارت ارزیانظام
با راهبرد سازمان مرتبط شده است. در حال حاضر با توجه به تحولات شگرف در زمینه صنعت و مدیریت، وجود نظام ارزیابی 

حی و باشد)صالارزیابی عملکرد سازمان میگیری و عملکرد اجتناب ناپذیر است اما مسئله مهم در این خصوص چگونگی اندازه
دهد اما در خصوص وزن دهی و عملکرد سازمانی را در چند حوزه مورد بررسی قرار می BSC(. با وجود اینکه 1373همکاران، 

ت بندی و اهمی( لذا در این پژوهش به منظور رتبه2012باشد )بنتس و همکاران، اهمیت آنها در یک چارچوب جامع ناتوان می
استفاده شده است. انگیزه نهفته در این پژوهش آن است که تا حال  (AHP)ها از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی هریک از نگرش

شدند که این مطالعه نه تنها چندین شاخص را با بندی میهای آب و فاضلاب شهری در هر نسبت به صورت جداگانه رتبهشرکت
، این کند. با توجه به مطالب مطروحهبندی میها غیر از مالی ارزیابی و رتبهیز در سایر نگرشنمایید بلکه آنها را نهم ترکیب می

 باشد:پژوهش درصدد پیدا کردن پاسخی برای سؤالات زیر می
 باشد؟های کارت ارزیابی متوزان در صنعت آب و فاضلاب به چه صورتی میبندی اهمیت نگرشرتبه-

 باشد؟در صنعت آب و فاضلاب به چه صورتی می نگرش های هربندی اهمیت شاخصرتبه-

 باشد؟ها در قالب اوزان نسبی چهار نگرش مورد ارزیابی به چه صورتی میبندی شرکترتبه-
 

 مفاهیم نظری پژوهش

 کارت ارزیابی متوازن
هبود ضعف سازمان و ب پیچیدگی محیط عرصه رقابتی کسب و کار و افزایش انتظارات مشتریان، ضرورت آگاهی از نقاط قوت و

ذیر پاز پیش آشکار نمود. از این رو مدیران در جستجوی دستیابی به یک راه حل جامع، قابل اعتماد و انعطاف یشبیندها را آمستمر فر
ت دقیق و کافی از لاعاهای خود بتوانند اطجهت ارزیابی عملکرد سازمان خود بوده تا ضمن حصول اطمینان از اجرای استراتژی

و با نگاه به آینده، موجبات ارتقاء و بهبود سازمان خود را فراهم نمایند. یک روش  گاه امروز خویش در میان رقبا را بدست آوردهجای
مان را همچنین جایگاه ساز ارزیابی، بایستی قادر باشد وضعیت کلی سازمان را نسبت به اهداف سازمانی در هر لحظه ارائه نماید.

مان نیز های صورت گرفته در سازه بر اینها نشانگر میزان اثربخشی کلیه فعالیتلاوامون مشخص کند، عدر ارتباط با محیط پیر
 ، اما درعصر حاضر این مسأله به شدت موردباشدمیهای سنتی ارزیابی عملکرد، تأکید مدیران بر معیارهای مالی در سیستم .باشد

یکم با  در قرن بیست و دهد.تایج ضعیفی را در ارزیابی عملکرد ارائه میأکید صرف بر عملکرد مالی نتانتقاد قرار گرفته است 
اشتند را ند هاتیل موفقیت و شکست شرکلاتر شدن مسائل کسب و کار، معیارهای مالی به تنهایی توانایی انعکاس کامل دپیچیده

ر تلاش برای حل این مسئله با افزودن کاپلان و نورتون به عنوان نتیجه کار تحقیقی خود د 1772(. در سال 2004)کاپلان، 
( 1386تواند به ارزشیابی بلندمدت کمک کند روش ارزیابی متوازن را معرفی نمودند )حق شناس و همکاران، هایی که میمقیاس

                                                           
 Bents  
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اه گهای مالی متکی نیستند بلکه عملکرد خود را از سه دیدها برای ارزیابی عملکرد تنها به سنجشآنها دست یافتند که شرکت
(. این رویکرد را بعنوان مجموعه دقیق ارزیابی ناشی از 1376دهند )بادآور نهندی و همکاران، غیرمالی نیز مورد ارزیابی قرار می

ب نماید چارچونماید. مدیران در دنیای رقابتی امروز، دورانی را پیش رو دارند که آنها را ملزم میاستراتژی سازمان، توصیف می
رو یافتن شاخصی که بتوان با استفاده از آن عملکرد شرکت را با اطمینان های خود مستقر کنند. از اینر شرکتاقتصادی جدیدی د

روشی که درآن استراتژی سازمان  (. کارت ارزیابی متوازن،1383نسبتاً معقولی تشریح نمود یک ضرورت است )نوروش و همکاران، 
 سیستمی برای سنجش تحقق استراتژی و طریق اجرای آن، از تبدیل شده و گیریهای عملکرد قابل اندازهبه یک سری شاخص

 (:1373)صالحی و همکاران،  استد. این رویکرد دارای چهار نگرش به شرح زیر شومدیریت استراتژیک ایجاد می

مالی است که  های سنتی عملکردها و انتظارات سهامداران از سازمان چیست؟ این نگرش حاوی مقیاسنگرش مالی: خواسته-
 شوند.معمولاً به سودآوری مربوط می

ها و انتظارات مشتریان از سازمان چیست؟ چه اهداف و برنامه های اجرایی برای تحقق آن وجود دارد؟ نگرش مشتری: خواسته-
سهم ما  د؟ ودر زمان انتخاب معیارهای این نگرش بایستی به این دو پرسش پاسخ داده شود، مشتریان هدف ما چه کسانی هستن

در حل و ارائه این خدمت چیست؟ مشتریان منبع سودآوری و کسب و کارند، بنابراین ارضای نیازهای مشتری هدفی است که 
الخصوص صنعت آب و فاضلاب با توجه به رسالت اصلی آن که برقرار مستمر آب و خدمات بهداشتی دفع فاضلاب ها علیشرکت

 کنند.باشد دنبال میمی

 بایستیهایی مدنبال آن سهامداران چه فعالیت ها و انتظارات مشتریان و بهبرای دستیابی به خواستهآیندهای داخلی: نگرش فر-
هدف برتر یافتن در برخی فرآیندهای کسب و کار که  ها کدامند؟فعالیت یندهای کلیدی برای انجام اینآصورت پذیرد؟ و فر

ذینفعان جلب گردد. در این نگرش به فرآیندهای کلیدی شرکت در امر به استمرار خلق  ترین اثر را دارند، رضایت مشتریان وعظیم
 ارزش افزوده برای مشتریان و در نهایت سهامداران توجه خواهد شد.

