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باشد. دسترسی به آب آشامیدنی و بهداشتی، یکی از فاکتورهای آب یکی از ارکان اصلی مؤثر در توسعه پایدار یک جامعه می
ین گیرد. اما امیکنندگان قرار های توزیع در اختیار مصرفتأثیرگذار و مهم در افزایش جمعیت جهانی است که از طریق سامانه

 های توزیع، حجم بالای تلفات درشوند که حائز اهمیت است؛ یکی از معضلات شبکهها در برخی موارد دچار مشکلاتی میسامانه
 یج( در شهر مشهد انجام شد. با توجه به نتاDMAشده ) یزولها یهناح یکنشت در  یاقتصاد یلمطالعه تحل یندر اها است. آن

زده شده است که با  ینمترمکعب در سال تخم یلیونم 22/2 یهنشت موجود ناح یزانحداقل شبانه، م یانرج یلحاصل از تحل
 ینههز یمنحن 2. شکل یدگرد یینتع یهناح ینا ینشت برا ی، سطح اقتصاد3و  2ارائه شده در جداول  یرمقدار و مقاد یناستفاده از ا

محدوده  شکل ینا یبر رو ین،. علاوه بر ادهدیآب به هدررفته را نشان م یا-یهحاش ینهفعال و خط هز یابینشت ینههز یکل، منح
سطح نشت موجود و سطح  یشده است. تفاوت بالا یینمترمکعب در سال تع یلیونم 73/2مقدار  یننشت با کمتر یسطح اقتصاد
( ILIنشت ) ییربنائمقدار شاخص زندارد که  یمناسب یتنشت وضع یریتمورد نظر از نظر مد یهکه ناح دهدینشان م ینشت اقتصاد

در  رمکعبمت یلیونم 2بدست آمده حدود  یربا استفاده از مقاد یهناح یافت. مقدار نشت قابل بازکندیم ییدآن را تأ یزن 66/2برابر 
ود ( در حدیالر 10434 یعنی) 1372تمام شده آب در سال  یمتکه با در نظر گرفتن ق باشدیمترمکعب در روز م 6836 یاسال 

 خواهد داشت. یصرفه اقتصاد یالر یلیاردم 1/20
 

 : نشت، شبکه توزیع، حجم تلفات، هزینه کل.های کلیدیواژه
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 مقدمه
باشد. دسترسی به آب آشامیدنی و بهداشتی، یکی از فاکتورهای آب یکی از ارکان اصلی مؤثر در توسعه پایدار یک جامعه می

ین گیرد. اما اکنندگان قرار میهای توزیع در اختیار مصرفاست که از طریق سامانه تأثیرگذار و مهم در افزایش جمعیت جهانی
 های توزیع، حجم بالای تلفات درشوند که حائز اهمیت است؛ یکی از معضلات شبکهها در برخی موارد دچار مشکلاتی میسامانه

رود؛ که های توزیع آب شهری به هدر میله در شبکهمیلیارد مترمکعب آب هر سا 48ها است. طبق مطالعه بانک جهانی حدود آن
ین طریق ای که بدمیلیارد مترمکعب آب تصفیه شده به دلیل وجود نشتی در سامانه توزیع آب است. هزینه 32از این مقدار بیش از 

از آن در کشورهای شد؛ که نیمیبامیلیارد دلار آمریکا می 14شود، سالانه در حدود رسانی در سرتاسر دنیا تحمیل میهای آببر شرکت
میلیون مترمکعب روزانه از طریق  46افتد. طبق آمار موجود در کشورهای در حال توسعه حدود در حال توسعه نظیر ایران اتفاق می

میلیون نفر کافی است )کینگدوم و همکاران،  200رسانی به حدود رود که برای خدمتهای توزیع آب از دست مینشت در شبکه
های آب و فاضلاب به خصوص در کشورهای در حال توسعه، تفاوت قابل توجه بین های اصلی شرکت. از این رو از چالش1(0062

شود. سطح شناخته می 2شده به شبکه توزیع و مقدار درآمد حاصل از مشتریان است که به عنوان آب بدون درآمدمقدار آب وارد
ارائه شده  آمارضعیف شرکت آبرسانی در نظارت، استقلال و مهارت مدیریتی و فنی است.  درآمد نمایانگر عملکردبالای آب بدون 

نشان دهنده سطح بالای نشت در ایران از استاندار جهانی است و این (، 1376) توسط پایگاه آمار و اطلاعات آب و فاضلاب کشور
های آب و فاضلاب شهری و روستایی است. به این امر مسبب وجود پتانسیل بالا برای کاهش آب بدون درآمد، در سطح شرکت

رسانی ضعیف که تحت عنوان گذاری محدود و خدماتهای مالی، سرمایهها باید به روند افزایش تلفات آب، زیانمنظور شرکت
وری اندمان بهرهپیش بگیرند تا تلفات آب را کاهش و ررا در « 4چرخه سودآور»شود پایان دهند؛ و روند شناخته می« 3چرخه باطل»

گذاری را ارتقاء دهند. بنابراین توسعه ها برای سرمایهرا افزایش داده، منابع مالی را حفظ کرده و رضایت مشتریان و تمایل آن
سزایی در انتقال از چرخه باطل به سودآور خواهد داشت و ها و راهکارهایی در جهت مدیریت و کاهش تلفات آب تأثیر بهروش

 . 5(2010)فراندورفر و لیمبرگر، سازد امی اهداف ذکر شده را برآورده تواند تممی
شبکه  رایگزینه ب نیترنشت مناسب تیریمد یهانهیگز نیاز ا کیکداماما  های مختلفی جهت مدیریت نشت وجود دارد،استراتژی

 تحلیل نیانجام شود. ا 6دی نشتتحلیلی جهت تعیین سطح اقتصاسوال، لازم است که  نیپاسخ به ا یبرا است؟آب و فاضلاب 
و  به عنوان امری اقتصادی کاهش نشت زانیمورد مدر  رای، زآیدبه حساب می کاهش نشت یاستراتژ نییدر تع یدیکل ایمولفه

سازد تا می شرکت را قادر رایز سطح اقتصادی نشت برای یک شرکت آب و فاضلاب مهم است نییتعکند. فنی تصمیم گیری می
 ،یاقتصاد تحلیل کی ،مهمتر از همه برداری بهبود بخشد.های غیرضروری بهرهبرداری خود را از طریق کاهش هزینهبازده بهره

آیا به اندازه کافی برای کاهش نشت هزینه کرده است؟ سطح اقتصادی نشت  درک کند سازد کهیرا قادر مشرکت آب و فاضلاب 
 یایها و مزاهنیهز یابیارز نشت دربرگیرنده تحلیل سطح اقتصادی در نظر بگیرد؟را چقدر باید  صرفهبرداری مقرون بهجهت بهره

برای  نشت تیریدم یاستراتژ ترینترین یا بهینهاقتصادی بیترت نیمناسب نشت است و بد تیریمد ی دیگرهانهیگزسازی پیاده
 .گرددمی نییتعشرکت 

8( و لمبرت و لالونده2006) 7رت و فانتوزیطبف مطالعات انجتم گرفته بر روی سطح اقتصادی نشت، لمب
 متدولوژییک ( 2006) 

. این دادندنشت گزارش نشده توسعه  (RR EFI) 9افزایش با استفاده از نرخ یابیعملیات نشتاقتصادی  برای تعیین تواتر ساده
 شرایط ربنابراین د و اندانجام دادهیابی فعال را انجام نداده یا خیلی کم عملیات نشتکه  طراحی شده هاییشرکت برایمتدولوژی 

ای به طور جامع رویکردهای مختلف محاسبه سطح اقتصادی ( در مطالعه2006) 10پیرسون و ترو. شوندبرداری نمیبهرهپایدار 
                                                           

1 (Kingdom et al., 2006) 
2 Non-Revenue Water 
3 The Vicious Cycle 

4 The Virtous Cycle 
5 (Frauendorfer and Liemberger, 2010( 
6 Economic Level of Leakage (ELL) 
7 Lambert and Fantozzi (2005) 
8 Lambert and Lalonde (2005) 
9 Economic Frequency of Intervention Rate of Rise (RR) Method 
10 Pearson and Trow )2005) 



 ات دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آبمقال

161 

مختلف سطح و تعاریف سطح اقتصادی نشت  چارچوب زمانیهای توزیع را مورد بررسی قرار دادند؛ بدین منظور نشت در شبکه
( روشی دیگر برای محاسبه سطح اقتصادی کوتاه مدت با نام 2002) 1ارائه گردید. فنر و همکاران ،مدت و بلندمدتکوتاهادی اقتص

 3الکاسه و همکارانباشد. تر میدقیق RR EFI( ارائه دادند که نسبت به روش BABE EFI) 2یابی بیبتواتر اقتصادی عملیات نشت
ای به نام کینتا در مالزی با استفاده از روش تعیین تواتر اقتصادی عملیات ی نشت را در منطقهای سطح اقتصاددر مطالعه( 2016)

 36/0لیتر بر انشعاب در روز و  17/3( تعیین کردند؛ که مقدار نشت اقتصادی آن RR EFIیابی با استفاده از روش نرخ افزایشی)نشت
ای، سطح اقتصادی نشت در مطالعه (2016) 4گونزالس و کاناکودیس مترمکعب بر هر کیلومتر خط اصلی در روز محاسبه گردید.

حاصل از مدیریت فشار را در یکی از شهرهای یونان ارزیابی کردند. به منظور تعیین سطح اقتصادی مذکور آنها سه مرحله اصلی 
گذاری تعیین نقطه سر به سر سرمایههای اقتصادی انجام مدیریت فشار و شامل محاسبه هزینه تمام شده آب، محاسبه مزایا و هزینه

 مربوطه را انجام دادند.
 های واقعی برای یک ناحیه ایزوله واقعهدف اصلی این پژوهش تعیین سطح اقتصادی نشت به روش میدانی و با استفاده از داده

هتر و شهری، شناخت بهای توزیع آب باشد. تعیین سطح اقتصادی نشت، به افزایش کارآیی و عملکرد شبکهدر شهر مشهد می
 های اجرایی کمک خواهد نمود.و کاهش هزینه های توزیعارتقاء آگاهی فنی در ارتباط با مدیریت تلفات آب، افزایش درآمد شرکت

 

 تحلیل اقتصادی نشت

هش کا یراب بیشتری یهانهیهز که دیآبدست می در صورتی کمتر نشت سطحنشت،  تیریمد استراتژیهر  به طور کلی، برای
 ستمیاز س یواقع هدرفتکامل  حذف برای ی نیست کهاقتصاد شرکت کی برای علت، هرگز نی. به همانجام شودنشت بیشتر 

 سطوح بسیار پایینبه  دنیرس یبراعمومی بهداشت ای یاجتماع ،یتجار یهرچند ممکن است فشارها گذاری کند؛هدف عیتوز
 6ایحاشیه هنیهز در آن است که اقتصادی نشت ی ازسطح طح اقتصادی نشت،در نتیجه بنابر تعریف س نشت وجود داشته باشد.

 .باشد برابر شده رهیذخآب  6ایحاشیه قیمتبا  یکاهش تلفات واقعیک استراتژی 
ال کنترل فع یرات،تعم یفیتفشار، سرعت و ک یریتمد ی شاملاز چهار استراتژ 7آب یالملل ینانجمن ب نزدیک به دو دهه است که

 یت نشت و به تبع حجم و ارزش اقتصادیریعوامل بر نحوه مد ینا د؛کنیکنترل نشت استفاده مجهت  ییدارا یریتدم نشت و
 هاشکستگی یل فرسودگی وبه نشت به دل یلرود، تمامیسن شبکه بالا  یکهگذارند. هنگامیم یرآب تأث یعنشت در هر شبکه توز

ز مناسب ا یبیبه وسیله ترک توانمی نشت را یشافزا ینا. یابدمی یش( افزاARLC) 8یفعل یانهسال یو تلفات واقع یافته یشافزا
 یهاکهها در شبیاستراتژ ینا یاقتصاد یببه وسیله ترکین همچن ؛محدود و کاهش داد یریت،مد ،کنترل نشت یچهار استراتژ

 .9(2006)پیرسون و ترو،  وزانه کردمی را و اجتماع یطیمح یستز ی،سطح نشت قابل قبول اقتصادتوان می ،مختلف توزیع
 یک RR EFIکوتاه مدت وجود دارد. روش  یمحاسبه نشت اقتصاد یبرا یدو روش اصلطور که در بخش قبل ذکر شد، همان

نسبت به روش اول  EFI  BABEروشباشد، درحالی که کوتاه مدت می ینشت اقتصاد محاسبه یبرا یو کاربرد یروش عمل
در  د.باشهای بزرگ را دارا می؛ همچنین این روش قابلیت اجرا در شبکهشبانه دارد یانجر یریگبه اندازه ازیبوده، اما ن تریقدق

ه، گزارش شد هایینشت حاصل از شکستگ یزانو م ینهنشت زم یزانشبانه، م یانجر یزانم ینپس از تخم  BABE EFIروش
. یدآیکل بدست م ینههز یشده و منحن یمنمودار ترس یکدر  دهنشت شآب  ایینه حاشیهبه همراه هز یابینشت یاتعمل ینههز

 .دباشیکوتاه مدت م یهمان مقدار نشت اقتصاد -یمحور افق یروآمده مقدار بدست -کل ینههز یدر منحن ینهمقدار نقطه کم

                                                           
1 Fanner et al. (2007) 
2 Economic Frequency of Intervention (BABE) Method 
3 Alkasseh et al. (2015) 
4 Gonelas and Kanakoudis (2016) 

5 Marginal Cost 

6 Marginal Value 

7 International Water Association (IWA) 
8 Current Annual Leakage Level 
9 Pearson and Trow, 2005 
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1یسطح مداخله اقتصادتوان به نقاط دیگری در این منحنی حائز اهمیت است که می
منظور . (1کرد )شکل اشاره  2و سطح خروج 

و  کنندیم عتوزیشبکه های یر مجدد نشتو تعم ینیشروع به بازب یابیاز نشت است که در آن گروه نشت یسطح مداخله، سطحاز 
اتمه دهند و از شتر خییابی ببه نشت توانندییابی ماز نشت است که گروه نشت ینشان دهنده سطح یاقتصاد یسطح خروج یک
 .(2002فنر و همکاران، ) راستا بهره ببرند یندر ا یگرید یهاابزار

 نمودار موازنه سطح اقتصادی نشت در شبکه توزیع -1شکل 
 

که  کندیروش فرض م ینا .باشدیم 3فعال یابینشت یاتو عملبه هدررفته  کل سالانه آب یینهبر اساس هز EFI  BABEروش
 یاتکل سالانه عمل ینهابتدا هز ندارد. در این روش وجود آن در نشدهگزارش نشت یانباشتگ یعنی ؛است 4یدارشبکه آب در حالت پا
. شودیم یینعکنترل فعال نشت ت ینههز یبه منظور توسعه منحن یابینشت یاتمختلف عمل یفواصل زمان یکنترل فعال نشت برا

 ینا کل از جمع ینههز یمنحن یابد؛ ویم یشاست که از مبدأ افزا یمخط مستق یکمعمولًا  به هدررفتهارزش آب  یمنحن یاز طرف
مقدار  یکدار به مجانب یهذول یککه شکل آن  دهدیانه را نشان میکل سال ینههز یمنحن 1. شکل گرددیحاصل م یدو منحن

نشت در نقطه  یو سطح اقتصاد یابینشت یاتعمل ی. تواتر اقتصادباشدیم (BL) 5نشت زمینهکه در واقع مقدار  ؛است یحداقل
 ینهمزاز این رو به منظور تعیین سطح اقتصادی نشت، بایستی سطح نشت  .(2002فنر و همکاران، )گیرند یکل قرار م ینههز کمینه

. محاسبه نشت زمینه، با استفاده از روابط 6(2007تخمین زد )انجمن کارهای آبی آمریکا،  یعتوزشبکه  یک در را (یه)نشت سطح پا
 بدست آورد. 2و  1

(1) UBLICFTBL  

(2) 5.1)
50

()25.120(
AZNP

NsLmUBL  

: نشت زمینه اجتناب UBL: ضریب شرایط زیربنایی؛ ICF: نشت زمینه )مورد انتظار( بر حسب لیتر بر ساعت؛ TBLدر رابطه فوق؛ 
وسط فشار شبانه : مقدار متAZNP: تعداد انشعابات و Ns: طول خط اصلی بر حسب کلیلومتر؛ Lmناپذیر بر حسب لیتر بر ساعت؛ 

توان آن باشد. برای تعیین نشت زمینه مورد انتظار، مقدار نشت شبکه تعیین گردد که میدر نقطه میانگین ناحیه بر حسب متر می
حداقل  .7(2016( یا روش جدول بالانسینگ تخمین زد )الواشعلی و همکاران، MNFرا با استفاده از روش حداقل جریان شبانه )

 در یانشامل اشکال مختلف تلفات و مصرف آب توسط مشتر یدهد کهبامداد رخ م 4تا  2ساعات  ینشب معمولا ب شبانه در یانجر

                                                           
1 Intervention Level 
2 Exit Level 
3 Active Leakage Control (ALC) 
4 Steady State 
5 Background Leakage 
6 (AWWA, 2009) 
( Alwashali et al. 2016) 
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لف اجرا شده های مختدر سال شبکه یابییات نشتعمل ینهبه برآورد کل هز سطح اقتصادی نشت علاوه بر این، تعیین شب است.
های مختلف و سطح نشت در هر کدام از یابی در سالدقیق عملیات نشتدسترسی به اطلاعات  به طور معمول .در شبکه نیاز دارد

(، سطح نشت TBLسه نقطه سطح نشت پایه )با استفاده  یابی فعالنشت ینههز از اینرو در این مقاله، منحنی ،آنها وجود ندارد
شود. توسط این سه نقطه و با ( حاصل میPALهای عملیاتی در آن ثابت است )( و سطحی از نشت که هزینهCALموجود شبکه )

( را ترسیم نمود؛ این نمودار مجانب به دو مقدار هزینه ثابت ALCیابی فعال )توان منحنی نشتتوجه به رفتار نمایی تابع، می
(. این هزینه ثابت 2006کند )پیرسون و ترو، یابی و سطح پایه نشت است که از نقطه سطح موجود نشت نیز عبور میعملیات نشت

 (.1372آید )مصلحی و همکاران، بدست می 3یابی، توسط رابطه هت پایش شبکه و عملیات نشتج

(3) CLCAL NCC
MCons


CNM C L 

ها در عملیات پیمایش لوله= هزینه ثابت  MLC (؛بر هر عملیات یابی )ریال= هزینه ثابت عملیات نشت ConsCALCدر این رابطه، 
 ال)ری یابیپیمایش انشعابات در عملیات نشت= هزینه ثابت  NCC = طول کل شبکه )کیلومتر(؛ ML(؛ بر هر کیلومتر )ریال یابینشت

 شبکه تعداد انشعابات=  CN(؛ بر هر انشعاب
 

 مطالعه موردی
( با توجه به توضیحات ارائه شده در این مقاله، برای یک ناحیه ایزوله BABE EFIتحلیل سطح اقتصادی با استفاده از روش بیب )

احیه ن این انجام گرفت. شبانه یانجر یلتحل ،ناحیه مورد مطالعه نشت ینتخم برای( در شهر مشهد انجام گرفت. DMAده )ش
رت ناحیه مذکور به صو شود.گیری میگیری دبی در ورودی ناحیه است که توسط آن جریان شبکه اندازهدارای سه کنتور اندازه
 ناحیهدر این  انشعاب شکل گرفته است. 26666به همراه  کیلومتر 6/112 شبکهاصلی  خطوط طول کل؛ ثقلی تغذیه شده است

گیری علاوه بر این، برای اندازه .دقیقه ثبت گردید 16در طول یک سال با تواتر اندازه گیری  ورودی در ساعات شبانه جریان نرخ
ای با فاصله زمانی لحظه فشار نصب گردید و ( تعیین و فشارسنجی در آن نقطهAZPفشار متوسط منطقه، نقطه میانگین ناحیه )

های نقاط میانگین ناحیه، در نقاط بحرانی به منظور اطمینان از تأمین حداقل فشار نیز دقیقه برداشت شد. علاوه بر فشارسنج 16 هر
)لمبرت  رفته شدهنظر گدر  ساعتبرانشعاب در لیتر  6 ( برای هر انشعابLNC)مصرف شبانه هایی نصب گردید. متوسط فشار سنج

به  سطح اقتصادی نشتمقادیر مورد استفاده در تحلیل  حداقل جریان شبانهنتایج حاصل از تحلیل  1. جدول 1(2010و فانتوزی، 
  دهد.را نشان می BABE EFIروش 

 پارمترهای بدست آمده مربوط به تحلیل جریان حداقل شبانه و تخمین نشت شبانه و روزانه  -1جدول 

-رمتون میلی) نشت
 سال(بر مکعب 

مکعب )متر نشت
 روز(بر 

فشار متوسط 
 )متر(

فاکتور شبانه و 
 (NDF)  روزانه

 مترمکعب) نشت
 بر ساعت(

 حداقل جریان شبانه
 بر ساعت( مترمکعب)

 مترمصرف شبانه )
 (ساعتبر  مکعب

3/1 46/3682 66/44 43/21 1/162 7/277 83/132 
 

بلی شده، تجربی و یا تحقیقات قهای ثبتکه از طریق داده نشتار رفته در تحلیل اقتصادی مقادیر مورد نیاز به کتمامی 2جدول 
 دهد.بدست آمده را نشان می

 

 در برآورد سطح اقتصادی نشتیابی هزینه متغیر عملیات نشت -2جدول 

 ت(ایابی )ریال بر هر عملیهزینه متغیر عملیات نشت انشعاب هزینه واحد )ریال( هزینه کل )ریال(

 کشف نشت گزارش نشده 44 1800000 27200000

 تعمیر نشت گزارش نشده 44 2620000 110880000

 

 

                                                           
1 (Lambert and Fantozzi , 2010) 
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 یابی در برآورد سطح اقتصادی نشتهای ثابت عملیات نشتهزینه -9جدول 
 یابی هزینه ثابت عملیات نشت اندیس هزینه

400 CLM تر(یال بر هر کیلومیابی )هزار رها در عملیات نشتهزینه ثابت پیمایش لوله 

6/112 LM )طول کل شبکه )کیلومتر 

30 CNC اب(یابی )هزار ریال بر هر انشعهزینه ثابت پیمایش انشعابات در عملیات نشت 

26666 NC تعداد انشعابات 

 هزینه ثابت )هزار ریال بر انشعاب در سال( 2/31

 

 

 فعلی های اعمال شده جهت برآورد سطح نشتمجموع هزینه -4جدول 

 های اعمال شدههزینه هزینه

 یابی )میلیون ریال بر هر عملیات(هزینه ثابت عملیات نشت 860

 یابی )میلیون ریال بر هر عملیات(هزینه متغیر عملیات نشت 170

 هزینه کل )میلیون ریال در سال( 1040

 

 نتایج و بحث
( در شهر مشهد انجام شد. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل DMA)در این مطالعه تحلیل اقتصادی نشت در یک ناحیه ایزوله شده 

میلیون مترمکعب در سال تخمین زده شده است که با استفاده از این مقدار و  3/1جریان حداقل شبانه، میزان نشت موجود ناحیه 
منحنی هزینه کل، منحی هزینه  2شکل  ، سطح اقتصادی نشت برای این ناحیه تعیین گردید.3و  2مقادیر ارائه شده در جداول 

دهد. علاوه بر این، بر روی این شکل محدوده سطح اقتصادی ای آب به هدررفته را نشان مییابی فعال و خط هزینه حاشیهنشت
میلیون مترمکعب در سال تعیین شده است. مقدار نشت قابل بازیافت ناحیه با استفاده از مقادیر بدست  78/0نشت با کمترین مقدار 

که با در نظر گرفتن سرانه متوسط مصرف برای هر فرد  باشد؛مترمکعب در روز می 888هزار مترمکعب در سال یا  324آمده حدود 
نفر آب مورد نیاز را برآورده ساخت. از طرفی با  6000توان در سال برای این مقدار نشت میلیتر در روز با بازیافت 160به میزان 

 میلیارد ریال صرفه اقتصادی خواهد داشت. 4/3ریال( در حدود  10434)یعنی  1372شده آب در سال در نظر گرفتن قیمت تمام 

 
 یابی فعالبرآورد سطح اقتصادی عملیات نشت – 2شکل 
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 آب عیتوز یفشار در شبکه ها تیریمد یتوسعه مدل جامع اقتصاد
 

 ، پوریا سلمانی1ایمان مصلحی، محمدرضا جلیلی قاضی زاده، احسان یوسفی خوش قلب
 یبهشت یددانشگاه شه یست،ز یطعمران، آب و مح یدانشکده مهندس یدرولیکی،ه هایآب و سازه -عمران یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو -1

 khoshqalb@gmail.com، تهران

 
برای  باشد که مزایای بسیاریهای توزیع آب میهای مدیریت نشت در شبکهترین و مؤثرترین روشمدیریت فشار، یکی از کارآمد

توان به کاهش نشت از شبکه، کاهش تواتر شکستگی های آب و فاضلاب خواهد داشت. از جمله مزایای مدیریت فشار میشرکت
تقاضا، کاهش تواتر عملیات کنترل فعال نشت، کاهش مصرف انرژی، کاهش تماس مشتریان نام برد. هدف از ارائه  ها، کاهشلوله

های حاصل باشد. به این منظور کلیه سودها و هزینههای توزیع آب میاین مقاله توسعه مدل اقتصادی جامع مدیریت فشار در شبکه
هزینه  -یک مدل ریاضی تخمین زده شده است، تا از این طریق یک تحلیل سود از اجرای یک طرح مدیریت فشار با استفاده از

( واقع در شهر مشهد که در آن فشار ناحیه از طریق نصب DMAجامع انجام گیرد. مدل توسعه داده شده در یک ناحیه ایزوله )
برای  ج نشان داد که سود خالص بدست آمدهشیرهای کاهنده فشار مبتنی بر زمان و مبتنی بر جریان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتای

و  66/2میلیون ریال خواهد بود. علاوه بر این نسبت سود به هزینه  2774و  1610شیر کاهنده فشار زمانی و جریانی به ترتیب 
 به ترتیب برای این دو شیر بدست آمد. نتایج این مطالعه به مدیران و متخصصان صنعت آب کمک خواهد کرد تا درک 6/11

 جامعی از مزایای اقتصادی مدیریت فشار پیشرفته از طریق نصب شیرهای کاهنده فشار زمانی و جریانی دست یابند. 
 