 را آن نیازها بایستیندهایی که میآشناسایی شده و فر با توجه به اینکه نیازهای مشتریان و ذینفعاننگرش رشد و یادگیری: -
 باید هاییاییوانتها و قابلیت بایست انجام دهند؟ چهیندها را چه کسانی میآفر ها ود تعیین شده است، حال این فعالیتنساز محقق

دف اولیه ه با کارایی و اثربخش انجام گیرد؟ ساختارهای سازماندهی وجود داشته باشد تا کارها زیر در نیروی انسانی، تکنولوژی و
یربنایی جهت دستیابی به اهداف سه چشم انداز دیگر و نیز ایجاد رشد بلندمدت و بهبود از طریق افراد، این نگرش فراهم کردن ز

ها یک سرمایه غیرمحسوس است که در رشد باشد. از آنجایی که رشد کارکنان برای شرکتهای سازمانی میها و رویهسیستم
ای مختلف هورزد. طبق آنچه تشریح شد رابطه بین نگرشکید میباشد، این مقیاس به عملکرد کارکنان تأکسب و کار سهیم می
 باشد.( می1به شرح شکل شماره )

 

 

 

 

 

 

 

فرآیندهای تجاری 

 داخلی

 یادگيری و رشد

 مالی

 انداز و استراتژیچشم  مشتری

 BSCهای رابطه بین نگرش(: 1شکل )
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 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
رای ریزی باولین بار توسط ساعتی، جهت تخصیص منابع کمیاب و نیز جهت نیازهای برنامه (AHP)فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 

یل شده و گیری چند معیاره تبدهای تصمیمد. از زمان معرفی، این تکنیک تاکنون به یکی از پر کاربردترین روشارتش معرفی ش
های مختلف علایق و نیازهای انسانی مثل سیاست، اقتصاد و علوم اجتماعی و مدیریت به جهت حل مسائل بدون ساختار در حوزه

ای )مساوی، ضعیف، قوی، خیلی قوی و مطلق( توانایی مدیران در خلق نکته 6کند که مقایس کار رفته است. ساعتی استدلال می
کند. ای مینکته 7دهد. علاوه بر این، مصالحه بین هر دو گزینه پیوسته قادر به بکارگیری یک مقیاس تمایزات کمی را نشان می

( انجام خواهد 1ارائه شده در جدول شماره )ای نکته 7مقایسه پیوسته بین دو معیار، شاخص به شاخص طبق مقیاس  AHPرویکرد 
ها ها و نگرشها در یک چارچوب جامع ناتوان است و در عمل شاخصدر وزن دهی هر یک از نگرش BSCداد. با توجه به اینکه 

هنده های چند معیاره، امید دسازی و تلفیق سنجهبعنوان یک ابزار مفید بهینه AHPباشند، بندرت دارای اهمیت یکسانی می
های ، شاخصAHPبا  BSCرود. محققان بر این باور هستند که ترکیب بشمار می BSCهای مکانیزمی برای کمک به رفع محدودیت

ای ارجع باشد ارزش مقیاس مقایسه 𝐴𝑗نسبت به معیار  𝐴𝑖را شناسایی خواهد نمود. اگر معیار  BSCهای کلیدی عملکردی نگرش
𝑃(𝐴𝑖 , 𝐴𝑗) = 𝑎𝑖𝑗  معیار بیانگر شدت اهمیت𝐴𝑖  نسبت به معیار𝐴𝑗  باشد و اینکه ارزش مقیاس میگیرندگان نظر تصمیممطابق

𝑃(𝐴𝑗ای مقایسه , 𝐴𝑖) =
1

𝑎𝑖𝑗
خواهد بود. مقیاس در مقایسات زوجی این اجازه را به محقق خواهد داد که بهترین معیار را تعیین کند.  

باشد. مقایسه یک زوج معیار برای یک معیار تصمیم، در می 𝐴𝑗نسبت به معیار  𝐴𝑖معیار بیانگر ارجعیت قوی  𝑎𝑖𝑗های بالاتر رزشا
رنده گییک زمان مشخص بیانگر، تسهیل افشای ارجع بودن معیارها از طریق تحلیل یک هدف در زمان خاص، توسط تصمیم

 مقایسات زوجی مطابق با مقادیر مندرج در جدول زیر انجام خواهند شد: (.0220، 1باشد )ورونینمی
 

 ای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(: مقیاس مقایسه1جدول شماره )
 توضیح jنسبت به شاخص  iوضعیت مقایسه شاخص  عدد

 اهمیت برابری دارد Jنسبت به شاخص  iشاخص  ترجیح یکسان 1

 کمی مهمتر است Jاخص نسبت به ش iشاخص  کمی مرجع 3

 مهمتر است Jنسبت به شاخص  iشاخص  خیلی مرجع 6

 خیلی مهمتر است Jنسبت به شاخص  iشاخص  خیلی زیاد مرجع 2

 کاملاً مهمتر و قابل مقایسه نیست Jنسبت به شاخص  iشاخص  کاملاً مرجع 7

 دهدها بینابین را نشان میارزش بینابین اعداد مذکور 2،4،6،8

 
 باشد:( می2ها به شرح جدول شماره )های عملکردی مرتبط با هر یک از نگرششاخص

  

                                                           
 Voronin 
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 های عملکردی منتخبی برای هر نگرش(: شاخص2جدول )

 نماد شاخص نگرش نماد شاخص نگرش

ی
مال

 

 CUR نسبت جاری

ی
تر

ش
م

 

 PPCW درصد پوشش جمعیت آب

 PPCWW درصد پوشش جمعیت فاضلاب RTA فروش خالص به کل دارایی ها

 FIG سرانه دارایی ثابت ناخالص UMG رشد آحاد بازار

 MWSC تکمیل چرخه کوچک آب شهری CER هزینه های نقدی به فروش

 IS گذاری به ازای هر مشترکسرمایه EVA ارزش افزوده خالص

فرآیند داخلی 

 تجاری

 WMG رشد بازار آب PG ایدرجه حرفه

 ENEI رگذاری غیر موثر به  موثسرمایه

شد
و ر

ی 
ير

دگ
یا

 

 LP بهره وری نیروی انسانی

 LE اثربخشی نیروی انسانی ICR نرخ تشکیل سرمایه

 CCS پوشش سرانه مشترکین NAW درصد هدر رفت آب

 

 GVMP بهره وری عوامل تولید

 EP بهره وری تجهیزات

 EH ساعت آموزش کارکنان

 
در این مطالعه به شرح نمایه  AHP(، ساختار 2ای عملکردی مندرج در جدول شماره )هبا توجه به مبانی نظری مطروحه و شاخص

  باشد:زیر می

 
 پژوهش AHP(: ساختار 2شکل )

 

 روش شناسی پژوهش
 –ای و میدانی )پرسشنامه نظر سنجی( و از نظر طرح پژوهش توصیفی پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث اجرا کتابخانه
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 تحلیلی است. 
به این که طرح  با توجهدهد. را تشکیل می 1376های آب و فاضلاب شهری در بازه زمانی امعه آماری مورد پژوهش شرکتج

ه است. قرار گرفت مطالعه عملکرد آنها مورد و انتخاب شرکت( 36اعضای جامعه آماری )شامل  است کل تحلیلی -پژوهش توصیفی
مدیران ارشد و میانی  متشکل از آب و فاضلابنفر از خبرگان صنعت  16نظرات  ، ازدهی به معیارهابه منظور سنجش اهمیت و وزن

 گیری غیر احتمالی( استفاده شده است.استفاده از روش نمونه با) سازمان
 هاروش و ابزار گردآوری داده

ا ب ژوهش نیزپبانی نظری مباشد. های مالی حسابرسی شده میهای این پژوهش مبتنی بر اعداد و ارقام مندرج در صورتداده
بخش اول و از  ای درکتابخانه انگلیسی و تارنمای اینترنتی تهیه شده است. از روش استفاده از کتب و مجلات تخصصی فارسی و

 .نسبی معیارها استفاده شده است زوجی تحلیل سلسله مراتبی فازی برای سنجش اهمیت پرسشنامه مقایسه

 هاروش تجزیه و تحلیل داده
ها که معیارهای اصلی در این پژوهش هستند با در نظر گرفتن مبانی های عملکردی هر یک از شرکتها و شاخصدا نسبتابت

 ها در ارزیابی عملکرد از تحلیلهای مالی استخراج و سپس به منظور سنجش روایی این نسبتنظری و اطلاعات مندرج در صورت
ین پژوهش از صاحبنظران و خبرگان صنعت آب و فاضلاب در خصوص اهمیت این محتوی کمی و کیفی استفاده گردیده است در ا

ای، نظر خواهی بعمل آمده و همچنین در سنجش روایی کمی از نکته 6ها در ارزیابی عملکرد، در قالب مقیاس لیکرت شاخص
( اگر تعداد 2014) 2آیر و اسکالیاستفاده و محاسبات به کمک نرم افزار اکسل صورت گرفته است. بر اساس نظر   CVR)1(مقیاس 

هایی که دارای میانگین اهمیت به بالا باشد. در این تحقیق، مؤلفه 0,8نفر باشند باید مقدار نسبت روایی محتوایی  16پاسخگویان 
ر ه فرمول زیو به بالا بودند، به عنوان شاخص عملکردی پژوهش تأیید شدند. با توجه ب 0,8به بالا و نیز  نسبت روایی محتوایی  3

اند را داده 6تا  3، تعداد پاسخگویان که به مؤلفه نمره En، تعداد پاسخگویان وNمقدار نسبت روایی آن مؤلفه تعیین گردید که 
 باشد.می -1+ تا 1دهد و اینکه مقدار نسبت روایی محتوایی عددی بیت نشان می

 

2

2
N

N
n

CVR
E 


 

( جهت ارزیابی عملکرد مطابق با روایی 2های مندرج در جدول شماره )(، شاخص1م محاسبات مربوط به رابطه شماره )پس از انجا
 محتویی کافی انتخاب شدند.