 : مدیریت فشار، تحلیل اقتصادی، نشت، شبکه توزیع آبهای کلیدیواژه
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 مقدمه
فهوم باشد. مهایی میساختچنین زیرهای تلفات آب در ترین مؤلفهیکی از مهم رسانی وجود دارد وهای آبدر تمامی شبکه نشت

نشده، نشت زمینه از خطوط اصلی و شده و گزارشهای گزارشرسانی شامل نشت از خطوط انتقال، نشتهای آبنشت در شبکه
توان به قطع . از دیگر ضررهای نشت می1(2007های آبی آمریکا، انشعابات شبکه و نشت از مخازن ذخیره است )انجمن کار

رسانی های آب. مقدار نشت در شبکه2(2013هی، هدررفت انرژی و ورود آلودگی به شبکه اشاره کرد )موتینگا و همکاران، دسرویس
 60یافته و تا بیش از درصد آب ورودی به شبکه، برای کشورهای توسعه 2تا  3در کشورهای مختلف بسیار متفاوت بوده و از 

میلیون مترمکعب آب روزانه  46. در این کشورها حدود 3(2010)پاست و همکاران،  کنددرصد، در کشورهای درحال توسعه تغییر می
میلیون نفر کافی است. در ایران نیز  200رسانی به حدود رود که برای خدمتهای توزیع آب از دست میاز طریق نشت در شبکه

رو کنترل و کاهش نشت در  است. از این درصد برای شهرهای کشور گزارش شده 14طبق آمار، میزان متوسط نشت در حدود 
 (.1376باشد )جلیلی قاضی زاده و مصلحی، های آب و فاضلاب میهای اصلی شرکترسانی همواره یکی از چالشهای آبشبکه

طح رسانی اتخاذ شده تا سشود که توسط هر شرکت آبهایی گفته میمدیریت نشت به مجموعه اقدامات و استراتژیبه طورکلی 
توان در سه مرحله اصلی تکرار شونده های مربوط به مدیریت نشت را میبرساند. فعالیت 4ت موجود را به سطح اقتصادی نشتنش

های اجرای فعالیت -3دار اقتصادی و های اولویتریزی و تعیین استراتژیبرنامه -2ارزیابی و پایش تلفات آب  -1بندی کرد: طبقه
های مربوط به بندی دیگر فعالیتدر یک طبقه 2010پاست و همکاران،  .6(2016لی و همکاران، الواشعگیرانه )واکنشی و پیش

های روش -2های ارزیابی نشت که روی تعیین مقدار نشت تمرکز دارند، روش -1مدیریت نشت را در سه مرحله اصلی شامل 
ی کنترل نشت که کنترل مؤثر سطح نشت هامدل -3کشف نشت که بیشتر روی کشف و تعیین محل دقیق نشت متمرکزند و 

ت، اصلی مدیریت نشت شامل مدیریت فشار، کنترل فعال نش و استراتژیچهار مؤلفه  بندی کردند.کنند، دستهموجود و آینده کار می
ل فعال . به طور معمول سرعت و کیفیت تعمیرات و کنتر6(2002باشد )لمبرت، ها میسرعت و کیفیت تعمیرات و مدیریت دارائی

باشند. در این ها جزء راهکارهای بلندمدت میها شامل بازسازی و نوسازی لولهمدت و مدیریت دارائینشت جزء راهکارهای کوتاه
 2بین مدیریت فشار تنها راهکاری است که هم بصورت کوتاه مدت و هم بلندمدت کاربرد دارد. گروه اقدام ویژه برای هدررفت آب

(WLTFانجمن بین الم )8للی آب (IWAبه منظور توصیف کارائی و توانایی یک شرکت ) سانی در مدیریت نشت، شاخص رآب
اخص ناپذیر است. مقدار این ش( را معرفی نمود که مقدار آن نسبت بین سطح نشت موجود به سطح نشت اجتنابILIزیربنائی نشت )

خواهد داد. بر اساس مقادیر بدست آمده برای این شاخص  برای هر شبکه توزیع آب، کیفیت و نحوه مدیریت نشت شرکت را نشان
دار های اولویتکارگیری استراتژیها برای انتخاب و به در هر شبکه توزیع آب، یک ماتریس هدف به منظور راهنمایی شرکت

 . 7(2002توسعه داده شده است )لیمبرگر، 
رسانی بهینه را مدیریت فشار گویند که در آن آب برای تطورکلی عملیات کنترل و مدیریت فشارهای شبکه تا سطح خدماه ب

صورت کارآمد تأمین گردد، درحالیکه فشارهای اضافی و غیرلازم کاهش یافته ه کنندگان مجاز به اندازه کافی و بمشتریان و مصرف
های مختلفی نظیر عالیت. مدیریت فشار شامل ف10(2006و نوسانات فشاری در شبکه تا حدامکان حذف شوند )تورنتون و لمبرت، 

اشد. در بهای دور متغیر، تنظیم ارتفاع آب در مخازن ذخیره و کاهش فشار با استفاده از شیرهای کاهنده فشار میاستفاده از پمپ
ای ( به منظور کاهش فشار اضافی در ساعاتی مشخصی از روز بصورت گستردهPRVsعمل، استفاده از شیرهای کاهنده فشار )

ل رود. شیرهای کاهنده فشار به دو نوع هیدرولیکی یا الکترونیکی کنترهای مختلف به منظور مدیریت فشار به کار میتوسط شرکت
های شیر ترین این شیرها،ترین شیرهای کاهنده فشار، شیرهای هیدرولیکی هستند که رایجترین و پراستفادهشوند. قدیمیمی

                                                           
1 (AWWA, 2009) 
2 (Muticanga et al. 2013) 
3 (Pusset et al., 2010) 
4 Economic Level of Leakage (ELL)  
5 (Alwashali et al. 2016) 
6 (Lambert, 2002) 
7 Water Loss Task Force (WLTF) 
8 International Water Association (IWA) 
9 (Limbereger, 2007) 
10 (Thronton and Lambert, 2005) 
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ی، های کنترلهای الکترونیکی و الگوریتمد. طی دو دهه اخیر با پیشرفت دستگاهباشن( میFO) 1کاهنده فشار با خروجی ثابت
یمی مبتنی بر توان به شیرهای تنظاند که از این جمله میشیرهای کاهنده فشار الکترونیکی توسعه یافته و مورد استفاده قرار گرفته

( نام برد. تعدادی محققان استفاده از شیرهای RNM) 4دور( و مبتنی بر گره کنترل از راه FM) 3(، مبتنی بر جریانTM) 2زمان
 (. 2010اند )فانتوزی و لمبرت، ( معرفی نمودهAPC) 6های مدیریت فشار پیشرفتهکاهنده فشار الکترونیکی را به عنوان روش

کودینا و باشد )آب می های توزیعها در مدیریت و کاهش نشت در شبکهترین روشترین و اقتصادیمدیریت فشار، یکی از کارآمد
 ها، کاهششکستگی تعدادکاهش توان علاوه بر کاهش نشت، مدیریت فشار مزایای دیگری نیز دارد که می(. 2016همکاران، 

 و ها، کاهش شکایات مشتریان به علت سطح پائین خدماتلولهها، افزایش عمر عویض لولهدر تخیر أهزینه کنترل فعال نشت، ت
توان در های اقتصادی مزایای مدیریت فشار را می(. جنبه2010، 6)لمبرت و فانتوزی ای مصرف آب نام بردکاهش برخی از اجز

 های حاصل از اجرای مدیریت فشار درهزینه ارزیابی نمود. در این تحلیل اقتصادی تمامی سودها و هزینه -قالب یک تحلیل سود
مدل اقتصادی در این مطالعه، یک . 2(2008شود )آواد و همکاران، ن زده میشده تخمیسطح شبکه یا مناطق فشاری یا نواحی ایزوله

های های حاصل از اجرای طرحهای توزیع آب توسعه داده شده است که تمامی سودها و هزنیهجامع مدیریت فشار برای شبکه
ود خالص ناشی از اجرای طرح مدیریت توان با استفاده از روابط ریاضی ارائه شده تخمین زد و در نهایت سمدیریت فشار را می

که در آن طرح مدیریت فشار  مشهدواقع در شهر ( DMA) ایزولهبرای یک ناحیه  فشار را بدست آورد. مدل توسعه داده شده
ادی های بعدی ابتدا اجزاء مدل اقتصپیشرفته از طریق نصب شیرهای کاهنده فشار زمانی و جریانی اجرا شد به کار رفت. در بخش

 گردد.قالب روابط ریاضی بیان گردیده و سپس نتایج حاصل برای مطالعه موردی، ارائه می در
 

 توسعه مدل اقتصادی مدیریت فشار

رسانی یا یک زون فشار و حاصل از اجرای مدیریت فشار در یک شبکه آب 8هزینه -مدل اقتصادی مدیریت فشار یک آنالیز سود
های حاصل از اجرای مدیریت فشار قبل و بعد از اجرای یک مدیریت فشار الیز، سودها و هزینهباشد. این آنیا ناحیه ایزوله شده می

انتخاب و توسعه  (2008) 7آواد و کاپلانزند. مدل اقتصادی مدیریت فشار اراده شده در این مقاله بر اساس مطالعه را تخمین می
 (:1)رابطه  داده شده است

(1)  CPRVCIECIWCCCCDECBDCALCDRCBRCLWF  

= سود  CBR؛ )ریال در سال( = سود ناشی از کاهش نشت آب CLW؛ مدیریت فشاراجرای  حاصل از = سود خالص Fر آن که د
؛ )ریال در سال( کاهش تقاضای حساس به فشار سود حاصل از = CDR )ریال در سال(؛ هاشکستگی لوله تعدادحاصل از کاهش 

CAL  ؛)ریال در سال( فعال نشتکنترل  مربوط به هایکاهش فعالیت حاصل از= سود CBD سود حاصل از کاهش نرخ خسارت =
= سود حاصل از CCC ؛)ریال در سال(جویی انرژی = سود حاصل از صرفهCDE ؛)ریال در سال(ها و خرابی منازل بابت شکستگی

= CIE ؛ل در سال()ریاخانه جویی غیرمستقیم آب در تصفیه= سود حاصل از صرفهCIW ؛)ریال در سال(کاهش تماس مشترکین 
 علاوههباندازی نصب و راههزینه سالیانه =  CPRV؛ و )ریال در سال(خانه جویی غیرمستقیم انرژی در تصفیهسود حاصل از صرفه

ی موجود، هاتوان متناسب با شرایط و دادهمعادله فوق یک معادله کلی بوده که می شیرهای فشارشکن. تعمیر و نگهداریهزینه 
توسعه  CDEو  CAL ،CBRهای اضافه گردیده و ترم CBDهای معاله را مورد استفاده قرار داد. در معادله فوق، ترم رمتعدادی از ت

 شود.ها آورده میها توضیح داده شده و معادلات آنداده شده است. در ادامه هر یک از ترم

 سود حاصل از کاهش نشت آب

                                                           
1 Fixed Outlet (FO) PRVs 
2 Time-Modulated (TM) PRVs 
3 Flow-Modulated (FM) PRVs 
4 Remote Node-based Modulation (RNM) PRVS 
5 Advanced Pressure Control 
6 (Lambert and Fantozzi , 2010) 
7 (Awad et. Al., 2008) 
8 Cost - Benefit 
9 Awad and Kaplan (2008) 
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 بدست آورد. 2ا استفاده از رابطه توان برا می (CLW)کاهش نشت آب  سود حاصل از

(2)   CWPWLWLCLW  10 

 FAVADبر اساس مفهوم  نشت -توان با استفاده از رابطه فشارمدیریت فشار پیشرفته را میکاهش نشت پس از اجرای از طرفی، 
 .1 (2001، لمبرت) تخمین زد( 3)رابطه 

(3) 
1

0

1

0

1

N

P

P

WL

WL








 

اجرای نشت آب پس از میزان =  1WL)مترمکعب بر سال(؛  اجرای مدیریت فشارقبل از  آبنشت میزان  = 0WL ،3و  2رابطه در 
 2متوسط فشار در نقطه میانگین ناحیه=  0P مکعب(؛)ریال بر متر قیمت تمام شده آب=  CWPفشار )مترمکعب بر سال(؛  مدیریت

(AZP)  متر(؛  اجرای مدیریت فشارقبل از(1P  =متوسط فشار در ( نقطه میانگین ناحیهAZP) ؛ و  اجرای مدیریت فشاراز  بعد)متر(

1N  ؛ پاست و 2002، 3)ون زیل و کلیتون بستگی دارد لوله و نوع شکست جنسمتغیر است و به  6/1تا  6/0= توان نشت که از
های آبی آمریکا، کار )انجمن برآورد شده است 4کاهش پلکانی فشارتوسط آزمون  1Nدر این مقاله، شاخص  .(2010همکاران،

لاوه عالنظاره به تآمین کننده آب بههای خرید آب خام و پرداخت حقلازم به توضیح است قیمت تمام شده آب شامل هزینه .6(2002
 باشد.خانه آب برای تولید یک مترمکعب آب میهزینه تصفیه آب شامل هزینه مواد شیمیایی و برق مصرفی داخل تصفیه

 های گزارش شده و گزارش نشدههش تواتر شکستگیسود حاصل از کا

 محاسبه 6تا  4با استفاده از روابط  های گزارش شده و گزارش نشدهشامل شکستگی هاشکستگی لوله تواترسود حاصل از کاهش 
 ،شودمی

(4) 
URLRL CBRCBRCBR  

(6)   CBBFBFCBR RLRLRL  10 

(6)   CBBFBFCBR URLURLURL  10 

= سود حاصل از کاهش URLCBR ؛های گزارش شده )ریال بر سال(= سود حاصل ازکاهش تواتر شکستگیRLCBRوق در روابط ف
 فشار )شکستگی اجرای مدیریتقبل از  شدهی گزارشهاشکستگی تعداد=  RL0BF؛ نشده )ریال بر سال(های گزارشتواتر شکستگی

 تعداد=  URL0BF فشار )شکستگی در سال(؛ رای مدیریتاجپس از  شدهی گزارشهاشکستگی تعداد=  RL1BFدر سال(؛ 
سال(؛  )شکستگی در اندیابی کشف شدهکه در آخرین عملیات نشت فشار اجرای مدیریتقبل از  ی گزارش نشدههاشکستگی

URL1BF  =ستگی )شک دشونیابی کشف میکه با انجام عملیات نشت فشار اجرای مدیریتپس از  ی گزارش نشدههاشکستگی تعداد
ط هر . هزینه متوسشکستگی( به ازای هر)ریال  نشدهشده و گزارشی گزارشهایگست= هزینه متوسط تعمیر شک CBو  ؛در سال(

گزارش شده و  یهاشکستگی تواترکاهش  .)انشعابات یا خط اصلی(، قطر لوله و جنس لوله بستگی داردنوع لوله شکستگی به 
 .6 (2012)لمبرت و تورنتون،  بدست آورد 2توان با استفاده از رابطه یدر اثر مدیریت فشار را م گزارش نشده

(2)      1
2

0

1
010 
















N

npd P
P

BFBFBFBF 

تعداد ) دبستگی دار جنس لولهو  ها، شرایط محیطیلوله به سن است که مستقل از فشار هایشکستگی تعداد=  npdBF در آن که
)لمبرت و تورنتون،  برآورد شده است 3نزدیک به  مقدار آنکه  شکستگی است -رابطه فشار= توان  2Nشکستگی در سال(؛ و 

نشده باید بصورت جداگانه به های گزارششده و شکستگیهای گزارشلازم به توضیح است، رابطه فوق برای شکستگی .(2012

                                                           
1 (Lambert, 2001) 
2 Average Zone Pressure 
3 (van Zyl and Clayton, 2007) 
4  Pressure Step Test 

5 (AWWA, 2007) 
6 (Lambert and Thornton, 2012) 
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 کار رود.

  سود حاصل از کاهش عملیات کنترل فعال نشت
شود. تخمین زده می 13تا  8یابی با استفاه از رابطه ( در اثر عملیات نشتCAL)نشت فعال کنترل  عملیاتسود حاصل از کاهش 

نشده های گزارشیابی و تعداد کشف شکستگیدر روابط زیر فرض شده است که مدیریت فشار بر فاصله زمانی بین دو عملیات نشت
لمبرت گردد )تعیین می 14در رابطه  1(EIFی )یابی با رویکرد اقتصادتأثیر گذار است. همچنین فاصله زمانی بین دو عملیات نشت

 . 2(2006و فانتوزی، 

(8) 
VarCons CALCALCAL  

(7) 
ConsCALCons C

EIFEIF
CAL 










10

1212
 

(10) CLCAL NCC
MCons


CNM C L 

(11) 
10 VarVarVar CALCALCAL  

(12)  000  URLCDURLMDVar BFCBFCCAL  

(13)  111  URLCDURLMDVar BFCBFCCAL  

(14) 
5.0

789.0




















RRCV

C
EIF Cons

CAL
 

 سود حاصل از کاهش=  VarCAL کنترل فعال نشت )ریال بر سال(؛سود حاصل از کاهش عملیات ثابت =  ConsCALدر رابطه فوق؛ 
= هزینه  MLC (؛بر هر عملیات یابی )ریال= هزینه ثابت عملیات نشت ConsCALCکنترل فعال نشت )ریال بر سال(؛   متغیرعملیات 

پیمایش = هزینه ثابت  NCC = طول کل شبکه )کیلومتر(؛ ML(؛ بر هر کیلومتر )ریال یابیلیات نشتها در عمپیمایش لولهثابت 
فاصله زمانی اقتصادی بین دو عملیات =  0EIF شبکه؛ تعداد انشعابات=  CN(؛ بر هر انشعاب )ریال یابیانشعابات در عملیات نشت

یابی بعد از اجرای مدیریت فاصله زمانی اقتصادی بین دو عملیات نشت = 1EIF(؛ ماه شمسی) یابی قبل از اجرای مدیریت فشارنشت
های نرخ افزایش نشت در اثر شکستگی=  RR (؛ریال بر مترمکعب) ای تولید و توزیع آبقیمت حاشیه=  CV (؛ماه شمسی) فشار

= هزینه  CDC(؛ هر کشفبر  )ریال کشف هر نشت روی خطوط اصلی= هزینه  MDC (؛مترمکعب در روز در سال) گزارش نشده
را  13و  12در رابطه  URL1BFو  URL0BF اختلاف کهلازم به توضیح است (؛ بر هر کشف )ریال کشف هر نشت روی انشعابات

نشده قبل و بعد از مدیریت فشار باید برای خطوط اصلی و های گزارشتواتر شکستگی .بدست آورد 6 رابطه توان با استفاده ازمی
 وارد شود.  6ورت جداگانه در رابطه انشعابات به ص

 سود حاصل از کاهش تقاضا حساس به فشار
 .شودمی تخمین زده 17تا  16با استفاده از روابط  (CDR)سود خالص ناشی از کاهش تقاضای حساس به فشار 

(16)  ba CDRCDRCDR   

(16)    CWP*

1

*

0  WDWDCDRa  

(12)    CWT*

1

*

0  WDWDPMDCDRb  

(18) 
0

*

0 WD PSRRTFWD  

                                                           
 Economic Intervention frequency (EIF) 

2 ( Lambert and Fantozzi, 2005) 



 ات دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آبمقال

161 

(17) 
3N

0

1*

0

*

1 P
P








WDWD  

= کاهش درآمد شرکت به علت کاهش  bCDRر سال( و بکاهش تقاضای آب )ریال  حاصل از = سود aCDR در رابطه فوق؛
*تقاضای آب )ریال بر سال(؛ 

0WD و*
1WD =رمکعب )مت ترتیب قبل و بعد از اجرای مدیریت فشاربه  سالانه حساس به فشار یتقاضا

مترمکعب(؛  بر هر)ریال  فروش آب= قیمت  CWTشود؛ اندازه گیری می توسط شرکت = درصد کل تقاضا که PMDدر سال(؛ 
PSR  0= درصد کل تقاضاWD 3 ؛است که حساس به فشار استN  متغیر است 6/0تا  1/0 ازمصرف است که  -رابطه فشار= توان 

 هستند سقف ساختمان خودبر روی  آب = درصد مشتریانی که دارای مخزن RTF؛ در نظر گرفته شده است 6/0که در این مطالعه 
در این مطالعه با توجه به  RTF. مقدار ضریب 1(2010لمبرت و فانتوزی، خواهد شد ) برابر صفر 3N در این صورت مقدار توان که

های اخذ شده به ترتیب با توجه به داده PMDو  PSRته شده است. علاوه بر این ضرایب درصد در نظر گرف 60مشاهدات میدانی 
 در نظر گرفته شد. 7/0و  6/0برابر 

 انرژی کاهش مصرف از حاصل سود
 رفباشد. سود حاصل از کاهش مصها نیازمند تأمین انرژی مورد نیاز از طریق پمپاژ میتامین آب با فشار مورد نیاز در برخی شبکه

 تخمین زد. 20توان با استفاده از رابطه انرژی را می

(20)   EED CCDDCDE  10 

(21) 
000 WLWDD  

(22) 
111 WLWDD  

ال(، مکعب بر سعلاوه تقاضا( قبل و بعد از اجرای مدیریت فشار )متر= به ترتیب کل جریان ورودی )نشت به D1و  D0که در آن 

EDC )و  ؛میزان انرژی برق مصرفی برای توزیع یک مترمکعب آب در شبکه )کیلووات ساعت بر مترمکعبEC  قیمت انرژی مصرفی
باید  مپاژاز طریق پ )ریال بر کیلووات ساعت(. لازم به توضیح است، در رابطه فوق تنها هزینه انرژی به منظور توزیع آب در شبکه

رفی برای تولید و انتقال آب در سود حاصل از کاهش نشت محاسبه شده است. میزان محاسبه گردد، چرا که هزینه انرژی مص
های ثقلی مصرف انرژی برق مصرفی برای توزیع یک مترمکعب آب در شبکه بستگی به مشخصات شبکه داشته و برای شبکه

 شود.تقریباً صفر در نظر گرفته می

 هاگیشکست بابت هاساختمان خسارات نرخ کاهش از حاصل سود
های مسکونی، تجاری و غیره در اثر نشت حاصل از ی شهری خسارات وارده به ساختمانهاشبکهیکی از مشکلات نشت در 

( و 2012شکستگی )لمبرت و تورنتون،  -. با توجه به رابطه فشارباشدیمنشده خطوط اصلی شده و گزارشهای گزارششکستگی
 یات و خرابخسارنرخ  جهیدرنتیابند. می کاهشنشده نیز شده و گزارشی گزارشاهیشکستگاجرای مدیریت فشار در یک شبکه، 

ها منجر به خسارت نیز کاهش خواهند یافت. سود حاصل از کاهش نرخ خسارات و خرابی ساختمان هایبابت شکستگ هاساختمان
(CBDبه دلیل شکستگی )تخمین زد. 26و  24و به کمک روابط  23توان با استفاده از رابطه ها را می 

(23)   BDBDBD CBFBFCBD  10 

(24)  000 URLRLTBD BFBFCBF  

(26)  111 URLRLTBD BFBFCBF  

)شکستگی در سال(؛  ی منجر به خسارت یا خرابی قبل از اجرای مدیریت فشارهاشکستگیکل  تعداد=  BD0BFدر رابطه فوق 

BD1BF  =؛ )شکستگی در سال( خرابی بعد از اجرای مدیریت فشاری منجر به خسارت یا هاشکستگیکل  تعدادBDC  هزینه =
شوند. مقدار ها که تبدیل به خسارت و یا خرابی میدرصدی از شکستگی= TCو  (بر خسارت )ریالمیانگین یک خسارت یا خرابی 

خیزی منطقه و نوع خاک، لرزهاین درصد تجربی بوده و بستگی به شرایط شبکه نظیر جنس لوله، قطر لوله و شرایط محیطی نظیر 
                                                           

1 ( Lambert and Fantozzi, 2010) 
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 برآورد شده است. 02/0غیره دارد. این مقدار به طور تجربی 

 مشترکین هایتماس حاصل از کاهش سود
کند. کنندگان هزینه بالایی بر شرکت تحمیل میهای مربوط به تماس مشترکین و مصرفرسانی، هزینههای آبدر برخی شبکه

آب با کیفیت پایین  -6فشار بالای آب،  -4فشار پایین،  -3قطعی آب،  -2شکستگی یا نشت،  -1تواند به علت ها میاین تماس
ا استفاده توان بکنندگان را میشکایت از قبض صادر شده باشد. سود حاصل از کاهش تماس مشترکین و مصرف -6نظیر آب کدر و 

 .1(2002تینمارچ، تخمین زد ) 26از رابطه 

(26)  3322114 cncncnNCCC  

های بدون نیاز به پیگیری، با نیاز به پیگیری تلفنی و به ترتیب هزینه تماس 1C ،2C ،3Cها، = درصد کاهش تماس 4Nکه در آن 
های بدون نیاز به پیگیری، با نیاز به پیگیری تلفنی و با نیاز به پیگیری تعداد تماس 1n ،2n ،3nباشند و با نیاز به پیگیری حضوری می

ها و اقدامات انجام شده در خصوص اشند. برای بررسی سود حاصل از کاهش تماس مشترکین، به پایگاه داده تماسبحضوری می
 هر تماس نیاز است.

 آب غیرمستقیم جوییصرفه از حاصل سود
ر نتیجه دیابد و با توجه به کاهش نشت آب و کاهش تقاضا در اثر اجرای مدیریت فشار، میزان آب ورودی به شبکه نیز کاهش می

خانه و در خطوط انتقال نیز کاهش خواهد یافت. رو میزان تلفات آب داخل تصفیهشود. از این آب کمتری تصفیه و انتقال داده می
 تخمین زد. 22توان با استفاده از معادله جویی غیرمستقیم آب را میسود حاصل از صرفه

(22)   CWPDDACIW  10 

اوه علخانه و خط انتقال آب به کاهش جریان کل ورودی به شبکه )نشت بههدررفت آب در تصفیهنسبت کاهش  Aکه در آن 
گزارش  1/0مقدار آن  خانه آب بستگی دارد وبه شرایط خط انتقال و تکنولوژی مورد استفاده در تصفیه Aباشد. درصد تقاضا( می
 شده است.

 انرژی مستقیم غیر جوییصرفه از حاصل سود
خانه آب و های شبکه، تصفیهجویی در انرژی بابت کاهش افت در لولهجویی غیرمستقیم انرژی شامل صرفهاز صرفهسود حاصل 

 شود.محاسبه می 28باشد، که با استفاده از رابطه علاوه تقاضا( به شبکه میفاضلاب ناشی از کاهش دبی مصرفی )نشت به

(28)      CDEBCWDWDCDDCBCIE EWWTEWTE  1010 

 ؛باشدهای شبکه، تصفیه خانه آب و فاضلاب به کل انرژی مصرفی مینرژی هدررفته ناشی از افت در لولهنسبت ا Bکه در آن 

EWTC  و = میزان انرژی برق مصرفی بر حسب کیلووات ساعت برای تصفیه یک مترمکعب آبEWWTC  = میزان انرژی برق
های شبکه و خط انتقال و همچنین جنس لوله به B. مقدار مصرفی حسب کیلووات ساعت برای تصفیه یک مترمکعب فاضلاب

 تخمین زده شده است. 13/0خانه آب و فاضلاب بستگی دارد و مقدار آن حدود شرایط تصفیه

 (PRVsهای کاهنده فشار )هزینه شیر
های هنعلاوه هزیبه منظور انجام تحلیل اقتصادی باید هزینه سالیانه شیرهای فشارشکن شامل هزینه نصب و راه اندازی به

 .شودمحاسبه می 27باشد که با استفاده از رابطه برداری و نگهداری میبهره

(27)     
11





N
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jjj

N

j

j MCCRFCCPRVCPRVCPRV 

 

 یاتانه عملی= درصد هزینه سال MC)ریال(؛  اندازی شبرهای کاهنده فشاراولیه شامل هزینه خرید، نصب و راه= هزینه  CCPRVکه 
انه بر اساس نرخ یهای سالهزینه تخمین= ضریب بازگشت سرمایه برای  CRF؛ نده فشار( شیرهای کاهO & Mی)و نگهدار یرتعم

                                                           
1 (Tynemarch, 2007) 
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 شود:زیر محاسبه می رابطهاز که با استفاده  (n)کاهنده فشار ( و طول عمر شیرهای iانه )یبهره سال

(30)  

 
 

11

1






n

n

i

ii
CRF 

درصد هزینه خرید و نصب شیرها در نظر گرفته شده است.  10ها در این مطالعه درصد هزینه سالیانه عملیات تعمیر و نگهداری شیر
 درصد در نظر گرفته شده است. 18سال و نرخ بهره  10علاوه بر این طول عمر مفید شیر 

 مطالعه موردی
ر ( دDMAتحلیل اقتصادی مدیریت فشار با استفاده از مدل اقتصادی توسعه داده شده در بخش قبل، در یک ناحیه ایزوله شده )

نصب ناحیه در ورودی بوده که  (FO) ی ثابتجبا خروفشار شکن دارای یک شیر  ناحیه ایزوله شده شهر مشهد انجام گرفت. این
گرهای ( از طریق نصب کنترلFOاست. به منظور تحلیل اقتصادی مدیریت پیشرفته فشار شیر کاهنده فشار خروجی ثابت ) شده

( و TMبندی شده به شیرکاهنده فشار مبتنی بر زمان )م فشار خروجی به صورت زمانسنج در خروجی شیر و تنظیفشار و جریان
سنج در خروجی شیر و تنظیم فشار خروجی بر اساس تغییرات میزان جریان و گرهای فشار و دبیهمچنین از طریق نصب کنترل

شود. ثقلی تغذیه مییک ورودی بوده که بصورت ( تبدیل گردید. ناحیه مذکور دارای FMفشار به شیرکاهنده فشار مبتنی بر جریان )
در این ناحیه  آب کل مصرف باشند.آنها دارای کنتور می ٪70 انشعاب، که 4602با  کیلومتر 30حدود  اصلی شبکه خطوط طول کل

مترمکعب  1443( میزان تقاضای روزانه و %21) روز در مکعبمتر 4/3463 با مترمکعب در روز است که از این مقدار برابر 3/4876
 (MNFجریان شبانه )برای بدست آوردن میانگین  ،روز 2 طی در DMA ورودی جریان نرخ. ( میزان نشت روزانه است%27در روز )

( تعیین گردید و یک عدد DMAگیری فشار متوسط منطقه، نقطه میانگین ناحیه ایزوله شده )برای اندازه شود.گیری میاندازه
سنج نیز در نقطه ورودی به دقیقه ثبت گردید. یک دستگاه دبی 16 تواتر زمانی با ایلحظه فشار ید وفشارسنج در آن نصب گرد

دقیقه ثبت گردید. علاوه بر این سه عدد فشارسنج در نقاط بحرانی به  16ای با تواتر ناحیه مورد مطالعه نصب گردیده و دبی لحظه
گیری فشار در نقاط اندازه (،MNFه منظور انجام تحلیل حداقل جریان شبانه )منظور اطمینان از تأمین حداقل فشار نصب گردید. ب

 .گیری دبی در نقطه ورودی برای هرکدام شیرهای کاهنده فشار به مدت یک ماه انجام گرفتبحرانی و نقطه میانگین ناحیه و اندازه
. 1(2010)لمبرت و فانتوزی،  نظر گرفته شده در ساعت(برانشعاب در )لیتر  6 برای هر انشعابدر ( LNC)مصرف شبانه متوسط 

. سپس تخمین زده شد 36/1 ای فشار انجام گرفت و مقدار آن( با استفاده از آزمایش کاهش مرحله1Nنشت ) -توان رابطه فشار
های از داده هبا استفادبرای تبدیل نشت شبانه )لیتر در ساعت( تخمینی به نشت روزانه )مترمکعب در روز( ( NDF) شب -روزفاکتور 

مقادیر  حداقل جریان شبانهنتایج حاصل از تحلیل  1. جدول 2(2012آمد )لمبرت و همکاران، بدست  1N توانو  ثبت شده فشار
تمامی مقادیر مورد نیاز به کار رفته در تحلیل اقتصادی فشار که از  2جدول  دهد.سود را نشان می-مورد استفاده در تحلیل هزینه

دهد. لازم به توضیح است، ترم مربوط به سود حاصل شده، تجربی و یا تحقیقات قبلی بدست آمده را نشان میثبتهای طریق داده
 از کاهش تماس مشتریان به علت عدم وجود اطلاعات کافی در این تحلیل در نظر گرفته نشده است. 

 
 ه و روزانه برای شیرهای کاهنده فشارپارمترهای بدست آمده تحلیل جریان حداقل شبانه و تخمین نشت شبان -1جدول 

مکعب )متر نشت
 سال(بر 

-)متر نشت

بر مکعب 
 روز(

فشار 
متوسط 

 )متر(

فاکتور شبانه 
 و روزانه

(NDF) 

ر )لیتر ب نشت
 ساعت(

 حداقل جریان شبانه
 )لیتر بر ساعت(

مصرف شبانه 
 (ساعت)لیتر بر 

 نوع

 (FOوجی ثابت )با خر شیر 23036 86241 63206 4/22 7/41 1424 617264

 (TMمبتنی بر زمان ) شیر 23036 23264 60217 2/21 03/38 1023 371282

 (FMمبتنی بر جریان ) شیر 23036 66114 42027 8/20 42/36 824 317122

 

 

                                                           
1 (Lambert and Fantozzi , 2017) 
2 (Lambert et al., 2017) 
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 مقادیر استفاده شده برای پارامترهای مدل اقتصادی فشار -2جدول 

 هزینه اندیس مقدار واحد

 قیمت تمام شده آب CWP 10434 ریال بر مترمکعب

 قیمت فروش آب CWT 4600 ریال بر مترمکعب

 ای آبقیمت حاشیه CV 2082 ریال بر مترمکعب

 های انشعاباتهزینه متوسط تعمیر شکستگی CB 62/2 ریال بر شکستگیمیلیون

 های خطوط اصلیهزینه متوسط تعمیر شکستگی CB 6/2 ریال بر شکستگیمیلیون

 )خطوط اصلی( هزینه ثابت عملیات نشت یابی MLC 1 کیلومترریال بر میلیون

 )انشعابات( هزینه ثابت عملیات نشت یابی NCC 06/0 ریال بر کیلومترمیلیون

 (خطوط اصلینشده )های گزارشهزینه متغیر تشخیص شکستگی MDC 6/2 ریال بر شکستگیمیلیون

 نشده )انشعابات(های گزارششکستگیهزینه متغیر تعمیر  CDC 8/1 ریال بر شکستگیمیلیون

 میزان انرژی مصرفی برای توزیع یک مترمکعب آب EDC 1 کیلووات ساعت بر مترمکعب

 قیمت انرژی مصرفی  EDC 662 کیلووات ساعتریال بر 

 میزان انرژی مصرفی برای تولید یک مترمکعب آب EWTC 4/0 کیلووات ساعت بر مترمکعب

 میزان انرژی مصرفی برای تصفیه یک مترمکعب فاضلاب EWWTC 26/0 بکیلووات ساعت بر مترمکع

 هزینه سرمایه گذاری شیرهای با خروجی ثابت CCPRV 600 ریالمیلیون

 گذاری شیرهای مبتنی بر زمانهزینه سرمایه CCPRV 260 ریالمیلیون

 گذاری شیرهای مبتنی بر جریانهزینه سرمایه CCPRV 800 ریالمیلیون

 

 ج و بحثنتای
دهد که سود نتایج نشان می ارائه شده است. 3در جدول  هزینه با استفاده از مدل اقتصادی توسعه داده شده -تحلیل سود نتایج

و  22میلیون ریال بدست آمده که حدود  2073و  1336حاصل از کاهش نشت برای شیرهای مبتنی بر زمان و جریان به ترتیب 
براین سود حاصل از کاهش نشت در این مطالعه تأثیر بسزایی در افزایش سود کل دارد. همانگونه باشد. بنادرصد سود کل می 20

 60/11و  66/2دهد نسبت سود به هزینه برای شیر کاهنده فشار مبتنی بر زمان و جریان به ترتیب که نتایج این جدول نشان می
فشار  های مربوط به ارتقاء شیر کاهندهاشد و به طورکامل هزینهببدست آمده است که نشان دهنده نسبت سود به هزینه بالایی می

تواند به این های بدست آمده میکند. نسبتبا خروجی ثابت به شیرکاهنده فشار مبتنی بر زمان و مبتنی بر جریان را توجیح می
امکان دارد،  ار آنها را تا جایی کهتوان با مدیریت پیشرفته فشدلیل باشد که فشار اضافی بالایی در سیستم وجود داشته که می

ع آب های توزیهای مدیریت و کاهش نشت در شبکهکاهش داد. ازآنجائیکه مدیریت فشار یکی از کارآمدترین و مؤثرترین روش
 کند تا درک جامعی از فواید اقتصادیاست، نتایج بدست آمده از این مطالعه به مدیران و متخصصان صنعت آب کشور کمک می

های مدیریت فشار به خصوص با شیرهای کاهنده فشار مبتنی بر زمان و جریان کمک داشته باشند. علاوه بر از اجرای طرح حاصل
د های مورهای مختلف در سطح کشور و با حداقل دادهتوان برای شبکهاین مدل اقتصادی توسعه داده شده در این مطالعه را می

 نیاز به کار برد. 
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 ( مورد مطالعهDMAقتصادی مدیریت فشار برای ناحیه ایزوله )تحلیل ا -9جدول 

  تاثیرات مبتنی بر زمان درصد مبتنی بر جریان درصد

 (CLWکاهش نشت ) 36/1336 07/22 46/2073 72/67

 ریال بر سال(میلیونسود )
 (CBR) هاکاهش تواتر شکستگی 08/42 64/2 62/63 12/2

 (CDRا حساس به فشار)کاهش تقاض 16/114 16/6 6/268 72/8

 (CALCکاهش عملیات نشت یابی فعال ) 62/22 17/4 23/108 62/3

 (CBD)خسارات کاهش  66/11 63/0 26/16 63/0

 ریال بر سال(میلیونهزینه )

 (CDEکاهش مصرف انرژی ) 83/76 12/6 46/167 33/6

 (CIEکاهش مصرف غیرمستقیم انرژی ) 67/18 00/1 21/31 06/1

 (CIWکاهش مصرف غیرمستقیم آب ) 17/162 22/8 23/263 46/8
 

 

 

  

 (PRVهزینه سالانه شیرهای فشارشکن) 87/241  01/268 

  سود خالص )ریال بر سال( 66/1610  74/2773 

  هزینه -نسبت سود 66/2  60/11 
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 شهر حساس به آب کی یبه سو یگام یآب شهر کپارچهی تیریمد
 

  2امیرحسین عزیزیان ،1گلشن همتی
  golshan_hemati@yahoo.com لامه طباطباییدانشگاه ع-کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری-1

  amirhosein.aziziyan@yahoo.com دانشگاه لرستان-کارشناسی ارشد سازه های آبی-2

 

امروزه بسیاری از شهرها با مسائل پیچیده مانند تغییرات اقلیمی، مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی، به ویژه 
ی مواجه هستند. این تحقیق بر چگونگی تضمین پایداری و انعطاف پذیری شهرها در مدیریت آب مسائل مرتبط با آب های شهر

شهری تمرکز دارد و به دنبال راه حلی برای گذار از الگوهای سنتی مدیریت آب شهری و دستیابی به الگوهای جدید می باشد. این 
ی سازمانی، نوآوری فنی و محتویات محلی دارد. یکی از الگوهای انتقال نیاز به هماهنگی جنبه های مختلف مانند اجتماعی، نوآور

جدید مطرح شده در دهه های اخیر الگوی شهرهای حساس به آب است که به تعادل بین محیط ساخته شده و طبیعت اشاره داشته 
اده کرده ارائه نتایج بهتر استف ای برایکند. این الگو از مدیریت آب به عنوان وسیلههای آبی غیره متمرکز حمایت میو از سیستم

تواند اهداف حیاتی زیادی را برای زندگی شهری ارائه دهد . برخی از ادبیات مربوط به مدل مدیریت تر است و میکه عموما وسیع
ه دهد کآب شهری و انتقال به شهر حساس به آب در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می

های مختلفی در مدیریت آب شهری وجود دارد که جامع نیستند و تنها مطالعات اندکی درباره دستیابی  به یک شهر حساس لمد
تواند شکاف این مطالعات را شناسایی و برآورده سازد و راه دستیابی های قبلی میباشد. نقاط ضعف پژوهشبه آب در دسترس می

. بنابراین، این مقاله با استفاده از داده های مدیریت یکپارچه آب شهری، شهرهای حساس به یک شهر حساس به آب را فراهم کنند
 به آب و تحقیقات انجام شده در زمینه آب شهری چارچوبی کلی برای مطالعات مدل سازی مدیریت آب شهری را فراهم می آورد.

 

  شهرهای حساس به آب ی،: روند تغییر مدیریت آب شهری ،مدیریت یکپارچه آب شهرهای کلیدیواژه
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 مقدمه

 برای را زیادی اثرات طبیعی منبع این. وجود دارد بسیاری مزایای آن در که است زمین روی زنده موجودات همه بقای منبع آب
 غییراتت فرهنگی، مسائل اجتماعی،. است پیچیده بسیار آن پایداری حفظ این، بر علاوه. دارد انسانی مختلف زندگی هایجنبه

 ،ییآب و هوا راتییو تغ نیبردن به اثرات گرم شدن زم ی. با پگذارند تاثیر آب مدیریت در محیطیزیست مسائل دیگر و هواییوبآ
 راتییو تغ تیرشد جمع ،یستیتنوع ز ،یمرتبط با منابع آب شهر یآت راتییدر تغ یریپذبه انعطاف دنیبه دنبال رس یجوامع شهر

 یط ،یآب شهر یداریپا اهدافدر خدمت  دیجد یهایفناور شیدایموجود و پ یهارساختید توسعه زاما باوجو باشند،یوهوا مآب
 (.2006)وانگ، است ماندهیکند باق ازحدشیب راتییتغ نیسال گذشته ا 20

طور مستقیم و . چرخه آب شهری، بهشود می ( شناختهUWM) شهری آب مدیریت عنوان به اغلب شهرها در آب مدیریت

بنابراین داشتن  .باشدنقل و .... در ارتباط میوهای شهری همچون مسکن و شهرسازی، انرژی، حملتقیم، با دیگر بخشغیرمس
یت است که به نحوی مسئولیت مدیر نفعانیذیها و جانبه بین سازمانشهری مستلزم همکاری همهآبرویکرد یکپارچه در مدیریت

 شدهرفتهیپذ یخوببه اکنون .شهری استیکپارچهنیازمند سامانه مدیریت همچنینشند؛ و بادار میهای مختلف شهری را عهدهبخش
 .ستیمناسب ن ندهیو آ یفعل یداریپرداختن به مسائل پا یبرا یسنت یآب شهر تیریمد کردیاست که رو

آن گذشته تحت عنوان  شیادیکه کمتر از دو دهه از تحول و پ یشهر یهاآب تیریمد ینهیدرزم یدینسبتاً جدیکی از مفاهیم 
 یهردر توسعه ش یداریبه پا یابیدست یبرا یکیحل اکولوژ راهکیعنوان مفهوم به نیشده است، احساس به آب مطرح یشهرها

 دهیحاصل گرد یشهر یو طراح یزیرمنظر، برنامه یمعمار ط،یمح تیریمد ،یعلوم مهندس قیو تلف شرفتیو از پ شدهیمعرف
 (1376،)همتی و دیگراناست.