ها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مطابق با مقایسه زوجی انجام شده از ها و نگرشدر ادامه وزن هریک از شاخص
 CR)3( یگان نسبت سازگاردهندهگان این صنعت محاسبه شده و به منظور اطمینان از دقت عمل لازم توسط پاسخصاحبنظران و خبر

باشد در خصوص مقیاس تجدید نظر بعمل آید و در غیر اینصورت  0,1در هر مقایسه محاسبه شد تا در صورتیکه این مقدار بیشتر از 
اری کمتر از سازگمحاسبات صورت گرفته در کلیه مقایسات، میزان نسبت نااز صحت پاسخگویی اطمینان حاصل گردد مطابق با 

، نسبت به 36×36های مورد ارزیابی در ماتریس باشد. بعد از محاسبه میانگین وزنی هر شاخص در هریک از شرکتدرصد می 10
 ها، در هریک ازوزنی نگرش ها و ضریبها در شرکتمحاسبه میانگین وزنی و اهمیت هر شرکت از طریق ضرب ماتریس شاخص

 صورت پذیرفته است. BSCهای شنگر
 

 نتایج
 باشد.می 6و  4، 3نتایج حاصل از اجرای فرآیند تحلیل سلسله مراتب به شرح جداول شماره 

                                                           
 Content Validity Ratio 

 Ayre & Scally 

 Consistency Rate 

 (1) 
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دهد که شاخص نسبت جاری در نگرش مالی، درصد جمعیت تحت پوشش آب در نگرش مشتری، درصد نشان می 3جدول شماره 
ب در بخش فرآیندهای داخلی تجاری و پوشش سرانه مشترکین کارکنان در نگرش یادگیری و رشد از بالاترین اهمیت هدر رفت آ

درصد است لذا اعتبار مقایسه زوجی  10تر از نگرش پایین 4باشند. نسبت سازگاری در هر های برخوردار مینسبت به سایر شاخص
 باشد.مورد تأیید می

 

 ها در سطح نگرش )به ترتیب اولویت( و نسبت سازگاریهر یک از شاخص(: اهمیت نسبی 9جدول )

CR )نسبت سازگاری( W )نگرش شاخص )ميانگين وزنی 

01.0 

01.. CER 

 مالی

01.0 EVA 

01.. CUR 

0100 VMG 

0100 RTA 

010.0 

01.0 FIG 

 مشتری

01.0 IS 

01.. WMG 

01.. PPCW 

0100 PPCWW 

0100 MWSC 

01000 

01.0 NAW 

 فرآیندهای داخلی تجاری
01.0 ENEI 

01.. ICR 

010. PG 

010.0 

01.. CCS 

 یادگيری و رشد

01.0 EH 

01.. GVMP 

01.. LP 

01.0 LE 

0100 EP 
 

دهای تجاری داخلی از دهد که در آن نگرش فرآینهای کارت ارزیابی متوازن را نشان می( اهمیت وزنی نگرش4جدول شماره )
 باشد.بالاترین اهمیت برخوردار می

 
 BSCها در سطح ها و نسبت سازگاری نگرش(: وزن4دول )ج

W نگرش مالی مشتری فرآیندهای داخلی تجاری یادگيری و رشد 

 مالی . ./. ./. ./0 .010

 مشتری . . ./0 ./. ..01

 فرآیندهای داخلی تجاری . 0 . . ..01

 یادگيری و رشد 0 . ./. . 01.0

01000 CR 

 
 دهد.گروه الف، ب، ج و د را نشان می 4ها را در قالب بندی شرکترتبه 6جدول شماره 
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 (: نتایج نهایی برای ارزیابی بهترین شرکت 1جدول )

 شرکت آب و فاضلاب رتبه شرکت آب و فاضلاب رتبه

 الف
خراسان رضوی، کرمان، کردستان، خراسان جنوبی، 

 ن، فارس و سیستان و بلوچستانخوزستا
 ج

البرز، ایلام، تهران، چهارمحال و بختیاری، زنجان، 

 یزد، اهواز، کاشان و شیراز

 ب
اردبیل، کهگیلویه و بویراحمد، سمنان، کرمانشاه، 

مازندران، لرستان، گیلان، گلستان، خراسان شمالی 

 و بوشهر
 د

آذربایجان شرقی، قزوین، قم، آذربایجان غربی، 

 ان، مشهد، همدان، مرکزی و هرمزگاناصفه

 

 گیریبحث و نتیجه
های آب و فاضلاب با استفاده از ترکیب رویکرد کارت ارزیابی متوازن و تحلیل سلسله مراتبی مورد در این مطالعه عملکرد شرکت

ه وردار است که با هدف ارائارزیابی واقع شود نتایج حاکی از آن است که نگرش فرآیندهای تجاری داخلی از اولویت بالاتری برخ
باشد این موضوع همچنین دال بر اهیمت هدر رفت های بازرگانی منطبق میخدمات پایدار و مستمر به مشترکین در قالب فعالیت

هایی که از درصد هدر رفت باشد بعبارت دیگر شرکتها در احصای کامل درآمد میآب و به تبع آن فرصت از دست رفته شرکت
برخوردار هستند در ارزیابی عملکرد در رتبه بهتری قرار خواهند گرفت لذا توجه به این موضوع فرآیندی مستمر بایستی  تریپایین

ده های نقدی به فروش و ارزش افزودو متغیر نسبت هزینه مالیتلقی گردد. نتایج در سطح هر نگرش بدین قرار است: در نگرش 
ها و حداکثر استفاده و دهند که بیانگر اهمیت کنترل هزینهبه خود اختصاص میدرصد اهمیت آن نگرش را  20خالص بیش از 

گذاری در ، سرمایهمشتریباشد. در نگرش وری از امکانات موجود و منابع درآمدزا در اختیار  جهت ایجاد ارزش افزوده میبهره
درصد از اهمیت بالایی برخوردار  68ضریب وزنی  تأسیسات آب و فاضلاب و بالا بردن سرانه دارایی ثابت به ازای هر مشترک با

یت ها به منظور بالابردن کیفیت و رعاهستند این موضوع بیانگر رشد چشمگیر در آحاد تحت پوشش و اصلاح و بازسازی شبکه
 ری نمودنبردادو موضوع هدر رفت آب و وارد مدار بهره فرآیندهای تجاری داخلیباشد. در نگرش نکات بهداشتی قابل توجه می

های ایجاد شده، در راستای ایجاد درآمدها و جلوگیری از فرصت از دست رفته و همچنین ارائه خدمات بهتر نسبت به سایر دارایی
 4درصد( این دو معیار سبب بهتر جلوه دادن این نگرش در میان  84ای برخوردار هستند و ضریب وزنی )معیارهای از جایگاه ویژه

ای کارکنان هکه به توانایی و قابلیت یادگیری و رشدرد کارت ارزیابی متوازن شده است و در نهایت در نگرش نگرش مطرح در رویک
ها در این حوزه، وری کارکنان حایز اهمیت بوده که از مهمترین شاخصاشاره دارد در صنعت مورد مطالعه نیز راندمان و بهره

 نمایند.درصد از میانگین وزنی این نگرش را تعریف می 60نام برد که بالغ بر توان از پوشش سرانه مشترکین و آموزش پرسنل می

 کاربرد نتایج پژوهش
مورد استفاده قرار  صنعت آب و فاضلابهای عملکردی در توانند به عنوان شاخصهای معرفی شده در این پژوهش میشاخص

 ،گیرند

 ه کنندتوانند استفادباشند میها غیر دقیق میه خصوص هنگامی که دادهها، بنسبی شاخص ها از مدیران و کارشناسان سازمان

به اجرای استراتژی های خود پرداخته و به اهداف از پیش تعیین  تواند، صنعت آب و فاضلاب میثر از مدل بدست آمدهؤبا استفاده م
 .شده خود دست یابند
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Identification and Prioritization of Performance Indicators for Urban Water and Wastewater 

Companies: mix of AHP and BSC 
Abstract 
In today's competitive environment, the assessment of the performance of industries in developing countries, 

especially the water and wastewater industry, which, in addition to the economic aspect, has a direct impact on 

the health and well-being of community members, is more important. The purpose of the research is applied, in 

terms of performance, library and field (survey questionnaire) and is descriptive-analytic in terms of research 

design. The statistical population is Urban Water and Wastewater Company in 1396. The statistical data of this 

research include the ratios and performance indicators of companies, which are ranked using a combination of 

BSC and Analytical hierarchy process (AHP). The results show that the attitude of domestic business processes 

among the four approaches of the Balanced Scorecard technique is of the utmost importance for assessing the 

performance of water and wastewater companies and evaluating the final performance of each company within 

the framework of the BSC is different from the one-dimensionality of the performance appraisal. 

 

Keywords: Performance evaluation, Water and wastewater industry, Balanced Scorecard, Analytical hierarchy 

process 
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 بزوارشهر س ی: شبکه آبرسانیفشار شبکه آب بر درآمد مطالعه مورد تیریمد جینتا یاقتصاد یبررس
 

 ینائیام یثابتاحسان 
 وفاضلاب کشور آب یمهندسشرکت 

ehsansabeti@gmail.com 
 

کشورهای زیادی هدر رفت آب در شبکه آبرسانی را تجربه می کنند در کشورهای در حال توسعه این معضل با زیرساختها فرسوده، 
یر مجاز و منابع آب ناپایدار نیز همراه است. افزایش جمعیت و رشد شهر نشینی نیز متاسفانه در کشورهای در حال انشعابات غ

ال شرکت در شش ماهه اول س انهیمستند مجمع سال یمقاله با توجه به اطلاعات مال نیدر ا توسعه بیش از بقیه نقاط جهان است.
انجام  ایسوال که آ نیا یشوند و برا ینصب فشارشکن ها بررس یا صرفه اقتصادشده اند ت سهیمقا 1372و شش ماهه اول  1376

هم به چالش م کی یشهر یآبرسان یکاهش نشت در شبکه ها شود. افتی یپاسخ مناسب ر،یخ ایاست  یاقتصاد اتیعمل نیا
کاهش نشت است. ابزارها و لوله در  یاقدام پس از کار گذار نیفشار مهمتر تیریدر حال توسعه است. مد یخصوص در کشورها

 یاکه در کشوره است ازین یاریبس یورود یاقدام وجود دارد اما به داده ها نیا یاثر بخش یبررس یبرا یادیز یتجار ینرم افزارها
اقدام در شهر سبزوار در طول شش ماه با  نیا یمقاله اثر بخش نیرو در ا نیداده ها مشکل است، از ا نیا هیدرحال توسعه، ته

دهد و با اطلاعات ساده موجود در  یشرکت را کاهش م یفشار درآمدها تیریکه مد هیفرض نیا یو در راستا نانهیبدب یمتهایق
 یفه هامول نیفشار و با هم تیریمد یمشاهده شد بدون در نظر گرفتن چرخه کامل اثر بخش انیشد و در پا جامان یمال یصورتها

 اقدام مقرون به صرفه است. نیا شود،ینم یو منتج به بهره ور ستیلانه نمحدود موجود در اقتصاد آب شرب، که عاد
 

 : مدیریت فشار، نشت، تحلیل اقتصادی.های کلیدیواژه
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 مقدمه 
کشورهای زیادی هدر رفت آب در شبکه آبرسانی را تجربه می کنند در کشورهای در حال توسعه این معضل با زیرساختها فرسوده، 

منابع آب ناپایدار نیز همراه است. افزایش جمعیت و رشد شهر نشینی نیز متاسفانه در کشورهای در حال  انشعابات غیر مجاز و
ها، مدیریت فشار و مدل سازی هیدرولیکی  DMAایجاد  (2011،  1)موتیگاندا و همکاران توسعه بیش از بقیه نقاط جهان است.

ه می شود. هدر رفت آب شامل مولفه های مختلفی است که از این برای کاهش نشت کارآمد است و امروزه در انگلستان استفاد
 درصد از کل هدر رفت آب را شامل می شود.) 20بین نشت بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است که گاهی بیش از 

 ;( 1373ش،یان،تابشاهنگ ( مدیریت فشار کارآمد ترین روش کاهش نشت پس از کارگزاری لوله است. )1373یان،تابش،شاهنگ
تحلیل و توسعه اقتصادی اثر بخشی مدیریت فشار کمک شایان به تصمیم گیران در نحوه اولویت   (2000، 2)لمبرت و همکاران

بندی پروژه ها و استفاده بهینه از منابع محدود دارد. با وجود موفقیت این روشها، در کشورهای در حال توسعه اطلاعات کافی از 
برخی تصمیم  (2011)موتیگاندا و همکاران ،  اجرای این طرح ها برای قانع نمودن تصمیم گیران وجود ندارد. آنالیز فواید اقتصادی

گیران بر این باورند که با مدیریت فشار در شبکه های آبرسانی، آموزش گروه های هدف و یا بازچرخانی آب خاکستری، درآمد 
کاهش خواهد یافت. در این مقاله اثر بخشی این اقدام در شهر سبزوار با  شرکتهای آب و فاضلاب نیز در نتیجه اقدامات مذکور،

با فرضیات و قیمتهای بدبینانه و در راستای این فرضیه که مدیریت فشار درآمدهای 1372و  1376مقایسه شش ماه اول سال 
 شرکت را کاهش می دهد انجام شده است.

 

 پیشینه تحقیق

هلند مدلی  IHE در قالب پایان نامه دکتری در دانشگاه (2011ار )موتیگاندا و همکاران ، برای توسعه مدل اقتصادی مدیریت فش
باشد. خروجی  3و برای تولید این گزارشها یک فایل اکسل توسعه دادند که ابزار حمایتی تصمیم گیران در کنترل نشت تهیه کردند

هر ز نتایج مطمئن باشد. خروجی این فایل برای دو ساب زون در شاین فایل با نتایج مدل هیدرولیکی نیز کنترل می شود تا کاربر ا
هزار یورو در سال  60حدود  DMAمتر کاهش پیدا کند در هر  2,6کامپالا در کشور اوگاندا نشان می دهد اگر متوسط فشار روزانه 

  سود خالص بدست می آید.
 لیانه حاصل از مدیریت فشار رابطه شماره یک پیشنهاد شده است.جهت محاسبه سود خالص سا (2011،  موتیگاندا و همکاران) در مقاله

 