هستند،  روبرو هیدرولوژیکی تنوع و جمعیت رشد هوایی، و آب تغییرات زمینه در ایپیچیده مشکلات با جهان سراسر در شهرها 
 برای یراهنمای کردن پیدا برای تلاش حال در توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای خصوص به کشورها از بسیاری بنابراین،

 آب به حساس سوی یک شهر به شهری آب مدیریت از انتقال از حمایت برای موجود هایاختزیرس و سازمانی هایچالش حل
(WSCمی ).باشند 

 طور هب بلکه کند،می برآورده را آب نیازهای تنها نه که شهری مدیریت رویکرد از یکپارچه دیدگاه عنوان به آب به حساس شهر
 مفهوم .(2007آورد )براون و دیگران،  می ارمغان به شهر پذیری انعطاف و زیست پذیری افزایش برای را بسیاری منافع همزمان

 غیرمتمرکز سیستم آبی از استفاده الگو حامی این که است ارتباط در شهری آب مدیریت جدید الگوی یک با آب به حساس شهرهای

 جمله افزایش از آب یکپارچه چرخه مدیریت برای جامع دیدگاه بر مبتنی آب به حساس شهر .(2012)براون و دیگران، باشدمی
 نوانع به آب مدیریت از باشد. این الگوآب می بازیافت همچنین و عمومی، فضاهای ایجاد سیل، خطر کاهش ، هاآبراهه سلامتی
 ارائه ریشه زندگی برای را زیادی حیاتی اهداف تواند می و است تروسیع عموما که کندمی استفاده بهتر نتایج ارائه برای ایوسیله

  .(2008)براون و دیگران،  دهد
سیستمی  کرتف به توجه با آب شهری مدیریت سیستم نظارت  برای کنندهتعیین ایجاد یک مدل مفهومی و چارچوبی مناسب ابزار

 .می توان آن را بررسی کرد آب به حساس شهر و شهری مدیریت ویژه به آب، مدیریت به مربوط هایجنبه تمام از است که 
مدل مفهومی و نقشه راه مناسبی را  که دارد وجود کمی تحقیقات است اما هنوز شده انجام آب زمینه مدیریت زیادی در حقیقاتت

 آب هب حساس چارچوبی جامع در زمینه شهر بررسی به که تحقیقاتی همچنین . دهد نشان شهری آب در جهت مدیریت سیستم
 آب سیستم رد تنها نه های تحقیق،مطالعات و روش از برخی تحقیق پیش رو در راین،بناب. شود می یافت سختی به نیز پردازند می

 .شود، تا بتوان به شکاف ادبیات نظری و مدل مفهومی در این تحقیقات پی بردمی بررسی آب به حساس شهر در بلکه شهری

 مبانی نظری

 ( (IUWMمدیریت پکپارچه آب شهری

 و عیاجتما اقتصادی، اهداف به دستیابی برای حوضه مدیریت و شهری توسعه ماهنگیه شهری خواستار آب مدیریت یکپارچه

                                                           
1 Urban Water Management 
2 Integrated Urban Water Management 
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 و آوردمی ارمغان به را فاضلاب و پساب مدیریت مدیریت آب، بهداشت، ، این نوع مدیریت آب شهری. است پایدار محیطی زیست
 .کند می تلفیق اقتصادی توسعه و زمین از استفاده ریزیبرنامه با آن را

 ل،نقوحمل و انرژی مسکن، زمین، مانند شهری هایبخش دیگر با را آب بخش برای ریزیشهری، برنامه آب ت یکپارچهمدیری
 کار فرهنگ یک طریق از هابخش میان روابط. کندمی ادغام گیری،تصمیم و گذاریسیاست در تکثیر و تقسیم از جلوگیری برای

 این امر. دگیر قرار بحث مورد تواندمی منابع و قدرت در اختلاف و کندرتقاء پیدا میا جمعی منافع و اهداف شود،می تقویت مشترک
 .باشدنیز می ایحاشیه جوامع و شهری رسمیغیر بخش شامل

 

 اصول مدیریت یکپارچه آب شهری:
 آب جایگزین منابع شامل 

 ؛ آب توجه به کیفیت 

 آب؛ دفع بازیافت و توزیع، ذخیره، ادغام 

 ؛ آب منابع از رداریببهره و حفاظت 

 شهری؛غیر کاربران برای کاربری حساب 

 رسمی؛غیر و رسمی نهادهای پیگیری و شناسایی 

 ؛ انرژی و زمین از استفاده آب، بین شناسایی رابطه 

 پایداری؛ و عدالت وری،بهره برای تلاش 

 ذینفعان همه مشارکت. 

 محلی جوامع جذب به نیاز موفق رویکرد یک. شودمی آغاز پارچهیک آب منابع مدیریت در روشن ملی های سیاست با این رویکرد
 ذیریپمسئولیت و اقدامات ها،اولویت تعیین در ذینفعان همه شامل باید همکاری رویکردهای. دارد آب مدیریت مشکلات حل برای

 (2012باشند.)بحری، 

 و آب غییراتت تاثیرات کند،می برآورده را آینده قاضایت و ارزیابی را کیفیت و آب معیار کمیت دو مدیریت یکپارچه منابع آب هر
 نابعم استفاده از همچنین این الگو. داندمی اطمینان قابل آب عملیات هیچگونه بدون را وریبهره اهمیت و بینیپیش را هوایی

 برای ، فاضلاب خانگی استفاده برای زدایینمک آب و شیرین آب به رسمیت شناخته است از مختلف اهداف برای را آب مختلف
  . گیرد می قرار استفاده مورد زیست محیط و صنعت کشاورزی،

 نشان را هماهنگی ساختار 1 شکل. دارد شهری آب خدمات اجزای تمام برای مدیریت و ریزیبرنامه توسعه به نیاز این رویکرد
  .کند می تضمین را ذینفعان و محلی جوامع دولت، سطوح ادارات، بین ارتباط که دهدمی

 
 (2003شهری) مآخذ: توچی، آب یکپارچه مدیریت -1شکل 

 
 اتخاذ و زیربنایی هایبخش مانند سیاست هایبخش سایر با ریزیبرنامه دادن پیوند با را هادولت توانند می شهری ریزانبرنامه
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 یاستس حل برای ها دولت به هستند، اهمسئولیت و اقدامات ها، اولویت تعیین در ذینفعان همه شامل که مشارکتی رویکردهای
 توسعه واندتمی مشارکتی حکومت بر مبتنی شهری آب یکپارچه هایسیاست .کنند تقسیم عمومی گیری تصمیم و عمومی های
 (2012)فیلیپ،.است ضروری پایداری و کارایی نوآوری، ایجاد انگیزه در برای لازم تغییرات اما کند، تامین را پایدار

 

 
 (2003زمین) مآخذ: توچی، از استفاده ریزی برنامه و شهری آب یکپارچه مدیریت چارچوب  -2شکل 

 

  (WSC)شهر حساس به آب

ی هاجدید مدیریت آب شهری در ارتباط است که این الگو حامی استفاده از سیستم 2مفهوم شهرهای حساس به آب با یک الگوی
  (.2012براون و دیگران، )باشدآبی غیرمتمرکز می

نامه اصولی سیاسی میان (، که یک توافقNWIطرح ملی آب) (3COAG، 2010)نامه و در اساس 2004این مفهوم ابتدا در سال 

نامه باشد، پدیدار شد. اولین اشاره به این مفهوم دربندی از این توافقهای ایالتی و فدرال استرالیا برای مدیریت آب میدولت
.  صورت گرفت "سازی برای ایجاد شهرهای حساس به آب استرالیانوآوری و ظرفیت"با عنوان  دولتی در مورد طرح ملی آببین

اندازی مراکز تحقیقات اند از: راهشده است. شواهد این امر عبارتای پذیرفتهمفهوم شهرهای حساس به آب به شکل گسترده
های یزبن، پرت و سنگاپور؛ گنجاندن این مفهوم در سیاستبرای شهرهای حساس به آب با مراکزی تحقیقاتی در ملبورن، بر 6تعاونی

در سال 2و انتشار نسخه ویرایش شده کتاب هاو میچل 6(2007 آب، وزارت)دولتی مانند طرح زهکشی شهری دولت استرالیای غربی
 (1376.)کلانتری و دیگران، "شهرهای حساس به آب"با عنوان  2012

اربردهای ی کدهنده پوشش گستردهان کاربران آن بسیار گوناگون است که این نشانتعاریف شهرهای حساس به آب اغلب در می
ی چرخه آب شهری عرضه چارچوب شهرهای حساس به آب است. عبارت حساس به آب پارادایمی جدید را در مدیریت یکپارچه

اطق های آبی در منجمله حفاظت از محیطمحیطی را با خدمات آب ازهای مهندسی و علوم زیستکند که انواع گوناگونی از رشتهمی
گیری در مورد طراحی شهری تصمیم لزوماًهای شهری، هایی در مورد مکانهای اجتماعی و خواستهسازد. ارزششهری، سازگار می

عنوان به توانند(. شهرهای حساس به آب می2012)وانگ و دیگران،  کندهای مدیریت آب را کنترل و هدایت میرو، فعالیتو ازاین
شده شهرها و چرخه آب شهری توضیح دهد که توسط سه جریان آب قابل ریزی شهری، فرم ساختهبهترین نقطه اتصال بین برنامه
 شده است.شرب، فاضلاب و سیلاب تعریف

                                                           
1 Water Sensitive City 
2 paradigm 

3 Council of Australian Governments (شورای دولت های استرالیا)  

4 National Water Initiative 
5 Cooperative Research Centre(CRC) 

6 (Department of Water, 2009) 

7 Howe and Mitchell 
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 کنند: گونه توصیف میهای حساس به آب را این، سه رکن شهرستان2007وانگ و براون در سال 
 ریزی شهری و برنامه نامه ریزی برای آب برنامهالف( هماهنگی بین 

 های چندمنظورهب( استفاده زیرساخت
 (.2007ج( مولد و همکاری بین علم، سیاست، جامعه و عمل )وانگ و براون، 

 کنند:صورت زیر بیان میبیانی دیگر وانگ و براون این ارکان را به در
پذیری دهد، باعث افزایش انعطافهای ذخیره آب را افزایش میآبریز: تنوع راهکننده آب حوضه عنوان یک منبع تأمینشهرها به-1

 ها استی، تغییرات آب و هوایی و سایر تنشسالخشکشهرها در برابر 

 بوم محلی و ...وحش و زیستدهنده خدمات اکوسیستم: شامل  ارائه آب پاک ، حمایت از حیاتعنوان ارائهشهرها به-2

ها نسبت به آب است )وانگ و وندان حساس به آب: شهروندانی که رفتارهایشان بر اساس حساسیت آنشهرها شامل شهر-3
 (.2007براون،

 به فاضلاب دفع و آب تأمین بر بودن متمرکز از شهریآب هایسیستم دگرگونی مستلزم آب به حساس شهر یک به شدنتبدیل

  :که است ترپیچیده و پذیرترانعطاف هایسیستم
 کند یکپارچه را آب گوناگون عمناب

  کند عمل غیرمتمرکز و متمرکز هایسیستم از ترکیبی طریق از

 شهر( گرمای کاهش و اکوسیستم خدمات مثل( نماید  عرضه اجتماعات به را خدمات از تریوسیع محدوده

 .(2012داشته باشد )وانگ و دیگران،  همخوانی شهری طرح با

 دهد:طور خلاصه نشان میل به یک شهر حساس به آب را بهپارامترهای انتقا 3شکل شماره 

 

 
(2011های انتقال به یک شهر حساس به آب )مأخذ:دولمن،شاخص -9شکل  

 

 پیشینه تحقیق
 شهر در رابطه با خاص طور ( و بهIUWM) شهری یکپارچه آب مدیریت جمله از آب، مدیریت سیستم در پیشین تحقیقات از برخی

 هرش سوی به شهری آب مدیریت روند انتقال به مربوط تحقیقات از برخی مقاله، این در .است شده انجام (WSC) آب به حساس
 این .با توجه به چند معیار صورت گرفته است آب مدیریت به مربوط تحقیقات از برخی انتخاب. است شده بررسی آب حساس
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 شهرییکپارچه آب مدیریت جمله از آب، مدیریت سازیمدل ایرویکرده بندی طبقه و آب مدیریت مفهوم قبیل از معیار دو تحقیق
 . را مورد بررسی قرار داده است آب به حساس شهر و

 تحقیقات برخی ادبیات بررسی از پس. دارند متفاوت رویکردهای/  هاروش یا و بوده مختلف اهداف بر مبتنی موجود هایمدل
 ابزارهای و بالا برای سطوح ریزیبرنامه به توجه با مقالات از کمی تعداد هنوز که دریافت توانمی ،1 جدول در شده ارائه پیشین

 بر علاوه .دارد آب وجود به حساس شهر همچنین و شهری آب مدیریت یکپارچه و اثرات تحلیل و تجزیه برای تصمیم پشتیبانی
 .کرد پیدا آب به حساس شهر سازیزمینه مدل در و کامل را جامع پژوهشی توانمی سختی به این،
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 (2019مفتوحه، آب) ماخذ: مدیریت قبلی تحقیقات: 1 جدول

 سال نویسنده ردیف

 جنبه ها عنوان خواص متدولوژیک

رویکرد 
 تحلیلی

 رویکرد مدل
مدیریت 

آب 
 شهری

مدیریت 
یکپارچه 
 آب شهری

شهرهای 
حساس به 

 آب

 زیرساخت
 آب

 کیفیت
 آب

عرضه و 
تقاضای 

 آب

1 Brown et al 2007 *  *  * * * * 

2 Diaz et al 2016 *  *   * * * 

3 Willuweit 

and O'ullivan 
 *  *  *  شبیه سازی  2013

4 Wong and 

Brown 
2008 *    *    

6 Brown et al . 2007 *    * * * * 

6 Marlow et al. 2013 *   * *    

2 Stanchev and 

Ribarova 
2016 *  *   *  * 

8 van de Meene 

et al. 
2011 *   *  *   

7 Furlong et al. 2016 *  *   *   

10 Chelleri et al. 2016 *  *      

11 Poustie et al. 2016 *  *      

12 Limand Lu 2016 *   *  * * * 

13 Li et al. 2016  مدل رگرسیون غیر خطی *    *  

14 Chen et al. 2016  مدل ارزیابی فاجعه      * 

16 Olmstead 2014 *  *     * 

16 Baki et al 2012  
شبیه سازی)مدل سازی 

 مبتنی بر عامل(
     * 

12 Rasekh and 

Brumbelow 
2016  

شبیه سازی و  مدل بهینه 
 سازی پویا

*    *  

18 Cominola et 

al. 
2016  

مدل تجزیه و تحلیل چند 
 متغییره

*     * 

17 Bosmann and 

Eser 
2016 *  *     * 

20 Loubet et al 2014 *  *   *  * 

21 Loubet et al 2016  
شبیه سازی و ارزیابی 

 چرخه زندگی
*   *  * 

22 Cai et al. 2016  
مدل بهینه سازی و 
 ارزیابی چرخه زندگی

 *  *  * 

23 Wang et al 2014  
مدل تلفبقی سلول های 
 خودکار و زنجیره مارکوف

*    * * 

24 Kalantzis et 

al. 
   *   * مدل ذهنی  2016

26 Sahinet et al. 2016  مدل دینامیک سیستم *   *   

26 de Haan et al 2013  مدل انسان شناختی *   *  * 

22 Bachet et al 2016 *   *  *  * 

28 Urich et al 2013  
 DAn) مدل سازی شبیه

CE4Water)) 
*   *   

27 Ferguson et 

al 
2013 *    * *  * 

30 Dobbie et al 2016 *    * *   

31 Floyd et al 2014 *    * *   
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 نتیجه گیری
 درش است، حیاتی شهرها توسعه و حیات سلامتی، برای آب. هستند مواجه آب مدیریت برای هاییچالش با جهان سراسر در شهرها
 هایتزیرساخ حال، عین در. اندداده قرار تأثیر تحت را ها اکوسیستم و موجود منابع بر فشار اقلیمی تغییرات و شهری جمعیت
 یازهاین تامین برای توسعه حال در کشورهای حالیکه در شوند،می نزدیک یافتهتوسعه کشورهای در خود عمر پایان به آب خدمات

 و عیاجتما برای شرایط ایملاحظه قابل طور که به یافته، توسعه کشورهای استانداردهای و سنتی هایمدل از اغلب رشد، به رو
 ارتباط در یادیز مشکلات که گرفت نتیجه توانمی ها، داده تحلیل و تجزیه اساس گیرند. بربهره می هستند نامناسب آنها سیاسی

 حل و شناسایی برای کمی تحقیقات این، بر علاوه. دارد آب وجود به حساس آب و به خصوص دستیابی به یک شهر مدیریت با
 از اصیخ تمرکز بر بخش  آب مدیریت درباره کنون تا تحقیقات تمام. دارد وجود شهر در یکپارچه سیستم یک انعنو به مشکل

گیری از الگوهای جدید مثل شهرهای حساس بهره. اندداشته و جزئی جداگانه طور به آب تقاضای و عرضه یا و آب کیفیت قبیل
ین عنوان بهترین نقطه اتصال بتوانند بهشهرهای حساس به آب می کند ،به آب می تواند این خلاء را در تحقیقات پیشین پر 

شده شهرها و چرخه آب شهری عمل کنند که توسط سه جریان آب قابل شرب، فاضلاب و سیلاب ریزی شهری، فرم ساختهبرنامه
الگو  با بهره گیری از این .هستند تعادل در طبیعت و شده ساخته های محیط که است جایی آب به حساس شهر شده است. تعریف

 یابد دستمی جریان سالم آب سیستم یک آن طریق از که قوی اجتماعی هایارزش با جوش و جنب پر شهر می توان به یک
 فاضلاب ی،سطح آبهای زیرزمینی، آبهای باران، آب از پایدار استفاده آن در که است شهریآبیکپارچه  سیستم یک یافت که دارای

 عمل ذیرپ جوامع و تمامی ذینفعان به صورت انعطاف ها،زیرساخت ها،اکوسیستم هادر این شهر .شود می پذیرفته یدنیآشام آب و
 که تحقیقاتی به توجه برای دستیابی به این پدیده می توان از مدل مفهومی زیر بهره گرفت. با .هستند آماده آینده برای و کنندمی

 معیار نای. باشدیکی از معیار مشترک در تحقیقات می آب حساس شهر و شهری مدیریت در بآ های زیرساخت شد، انجام تاکنون
 یکی از مهم ترین معیارهای در راستای انتقال از مدیریت آب شهری به سوی شهر حساس به آب است.

ته صورت گرف رابطه این در که تحقیقاتی از شهری در بسیاری آب منابع مداوم مدیریت در آب تقاضای و عرضه این، بر علاوه
 شهرهای حساس به آب و شهری یکپارچه آب مدیریت در آب کیفیت مورد در تحقیقات از بسیاری همچین، مشترک بوده و 

  .صورت گرفته است
 شده بندی قهطب آب مدیریت مفهوم بین هم پوشانی با و شده ساخته تحقیقات پیشین متغیرهای از گیری نتیجه با زیر چارچوب

 با است و همچنین شده ساخته شود، می داده شرح مدل در که اصلی متغیرهای دادن نشان برای ذاتی هایحلقه مودارن .است
بر دیگری  رمتغی هر تاثیر نحوه و سیستم رفتار بر متغیرها تاثیر میزان و متغیرها بین ارتباط درک به قادر علی، های حلقه وجود
 .است

 

 به یک شهر حساس به آب با استفاده از داده های مشترک تحقیقات پیشینمدل مفهومی در دستیابی  -4شکل 
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 برازانکانی یالملل نیتالاب ب یستمیکل خدمات اکوس یبرآورد ارزش اقتصاد
 

 یسیرئ یممحمد ابراهو  1یپور زرند یتهام یمرتض
  mortezatahamipour@gmail.com عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی-1

 

 

رزشگذاری خدمات اکوسیستم های طبیعی مانند تالاب ها در حفظ و جلوگیری از تغییر کاربری آنها بسیار موثر است. تالاب کانی ا
کیلومتری شمال شهر مهاباد  30هکتار در  722برازان یکی از تالاب های اقماری دریاچه ارومیه می باشد که با وسعتی افزون بر 

گری، گردش -دهد که از جمله آنها می توان به ارزشهای تفریحیمات اکوسیستمی مهمی را ارائه میواقع شده است.  این تالاب خد
زیستگاهی و پناهگاهی و فرهنگی اشاره کرد. برای این منظور در این مطالعه بر اساس فراتحلیل مطالعات تطبیقی داخلی و خارجی 

ی کارکردهای تالاب مذکور پرداخته شده است. نتایج بررسی نشان داد و با استفاده از روش انتقال فایده به محاسبه ارزش اقتصاد
دلار آمریکا می باشد. با توجه به وسعت این  2646که ارزش سالانه  خدمات اکوسیستمی در هر هکتار تالاب کانی برازان برابر با 

. اطلاعات فراهم شده می تواند در برنامه میلیون دلار برآورد شده است 4/2تالاب، ارزش خدمات اکوسیستمی آن سالانه برابر با 
 ریزی صحیح و کاربرد سایر ابزارهای اقتصادی برای حفظ و احیای تالاب مذکور مورد استفاده قرار گیرد.  

 
 ارزشگذاری اقتصادی، خدمات اکوسیستمی، تالاب کانی برازان. :های کلیدیواژه
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  مقدمه
و پیامدهای آن مانند گرمایش جهانی و تغییر اقلیم بیش از پیش اهمیت یافته است.  زیست و تخریب سرزمینروند آلودگی محیط

تواند سبب کاهش تخریب مندی از مواهب طبیعی میارزشگذاری اقتصادی مواهب طبیعی و الگوهای پرداخت برای بهره
م تواند به جلوگیری از اکوسیستیزیست مبا وجود اینکه ارزشگذاری اقتصادی خدمات محیط. زیست و پیامدهای آن گرددمحیط

زیست بر این نکته تأکید دارند که ارزشگذاری هدف نیست بلکه های عرضه کننده این خدمات کمک کند، اقتصاددانان محیط
کنند و را نشان دهد. محیط زیست کالاها و خدمات مختلفی تولید می بخشی از فرآیندی است که باید ارزش واقعی محیط زیست

یه توان با جمع کلاقتصادی محیط زیست را نمی های اقتصادی و غیراقتصادی دارند. با این حال کل ارزشولات ارزشاین محص
 .ها از یکدیگر مستقل نیستندهای آنآن برابر دانست، زیرا برخی از این محصولات و در نتیجه ارزشانفرادی خدمات  های ارزش

کمکی به حفظ محیط زیست نخواهد کرد. در نتیجه تأکید بر این نکته است که همچنین برآورد ارزش اقتصادی به تنهایی 
ارزشگذاری ابزاری است که باید برای یک هدف مشخص به کار گرفته شود تا پاسخی روشن برای مسأله ای مشخص بیابد. 