(1  )                                            𝑁𝑃𝑀 = 𝐶𝐿𝑅 + 𝐶𝐵𝑅 + 𝐶𝐶𝑅 + 𝐶𝐷𝐸𝑅 − 𝐶𝑃𝑅𝑉 − 𝐶𝑀𝑀 − 𝐶𝐸𝐷 
 

 (Mutikanga et al.  ،2011توضیح اجزای مدل اقتصادی ) -1جدول 
  Net Benefit from Pressure Reduction NPM سود خالص حاصل از کاهش فشار

 Leakage Reduction CLR 1 سود حاصل از کاهش نشت

 Reduced Pipe Burst CBR 2 سود حاصل از کاهش شکستگی ها

 Customer Complains Reduction CCR 3 سود حاصل از کاهش شکایت مشترکین

 Direct Energy Direction CDER 4 سود حاصل از کاهش انرژی مصرفی

 PRV Installation, construction and commissioning (PRV valve) CPRV 6هزینه خرید، نصب، راه اندازی شیر 

 PRV Maintenance and Monitoring CMM 6هزینه نگهداری و بازدید شیر 

 Engineering and Design  CED 2 هزینه مهندسی و طراحی اولیه
 
 

 موتیگاندا و)ر کنفرانس توانمندی های بهره برداری یک مدل اقتصادی را معرفی نمودند که در آن مانند ( نیز د1372)جلیلی ،
در خصوص کنترل نتایج مدل هیدرولیکی و اقتصادی بحث نشده است اما برای مدل اقتصادی کامل است و  (2011، همکاران

                                                           
1 - Mutikanga et al. 

2 - Lambert et al. 

3 - Operational Tools for Decision Support in Leakage Control 
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 مطابق فرمول شماره دو است.

(2)                                𝐹 = 𝐶𝐿𝑊 + 𝐶𝐵𝑅 + 𝐶𝐷𝑅 + 𝐶𝐴𝐿 + 𝐶𝐷𝐸 + 𝐶𝐼𝑊 + 𝐶𝐼𝐸 + 𝐶𝐵𝐷 − 𝐶𝑃𝑅𝑉𝑦 

 
 ( 1939توضیح اجزای مدل اقتصادی )جلیلی، -2جدول 

 

( به دلیل اینکه با وضع موجود و اطلاعات در شرکتهای آب وفاضلاب همخوانی بیشتر داشت 1372فرمول پیشنهادی مقاله )جلیلی،
حلیلها های مالی شرکت تاما باز با گزارشات مالی موجود و یکپارچه استفاده از آن موانعی در بر داشت و در این مقاله بر اساس گزارش

 شد. انجام
 

 روش تحقیق و بحث
است و  DMA 16هزار نفر دارای شش مخزن طبق تصویر زیر و شش زون اصلی فشاری و  260شهر سبزوار با جمعیتی بالغ بر 

یخ رهفت عدد فشار شکن در ساب زونهایی نصب شده است و برنامه مدیریت فشار به کمک شیرهای فشار شکن دو زمانه از تا
است و از این رو این سود  72و  76به طور کامل وارد مدار شد و تمام مقایسه ها و محاسبات برای نیمه اول سال  1/10/76

 محاسبه شده و تفاوتها شش ماهه است.
ر ثانیه لیتر د 260لیتر در ثانیه به حدود  360از  MNF 1اولین نتیجه قابل اندازه گیری مدیریت فشار کاهش حداقل جریان شبانه

درصد کل جمعیت بوده و مصرف  6نشان میدهد جمعیت فعال شبانه در حدود  مک کنزی تحقیقاتبود که بسیار حائز اهمیت است. 
لیتر  46که با این فرضیات جریان شبانه شهر سبزوار باید حدود  (1777، 2مکنزی) بر ساعت به ازای هر نفر است لیتر 10 آنها در حدود
 بر ثانیه باشد.

مقایسه  1372و شش ماهه اول  1376این مقاله با توجه به اطلاعات مالی مستند مجمع سالیانه شرکت در شش ماهه اول سال در 
شده اند تا صرفه اقتصادی نصب فشارشکن ها بررسی شوند و برای این سوال که آیا انجام این عملیات اقتصادی است یا خیر، 

 پاسخ مناسبی یافت شود.
تهای مالی در تمام شرکتهای آب وفاضلاب مولفه ها و قالب مشخصی دارد. برای محاسبه قیمت آب در نقطه قالب گزارشات صور

 سر به سر و کارمزد خدمات دفع فاضلاب و مولفه های هزینه ها مطابق زیر است.
 

                                                           
1 - Minimum Night Flow 

2 - McKenzie 

 اختصار عنوان به انگلیسی عنوان به فارسی ردیف

 Net Benefit from Pressure Management F سود خالص حاصل از مدیریت فشار 

 Leakage Reduction CLW نشت سود حاصل از کاهش 1

 Pipe Burst Reduction CBR سود حاصل از کاهش شکستگی ها 2

 Demand Reduction CDR سود حاصل از کاهش تقاضای آب 3

 Active Leak Control CAL سود حاصل از کاهش هزینه ناشی از نشت یابی فعال  4

 Direct Energy Direction CDE سود حاصل از صرفه جویی انرژی  6

 Customer Complains Reduction CCC سود حاصل از کاهش تماس های مشترکین 6

 Indirect Water Saving (in water treatment plant) CIW هآب در تصفیه خان غیر مستقیمسود حاصل از صرفه جویی  2

 Indirect Energy Saving (in water treatment plant) CIE انهانرژی در تصفیه خ غیرمستقیمسود حاصل ازصرفه جویی  8

سود حاصل از کاهش نرخ خسارت و خرابی های منازل بابت  7
 شکستگی لوله ها

Building Damage CBD 

 PRV Engineering and Design, Installation, constructionشیر  و تعمیر و نگهداری هزینه خرید، نصب، راه اندازی 10

and commissioning, Maintenance and Monitoring 

(PRV valve) 

CPRV 
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 (1932)اژدری،  1932شهریور  91شش ماهه منتهی به  -قیمت خدمات دفع فاضلاب در نقطه سر به سر -9جدول 

 
 

 1932شهریور  91شش ماهه منتهی به  -قیمت فروش آب در نقطه سر به سر -4جدول 

 
 

 گانه در ادامهطبق ردیفهای جدول شماره چهار آنالیز سود خالص حاصل از نصب فشار شکن های دو زمانه بر اساس ردیفهای نه
 محاسبه شده است.

 اختی به آب منطقه ای نیز کاهش می یابد.هر چقدر تولید کاهش یابد حق انظاره پرد: حق النظاره

: در اثر کاهش تولید میزان ساعت خاموشی چاها بیشتر شده است و در نتیجه انرژی کمتری استفاده شده است. برق مصرفی

خاموشی بیشتر چاه ها این حق انتخاب را ایجاد می کند که چاه های با شدت انرژی مصرفی پایین تر در مدار باشند و عملیات 
 پیک سایی به راحتی قابل انجام است. 

 

 32به نسبت سال  39ماهه سال  ششدرصد کاهش انرژی مصرفی در  -1جدول

 درصد کاهش هزینه )قبوض برق( (kwدرصد کاهش انرژی مصرفی )

12 24 
 

 ت.درصدی پیک سایی و مدیریت ساعات کارکرد چاه ها در کم باری، میان بار و اوج بار اس 24علت کاهش هزینه 

نمک طعام و مواد آزمایشگاهی می باشد که به دلیل تورم کاهش  -: مواد مصرفی شامل مواد ضد عفونی کنندهمواد مصرفی

 مصرف آن مشهود نیست لذا از طریق مقایسه احجام مصرف و قیمت پایه جدید میزان صرفه جویی هزینه مد نظر قرار می گیرد.



 ات دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آبمقال

141 

رسمی به صورت زمان مزدی است، کاهش تولید آب در هزینه مربوطه تاثیری  : بدلیل اینکه نیروهاینیروی انسانیهزینه 

 نخواهد داشت.

: به طور کلی در حوزه دارایی شرکت شامل تجهیزات استحصال، انتقال و توزیع آب می توان صرفه جویی در هزینه استهلاک

 ات حسابداری قابل محاسبه نمی باشد اما قطعا با کارکرداستهلاک را مد نظر قرار داد اما این هزینه قابل شناسایی نبوده و در محاسب
 کمتر، عمر مفید بیشتر دارند و به خصوص فشار متوازن در شبکه توزیع افزایش عمر شبکه را به همراه دارد.

با  ت: لوله و اتصالات و دیگر لوازم مصرفی در اتفاقات کاهش یافته است. در سبزوار تهیه لوازم اتفاقانگهداشت و تعمیرات

کارفرماست و هزینه آسفالت نیز با شهرداری و مصارف فضای سبز تهاتر می شود و به پیمانکار فقط دستمزد رفع هر اتفاق پرداخت 
درصدی یعنی آسفالت کمتری حفاری شده است و هزینه آسفالت کمتری در تهاتر با شهرداری منظور  61می شود. کاهش اتفاقات 

 خواهد شد.

مورد کمتر رفع اتفاق داشته است، پس  1026ه دلیل برونسپاری تعمیر و نگهداری شبکه توزیع آب پیمانکار : بخدمات قرارداری

 کمتر هزینه گزارش شده است.

 : هزینه بیمه مسئولیت مدنی و شخص ثالثهزینه های فرآیندیسایر 

ی اتیلن( انشعابات فرسوده )گاوانیزه و پلاتفاق کمتر یعنی کاهش پرداخت خسارت به مشترکین که این خسارت ها با شروع نوسازی 
از لحاظ تعداد کاهش داشته است اما به دلیل تورم و تغییر روند کارشناسان رسمی  1372و مدیریت فشار در سال  1376در سال 

 دادگستری و آگاهی و پیگیری و شکایت بیشتر مردم، از لحاظ مبلغ روند افزایشی داشته است.
 

 ت پرداختی به مشترکینتعداد و خسارا -2جدول 

 سرانه خسارت )میلیون ریال( تعداد خسارت )عدد( مبلغ خسارت پرداختی )میلیون ریال( شش ماه اول سال

1376 300 22 13,64 

1376 400 16 26 

1372 600 12 60 

 

ای تامین، ری سامانه ه: به دلیل کمبود اعتبارات و نقدینگی در صورت اضطراری بایستی بابت تعمیر و نگهداهزینه های مالی

 انتقال و توزیع آب با توجه به قدمت آنها، دیون بیشتری برای شرکت ایجاد کرد.

 : سود خالص از محل کاهش پرداخت حق النظاره به شرکت آب منطقه ای حق النظاره
 

 سود کاهش پرداخت حق النظاره حاصل از کاهش تولید -9جدول 

 
 

 خت انرژیکاهش پرداانرژی: سود خالص از محل 

 سود کاهش پرداخت قبوض برق -1جدول

 
 

𝐾𝑤ℎ 0,74شدت انرژی هم اکنون با کاهش صورت گرفته در تولید 

𝑀3  می باشد که البته شدت انرژی نسبت به مدت مشابه تغییری
باشد )بدون هزینه سوخت واقعی  1نداشته است. شرکتهای آب وفاضلاب از تعرفه انرژی بسیار پایینی برخوردارند که اگر این قیمت

                                                           
 های توزیع و هزینه توزیع و خدمات مشترکان است که باها، انتقال برق به شرکتطور کلی قیمت برق شامل چهار بخش قیمت سوخت، تبدیل انرژی در نیروگاهبه - 1

عنوانردیف
قیمت 1396 

)ریال(

قیمت 1397 

)ریال(

کاهش تولید )متر 

مکعب(

سود کاهش تولید 

)ریال(

5496571,564,096168,922,368برق مصرفی2
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( (1376)خبرگزاری پارس،  گزارش شده است. 76ریال در سال  2600ریال و با احتساب سوخت 1000قیمت تمام شده هر کیلووات 
یا هزینه انرژی در بازارهای جهانی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای بر اساس معاهده پاریس لحاظ شود، صرفه جویی انرژی 

 ل می کند.سود بسیاری حاص

: نظر به کاهش مصرف آب ژاول بر اساس کاهش تولید، هزینه تامین کاهش مواد مصرفی گندزداییسود خالص از محل 

 آب ژاول محاسبه شده است.
 

 سود کاهش مواد گندزدایی مصرفی-3جدول 

 
 

رفته شده در نظر نگ : طبق توضیح پیشین هیچ سودی برای نیروی انسانیکاهش هزینه نیروی انسانیسود خالص از محل 

 است. 

درصد کل تاسیسات تامین، انتقال و توزیع آب  8,6: ارزش دارایی سامانه استحصال آب  کاهش استهلاکسود خالص از محل 

ساعته  24لیتر و  با فرض کارکرد  33حلقه چاه با دبی  3لیتر در ثانیه است که معادل  100است. کاهش تولید شش ماهه معادل 

حلقه است و معادل  37های سبزوار است. کل چاه 
3

39
از کل استهلاک استحصال آب در شش ماه به عنوان سود خالص در نظر  

گرفته شده است و از محاسبه در قسمت انتقال و توزیع نیز با اینکه سهم قابل توجه خواهد داشت به علت پیچیده بودن محاسبه 

 صرفه نظر شده است.

 حلقه چاه( 93معادل سهم سه حلقه از سود کاهش استهلاک ) -10جدول 

 
 

 (شکافی آسفالت و اتفاقات مصرفی لوازم کاهش) توزیع در شبکه مصرفی لوازمسود خالص از محل 

 رفع حوادث )لوله، اتصالات ، کلمپ و ...( مصرفی کاهش لوازمسود خالص از محل  الف:
 سود کاهش لوازم مصرفی رفع اتفاقات -11جدول 

 
 

تعداد اتفاقات انشعابات این است که وقتی انشعابی حادثه می دهد و تشخیص داده شود که باید نوسازی شود، در علت تعداد کم 
 آمار اتفاقات نیامده است.

 ب: سود خالص حاصل از کاهش آسفالت شکافی

                                                           
تومان  20تومان هزینه نیروگاه،  60شود یعنی ومان تمام میت 100، «قیمت سوخت»ان حساب قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق برای وزارت نیرو بدون احتساب 

تومان است، یعنی  160های بادی، آبی و اتمی متفاوت است. هزینه سوخت در هر کیلو وات ساعت تومان نیز انتقال برق است که این اعداد در نیروگاه 20توزیع برق و 
یلو وات ساعت بوده است در صورتی که برای شرکت های آب وفاضلاب )اوج بار، کم باری و میان باری( تومان در هر ک 260برای دولت  1376قیمت تمام شده در سال 

 تومان است. 60به طور متوسط حدود 

عنوانردیف
کاهش تولید )متر 

مکعب(

کاهش آب ژاول 

)لیتر(

قیمت هر لیتر با 

حمل )ریال(

سود کاهش تولید 

)ریال(

1,564,09619007,77814,778,200مواد مصرفی تولید )آب ژاول(3

ف
دی

ر

عنوان

کل دارایی 

بخش آب 

)میلیارد ریال(

درصد بخش 

استحصال

دارایی بخش 

استحصال 

)میلیارد ریال(

کل استهالک 

6 ماهه

سهم 

استهالک 

استحصال آب

سهم 3/39 

)سه حلقه از 

39 حلقه چاه(

استهالک شش ماهه 

بخش استحصال 

)میلیارد ریال(

7068.560.01231.9557.70.150535استهالک5

شرح
تعداد کاهش 

اتفاقات

لوازم مصرفی 

رفع اتفاق )لوله 

و اتصاالت(

سود کاهش لوازم مصرفی 

)ریال(

105200,00021,000,000 انشعاب

952500,000476,000,000 شبکه
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 سود کاهش آسفالت شکافی -12جدول 

 
 

 تجمع سود کاهش آسفالت شکافی و لوازم مصرفی رفع اتفاقا -19جدول 

 
 

 در نتیجه کاهش تعداد اتفاقات کاهش خدمات قراردادیسود خالص از محل 
 

 سود کاهش پرداخت به پیمانکار رفع اتفاقات* -14جدول 

 
 *در پیمان فعلی رفع اتفاق موردی است و بابت هر مورد رفع به پیمانکار پرداخت می شود.