اقتصادی است. در غیر  ارزشگذاری یکی از نیازهای مهم جهت سیاستگذاری های زیست محیطی در جهت استفاده از ابزارهای
 دهد که ارزشی ندارد.اینصورت ارزشگذاری تنها اعداد و ارقامی به دست می

هریک از انواع تالاب، از شمار زیادی اجزاء فیزیکی، بیولوژیکی و یا شیمیایی تشکیل شده است و آب، خاک، گیاه و مواد غذایی 
ارکردهای آورند. فرآیندهای بین اجزاء، کتم یکپارچه، تالاب را به وجود میمعرف این اجزاء هستند که در پیوند با یکدیگر در یک سیس

وند که آبزیان، شها و... را موجب گشته و این فرآیندها سبب به وجود آمدن تولیداتی در تالاب میتالاب مانند کنترل سیلاب و طوفان
ند ها نه تنها از نظر تنوع زیستی بسیار با ارزش هستتالاباند. در مقیاس و بعد اکوسیستم، حیات وحش و منابع جنگلی از آن جمله

چندین شیوه، طبقه  هاکارکردهای اکوسیستم تالاب .شوندبلکه به عنوان یک میراث منحصر به فرد فرهنگی نیز تلقی می

ر جدول دشود. همانطور که . رایج ترین روش، روشی است که از طریق ارزیابی اکوسیستم بکار برده میشوندمیبندی 

 (.000.)سالزمن،  شونددسته تقسیم می 0زیر نشان داده شده است، این کارکردها، به 
 ) محصولات به دست آمده از اکوسیستم( 1خدمات تأمینی-

 ) مزایای به دست آمده از کنترل فرایندهای اکوسیستم( 2خدمات کنترلی یا تنظیمی-

سیستم ها از طریق غنی سازی معنوی، رشد شناختی، تفکر، تجارب ) مزایای غیرمادی که مردم از اکو 3خدمات فرهنگی-
 دهد. زیباشناختی و تفریحی به دست می آورند( که مستقیما افراد را تحت تاثیر قرار می

 )خدمات مورد نیاز برای حفظ سایر خدمات(.4خدمات پشتیبانی-
 

 تقسیم بندی کارکردهای اکوسیستم -1جدول 

 نوع خدمات خدمات تامینی خدمات تنظیمی هنگیخدمات فر خدمات پشتیبانی

 تشکیل خاک

 فتوسنتز

 تولید اولیه

 چرخه مواد غذایی

 چرخه آب

 تنوع فرهنگی

 .روحی و مذهبی

 ارزش های آموزشی

 چشم انداز

 روابط اجتماعی

 میراث فرهنگی

 هایارزش

 تفریحی و اکوتوریسم

 کنترل کیفیت هوا

 تنظیم اقلیم

 کنترل فرسایش

 ابصفیه فاضلتصفیه آب و ت

 کنترل بیماری

 کنترل آفت

 گرده افشانی

 کنترل آلودگی

 غذا

 فیبر

 ژنتیکی منابع

 گیاهان دارویی طبیعی داروهای

 زینتی منابع

 شیرین آب

 سوخت

 

 زیرشاخه

 MEA(.00.).مأخذ: 

                                                           
1 provisioning services 
2 regulating services 
3 cultural services 
4 supporting services 
5 spiritual and religious values 
6 Millennium Ecosystem Assessment  



 مقالات دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب

127 

 در الزاماً خدمات و الاهاک این اگر حتی کند؛ می انسان کمک رفاه به که کند می فراهم بسیاری خدمات و کالاها اکوسیستم تالاب،
 دارویی، اهانگی میوه، پیت، چوب، مانند های طبیعی فراورده تولید به توانمی ها تالاب فواید جمله باشند. از قیمتی نداشته بازار

 آب، جریان متنظی زیرزمینی، آبهای و تخلیه تغذیه هوا، و آب تعدیل زیستی، تنوع و ژن بانک وحش، زیستگاه حیات نی، آبزیان،
 پالایی ودخ خاصیت بیوماس، غذایی، تولید مواد و رسوبات نگهداری و حفظ خاک، فرسایش از شور،جلوگیری آب نفوذ از جلوگیری

 (. 1370نمود)خلیلیان و همکاران،  اشاره و توریسم تفرج سمی، مواد پاکسازی و
از  ها بخش مهمیلذا در بسیاری از نقاط دنیا، تالاب با توجه به اینکه تالاب ها محصولات و خدمات متعددی را ایجاد می نمایند،

باشند. به طور معمول از جمله مصارف تالاب ها در زمینه کشاورزی، ماهیگیری، شکار و تفریح فرهنگ محلی، آئین و  تاریخ می
که  به فردی است ها منبعی جهت تأمین سوخت، چوب و  مواد ساخت و ساز هستند. تالاب زیستگاه منحصرباشد. همچنین آنمی

در انتقال آب، پایش آب سطحی و زیرزمینی، کاهش فرسایش و سیل، مؤثر است. علاوه بر آن زیستگاه بسیاری از گونه های گیاهی 
 و جانوری در معرض انقراض می باشد.

 روش تحقیق
میلادی  1720و اوایل دهه  1760دهه ها در های اقتصادی آنبرای اولین بار مفاهیم کارکردها، کالاها و خدمات اکوسیستم و ارزش

شود. این تمایل به آوردن مجموع تمایل به پرداخت افراد محاسبه میاند. ارزش اقتصادی مواهب طبیعی با به دستمطرح شده
ی ذارزیست، ارزشگدهد. بنابراین در زمینه محیطپرداخت نیز به نوبه خود، علاقه افراد نسبت به منفعت مورد بحث را نشان می

ذاری زیست، ارزشگدهد. بنابراین در زمینه محیطگیری علاقه افراد نسبت به منفعت مورد بحث را نشان میاقتصادی به اندازه
  .شودمحیطی اطلاق میهای زیستمحیطی یا علیه زیانگیری علاقه افراد برای منافع زیستاقتصادی به اندازه

ی هامحور است. ارزشگذاریپردازد. فرآیند ارزشگذاری، انسانهای مردم میخواستهها و در نتیجه ارزشگذاری اقتصادی به علاقه
به پرداخت  گیرد یعنی یا تمایلشوند و این امر به دلیل نحوه آشکار شدن خواسته و علاقه صورت میحاصله به صورت پولی ارائه می

شود. علاوه بر این، استفاده از پول به عنوان معیار ستنباط میهای دیگر اشود و یا تمایل به پرداخت مردم از راهاز مردم سوال می
 "های توسعه اقتصادی اجتماعیارزش"و  "محیطیهای زیستارزش"سازد که باید میان پذیر میای را امکاناندازه گیری، مقایسه

  .صورت گیرد
ها ها به خودی خود ارزشمندند و فقط به انسانتهای ذاتی هستند. این موهببسیاری از مردم معتقدند مواهب طبیعی دارای ارزش

ها علاقه دارند. دو رویکرد ها فقط این امر نیست که یکایک انسانها به آنتعلق ندارند. این ارزش وجودی است و دلیل وجود آن
های رزشا – طیمحیزیست تغییر علیه یا له به افراد علاقه ارزش تعیین"زیست شامل دو رویکرد ارزشگذاری اقتصادی محیط

گذاری اقتصادی مواهب ارزش  .شودمی "وجودی ارزش – دارد وجود طبیعی مواهب در ذاتی طور به ارزشی تعیین" و "اقتصادی
زیست شود، یعنی ارزشی که انسان برای محیطمحیطی مربوط میطبیعی اساساً به کشف منحنی تقاضای کالاها و خدمات زیست

ه افراد های معدودی است ککند؛ زیرا پول یکی از راهگیری کار ما را تسهیل میول به عنوان معیار اندازهقائل می شود. استفاده از پ
  .دهدبه وسیله آن علاقه، تمایل به پرداخت خود را نشان می

ا بازارها ی های موثق آن در شرایطی است که یا بازاری وجود ندارد ومشکل ارزشگذاری اقتصادی مواهب طبیعی استنتاج ارزیابی
ها دست یافت، برخی از معیارهای علاقه افراد نیز خواهند توانست، به بسیار ناکارآمد هستند. اگر بتوان از راه استنتاج به این ارزش

یابد که افرادی که شود ارائه دهند. این امر در صورتی تحقق مینحوی از انحاء بخشی از چیزی را که ارزش ذاتی نامیده می
کنند برداشتی کلی از ارزش ذاتی اشیاء در ذهن داشته باشند. در محیطی مورد بحث را ارائه میمربوط به تغییر زیستهای ارزش

زیست به عنوان یک موجود دارای ماهیت باشند. بسیاری از ای در حال ارزشگذاری محیطها تا اندازهاین صورت ممکن است آن
های در خور ها قائلند در کشورهای در حال توسعه قرار دارند. نمونهزیادی برای آن مواهب طبیعی که مردم معمولاً اهمیت بسیار

ر خطر های دگونه"و  "هایی که از لحاظ اکولوژیکی بسیار ارزشمندندتالاب"، "های استواییجنگل"توجه این مواهب موارد شامل 
  .می شوند "انقراض

ارزش  ای .دو قسمت تقسیم نمود: ارزش استفادهای  و ارزش غیراستفادهارزش کامل اقتصادی یک منبع طبیعی را میتوان به 
ای که بیشتر شناخته شده است، به ظرفیت کالا یا خدمت در ایجاد رضایت برای ترجیحات و نیازهای انسان میپردازد. استفاده
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ای تفادههای اسشوند. ارزشم میای خود به دو دسته ارزش مصرفی مستقیم و ارزش مصرفی غیرمستقیم تقسیهای استفادهارزش
امل ای غیرمستقیم شهای استفادهمربوط به مصارف مستقیم شامل مواردی نظیر برداشتهای مستقیم از منابع و ذخایر و ارزش

حیطی ماستفاده از منابع به عنوان اردوگاه، کوهپیمایی و دیدار از مناظر طبیعی است. ارزشهای غیرمستقیم شامل خدمات زیست
یر حفاظت از سیستم هیدرولوژیکی، ثبات اقلیمی )مانند جذب کربن( و تثبیت خاک نیز است. نمودار زیر تقسیم بندی ذکر شده نظ

 .را نشان میدهد
 

 
 بندی ارزشهای اقتصادی (: طبقه1) شکل

 

مندی دین معنا که رضایتهای غیر استفادهای چنانکه از نام آن پیداست، در کالاها به صورت تفکیک ناپذیر موجود است. بارزش
های وجودی، که از کالا به دست میآید تنها به مصرف آن کالا ارتباط ندارد بلکه بخشی از ارزش یک کالای زیستمحیطی را ارزش

میراثی و ارزش انتخابی آن تشکیل میدهند. ارزش وجودی از منافعی که یک شخص با اطلاع از اینکه یک منبع در حال حاضر 
یا در آینده وجود خواهد داشت صرفنظر از اینکه تا به حال این منبع را ندیده باشد و یا استفاده نکرده باشد و یا قصد وجود دارد و 

دیدن و یا استفاده از آن را در آینده داشته باشد، ناشی میشود. به عنوان مثال ارزش آب به عنوان ماده حیاتی و وال به عنوان یک 
های های میراثی با اطلاع افراد از اینکه منابع برای استفاده فرزندان آنها و نسلین موضوعند. ارزشهایی از اگونه جانوری مثال

 .بعدی باقی خواهند ماند به دست میآید. ارزش انتخابی اندکی پیچیده تر است
 تصمیم ی کرد و در فرآیندهایگیر های بازار یا ابزارهای دیگر اندازههای مصرفی مستقیم را میتوان به راحتی به وسیله قیمتارزش

های مصرفی غیرمستقیم هستند زیرا این مورد مبادله قرار نمیگیرند و بنابراین گیری دخالت داد. اما مشکل اصلی اندازه گیری ارزش
 مهای مصرفی غیرمستقیهای بازاری ارزشگذاری کرد. بر اساس مطالعات انجام شده ارزشنمیتوان آنها را با استفاده از قیمت

های میتوانند بخش مهمی از ارزش کل را به خود اختصاص دهند. به دلیل این اهمیت تلاش می شود تا با استفاده از روش
توان به سه رویکرد کلی های ارزشگذاری اقتصادی اثرات، را میروش گیری قرار داد. ارزشگذاری غیربازاری آنها را مورد اندازه

 جیحات آشکار شده، رویکرد ترجیحات بیان شده و رویکرد انتقال منافع می باشند. بندی کرد که شامل رویکرد تردسته
 رویکرد ترجیحات آشکار شده:

وری )قابلیت تولید(، کنندگان و تولیدکنندگان متکی است. تغییر در بهرهاین رویکرد، مستقیماً بر رفتار واقعی و مشاهده شده مصرف
مبنای  گذاری برهای جایگزینی، مخارج پیشگیری، هزینه فرصت، هزینه سفر و قیمتنهها وسرمایه انسانی، هزیهزینه بیماری

 باشند.های معرفی شده در این رویکرد میگرایی )رضایت استفاده( از روشلذت
 رویکرد ترجیحات بیان شده: 

به است، و مصاح ر قالب پرسشنامهاین رویکرد، متکی است بر رفتار فرضی و استخراج اطلاعات با استفاده از مطالعات میدانی د
تواند مشاهده شود. از جمله مهترین روشهای معرفی شده در این رویکرد می توان به روش ارزشگذاری چون رفتار واقعی نمی
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 مشروط و روش مدلسازی انتخاب اشاره نمود.
 رویکرد انتقال منافع:

د ارزش های اقتصادی خدمات اکوسیستم به وسیله انتقال اطلاعات رویکرد سوم مبتنی بر انتقال منافع است. این روش برای برآور
قابل دسترس از مطالعات تکمیل شده قبلی در یک مکان و یا یک مورد به کار می رود. انتقال منافع اغلب زمانی استفاده می شود 

باشد. روش انتقال منافع در حالت های  گذاری پر هزینه باشد و یا زمان کمی برای انجام این کار در اختیارکه اجرای مطالعه ارزش
 زیر بسیار مورد اطمینان و قابل اعتماد است:

 اشند.ها و خصوصیات جمعیتی خیلی مشابه بزمانی که مکان اصلی )اولیه( و مکان مورد مطالعه از نظر کیفیت و موقعیت و ویژگی-

 محیطی برای دو مکان خیلی شبیه باشند.زمانی که تغییرات زیست-

 گذاری بدون عیب باشد.های ارزشگذاری اصلی به درستی اجرا شده و روشنی که مطالعه ارزشزما-

روش انتقال فایده روشی برای برآورد ارزش اقتصادی کالاهای غیربازاری و یا خدمات زیست محیطی است که بر اساس انتقال 
نماید. به عنوان مثال ارزش تفریحی ماهیگیری در می اطلاعات موجود از مطالعات تکمیل شده قبلی در مورد مکانهای دیگر عمل

 ابراین،بن توان با استفاده از برآوردهای صورت گرفته در مطالعات انجام شده در مکانهای مشابه دیگر بدست آورد.یک محل را می
این  مکانهای دیگر می باشد.هدف اصلی روش انتقال فایده برآورد فایده در یک محل با استفاده از تطبیق با فواید برآورد شده 

 شود:روش در قالب چهار مرحله به شرح زیر اجرا می
 تواند برای انتقال فایده مورد استفاده قرار گیرد. مرحله اول: این مرحله شامل تعیین مطالعات یا ارزشهای موجود است که می

ش های بدست آمده در مطالعات انجام شده قبلی، قابل مرحله دوم: این مرحله به این موضوع اختصاص دارد که آیا فایده ها و ارز
 شود:انتقال هستند یاخیر؟ برای پاسخ به این سوال می توان برخی از معیارها را مورد استفاده قرار داد که به دو نمونه از آن اشاره می

ست ارزشگذاری شوند با خدمات قابل مقایسه بودن کالا و خدمات مورد نظر. باید مشخص شود که آیا خدماتی که قرار ا -الف
ارزشگذاری شده در مطالعات قبلی شبیه و قابل مقایسه هستند. بررسی کیفیت )به عنوان مثال کیفیت آب درمورد ارزشگذاری آب 

ها )به عنوان مثال تعداد دریاچه های نزدیک محل در مورد ارزشگذاری خدمات در مصارف شرب( و در دسترس بودن جایگزین
 اچه( دو نمونه از معیارهای قابل بحث در این خصوص هستند.تفریحی دری

قابل مقایسه بودن خصوصیات جامعه مورد بررسی. باید مشخص شود که آیا خصوصیات جامعه مورد بررسی در مورد خدمت  -ب
سه لی قابل مقاییا کالای زیست محیطی که قصد ارزشگذاری آن را داریم، با ویژگیهای جامعه مدنظر در مطالعات انجام شده قب

 است یا خیر؟ در غیراینصورت اطلاعات نیاز به تطبیق دارند.
کیفیت این  اند. هر چهمرحله سوم: این مرحله شامل ارزیابی کیفیت مطالعاتی است که برای انتقال فایده مورد استفاده قرار گرفته

اهد بود. این مرحله وابستگی زیادی به قضاوت کارشناسی تر خومطالعات بالاتر باشد، ارزش برآورد شده در روش انتقال فایده دقیق
 محقق دارد.

باشد. هر چقدر اطلاعات مرحله چهارم: این مرحله شامل تطبیق ارزشهای موجود برای انعکاس بهتر ارزش مکان مورد بررسی می
ز اطلاعات ی و همچنین استفاده اگیرد. تطبیق ویژگیهای جامعه مورد بررستر باشد، این تطبیق بهتر صورت میدر دسترس مناسب

 تواند اقدامات مفیدی در این مرحله باشند.تکمیلی می

 الگوی تجربی
دُز،  -شدار و پر هزینة واکنباید به مطالعات دامنهبه علت ابعاد گستردة تهدیدهای شناسایی شده در محدوده تالاب کانی برازان می

های صورت استفاده از روش انتقال منافع که متضمن انتقال ضرایب و یا ارزش ارزشگذاری مشروط و... اقدام نمود، در غیر این
بر ها و زمان داده بنابراین با توجه به محدودیت .منفعت به دست آمده از تحقیقات میدانی سایر کشورهاست راهی قابل قبول است

برای این منظور ابتدا لازم است فراتحلیل کاملی در  استفاده شده است.روش انتقال منافع  از، بر بودن مطالعات میدانیو هزینه
خصوص مطالعات انجام شده داخلی و خارجی انجام شود که در این مطالعه به آن پرداخته شده و به عنوان بخشی از خروجی این 

 مطالعه برای خوانندگان قابل استفاده و بهره برداری است. 
از نتایج ارزشگذاری های انجام شده در کشورهای دیگر، عدم امکان به کارگیری یکی از مهمترین موانع برای استفاده همچنین 
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ین امر جز با گردد تا ااجتماعی کشورها سبب می -این نتایج به طور مستقیم برای کشور ایران است. عدم تناسب ساختار اقتصادی
ک تفاده از روش تبدیل تعدیل شده توسط  بانبه کاربردن ضرائب تعدیل مناسب امکان پذیر نباشد. به همین منظور روش با اس

ب از نسبت شده شاخص تعدیل مناستوسعه آسیایی پیشنهاد و در مطالعات گوناگون به کار گرفته شده است. در روش تبدیل تعدیل
 ندهکنکشور مبدأ با در نظر گرفتن سال برآورد مقادیر )با استفاده از شاخص قیمت مصرف GDPppp ایران به  GDPppp مقادیر

(CPI) گیرد ( و قیمت برابری ارز در برابر ریال  محاسبه گردیده استسازی زمانی صورت میهمسان.  
ها ها در ایران، ارزش اقتصادی کارکردهای تالاببه عنوان مثال چنانچه معیار محاسبه ارزش اقتصادی کارکردهای هر هکتار تالاب

 ها در ایالات متحده مورد توجه قرار گرفت و سپس نسبتابتدا سال محاسبه این ارزشدر هر هکتار در ایالات متحده آمریکا باشد، 

GDPppp سرانه ایران در سال محاسبه به GDPppp  سرانه آمریکا محاسبه گردید. این نسبت، شاخص تعدیل ارزش اقتصادی
  .باشدران میها در ایها به ازای هر هکتار آمریکا برای استفاده از این ارزشکارکردهای تالاب

 نتایج و بحث
شمال شهر  یلومتریک 30تالاب در  نیباشد. ا یهکتاری م 4010 زیدر یک  حوزه آبر یهکتار پهنه آب 722برازان شامل  یتالاب کان

طول  4072378تا  4073220و یعرض شمال 621221تا  666820ییایکوه قره داغ  و در مختصات جغراف یمهاباد و در ضلع شمال
 یبجنو هیبوده که هرچه از ناح هیاروم اچهیجنوب در یتالاب عیوس هیاز ناح یدرواقع بخش بواقع است. تالا (UTM) یبنابر میشرق

خورخوره، قره داغ، بفروان و قلعه حسن خان  یروستاها نیتالاب ماب نیگردد. ا یاز عمق آن کاسته م میتالاب برو یشمال هیبه ناح
هکتار از نظر وسعت در بین مناطق چهارگانه  722برازان با وسعتی معادل  یوحش تالاب کان اتیواقع شده است. منطقه پناهگاه ح

درصد وسعت   %0,12را داراست. منطقه مورد مطالعه  36وحش کشور مقام  اتیح ینداشته و در بین پناهگاهها یکشور مقام بالائ
از نظر  غربی اگرچه بایجانمناطق تحت حفاظت استان آذروحش کشور را در بر میگیرد. این منطقه در بین  اتیح یکل پناهگاهها

 تیسا 4ز ا یکیرا به خود اختصاص داده بلکه از نظر نقش اکولوژیک بسیار حائز اهمیت است. این منطقه  یوسعت ؛ مساحت کم
 .است یغرب جانیدر استا ن آذربا  یالملل نیرامسر و به عنوان تالاب ب

برازان یکی از کانونهای مهم تنوع زیستی در شمال غرب کشور به شمار می رود. اهمیت این  ینظر اهمیت اکولوژیک تالاب کان از
اردک  ؛دیشاخص همچون اردک سرسف یمنطقه خصوصا از نظر انتشار پرندگان نادر بسیار حائز اهمیت است بطوریکه گونه ها

 یو کنار آبز یگونه پرنده  آبز 26حیات وحش منطقه ، مبنای مطالعه بر .داده است یچا دها را در خو کانیو پل نگویفلام ؛یمرمر
 .گونه ماهی در منطقه شناسایی شده اند 4گونه دوزیست و  6گونه خزنده ،  12 ؛یگونه خشکز 106و 
را به صورت  برازانکانی با توجه به مطالعات محیط زیست انجام شده توسط این گروه مطالعاتی، فهرست فواید و کارکردهای تالاب 
 :توان در قالب موارد ذیل خلاصه کردلی میک

 ای¬منطقه یمایکروکلیم جادیمنطقه )کنترل باد ...( و ا یآب و هوا لیتعد 

 یسم باتیو ترک ها¬ندهیجذب آلا 

 یاهیو گ یجانور های¬حفظ تنوع گونه 
 های در خطر تهدید حیات وحش و فلورحفاظت از گونه 
 وارده به تالاب ییحفظ و هضم مواد غذا  
 عیو صنا یصنعت ،یسنت دامداری ها،¬به منظور استفاده در سکونتگاه یاهیگ داتیاشت عابرد  
 ییدارو اهانیحافظ و بستر رشد گ 

 پرندگان برای فرد¬منحصر به های¬ستگاهیحافظ ز 

 ی(اهیوگ جانوری) ها¬گونه یستیز کلیمحل گذران س 
 در برابر جبهه های شور نیریحفاظت از آب ش  

 بفروان، گروس و ای¬رهیزنج های¬خلق تالاب.... 