 

 رآیندی(ف های هزینه وارده )سایر کاهش خساراتسود خالص از محل 
 

 سود کاهش خسارات به مردم، ساختمانها، خودروها و ... -11جدول 

 
 

اگر مدیریت فشار انجام نمی شد، تمام چاه ها بایستی در مدار تولید بودند و بر فرض اینکه فقط یکی از آن  هزینه های مالی:

حداقل مبلغی معادل ده میلیارد ریال برای آن  سه حلقه چاه ذخیره، نیاز به حفر و تجهیز و برق رسانی و اتصال به خطوط داشت
لازم بود. این موضوع جزو کارهای برنامه ریزی شرکت بوده است و هم اکنون نیز در حال پیگیری است اما با مدیریت فشار بسیار 

شش ماه  ی درکند پیش می رود و در کوتاه مدت از اولویتهای شرکت حذف شده است. کارمزد و اقساط بانکی تامین این نقدینگ
 ریال خواهد بود. 763,260,000درصد و بازگشت پنج ساله معادل  18با نرخ کارمزد 

 
 کارمزد و اقساط تامین منابع مالی برای حفر و تجهیز یک حلقه چاه-12جدول 

 

تعداد کاهش 

اتفاقات

کاهش آسفالت شکافی با 

فرض 1.5 متر مربع به 

ازای هر اتفاق )متر مربع(

قیمت واحد هر 

متر مربع آسفالت 

در تهاتر با 

شهرداری )ریال(

سود کاهش 

آسفالت شکافی 

)ریال(

10571585.5280,000443,940,000

سود خالص )ریال(ردیف

497,000,000الف:

443,940,000ب:

6940,940,000

عنوان

سود خالص از محل کاهش لوازم مصرفی رفع حوادث )لوله، اتصاالت ، کلمپ و ...(

سود خالص حاصل از کاهش آسفالت شکافی

سود خالص از محل کاهش مواد مصرفی در شبکه توزیع 

عنوانردیف
تعداد کاهش 

اتفاقات

قیمت واحد رفع هر اتفاق 

طبق پیمان)ریال(

سود کاهش تعداد 

اتفاقات )ریال(

105485,00050,925,000 انشعابالف

9521,320,0001,256,640,000 شبکهب

71,307,565,000 سود خالص از محل کاهش خدمات قراردادی 

سود کاهش خسارات )ریال(مبلغ واحد )ریال(تعداد خسارات کاهش یافتهعنوانردیف

450,000,000200,000,000سایر هزینه های فرآیندی8

مبلغ تسهیالت )ریال(

نرخ 

تسهیالت 

)درصد(

مدت 

زمان 

تسهیالت 

)ماه(

سود )ریال(
مبلغ اقساط ماهانه 

)ریال(

مبلغ اقساط شش 

ماهه )ریال(

10,000,000,000181209,075,000,000158,958,333953,750,000
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 مورد طبق صورتهای مالی 3تجمیع سود -19جدول 

 
 

 ضرر خالص از محل عدم فروش آب:
، ضرر حاصل از عدم فروش آب برابر جدول کار درستی نیسترا به مدیریت فشار نسبت دهیم که  اگر تمام مصرف کاهش یافته

 زیر خواهدبود.
 

 ضرر حاصل از کاهش مصرف آب و در نتیجه کاهش فروش -11جدول 

 
 

در شش مترمکعب  99به  76مترمکعب در شش ماه اول سال  11اما ذکر چند فرضیه و دلیل در کاهش میانگین مصرف آحاد از 

درصد آحاد مسکونی هستند( که باید مورد بررسی دقیق تر  82که عمدتا در کاربری مسکونی اتفاق افتاده است ) 72ماه اول سال
 قرار گیرد و صحت فرضیه های پنج گانه زیر با اطلاعات کاملتر و بررسی بیشتر، کنترل شود.

صرف کمتری به نسبت مشترکین ویلایی قبلی دارند و این یعنی یک آحاد( اکثرا آپارتمان هستند که م 6000مشترکین جدید ) الف:

واحد ویلایی از مشترکین شرکت حذف شده است که مصرف بیشتری از متوسط مشترکین آپارتمانی داشته است و این یعنی 
 مشترکین جدید با مصرف کمتر خود، کل میانگین مصرف خانگی را کاهش داده اند.

سود خالص )ریال(شرحردیف

181,435,136خرید آب خام و حق انظاره1

168,922,368برق مصرفی2

14,778,200مواد مصرفی تولید )آب ژاول(3

0نیروی انسانی4
150,535,000استهالک5

940,940,000مواد مصرفی در شبکه توزیع 6

1,307,565,000خدمات قرار دادی7
200,000,000سایر هزینه های فرآیندی8
953,750,000هزینه های مالی9

3,917,925,704 مجموع )ریال(

شش ماهه اول 97شش ماهه اول 96شرح

96,20999,674تعداد آحاد آب در پایان ماه ششم

متوسط آحاد 96و97

7,845,9697,312,939مصرف آب )متر مکعب(
81.5573.37متوسط مصرف آب هر واحد در شش ماه)متر مکعب(

کاهش مصرف متر مکعب

4,5764,577نرخ متوسط فروش آب )ریال(
زیان حاصل از کاهش فروش آب )ریال(

97,942

801,161

3,666,916,048
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 39و  32و آحاد مسکونی مشترکین شهر سبزوار در شش ماهه اول سالهای  تغییرات آحاد کل -1شکل 
 

به دلیل هدف مندی یارانه ها، پول نصب انشعاب از مشترک اخذ و به خزانه واریز می شده است و منابع مالی برای نصب انشعابات 
نشعاب آب و فاضلاب( که علت شیب هزار ا 11انشعابات معوق بسیاری نصب شده است )حدود  76وجود نداشته است و در سال 

 از این حیث است. 76شیب تند نمودار تعداد آحاد در سال 

درصد  2,6نسبت به مدت مشابه سال گذشته  72میانگین مصرف خانگی در کل استان خراسان رضوی در شش ماه اول سال  ب:

است و این موضوع می تواند به فرضیه های  کاهش داشته است، در حالی که در دیگر شهرها همزمان مدیریت فشار انجام نشده
 الف، ج، د یا ه نسبت داده شود.

دما به نسبت بالاتر رفته و بایستی مصرف بیشتر باشد که اینطور نیست، البته ارتباط دما و مصرف موضوعی ثابت شده است و  ج:

 بایستی علت این کاهش جستجو شود.

 
 39و  32ی : تغییرات دما در شش ماهه اول سالها-2شکل 

 

 آموزش مردم و تبلیغات در رسانه ها در این مهم تاثیر داشته است. د:

کنتور مجزا به  20واحدی قدیمی درخواست  20پس از هدف مندی یارانه ها و تفکیک کنتورها، به عنوان مثال، یک ساختمان  ه:

مین نمی شود و آب مصرفی کولرها یا ... اندازه جای یک کنتور قبل نموده است و دبی حداقل استارت کنتورها در شرایط جدید تا
 گیری نمی شود.

 سود و ضرر خالص از محل عدم فروش خدمات دفع فاضلاب:
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نظر به اینکه تصفیه فاضلاب در سبزوار به کمک برکه تثبیت انجام می شود، از لحاظ صرفه جویی با کاهش ورودی تاثیر بسزایی 
بهبود می یابد و از لحاظ ضرر نیز بایستی در طبقات مصرف آنالیز دقیقتری انجام شود در هزینه ها ندارد و فقط کیفیت خروجی 

 که نیاز به بررسی بیشتر دارد و با اطلاعات موجود با دقت کافی میسر نیست.

عدد فشار شکن دو زمانه به همراه دیتالاگر  2در این طرح خرید، نصب و اجرای کامل هزینه خرید و اجرای فشار شکن ها: 

 در نظر گرفته شده است که هم اکنون در حال سرویس هستند.
 

 PRVهزینه خرید، نصب و راه اندازی  -13جدول 

 
 

(3                                                      )                                                      𝐶𝑃𝑅𝑉𝑦 = 𝐶𝑃𝑅𝑉 × (𝐶𝑅𝐹 + 𝑀𝐶) 

 CPRVy(cost of pressure reduction valve :) هزینه سالیانه خرید و نصب و راه اندازی و بهره برداری فشارشکن 
 (Capital recovery factor) CRFضریب بازگشت سرمایه  : 

MC (Maintenance :)عاتو بر اساس دیگر مطال و نصب آن است یرش یمتاز ق یکه درصد یانهسال یتورینگو مان ینگهدار ینههز 
 درصد در نظر گرفته شده است. 10ساله شیر،  10و عمر مفید 

(4                   )                                           𝐶𝑅𝐹 =
𝐼×(1+𝐼)𝑀

(1+𝐼)𝑀−1
      𝑀 = 10 𝑌𝑒𝑎𝑟𝑠 , 𝐼 = 18%   → 𝐶𝑅𝐹 = 18 

 

 شش ماهه CPRVو  CPRVyمحاسبه  -20جدول 

 
 

میلیون ریال برای  64ود و زیان اجرای فشار شکن ها مطابق جدول زیر است در در شش ماهی سودی معادل نتیجه نهایی س
 شرکت ایجاد می شود.

 خلاصه سود و هزینه های اجرای طرح در شش ماه -21جدول 

 

برای هفت عدد )ریال(قيمت واحد )ریال(شرح

110,000,000770,000,000خرید هفت شير

50,000,000350,000,000دیتا الگر

25,000,000175,000,000حوضچه چينی

5,000,00035,000,000نصب و راه اندازی

190,000,000

1,330,000,000 (CPRV) مجموع

هزینه کامل برای هر عدد با قطر 300 ميليمتر

مبلغ )ریال(عنوانردیف

3,917,925,704سود کل )مجموع 9 آیتم(1

3,666,916,048زیان حاصل از کاهش فروش آب )ریال(2

186,200,000هزینه خرید واجرا )شش ماهه در طول عمرشير(3

64,809,656سود شش ماهه )ریال(4
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 (B/C)نسب مزایا و سود به هزینه های طرح  -22جدول 

 
 ( اخذ شده است.1372( و )جلیلی، 1388اصل، فغفوری مغربی،  * مقادیر از)سلطانی                        

 

گرچه با توجه هر کدام از آیتم ها توضیحات کافی در متن آورده شد و با توجه به اینکه پایه طرح های اصلی آبرسانی از بودجه 
ن موضوع نیز اتفاق نمی افتد و های عمرانی است و کافی است در بهره برداری در هزینه ها و درآمد سربه سر شود، متاسفانه ای

سوبسیدهای متفاوت به خصوص در بخش انرژی اجرای طرح هایی با هدف افزایش راندمان را از لحاظ اقتصادی با چالش روبرو 
می کند اما با این وجود طبق یافته های این مقاله اجرای طرح مدیریت فشار اقتصادی است و اگر کاهش برداشت از سفره های 

، جنبه های زیست محیطی )کاهش گازهای گلخانه ای،...( یا جنبه اجتماعی و مردمی طرح )مانند اینکه اتفاقات کمتر زیرزمینی
یعنی ترافیک کمتر که این خود به معنای وقت تلف شده و  مصرف سوخت و نارضایتی کمتر و.... است( یا جنبه کیفیت آب که 

کمتر یعنی حوادث کمتر برای کارگران در حین کار و چندین جنبه دیگر که  اتفاق کمتر یعنی ریسک آلودگی کمتر یا اتفاقات
اقتصادی کردن آنها نیاز به مطالعات بیشتر دارد، به طور کامل بررسی شود، هیچ شکی در اجرای این طرح در اکثر شهرها )بسته 

شور ملی با کمک تجربیات بسیار خوب موجود کبه اختلاف ارتفاع، جمعیت، نحوه زون بندی و...( نیست و پیشنهاد می شود دستورالع
تهیه و در اختیار تمام شرکتها قرار گیرد تا در راستای هوشمند سازی و بهبود شبکه آبرسانی این طرح را بدون آزمون و خطا و با 

 تجربه مسیر پیموده شده اجرا کنند.
 نتیجه گیری

در کشورهای در حال توسعه است. مدیریت فشار مهمترین کاهش نشت در شبکه های آبرسانی شهری یک چالش مهم به خصوص 
اقدام پس از کار گذاری لوله در کاهش نشت است. ابزارها و نرم افزارهای تجاری زیادی برای بررسی اثر بخشی این اقدام وجود 

ست، از این رو در این دارد اما به داده های ورودی بسیاری نیاز است که در کشورهای درحال توسعه، تهیه این داده ها مشکل ا
مقاله اثر بخشی این اقدام در شهر سبزوار در طول شش ماه با قیمتهای بدبینانه و در راستای این فرضیه که مدیریت فشار درآمدهای 
شرکت را کاهش می دهد و با اطلاعات ساده موجود در صورتهای مالی انجام شد و در پایان مشاهده شد بدون در نظر گرفتن 

ل اثر بخشی مدیریت فشار و با همین مولفه های محدود موجود در اقتصاد آب شرب، که عادلانه نیست و منتج به بهره چرخه کام
 وری نمیشود، این اقدام مقرون به صرفه است.

ستری، کبا وجود اینکه این باور وجود دارد که با مدیریت فشار در شبکه های آبرسانی، آموزش گروه های هدف و یا بازچرخانی آب خا
درآمد شرکتهای آب و فاضلاب نیز در نتیجه اقدامات مذکور، کاهش خواهد یافت و برخی مدیران نگران هستند که این مهم 
مشکلات مالی آنها را بیش از پیش نماید که این مهم خود به علت غیرواقعی بودن قیمت آب و سهم بالای حقوق و مزایای پرسنل 

مت تمام شده تا حدی درست است اما در این مقاله اثر مدیریت فشار از تمام جوانب سنجیده شد و استهلاک )شبکه فرسوده( در قی
و مشخص شد اجرای این طرح سود ده است و از همه مهمتر در برداشت از منابع محدود سفره های زیر زمینی و ذخایر آبی محدود 

و تامین آب از حوضه های آبریز دیگر و یا از طرح  صرفه جویی شده است که باعث می شود اجرای طرح های آبرسانی بزرگ
آبرسانی آب شیرین کن مانند دریای عمان به خراسان که با پیامدهای زیست محیطی متنوع  همراه است و نیاز به سرمایه گذاری 

 بسیار زیاد دارد تا سالها به تعویق بیافتد.
 

 قدردانی
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کت آب و فاضلاب سبزوار قدردانی می شود. مدیریت عامل که در اولویت بندی از تمام تلاشهای تمام کارمندان و همکاران در شر
هزینه ها دید مثبت به این موضوع داشته اند و همکاران بخش بهره برداری که شبانه روز در تلاش بودند تا مرز زونها دقیق 

را بر هم  مفقود که ارتباط دو زون مشخص و شیرها به کارکرد مطلوب برسند که بسیار قابل ستایش است گاهی یافتن یک شیر
زده و باعث می شد که شیر فشار شکن درست کار نکند یک تا سه هفته زمان می برد. امید است که با توجه بیشتر به کیفیت 

 نیروی انسانی و شایسته سالاری همکاران بییشتری گام در نوآوری و خدمت بگذارند.
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