 آن ریو جزا هیاروم اچهیاز دست رفته در در های¬ستگاهیز بانیپشت 
 یقابل توجه تفرج و گردشگر لیپتانس 
 یو فرهنگ یاجتماع یارزش ها 
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 شناختی مناطق تالابی و پژوهشینقش تالاب در مرکز آموزش و فراگیری زیست 

 

 نتایج فراتحلیل مطالعات تطبیقی گذشته
متناسب  محیطیزیستهای هزینهی و ملی، المللنیب شدهانجامقسمت سعی بر آن است تا با استفاده از تجربیات مطالعات در این 

. در اکثر مطالعات مورداستفاده قرار گیرد محیطیزیستهای انتخاب و جهت محاسبه هزینهها کارکردها و خدمات تالاببا هر یک از 
 فادهمورداستکارکردهای مصرفی غیرمستقیم تالاب،  گذاریارزشروش اصلی برای  عنوانبهخارجی، رویکرد تمایل به پرداخت 

، تولیدات حاصل از تالاب )مثل ماهی خصوصبهای مستقیم تالاب های استفادههای بازاری برای ارزشقیمت است. روش قرارگرفته
دزا هستند همانند ماهیگیری تفریحی و تجاری، تأمین است. برخی کارکردهای تالاب که درآم شدهاستفادهسوختی و چوب( چوب

ارزش آن  ها،تولیدات این فعالیت واسطهبهاند. به عبارت بهتر شده گذاریارزش "معیار درآمد"آب آشامیدنی و تصفیه آب، از روش 
 کارکرد تالاب تعیین گردیده است.

رض شده ف چراکهاند. شده گذاریارزشگذاری هدانیکی ش قیمتهای زیرزمینی از روکارکردهای همانند کنترل سیلاب و تغذیه آب
 واسطههبیابد. کارکردهای تفریحی ها انعکاس میکامل در قیمت زمین طوربهو  شدهیبررساست تأثیر این کارکردها بر ارزش زمین 

ز روش هزینه سفر که متکی بر های حاصل از ماهیگیری در برخی دیگر از مطالعات اارزش دیداری پرندگان و یا شکار و ارزش
اند. کارکردهایی که مربوط به حفظ کیفیت آب و یا کاهش آلودگی گرفته بهره گذاریارزش، برای استمحاسبه تمایل به پرداخت 

شدند هایی که برای تصفیه آب صرف میاند، بدین معنی که هزینهگردیده گذاریارزشهای تصفیه آب بوده با استفاده از هزینه
زیست است. از این روش در علم اقتصاد محیط شدهگرفتهیی تالاب، در نظر خود پالاارزش خاصیت حفظ کیفیت آب و  عنوانهب

 شود.می بردهنامتحت عنوان روش هزینه خسارت اجتناب شده )جایگزینی( 

 المللیمطالعات تطبیقی بین

( آورده شده است. این تالاب فصلی 2به شرح جدول شماره ) 1774در برزیل در سال  Pantanalارزش اقتصادی کارکردهای تالاب 
تالاب آب شیرین در مرکز آمریکای جنوبی بوده و از اهمیت بیولوژیکی بالایی برخوردار  ترینبزرگمیلیون هکتار،  13,8با وسعت 

 است.
 Pantanal( ارزش اقتصادی کارکردهای تالاب 2جدول )

 ارزش اقتصادی در سال )دلار/هکتار( (1774)هزار دلار  زش اقتصادی در سالار کارکردهای کلیدی اکوسیستم تالاب

 62,36 181،310 تنظیم گاز
 44,26 120،600 وهواآبتنظیم 

Disturbance Regulation 4203،600 1242,17 
 328,81 1017،800 تنظیم آب
 1722,11 6322،600 عرضه آب

 63,41 120،200 کنترل فرسایش
 60،200 22,32 (Soil Formationتشکیل خاک )

 186,06 478،200 بازیافت مواد مغذی
 606,06 1367،600 تصفیه آب

 11,27 30،300 کنترل بیولوژیکی
 286،040 106,88 (Habitatزیستگاه )

 63,40 143،200 تولیدات مواد غذایی
 26,06 202،000 مواد خام

 8,23 22،160 منابع ژنتیکی
 162,32 423،600 تفریحات و گردشگری

 426,13 1144،600 فرهنگی

 6822 16،682،200 کل ارزش اقتصادی تالاب
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های با روش 1777 در مالاوی که در سال Nakivuboو  Lake Chilwa ،Zambezi Basin ،Hadejia-Jama'reارزش اقتصادی تالاب 
 2002به سال  Swiss Agencyای با حمایت عهگردیده بود در مطال گذاریارزش، آشکارشدهدر رویکرد ترجیحات  شدهاشاره

هزار هکتار،  240ها به ترتیب با وسعتی معادل ( آورده شده است. این تالاب3ی گردید که نتایج آن به شرح جدول شماره )سازنهیبه
ها منطقه مهمی برای لابروند. این تاها در آفریقا به شمار میهکتار، از مولدترین تالاب 627هزار هکتار و  360هکتار،  2782700
 پرندگان و تولیدات کشاورزی است. دمثلیتولپرورش و 

 

 کارکردهای چهار تالاب در مالاوی اقتصادی( ارزش 9جدول )

 (2002)هزار دلار  ارزش اقتصادی در سال تالاب کارکردهای کلیدی
)دلار  ارزش اقتصادی در سال

 / هکتار(

 محصولات کشاورزی
Nakivubo 

Hadejia-Jama're 

Lake Chilwa 

Zambezi Basin 

67,8 
10662,6 
1273,8 
47666,2 

113 
30,4 
6,38 
16,66 

 Hadejia-Jama're 1601,2 4,62 چوب سوختی

Vegetation (reeds, bamboo, grass) Lake Chilwa 13,6 0,066 

 ماهیگیری
Hadejia-Jama're 

Lake Chilwa 

Zambezi Basin 

3466,1 
18626,6 
28620,2 

7,7 
22,8 
26,36 

 Nakivubo 768,7 1831 تصفیه آب

 Zambezi Basin 813,8 0,22 سمیاکو تور

 Zambezi Basin 62,6 0,03 تنوع زیستی

 Zambezi Basin 2620,2 0,82 ارزش محصولات طبیعی و دارویی

 کل
Nakivubo 

Hadejia-Jama're 

Lake Chilwa 

Zambezi Basin 

1068,7 
16860,6 
21066,4 
201263,8 

2002 
46,28 
82,2 
62,46 

 

است. این تالاب  شدهارائه( 4به شرح جدول شماره ) 2003در سریلانکا در سال  Muthurajawelaارزش اقتصادی کارکردهای تالاب 
تنوع زیستی بسیار غنی بوده و در  نهیدرزمپایتخت سریلانکاست. این تالاب  Colomboهکتار دارد و نزدیک  3068وسعتی معادل 

 شناخته شد. "تالاب پناهگاه" عنوانبهبخشی از آن  1776سال 
 

 Muthurajawela( ارزش اقتصادی کارکردهای تالاب 4جدول )

 کارکردهای کلیدی اکوسیستم تالاب
 ارزش اقتصادی در سال

 (2003)هزار دلار 
 ارزش اقتصادی در سال

 )دلار / هکتار(

 1364,2 6034 میرایی سیلاب )افت قدرت امواج(

 466,1 1683 های صنعتیاضلابتصفیه ف

 86,1 314 تولیدات کشاورزی

 66,2 202 دستحمایت از شیلات پایین

 22,4 82 چوب سوختی

 12,6 66 ماهیگیری

 14,8 66 گردشگری و تفریحات

 Domestic 46 12,1تصفیه فاضلاب 

 10,6 37 تأمین آب شیرین برای جمعیت محلی

 87,2 8 ترسیب کربن

 2128,4 2632 دی تالابکل ارزش اقتصا
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در رویکرد ترجیحات  شدهاشارههای که با روش 1788در نیوزلند در سال  Whangamarinoارزش اقتصادی کارکردهای تالاب 
ی شد که نتایج آن به به هنگام ساز 2003به سال  Swiss Agencyای با حمایت گردیده بود در مطالعه گذاریارزش، آشکارشده

ین است. ا شدهارائهی به شرح جدول ذیل ااستفاده ریغای و های استفاده( آورده شده است. به تفکیک ارزش6شرح جدول شماره )
تنوع زیستی پرندگان و گیاهان دارویی بسیار غنی بوده و همچنین ماهیگیری  نهیدرزمهکتار دارد و  10،320تالاب وسعتی معادل 

 نماید.ین میهای گردشگری را تأمتجاری، چرای دام و فعالیت
 

 Whangamarino( ارزش اقتصادی کارکردهای تالاب 1جدول )
 )دلار / هکتار( ارزش اقتصادی در سال (2003)هزار دلار  ارزش اقتصادی در سال کارکردهای کلیدی اکوسیستم تالاب

 202,2 2242 یااستفاده ریغهای حفاظتی ارزش

 176 2023 گردشگری

 1,02 10 ماهیگیری تجاری

 68,2 601 ترل سیلابکن

 762,6 7881 کل ارزش اقتصادی تالاب
 

در رویکرد  شدهاشارههای که با روش 1772در هلند در سال  The Dutch Wadden Seaارزش اقتصادی کارکردهای تالاب 
ی به هنگام ساز 2003به سال  Swiss Agencyای با حمایت گردیده بود در مطالعه گذاریارزششده، و بیان آشکارشدهترجیحات 

 220است. این تالاب با وسعتی معادل  شدهارائه( آورده شده است. به شرح جدول ذیل 6گردید که نتایج آن به شرح جدول شماره )
های خاص گیاهان برخوردار است و همچنین توریسم و گونه ی در خصوص زیستگاه پرندگان آبیتوجهقابلهزار هکتار، از اهمیت 

 .استویژگی این منطقه  نیترتیبااهمیکی از 
 

 The Dutch Wadden Sea( ارزش اقتصادی کارکردهای تالاب 2جدول )
 )دلار / هکتار( ارزش اقتصادی در سال (2003)هزار دلار  ارزش اقتصادی در سال کارکردهای کلیدی اکوسیستم تالاب

 200 187،000 جلوگیری از وقوع سیلاب

 2800 266،000 سازی و بازیافت مواد آلیذخیره

 3600 746،000 سازی و بازیافت مواد مغذیذخیره

Habitat & nursery 46،360 168 

 21 6620 حفظ منابع طبیعی

 30,8 8320 یپروریآبز

 200 187،000 گردشگری

 630 120،000 غذا

 36 7460 مواد خام

 21 6620 ارزش تاریخی

 23,8 6460 ارزش علمی و آموزشی

 8628,1 2327،720 ی تالابکل ارزش اقتصاد

 

که با روش تمایل به پرداخت  1781آمریکا در سال  ماساچوستدر  The Charles River Basinارزش اقتصادی کارکردهای تالاب 
ی گردیده به هنگام ساز 2003به سال  Swiss Agencyای با حمایت گردیده بود در مطالعه گذاریارزشمشروط،  گذاریارزشو 

 10320است. این تالاب با وسعتی معادل  شدهارائه( آورده شده است. به شرح جدول ذیل 2ن به شرح جدول شماره )که نتایج آ
 است. دادهیجاهای جنگلی در خود های آب شیرین و باتلاقهکتار باتلاق 3466هکتار، 
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 The Charles River Basin( ارزش اقتصادی کارکردهای تالاب 9جدول )

 (2003)هزار دلار  ارزش اقتصادی در سال یدی اکوسیستم تالابکارکردهای کل
)دلار /  ارزش اقتصادی در سال

 هکتار(

 4204,3 37،786 جلوگیری از خسارات سیل

 2878,1 24،634 کاهش آلودگی

 23،221 2272 (Small game hunting, waterfowl huntingتفریحات )

 6822 807,1 (Trout fishing, warm water fishingتفریحات )

 11234 76،127 کل ارزش اقتصادی تالاب
 

ها های اقتصادی اکثر تالاباما ارزش؛ بودند، ارائه شد شدهشناختههایی که بزرگ و های اقتصادی تالابالذکر ارزشدر منابع فوق
دد. به همین گرها، منعکس نمیبنیستند و بنابراین در تصمیمات در خصوص ارزش حفاظتی و ترمیمی تالا شدهشناخته هرحالبه

 87علت، نتایج یک مطالعه که ارزش اقتصادی کارکردهای تالاب را با استفاده از طراحی بر اساس نتایج یک سنتز آماری شامل 
ی موردبررسدسته تالاب  6( آورده شده است. در این مطالعه 8تالاب منتخب در سراسر جهان تخمین زده، در جدول شماره )

 (،inter-tidal sand، mudflat، مثالعنوانبه) Mangrove ،unvegetated sedimentهای دسته شامل تالاب 6. این اندتهقرارگرف
 های جنگلی.های آب شیرین و باتلاقشور، باتلاقهای آبباتلاق

 

 گانهپنجهای ( ارزش اقتصادی کارکردهای تالاب1جدول )

 (2000هر هکتار در سال )هزار دلار  متوسط ارزش اقتصادی به ازای نوع تالاب

Unvegetated Sediment 324،000 

Freshwater Wood 206،000 

Salt/ Brackish Marsh 166،000 

Freshwater Marsh 146،000 

Mangrove 120،000 
 

نطقه یج به نوع تالاب و مها آورده شده است. این نتاهای اقتصادی به تفکیک کارکردهای تالابدر قسمت دیگر این مطالعه ارزش
؛ ای استهای خاص منطقهها با ویژگیاما باید توجه داشت که بسیاری از کارکردها، مختص برخی از تالاب؛ خاص، وابسته نیست

به علت کمبود اطلاعات در  متأسفانهنمونه موردی است که  87( آورده شده است، نتیجه بررسی 7اما آنچه در جدول شماره )
 که از طورهمانو ارزش بالقوه توریسم در محاسبات آورده نشده است.  وهواآبی چون تنظیم باارزشکردهای مهم و دسترس، کار

، کارکردهایی چون غذا، چوب سوختی و چوب از کمترین ارزش اقتصادی و کنترل سیلاب و تفریحات و گردشگری دیآیبرمنتایج 
 از ارزش اقتصادی بالایی برخوردار است.

 

 Median Wetland( ارزش اقتصادی کارکردهای 3جدول )

 (2000متوسط ارزش اقتصادی به ازای هر هکتار در سال )هزار دلار  کارکردهای اکوسیستم تالابی

 464،000 کنترل سیلاب

 324،000 ماهیگیری تفریحی

 472،000 تفریحات و سرگرمی

 288،000 تصفیه آب

 214،000 تنوع زیستی

Habitat & Nursery 201،000 

 123،000 شکار تفریحی

 46،000 تأمین آب

 46،000 مواد

 14،000 چوب سوختی
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های دهد ارزش اقتصادی کل خدمات اکوسیستمنشان می 2016و همکاران در سال  Sony Baralای در نپال که توسط نتایج مطالعه
 :است( 10تالابی به شرح جدول شماره )

 

 ی تالابیهاستمیاکوسی ( ارزش اقتصادی کارکردها10جدول )

 کارکردهای اکوسیستم تالابی
ارزش اقتصادی به ازای هر هکتار در 

 (2011سال )روپیه نپال، 

ارزش اقتصادی به ازای هر 

 (2011هکتار در سال )دلار، 

 ای مستقیماثر استفاده
 8,3 863 کالاهای تولیدی تالاب

 4,46 463,1 توریسم

 ای غیرمستقیماثر استفاده

 0,61 63,6 ب کربنترسی

 6,6 621,4 تنوع زیستی

 0,87 72,7 آبیاری

 26,26 2281,6 ای آتیارزش استفاده

 46,41 4826,4 ارزش کل اقتصادی

 

انجام پذیرفته است که ارزش اقتصادی  2011و همکاران در سال  Phouphet Kyophilavongتوسط  UNDPای با حمایت مطالعه
( را به روش انتقال منافع محاسبه کرده است. نتایج محاسبات به Laoالابی تحت کنوانسیون رامسر )ی تهاستمیاکوسکارکردهای 

 .است( 11شرح جدول شماره )
 

 ی تالابی تحت کنوانسیون رامسرهاستمیاکوس( ارزش اقتصادی کارکردهای 11جدول )
 (2001دلار،  ارزش اقتصادی به ازای هر هکتار در سال )هزار کارکردهای اکوسیستم تالابی

 716،700 کنترل سیلاب

 88،700 تأمین آب

 667،100 کیفیت آب

Habitat and nursery 372،200 

 237،000 ماهیگیری

 88،700 مواد

 722،200 تفریحات و سرگرمی

 422،700 تنوع زیستی

 

م پذیرفته است. نتایج این مطالعه به انجا 2014های تالابی در آمریکا در سال خدمات اکوسیستم گذاریارزش باهدفای مطالعه
 ( است:12شرح جدول شماره )

 

 ی تالابی در آمریکاهاستمیاکوس( ارزش اقتصادی کارکردهای 12جدول )
 (2010متوسط ارزش اقتصادی به ازای هر هکتار در سال )هزار دلار،  کارکردهای اکوسیستم تالابی

 726،600 ماهیگیری تفریحی

 766،000 شکار پرندگان

 4622،000 ارزش دیداری پرندگان

 3234،000 حفظ کیفیت آب

 2382،000 حفظ قدرت تأمین آب

 2261،000 ماهیگیری تجاری

 684،000 کنترل سیلاب

 16،364،600 متوسط کل
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 2014ال توسط شارما و همکاران در س Koshi Tappu Wildlife Reserveتالابی  خدمات اکوسیستم گذاریارزش باهدفای مطالعه
 ( است:13در نپال انجام پذیرفته است. نتایج این مطالعه به شرح جدول شماره )

 

 Koshi Tappu Wildlife Reserve( ارزش اقتصادی کارکردهای تالاب 19جدول )
 (2012متوسط ارزش اقتصادی به ازای هر هکتار در سال )هزار دلار،  کارکردهای اکوسیستم تالابی

Provisioning Services 281،400 

 66،800 خدمات تنظیمی

 64،400 کنترل سیلاب / جلوگیری از وقوع سیلاب

 11،400 ترسیب کربن

 68،600 سمیاکو تور –خدمات فرهنگی 

 781،600 متوسط کل
  

ا و همکاران در اوگاندا توسط کارانج agro-ecological Zonesتالابی در سه منطقه  خدمات اکوسیستم گذاریارزش باهدفای مطالعه
 ( است:14انجام پذیرفته است. نتایج این مطالعه به شرح جدول شماره ) 2001در سال 

 

 Agro-ecological Zones منطقه( ارزش اقتصادی کارکردهای اکوسیستم تالابی در سه 14جدول )

 (2001ارزش اقتصادی به ازای هر هکتار در سال )هزار دلار،  کارکردهای اکوسیستم تالابی

 266،000 وهواآبظیم تن

 2240،000 کنترل سیلاب

 30،000 تنظیم آب )تغذیه(

Habitat 437،000 

 471،000 تفریحات و سرگرمی

 1261،000 ارزش فرهنگی
 

پی آمریکا را محاسبه کرده است. ارزش اقتصادی سیسیسه خدمت عمده تالاب دهکده می (2010همچنین جنکینز و همکاران )
تا  121ای است. ارزش سالانه کاهش گازهای گلخانه شدهمحاسبههکتار و با استفاده از روش ارزش بازاری  ببرحساین خدمات 

دلار  16دلار در هر هکتار و ارزش پناهگاه پرندگان سالانه  1248دلار در هر هکتار، ارزش سالانه خدمات کاهش نیتروژن هوا  222
 است. آمدهدستبهدر هر هکتار 

 

 ملی و داخلی قیتطبی مطالعات

 عدد تالاب 86عدد از  33منطقه از اهمیت بالایی برخوردار هستند. تعداد  خشکمهینی خشک و وهواآبها به علت در ایران تالاب
ه ک روندیمالمللی رامسر به شمار جزء منابع کنوانسیون بین هاآنعدد از  20ی برخوردار بوده و المللنیبموجود در کشور، از اهمیت 

ی انسانی و آلودگی کیفیت خود را از دست هاتیفعالبه علت  هاتالاباند. درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده 0,2
ای را برای برآورد هزینه مطالعه 2006ای از خدمات نخواهند بود. بانک جهانی در سال ی گستردهدهند و قادر به ارائه مجموعهمی

ند زیست در فرآیبرای لحاظ نمودن محیط رانیگ میتصمگذاران و تهیه ابزاری برای سیاست اهدفبو  1ستیزطیمحکاهش کیفیت 
ل جانبی و تحمیل هزینه، غالباً محصو ستیزطیمحاست. کاهش کیفیت  کردههیتهتوسعه اقتصادی و دستیابی به توسعه پایدار 

تنها  تمرکز در این گزارش وجودنیباا. دینمایما نیز ایجاد توسعه اقتصادی بوده و این توسعه علاوه بر تحمیل هزینه، منافعی ر
منفعت، اغلب معادل  کهییازآنجا. استزیست( های کاهش کیفیت محیطمحیطی )هزینههای زیستی خسارتبرآورد هزینه

 رارگرفتهق مورداستفادهی ارزش پولی منافع های محاسبهشود، در این مطالعه تعدادی از تکنیکشده تعبیر می 2های اجتنابهزینه

                                                           
1 Environmental degradation 

2 Damage avoided 
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با در نظر گرفتن محدودیت اطلاعات برآورد گردد. لذا نتیجه  ستیزطیمحهای کاهش کیفیت هزینه ترینمهمو تلاش شده است 
انک ی مطالعه بطورکلبه. استها کمتر از مقدار واقعی آن به علت وجود این محدودیت ستیزطیمحبرآورد هزینه کاهش کیفیت 

های انسانی از قبیل ساخت سد و هایی که از فعالیت( خسارت1معرفی نموده است:  هاتالابخسارت را برای  دودستهجهانی 
شود. که از این دو خسارت تنها، یی که به علت آلودگی به تالاب تحمیل میهاخسارت( 2شود. های کشاورزی ناشی میفعالیت

نوع تالاب را با توجه  3دانشگاه هرمزگان برآورد نموده است. این مطالعه  در شدهانجامهای دسته اول را بر اساس مطالعه خسارت
 (.16گذاری نموده است )جدول شماره دهند ارزشبه خدماتی که ارائه می

 

 2001 سال در رانیا منتخب یهاتالاب خدمات سالانه ارزش( 11جدول )

 ارزش سالانه خدمات انواع تالاب )دلار/ هکتار/سال (

 کلایهتالاب امیر تالاب چغاخور حرا یموردبررسلاب / نام تالاب کارکرد تا

 132 132 346 ی زیستی و منابع ژنتیکیهاگونهحفاظت از 

 627 640 203 شکار و ماهیگیری

 2 2 6 و میراث فرهنگی سمیاکو تور

 136 2 220 چوب و علوفه تأمین

 62 62 104 تنظیم هوا

 12 2 0 و تنظیم آب تأمین

 0 0 10 قلونحمل

 18 16 32 و خوراکی دارویی گیاهان صنعتی، تأمین

 124 62 16 یدستعیصنا تأمین

 61 31 102 تنظیم ازت هوا

 0 0 26 حفاظت از ساحل

 1211 743 1612 جمع ارزش سالانه خدمات
 

ه ب شیرین سو همدان با استفادی تالاطیمحستیزبرآورد ارزش تفریحی منابع  "ی تحت عنوان امطالعه( در 1372عزیزی و سیدان )
همدان پرداختند. جهت انجام تحقیق از روش تحلیل به بررسی تالاب شیرین سو در استان  "ی امنطقهاز روش هزینه سفر 

 مسافت و هزینه سفر اقتصادی، - اجتماعی خصوصیات قبیل از تحقیق ازیموردن یهادادههمبستگی و رگرسیونی استفاده شد. 

 استخراج 1371سال  تابستان در پرسشنامه 100تکمیل  و ساده تصادفی یریگنمونه روش از استفاده با شیرین سو الابت تا گردشگران

 بازدیدکنندگان درآمد سطح بین استنباطی یهالیتحل نتایج شد. طبق انجام SPSS افزارنرم از استفاده با نیز هاداده تحلیل تجزیه .شد

 منفی و همبستگی قوی همچنین دارد؛ وجود مثبتی و قوی همبستگی ورودی پرداخت به تمایل و تطبیع در روزهای گردش تعداد با

 درآمد تحصیلات، سن، متغیرهای که دهدیمنشان  تحقیق نتایج .دارد وجود مسافت بعد و سفر هزینه با تعداد بازدیدکنندگان بین

 تالاب گردشگری تقاضای تابع تخمین نتایج .دارد یاملاحظهقابل یرتفرجگاه تأث از استفاده در مسافت بعد و هزینه بازدیدکنندگان،

 درصد 6از  کمتر سطح در گردشگران تحصیلات سطح و سن ماهیانه، درآمد مقدار سفر، هزینه که متغیرهای داد نشان نیز شیرین سو

 ارزش بازدیدکنندگان نسبت جدید از آمدهدستبه تقاضای یمنحن ریز سطح محاسبه با ادامه در . همچنینباشندیم داریمعن

 نسبتاً اقتصادی ارزش رقم این .گردید برآورد میلیون ریال 33680و  72معادل  ترتیب به شیرین سو تالاب سالانه و روزانه گردشگری

وسعه ت و مدیریت به توجه اهمیت و طلبدیم مربوطه مسئولان طرف از را بیشتر توجه لزوم که دهدیم نشان را تفرجگاه بالای
 .سازدیم آشکار را منطقه این گردشگری

سرا و ، در حاشیه جنوبی دریای خزر و در میان شهرهای انزلی، رشت، صومعهلومترمربعیک 200تالاب انزلی، با مساحتی در حدود 
ود. ارزش شمی های مهم استان گیلان محسوباست. این تالاب از دیدگاه جهانگردی و سیاحتی، یکی از جاذبه شدهواقعشهر رضوان

 1470مشروط  گذاریارزش، با استفاده از روش 1388تفرجگاهی سالانه تالاب انزلی توسط نیلوفر محمودی و همکاران در سال 
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محیطی پیشنهادی، کیفیت زیست نشان داده است که ضرایب متغیرهای قیمت گذاریارزشمیلیون ریال برآورد شده است. نتایج 
 14700دار بودند. متوسط تمایل به پرداخت افراد برای ارزش تفریحی تالاب انزلی حدود درصد معنی 6طح تالاب، درآمد و سن در س

 هزار نفر برآورد شده است. 100 بربالغریال برای هر بازدیدکننده و تعداد بازدیدکنندگان از تالاب انزلی سالانه 
کیلومتری از شهرستان بهشهر  26خزر، در استان مازندران و در فاصله الیه جنوب شرقی دریای المللی میانکاله در منتهیتالاب بین

. ارزش استان پرندگ ژهیوبه فردمنحصربهالمللی وجود تنوع زیستی تالابی بین عنوانبهاست. دلیل انتخاب این تالاب  شدهواقع
است.  شدهزدهمشروط تخمین  گذاریارزشروش  لهیوسبه 1380زیستگاهی پرندگان این تالاب توسط فاطمه طباطبایی در سال 

ریال برآورد  8،678،767،636ریال و  423،206،000ی به ترتیب ربومیغارزش انفعالی زیستگاه پرندگان میانکاله برای مردم بومی و 
 گردید.

تالاب  هاآن یموردبررسکه تالاب « برآورد ارزش حفاظتی منابع محیطی»ای با عنوان ( در مطالعه1387امیر نژاد و همکاران )
ی میانکاله بوده است؛ به برآورد ارزش حفاظتی تالاب نامبرده پرداختند. با توجه به اهمیت منابع محیطی در حفظ المللنیب

 ضروری خواهد بود. این مطالعه به تعیین ارزش هاآنی طبیعی و بقای بشر، حفظ این منابع و جلوگیری از تخریب هاستمیاکوس
نمایی،  استحداکثر رو بر اساس روش  شدهاستفادهی میزان تمایل به پرداخت از مدل لوجیت ریگاندازهی و مللالنیبحفاظتی تالاب 

میانکاله  یالمللنیبتالاب  موردمطالعهشده است. مکان  کاربردهبهمشروط  گذاریارزشی این مدل برآورد شدند. تکنیک هامشخصه
درصد افراد تحت بررسی در این مطالعه، حاضر به پرداخت مبلغی برای حفاظت  68ه کد . نتایج نشان دااستواقع در استان مازندران 

ی در مبلغ پیش نهادی، احتمال پذیرش این مبلغ برای حفاظت تالاب میانکاله معادل درصدکتالاب میانکاله هستند. با افزایش ی
ریال  6828 نوار برای ارزش حفاظتی این تالاب. همچنین متوسط تمایل به پرداخت ماهانه هر خاابدییمدرصد کاهش  0,724

 میلیون ریال در هکتار برآورد شده است. 21تقریبی معادل  طوربهاست. ارزش حفاظتی سالانه این تالاب  آمدهدستبه
متر کیلو 66و از شهرکرد  قرارگرفتهخوزستان  -هکتار در مسیر جاده شهرکرد 2300المللی چغاخور با مساحتی حدود تالاب بین

اندازهای بدیع، همراه با آواز و پرواز پرندگان مهاجر و بومی، این تالاب را در ردیف فاصله دارد. فضای وسیع و هوای لطیف و چشم
تالاب، زیست نوعی ماهی از خانواده گامبوزیا  فردمنحصربههای جذب گردشگری در استان قرار داده است. ویژگی یکی از کانون

اری گذبرند و تخماز پاییز تا بهار هرسال هزاران پرنده بومی و مهاجر در این تالاب به سر مین مکان است. )ماهی گورخری( در ای
توان به انواع مرغابی، غاز و اردک، آنقوت، چنگر می اندشدهییکنند. از انواع پرندگان دائمی یا مهاجری که در این تالاب شناسامی

کولی  توان از آبزیانی ماهی کپور ومی ادشدهیکولی و فلامینگو اشاره کرد. غیر از پرندگان لک سفید، خروس و انواع حواصیل، لک

، ارزش تفریحی این تالاب را با استفاده از روش هزینه سفر محاسبه کردند که 1386زهره قائمی و مصطفی پناهی در سال  نام برد.
 دهد.ان میمیلیون ریال نش 6300نتایج این مطالعه، ارزش فوق را معادل 

ن بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگا مؤثربرآورد ارزش تفریحی و تعیین عوامل "ی تحت عنوان امطالعه( در 1371حیاتی و بلدی پور )
مشروط و استفاده از الگوی لاجیت به  گذاریارزشتالاب پرداختند. در این مطالعه از روش  گذاریارزشبه  "از تالاب قوری گل

نفر در  370ی حضوری با مصاحبهاز طریق تکمیل پرسشنامه و  ازیموردناست نمایی صورت گرفته است. اطلاعات روش حداکثر ر
حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفاده تفریحی از این تالاب  دکنندگانیبازددرصد از  71ی شد. نتایج نشان داد آورجمع 1382سال 

د خانواده، میزان اطلاعات در مورد تالاب مذکور و ساعات حضور در محل دارای ی میزان تحصیل و درآمرهایمتغ. همچنین باشندیم
 242ریال به ازای هر نفر و ارزش تفریحی تالاب قوری گل حدود  2430است. میانگین تمایل به پرداخت افراد  داریمعناثر مثبت و 

 میلیون ریال است.

ی ایران در که در شمال شرق است المللی ایراناگل یکی از بیست تالاب بینگل و آلمتالاب آلاگل به همراه دو تالاب حاشیه آن آجی
، ارزش خدمات اکوسیستمی 1380های اقتصادی توسط مجتبی محمودی در سال است. پس از بررسی شدهواقعهای گلستان استان

 از: اندعبارتردها است که به تفکیک کارک آمدهدستبهدلار  6622,16در هکتار معادل  هرسالتالاب آلاگل در 

  دلار در هکتار 3,6ارزش زیستگاهی پناهگاهی سالانه تالاب معادل 

 ( سالانه تالاب معادل سمیاکو تورارزش گردشگری )دلار در هکتار 16,16 

  دلار در هکتار 666,26ارزش جلوگیری از فرسایش خاک سالانه معادل 
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  دلار در هکتار 3,26ارزش تأمین آب مصرفی برای کشاورزی سالانه معادل 

  دلار در هکتار 144ارزش تولید مواد غذایی توسط تالاب، سالانه معادل 

 دلار در هکتار 10ها )کیفیت آب( معادل ارزش سالانه تصفیه پساب و جذب آلودگی 

  دلار در هکتار 60ارزش سالانه جلوگیری از سیلاب معادل 

  دلار در هکتار 30و  266ارزش سالانه تنظیم گاز و تنظیم آب به ترتیب معادل 

 ( ارزش سالانه چرخه مواد مغذیNutrient Recycling معادل )دلار در هکتار 4600 

مشروط به  گذاریارزشهکتار را به روش  20،000المللی گمیشان با وسعت ( ارزش ذاتی تالاب بین1371جعفری نژاد و همکاران )
میلیون  16,6اساس متوسط تمایل به پرداخت برای مناطق بومی معادل  اند. نتایج نشان داد که ارزش ذاتی تالاب بردست آورده

است. همچنین ارزش اقتصادی تالاب برای ماهیان اقتصادی  شدهنییتعمیلیون ریال  2824ریال و برای مناطق غیربومی معادل 
شده است. ارزش اقتصادی تالاب  میلیون ریال برآورد 28ها میزان صید سالیانه آن بر اساس)کپور، سفید، کلمه، سوف و کفال( 

 که به تفکیک کارکردهای اکوسیستمی به شرح ذیل آورده شده است. استدر هکتار  1774دلار  10،204گمیشان معادل 

  دلار در هکتار 4637ارزش اقتصادی کاهش مخاطرات )کنترل سیلاب و ...( معادل 

  دلار در هکتار 3800ارزش اقتصادی تأمین آب معادل 

 دلار در هکتار 304های مهاجر و بومی معادل صادی زیستگاه گونهارزش اقت 

  دلار در هکتار 106ارزش اقتصادی تأمین مواد خام اولیه معادل 

  دلار در هکتار 624ارزش اقتصادی تفریح و گردشگری معادل 

  دلار در هکتار 881ارزش فرهنگی تالاب معادل 

 رموردنظتالاب  گذاریارزشبه  "تالاب شادگان یابرآورد ارزش استفاده"ت عنوان ( در مطالعه ایی تح1373قربان نژاد و همکاران )
القوه با ای غیرمستقیم و خدمات بای مستقیم تالاب با استفاده از روش بازاری و ارزش استفادهدر این راستا ارزش استفادهپرداختند. 

 ای غیرمستقیم و خدماتطالعه ضمن برآورد ارزش خدمات استفادهاستفاده از روش تجربه انتخاب مورد برآورد قرار گرفت. در این م
برای هریک از این خدمات نیز مورد برآورد  (WTP) بالقوه به کمک الگوهای لاجیت مرکب با ضرایب تصادفی، تمایل به پرداخت

ان به خدمات بالقوه تالاب شادگای مستقیم، غیرمستقیم و دهد، ارزش برآوردی سالیانه خدمات استفادهتایج نشان مین .قرار گرفت
ای تالاب ریال بوده است؛ که با جمع این خدمات، ارزش اقتصادی کل خدمات استفادهمیلیارد  4266و  134، 32426ترتیب برابر 
لی الملای تالاب بینهای تحقیق حاضر ارزش اقتصادی استفادهریال به دست آمد. بر اساس یافتهمیلیارد  642212بر شادگان بالغ

های حمایتی دولت، تمایل به حفاظت از تالاب دارند. لذا توجه بوده و ساکنان تالاب ضمن موافقت با برنامهشادگان بسیار قابل
های تالاب بایست اقداماتی در جهت بهبود وضعیت کیفی ویژگیتنها روند گذشته حفاظت از تالاب تصحیح شود، بلکه میبایستی نه

 استفاده ارزش تعیین در، ارزش اقتصادی تالاب شادگان را محاسبه کردند. 1382اران نیز در سال . عابدی و همکصورت گیرد

 یهاگونه کشاورزی، یهانیزم و محصولات دارویی، و طبی قایقرانی، گیاهان طریق از درآمد کسب آب، تأمین یهاارزش مستقیم
 درمجموع که است قرارگرفته موردمحاسبه صید تجاری ارزش و اراندامد برای سفید، کاه و یونجه تجاری گیاهان برداشت شده، شکار

 تنوع وهوا،آب تعادل فرسایش، از جلوگیری چون ییهاارزش میرمستقیغ استفاده ارزش مورد در. است شده برآورد ریال میلیون 176

 اندازچشم حفظ منطقه، اقلیم نمودن تدلمع و هوایی و آب شرایط بهبود منظوربه پرداخت به تمایل آب، تنظیم سیلاب، کنترل زیستی،

 خشک از حاصل )زیان یطیمحستیز و اجتماعی خسارات از اجتناب ارزش شرب، آب و کشاورزی بر دریاچه مثبت اثر ارزش منطقه،

 در هوا آلودگی از ناشی اجتماعی یهانهیهز و وحشاتیح زیستگاه کارکردی ارزش (کشاورزی و ماهیگیری بر دریاچه آب شدن

 وجودی، میراثی، فرهنگی، ارزش. است شده برآورد ریال میلیارد 6 معادل هاارزش این برآورد که گردیده محاسبه دریاچه حاشیه
 آلودگی کنترل و وحشاتیح یهاستگاهیز برای پرداخت به تمایل و شده شکار یهاگونه ذهنی ارزش شکار، به یمندعلاقه ذاتی،

 میلیارد 6826 منطقه اقتصادی ارزش کل مجموع. است گردیده برآورد ریال میلیارد 48 با رابرب دولت توسط حفاظتی ارزش و هوا

 .است شده برآورد ریال
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و باکلان  2، اردک سرسبز1پرندگان شمال ایران )چنگر ترینمهم(، ارزش اقتصادی سه گونه از 1370جابر اعظمی و سایر همکاران )
ن . جهت تعییاستاین مقاله، دو تالاب انزلی و گمیشان در سواحل جنوبی دریای خزر  ( را محاسبه کردند. مطالعه موردی3بزرگ

 ی،موردبررسارزش ریالی کل جمعیت پرندگان مناطق  تیدرنهاو  شدهگرفتهارزش اقتصادی، ارزش ریالی روز بازار در نظر 
گردید. جدول  محاسبهمیلیارد ریال  3,2و  4,8 ها به ترتیباست. ارزش اقتصادی سالانه این سه گونه در این تالاب آمدهدستبه

زیست اداره محیط 1388تا  1384های ی بر اساس میانگین سرشماری سالموردبررس(، ارزش اقتصادی پرندگان 16شماره )
 دهد.های گلستان و گیلان را نشان میاستان

 
 نهای گلستان و گیلای در استانموردبررس( ارزش اقتصادی پرندگان 12جدول )

 نام منطقه
 سال 4تعداد در 

(84-88) 
 4ارزش ریالی هر عدد

 )هزار ریال(
 ارزش اقتصادی کل

 )میلیون ریال(
 شدهتمامقیمت 

 )ریال / کیلوگرم(

 تالاب انزلی

 26،400 64,6 30 1820 باکلان بزرگ

 268،600 3620 160 24،136 اردک سرسبز

 131،000 1118 40 22،760 چنگر

 تالاب گمیشان

 26،200 17,8 30 660 لان بزرگباک

 184،600 1262 120 10،480 اردک سرسبز

 146،000 1762 46 43،220 چنگر

 

 برآورد ارزش اقتصادی خدمات تالاب کانی برازان با توجه به روش انتقال فایده
ی برازان اکوسیستمی تالاب کان و نتایج به دست آمده از فراتحلیل مطالعات، ارزشگذاری خدماتاشاره شده  روش شناسیبه  توجهبا 

 به شرح  جدول زیر است:
 

 (2012: دلار ارقامبرازان)کانی (: ارزش اقتصادی کارکردهای تالاب19جدول )

(ارزش اقتصادی   اصطلاح علمی کارکردهای تالاب $/ha( 

 Climate Regulation 22 تنظیم آب و هوا

 Water Supply 67 عرضه / تأمین آب

د مغذی / افزایش کیفیت بازیافت موا
 آب / کاهش آلودگی

Nutrient Recycling / Water Quality / Pollution 

Reduction 
328 

 Habitat 264 پناهگاه / زیستگاه

 Materials 67 6مواد 

 تفریحات و گردشگری
 )شکار )ماهی(

 شکار و ارزش دیداری )پرندگان(

Recreation 

(Hunting Fish & watching Waterfowl) 
807 

 Cultural Value 642 ارزش فرهنگی

 Education and scientific information 74 ارزش علمی و آموزشی

تامین گیاهان صنعتی ،دارویی و 
 خوراکی

Medical, industrial and 

nutrimental plants 
20 

 Biodiversity 246 تنوع زیستی

 Total Value 2646 کل ارزش اقتصادی

                                                           
1 Fulica atra (coot) 

2 Anas platyrhynchos (Mallard) 

3 Phalacrocorax carbo (Great Cormorant) 

 باشد.می 1388ت ریالی آن در بازار محلی منطقه مورد مطالعه در زمستان ارزش ریالی هر کدام از این پرندگان بر اساس قیم 4
 شامل مواد خام و صنعتی و ساخت و ساز. 6
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میزان ارزشهای  خدمات اکوسیستمی مربوط به خدمات اکوسیستمی مربوط به تفریحات و گردشگری و ارزش دیداری بیشترین 
دلار در هرهکتار می باشد.  بعد از آن بیشترین ارزش خدمات اکوسیستمی مربوط به ارزش فرهنگی تالاب  807پرندگان با مقدار 
ساس  نتایج به دست آمده ،ارزش کل خدمات اکوسیستمی  سالانه تالاب برابر با دلار در هر هکتار است. بر ا 642کانی برازان  با 

میلیون  4/2دلار در هر هکتار است که با توجه به وسعت تالاب کانی برازان مقدار ارزش کل خدمات اکوسیستمی تالاب سالانه  2646
 دلار برآورد میگردد.   

 

 پیشنهادها
ان قرار های انسترین تلاشها باید در زمره اساسیهای ارزشمندی هستند که حفظ آنایهمحیطی در جهان کنونی سرممنابع زیست

 محیطی کشورهای پیشرفته و در حالهای اقتصادی و زیستریزیگیرد. امروزه کمیابی مواهب طبیعی و رشد اقتصادی در برنامه
پرداخت برای خدمات اکوسیستم   در زنجیره مطالعات از طرفی،ای نقش محوری و اساسی پیدا کرده است. توسعه به طور فزاینده

(PES)داز انتوان چشمهای واسطه مهم، اهمیت زیادی برخوردار است. نتایج این مطالعات می، ارزشگذاری به عنوان یکی از حلقه
ن خدمات باعث ایجاد های پرداخت به منظور حفاظت از ایها ارائه نماید. علاوه بر این، مکانیزممناسبی از سقف این پرداخت

 هایی در جهت بهبود حفاظت از خدمات محیط زیست خواهد شد .نوآوری

منبع محدود  یک ستیزطیمحسازد که علاوه بر این، نتایج ارزشگذاری اقتصادی اکوسیستم های طبیعی مانند تالاب ها روشن می
کمیابی  تواندیم ستیزطیمحاقتصادی  گذاریارزشیابی و ارز رونیازااست، هرچند که برای آن بازار مشخصی وجود نداشته باشد. 

را نسبت به  بخش دولتی گذاراناستیس تواندیمرا بیشتر نمایان سازد. ارزیابی وارزشگذاری اقتصادی  ستیزطیمحی به نام انهاده
پیچیده  ، بسیاری از منابع زیست محیطییاری نماید. از طرفی هاارانهمانند مالیات یا ی ستیزطیمحاستفاده بهتر از ابزارهای تنظیم 

و چند کارکردی هستند و چگونگی تاثیر هزاران کالا و خدماتی که توسط این منابع ارائه شده است، بر رفاه انسان مشخص نمی 
باد مورد ابنابراین، بر اساس یافته های بدست آمده، پیشنهاد می شود حقابه محیط زیستی تالاب کانی برازان از رودخانه مه. باشد

بازنگری قرار گیرد و با توجه به ارزش اقتصادی بالای بدست آمده در واحد هکتار تالاب )که به مراتب بالاتر از ارزش افزوده در 
هکتار محصولات زراعی مانند گندم در منطقه است(، حقابه آن در مقایسه با حقابه کشاورزی مورد چشم پوشی قرار نگیرد چرا که 

 برای جامعه بیشتر از کشاورزی خواهد بود. آثار رفاهی آن 
 

 منابع 
های شمال ایران با تأکید بر محیطی چنگر، اردک سرسبز و باکلان بزرگ در تالابهای زیستارزش"(، 1370اعظمی، جابر و همکاران )

 زیست.ریزی و مدیریت محیط، دومین کنفرانس برنامه"های اقتصادیارزش

اسی، شنبرآورد ارزش حفاظتی منابع محیطی تالاب بین المللی میانکاله، مجله محیط(، 1387د، اتقایی میلاد، )امیر نژاد حمید، رفیعی حام
 .63، شماره 36دوره 

(، ارزش گذاری اقتصادی مواهب زیست محیطی تالاب بین المللی گمیشان 1370جعفری نژاد محسن، فرهنگی محمد، خانپور فاطمه، )
 .61-62، صص 1عیین کاربرد های حفاظتی، مجله حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی، جلد اول، شماره ( برای تCVMبه روش مشروط )

(، برآورد ارزش تفریحی و تعیین عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از تالاب 1371حیاتی باب الله، خادم بلدی پور طاهره، )
 . 22-30صص، 1، شماره 26جلد  قوری گل، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی،

های طبیعی با مطالعه موردی از روش زیستگاهی پرندگان تالاب های ارزشگذاری اکوسیستمارائه روش"(، 1380طباطبایی، فاطمه )
 ، پایان نامه دانشگاه تربیت مدرس."میانکاله

 روش از استفاده با همدان شیرین سو تالاب زیست محیطی منابع تفریحی ارزش (، برآورد1372عزیزی وحید، سیدان سید محسن، )

 .16-30صص 17 شماره ، ششم تالاب، سال اکوبیولوژی پژوهشی علمی فصلنامه منطقه ای، هزینه سفر
، نشریه "ارزشگذاری اقتصادی گردشگری در تالاب چغاخور با استفاده از روش هزینه سفر"(، 1388قائمی، زهره؛ پناهی، مصطفی )

 .63-66، صفحه 1، شماره 64جلخ منابع طبیعی ایران، دوره زیست طبیعی، ممحیط
برآورد ارزش استفاده ای تالاب شادگان، فصلنامه اقتصاد (، 1373قربان نژاد مجتبی ، منتظر حجت امیر حسین، منصوری بهزاد، )
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 . 41-23، صص 1، شماره 11مقداری)بررسی های اقتصادی سابق(، دوره 
نامه دوره ، پایان"بی اکولوژیکی و ارزش اکوسیستمی پوشش گیاهی منطقه حفاظت شده تالاب آلاگلارزیا"(، 1380محمودی، مجتبی )

 مدرس.کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت

، شناسی، مجله محیط"برآورد ارزش تفرجگاهی تالاب انزلی با استفاده از روش ارزیابی مشروط"(، 1387محمودی، نیلوفر و همکاران؛ )
 . 68-61، صفحه 64ماره سال سی و ششم، ش
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هل چ لوتیخدمت آب در پا یپرداخت ما به ازا یو اقتصاد یاجتماع ،یقانون یها و امکانسنجچالش یبررس

 استان گلستان یچا
 

 1، احمدرضا شاهپوری4، خدیجه کیاپاشا9، جلیل کرمی2، داریوش بیات1عباسعلی نوبخت
 های هیرکانیروژه  مدیریت چند منظوره جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و مجری ملی پمعاون امور جنگل، سازمان جنگل -1

 های هیرکانیمدیر ملی پروژه  مدیریت چند منظوره جنگل -2
 های هیرکانیمعاون پروژه  مدیریت چند منظوره جنگل -3

 آموخته دکتری جنگلداری، دانشگاه تهراندانش – 4
 می، میانه، ایرانباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلا -6

 
در میان انواع خدمات اکوسیستمی، خدمت اکوسیستمی آب به عنوان یکی از منابع طبیعی مصرفی مستقیم و غیر مستقیم به عنوان 

ستان های انهاده تولید محدود و کمیاب بسیار مورد توجه است. با توجه موقیعیت ایران در بحث آب و با در نظر گرفتن ویژگی
آبخیز چهل چای و از طرفی کاربرد بیش از پیش مکانیزم پرداخت به ازای خدمات اکوسیستمی در دنیا به عنوان  گلستان و حوضه

صادی و های قانونی، اقتکند چالشهای مالی محیط زیست و اکوسیستم، تحقیق حاضر تلاش میابزار مدیریتی کارآمد برای ارزش
سازی مکانیزم پرداخت ا برای منطقه مورد مطالعه بررسی کند و با هدف بومیازاء خدمت آب راجتماعی اجرایی شدن پرداخت مابه

منطقه  هایازاء آب در راستای توسعه پایدار و حفاظت از منابع طبیعی،  راهکارهای کاربردی ارائه دهد. بدین جهت ابتدا ویژگیمابه
معرفی شد. سپس چارچوب اجرایی آن بیان و  مورد مطالعه و مکانیزم پرداخت به ازای خدمت آب در حوزه آبریز چهل چای

های پیش روی اجرای مکانیزم شناسایی و معرفی گردید. در نهایت براساس مطالعات کاربردی در نقاط مختلف دنیا و منطبق چالش
زای به ابر وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و قانونی حاکم بر ایران و منطقه مورد مطالعه راهکارهای عملی اجرای پرداخت 

 خدمت اکوسیستمی آب ارائه شد.
 

 

 ازاء خدمات اکوسیستمی،  خدمت اکوسیستمی آب، چهل چای، گلستان: الزامات قانونی، پرداخت مابه های کلیدیواژه
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 مقدمه 
کیفیت  یمبه مزایای متنوعی از جمله عرضه مواد غذایی، آب و چوب )خدمات تولیدی و تهیه(؛ تنظ "خدمات اکوسیستمی"اصطلاح 

های اصلی های تفریحی، گردشگری و آموزش )خدمات فرهنگی(؛ و مؤلفههوا، آب و هوا و خطر سیل )خدمات تنظیم(؛ فرصت
(. در 2013)اسمیت،  شوداشاره دارد که از محیط طبیعی حاصل می ضروری مانند تشکیل خاک و اکسیژن )خدمات پشتیبانی(

 هایاستسی در زمینه و گرفته قرار توجه مکمل در مدیریت این خدمات مورد عنوانبه صادیاقت ابزارهای کشورها کاربردبسیاری از 
 .(1370)قربانی،  است درآمده مؤثر و کلیدی مؤلفه شکل به زیستمحیط حفاظت

توجه  ددر این میان آب به عنوان یکی از منابع طبیعی مصرفی، مستقیم و غیرمستقیم به عنوان نهاده تولیدی کمیاب بسیار مور
 شور آبهای را درصد 6/72 حدود عظیم، این حجم از. اندپوشانیده را زمین سطح کل درصد 21 تا 66 جهان حدود است. منابع آبی

 شیرین هایآب مجموع از درصد 26 تنها. (1371شیرین است )دانش یزدی و همکاران،  آب آن درصد 6/2 تنها و دهندمی تشکیل
 ایهفعالیت آن مهمتر از و اقتصادی نیازهای تامین برای که شوندمی یافت هارودخانه و هابرکه ها،دریاچه در کره زمین سطح در

 هایقابلیت ترینبا ارزش از یکی که آب منابع.. (1371آیند )دانش یزدی و همکاران، می شمار به نوع بهترین طبیعی، اکوسیستم
 نیز آب تقاضای. گیرندمی قرار استفاده مورد تقاضا بر حسب قتصادیا مختلف هایبخش در شود،می محسوب منطقه هر طبیعی

 موارد در رفمص منظور به که شودمی تقسیم صنعتی و کشاورزی شهری، آب تقاضای سه دسته به آن، وسیع کاربردهای حسب بر
شترین مصرف آب به ترتیب در (. به طور معمول بی1382همکاران، و پژویان) گیردمی قرار استفاده ها موردبخش این متعدد در

 (.1371باشد )امیرنژاد، های کشاورزی، صنعت و آب شرب میبخش
 بارندگی نصف و جهانی متوسط سوم حدود یک میزان این که است متر میلی 260 حدود سالانه بارندگی متوسط ایران از طرفی در

 کل جمح متوسط که حالی در. شودمی قلمداد کشور در توسعه کننده عوامل محدود مهمترین از یکی آب دلیل همین به آسیاست.
 صنعت شهرنشینی و کشاورزی، توسعه جمعیت، بالای نسبتاً رشد علت به آب برای تقاضا است، ثابتی کشور رقم سالانه آب

ی منطقه هاینااست از یکی گلستان است. در این میان استان داده تقلیل را کشور شونده تجدید آب سرانه متوسط اخیر، هایدرسال
 بوده مکعب متر میلیون 486 و میلیارد دو آبی آن منابع کل گلستان استان فاضلاب و آب شرکت اطلاعات اساس بر ایران شمال

 1373 سال در استان این در آبی سرانه میانگین این بر افزون .(.1371شود )امیرنژاد، می بهره برداری منابع این درصد 80 از که
 این. است کمتر 1373 سال در مکعب متر 1600 میزان به کشور آبی سرانه میانگین از است که بوده مکعب متر 1300 با برابر

درصد  37/6ای برابر با از متوسط رشد سالانه 1371تا سال  1386در حالی به وجود آمده که میزان مشترکان از سال وضعیت 
ضلاب استان گلستان، مشترکین خانگی و غیرخانگی این شرکت بین از طرفی طبق آمار شرکت آب و فابرخوردار بوده است. 

درصد افزایش پیدا کرده است و در همین دوره زمانی حجم کل آب تولیدی این شرکت  12نزدیک به  1376تا  1370های سال
درصد  26از درصد افزایش داشته است. این در حالی است که حجم آب تولیدی از منابع سطحی استان گلستان بیش  16/11

دهد (. این امر نشان می1373درصد افزایش داشته است. )دانشی و همکاران،  16کاهش و حجم آب تولیدی از منابع زیرزمینی 
که در استان گلستان نزولات جوی و آبهای سطحی کاهش داشته و استخراج آن منابع پاسخگوی نیاز نبوده و تولید آب مصرفی 

ای قابل توجه، به هبنابراین با وجود بارششود. رزمینی پیش رفته است که وضعیت مناسبی تلقی نمیبه سمت استخراج از منابع زی
با مشکل تامین منابع آبی مورد نیاز مواجه خواهد بود که  اخیرهای دلیل عدم توازن در عرضه و تقاضای آب، این استان طی سال

 .نمایدمیر ضروری منابع آب بسیا ارزش و تامین مالیبه همین علت توجه به 
های انسانی و صنعتی غیرپایدار در بالادست و پایین دست حوضه آبخیز رودخانه چهل چای استان گلستان از از طرفی فعالیت

های گرگانرود، در تسریع تخریب و فرسایش خاک، کاهش عمر سد نرماب، آلودگی آب و ... تاثیر داشته است. این فرایند سرشاخه
ین سبب اگر بد کنند.ار بین بالادست و پایین دست این حوضه در چرخش است و اثر مخرب یکدیگر را تقویت میوبه صورت دایره

های کشاورزی در بالادست و پایین دست این حوضه را کاهش داد و کشاورزان را راضی بتوان اثرات داخلی و خارجی منفی فعالیت
با محیط زیست حرکت کنند، تا حد زیادی مثمر ثمر خواهد بود. با این  و تشویق نمود که به سمت کشاورزی پایدار و متناسب

استفاده بهینه از منابع آبخیز بدون در نظر گرفتن معیارها و مسائل اقتصادی و اجتماعی امکان پذیر نخواهد بود. هر چند حساب 
های رار گرفته است ولی کاربرد روشی کافی مورد بررسی قهای علمی به اندازهفرآیند مشارکت عمومی با ذینفعان در بحث
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د های مشارکتی در فرآینتواند با عدم انتقال دانش و کم توجهی به رویکردمشارکتی در عمل با مشکلاتی مواجه است که می
 معرفیمشارکت مردم در اجرای اقدامات آبخیزداری و  به دنبال معرفی راهکاری برایریزی مرتبط باشد. این تحقیق برنامه
 تعریف شده است.چای استان گلستان در آبخیز چهل، هایی به منظور افزایش سطح مشارکت آنانارراهک

 ناسبیم طوربه یا و شوندنمی داد و ستد درگیر تجاری بازارهای در اکوسیستمی مانند آب خدمات و کالاها همه کارکردهای از آنجاکه
 هایریزیبرنامه رسای و هاگیریدر تصمیم اغلب نیستند، اقتصادی خدمات سایر مقادیر با مقایسه قابل ریالی کمی مقادیر حسب بر

 برای یمتیق برچسب بازار در هستند، غیربازاری عموماً که و خدمات کالاها از دسته این. شوندنمی گرفته نظر در اجتماعی اقتصادی،
فظ ح راستای در نوین ابزارهای از یکی ارتباط، این در. شودگفته می عمومی خدمات و آنها کالاها به اصطلاح در و ندارد وجود آنها

 1میاکوسیست خدمات پرداخت برای های اخیر در دنیا مورد توجه قرار گرفته است، ابزاراکوسیستم که در سال خدمات و مدیریت
هت گلستان ج استان چای درحوزه آبخیز چهل برای آن کاربرد بررسی به باشد که در این مطالعه به صورت مروری تحلیلیمی

های انسانی از طریق امکانسنجی قرارداد پرداخت به ازای خدمات اکوسیستم مدیریت پایدار حوضه و کاهش اثرات منفی فعالیت
 .شودمی پرداخته

ی اتوان به پرداخت برها در کشورهای مختلف دنیا در حال اجرا است که از ان جمله میدر حال حاضر طیف وسیعی از این برنامه 
(، پرداخت بهای ترکیبی از خدمات آبخیز 2008، 2بهای ترسیب کربن و پرداخت بهای خدمات آبخیز در اکوادور )واندر و همکاران

( برنامه تشویق بهبود 2008، 4( کار برای آب در آفریقای جنوبی )توریپه و همکاران2008، 3و تنوع زیستی در بولیوی )آسکویز
(، پرداخت بهای خدمات محیط زیستی مرتبط با آب در هلند )گروت و 2008، 6دابز و همکارانکیفیت محیط زیست در امریکا )

، 2(، پرداخت برای حفاظت از کیفیت آب در میانه مسیر انتقال آب از جنوب به شمال چین )دانگ و همکاران2007، 6همکاران
 ( اشاره نمود.2013، 8مکاران( و پرداخت برای حفاظت از کیفیت آب در کلمبیا و آلمان )مونوز و ه2011

های استان گلستان و حوضه آبخیز چهل چای و همچنین با توجه به معرفی و کاربرد بیش از پیش قرارداد با در نظر گرفتن ویژگی
های مالی محیط زیست و اکوسیستمی ازاء خدمات اکوسیستمی  در دنیا به عنوان ابزار مدیریتی کارآمد برای ارزشپرداخت مابه

رد توجه قرار گرفته و نتایج مطلوبی در پی داشته است، هدف پژوهش حاضر این است که با بومی سازی قرارداد پرداخت، مو
های قانونی، اقتصادی و اجتماعی اجرایی شدن آن برای منطقه مورد مطالعه را بررسی کند و راهکار عملی و کاربردی را چالش

 ارائه دهد.

 روش تحقیق 
تان چای در استان گلسانداز منتخب حوضه آبخیز چهلهای هیرکانی در چشم لب پروژه مدیریت چندمنظوره جنگلاین مطالعه در قا

 میانگین باشد ومتر از سطح دریا می 2660تا  136 چای چهل حوضه ارتفاعی هکتار انجام گرفته است. محدوده 26627با مساحت 

 درجه 2/13یادشده  حوضه سالانه متوسط است. دمای باران صورت به شبار درصد 70 حدود و بوده میلیمتر 266 بارندگی آن

 اساس بر حوضه این اقلیم است. نوع سانتیگراد درجه 6 و 21 به ترتیب سالانه هوای دمای حداقل و حداکثر متوسط و است سانتیگراد

 بقیه زراعی اراضی و جنگل از شیدهپو درصد 60 است. حدود مرطوب معتدل روش آمبرژه، اساس بر و مرطوب نیمه دومارتن، روش

   .(1371ای استان گلستان، )شرکت آب منطقه گیرد دربر می را حوضه سطح
 درآمد مهم منبع دامداری دو و باشد که کشاورزی می روستا 26 و خانوار 2660 قالب در نفر 13822 چای چهل حوضه جمعیت

 این در  .(1376)جهاد کشاورزی استان گلستان، هستند  معیشت تامین مکمل منابع دیگر از باغداری و دارینوغان است. ساکنین

 هاورود آلاینده زیستگاه، یکپارچگی رفتن بین از شکار، خشکسالی، اقلیم، تغییر حریق، رویه، بی چرای اراضی، کاربری حوضه تغییر

 جنگلی انداز چشم عوامل  تهدیدکننده مترینمه از زمین لغزش و رانش خاک، فرسایش آب، منابع از غیرمجاز برداشت آب، منابع به

                                                           
1 Payment for ecosystem services 
2 wunder & Alban (2008) 
3 Asquith (2008) 
4 Turpie et al (2008) 
5 Dobbs & Pretty (2008) 
6 Groot & Hermans (2009) 
7 Groot & Hermans (2009) 
8 Munoz et al (2013) 
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 .اندشده برشمرده آن زیستی تنوع و
 بندیپهنه اراضی مطالعات سنجی قابلیت اکولوژیک مدل با مرتبط مکانی هایگیریتصمیم نیازمندی براساس فرسایش طبقات

 63 حدود های هیرکانی(ندمنظوره جنگلچای )تهیه شده توسط مشاور پروژه میدیت چچهل پایلوت حوزه در هیرکانی، هایجنگل

 با اراضی روی بر چایچهل حوزه از مساحت درصد 26 باشند.می متوسط پذیریفرسایش با اراضی دارای آن وسعت از درصد

 خود به را چایچهل حوزه وسعت از درصد 10 هر کدام کم، زیاد و خیلی فرسایش طبقات است. یافته گسترش زیاد پذیریفرسایش

 هکتار 21 حدود باشند. همچنین درمی واقع کم خیلی پذیریفرسایش طبقه در حوزه اراضی از درصد 2/0حدود  و اندداده اصاختص
 حوزه این مساحت از درصد 3/0 حدود معادل که است شده شناخته سیلابی هایپهنه عنوانبه چایچهل پایلوت حوزه وسعت از

 . (1374)پناهی،  باشدمی
 داراراضی شیب در جو و گندم کشت بر مبتنی منطقه این کشاورزی است. مواجه ایعمده چالش با نیز چایچهل طقهمن در کشاورزی

 نیز کشاورزی .است شده کشت بودن بهرهبی و منطقه این در خاک شدید فرسایش موجب شیب، جهت در شخم دلیل به که است

 آبیاری .دهندمی آن ادامه به خود مستثنیات حتی یا تصرفی هایزمین دادن دست از ترس از تنها و نداشته مردم برای چندانی عایدی
 یرزمینیهای زآب به خاک مختلف هایلایه از آنها انتقال و کودها و سموم شیمیایی شستشوی سبب باغداری و کشاورزی هایزمین

از سطح  %72اراضی، زراعت ناپایدار ) کاربری رحوزه تغیی این است. در قابل تأمل موضوعی زیرزمینی آب کیفیت بنابراین. شودمی
ورود  زیستگاه، یکپارچگی رفتن بین از شکار، خشکسالی، اقلیم، تغییر حریق، راس دام(، 20000رویه )بی چرای زیر کشت نامتعادل(،

در روز(، سموم کشاورزی  تن 6/6لیتر فاضلاب انسانی در روز(، پسماندهای خانگی ) 1,200آب فاضلاب انسانی ) منابع به هاآلاینده
درصد سطح منطقه از نظر فرسایش  72خاک )بیش از  فرسایش آب، منابع از غیرمجاز لیتر یا کیلوگرم در سال(، برداشت 18181)

عوامل  مهمترین از زمین لغزش و رانش تن/هکتار در سال(، 36از حساسیت بالای برخوردار است که میزان فرسایش معادل 

 حوزه تخریب که در بررسی نقاط بحرانی مشخص شداند. شده برشمرده های طبیعی و انسانی حوزهری اکوسیستمپایدا تهدیدکننده
 زیستگاه حوزه . اینهزار هکتار اراضی کشاورزی است 11هزار هکتار  26است. از این  زیاد بسیار هکتار هزار 26 با چایچهل

 انجیلی و جنگلی گردوی سرخدار، پلت، شامل سفید گیاهی و ایقهوه خرس و گرگ شامل المللی بین و ملی اهمیت دارای هایگونه

 (1374)پناهی،  .است
خیتزی و وجتود سازندهای حساس به فرسایش( و انستانی )ماننتد تغییتر کاربری اراضی عوامل طبیعی )مانند شیب زیتاد، ستیل

ویه دام رن و کشاورزی بتر روی اراضتی بتا شیب زیاد، چرای بیهای زراعتتی، استفاده نادرست از زمیجنگلی و تبدیل آن به زمین
چای شده است. عوامتل ای در سطح آبخیز چهلستازی غیراصولی( موجب بروز انواع فرسایش و حرکات تتودهدر جنگتل و جتاده

توانتد موجتب هتای انستانی متیهتا و دیگتر زائدات ناشی از فعالیتتهتا، زبالتهمتذکور بته همراه مواردی نظیر ورود فاضتلاب
این  هتای انسانیهای ستطحی و تنتزل شتدید کیفیتت آب در این آبخیز شود و با رشد جمعیت و افزایش فعالیتتآلودگی آب

 اراضی کشاورزی حوضه آبریز سد نرماب نشان داده شده است. 2در شکل  .(1374)پناهی،  تر خواهد شدمعضل هر روز وخیم
 

 
 تصاویر اراضی کشاورزی در حوضه مطالعاتی سد نرماب: 2شکل 
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چای ه چهلها و در نتیجه تنزل کیفیتت آب رودخاننتایج تحلیل روند سری زمانی خصوصیات شیمیایی آب، بیانگر افزایش اغلب یون
خصتوص لاینتده )بتههتای آینتده اقتداماتی بترای کنتترل عوامتل آرسد اگر در سالدر طی چهار دهه اخیر است. به نظتر می

همچنین  افتد وهتای کشتاورزی و مناطق مسکونی( صورت نگیرد، با ادامه روند فوق حیتات اکوسیستم رودخانه به خطر میپستاب
چتای در معرض آسیب جدی قرار خواهد گرفت. لتذا، بته متوازات پایش بتردار از منتابع آبتی حوضته چهتلستلامت جوامع بهتره

 (.1374)پناهی،  آب، انجام اقتدامات حفاظتت کیفتی و کنترل عوامتل آلاینتده در ایتن آبخیتز ضترورت دارد کیفی منابع
 

 
 : نقشه طبقات فرسایش خاک در محدوده سد نرماب9شکل 

 
نابع آب یت مآید و محدودشمار میعنوان یکی از عناصر مهم در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهایی نظیر ایران، بهمنابع آب به

د تأثیر شدید قرار داده است. سزیست مناطق مختلف را تحتای مهم تبدیل شده و توسعه پایدار و محیط در کشور ما، به مسئله

 ذخیره این سد با. است ساخت حال در هدف همین با مترمکعب میلیون 170 آبگیری حجم با  چای بزرگترین سد استاننرماب چهل
مین أهزار هکتار زمین کشاورزی را ت 24آب موردنیاز  و روستا را دارد 130 شهر و 4مین آب شرب تأ توان بآ مترمکعب میلیون 32

های این سد با هدف کنترل و ذخیره سیلاب، توسعه و بهبود کشاورزی در اراضی تحت پوشش، تنظیم و رهاسازی حقابه. خواهد کرد
گری مین آب شرب و صنعت منطقه و توسعه صنعت گردشأق آن با آب سطحی، تپایاب، استفاده صحیح از منابع آب زیرزمینی و تلفی

 .(1371ای استان گلستان، )شرکت آب منطقهشوداحداث می
ودگی خیزی زیاد، آلآب و سیلچای یکی از مناطق تخریب شده استان گلستان است که فرسایش و رسوب بالا، ضریب روانچهل

ا و هیه رودخانه، کاهش پتانسیل تولید اراضی زراعی در اثر فرسایش، تخریب کیفی جنگلفیزیکی شیمیایی و میکروبی جریان پا
 های متعدد آن را به یکی ازلغزشهای زراعی در آن و وقوع زمینپایین بودن درآمد ساکنان، سنتی بودن شیوه دامداری و فعالیت

را نیز  اده از ابزاری اقتصادی که پایداری اکوسیستم منطقهبدین سبب استف .های کارشناسان منابع طبیعی تبدیل کرده استدغدغه
تواند در جلوگیری از روند پیش رونده فعلی منطقه و حتی بهبود در نظر بگیرد مانند پرداخت مابه ازای خدمات اکوسیستمی آب می

 آن ضروری و موثر باشد.

 قرارداد پرداخت بهای خدمات اکوسیستم
ا، هتوان قضاوت بهتر در مورد پروژهزیست میی استفاده از ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از محیطهاترین دلایل و ضرورتاز مهم

های کارگزاران اقتصادی، اجتناب از پیامدهای منفی، کاهش خسارت به محیط زیست و ... را بهبود محیط زیست، کاهش هزینه
 دقت ابزارها این انتخاب در باید که دارد وجود زمینه این در لفیمخت ابزارهای حاضر حال (. در2006برشمرد )کامان و همکاران، 

 خدمات از مندیبهره ازای به پرداخت"ندارد. در این میان  وجود دنیا هایاکوسیستم تمام در ابزار طبیعتا یک و داشت کافی
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 بسیاری در اخیر هایسال در که شدبامی محیط زیست از حفاظت و طبیعی منابع مدیریت اقتصادی ، یکی از ابزارهای"1اکوسیستمی

پن، ) .است داشته پی در قبولی قابل و مناسب نتایج طبیعی منابع مدیریت ابزارهای از بسیاری به نسبت شده و استفاده دنیا نقاط از
 ی روش پرداخت برای خدمات اکوسیستم که برای مدیریت آن در مطالعات مختلف ذکر( چند اهمیت ویژه4. در شکل )(2013

 شده است، آورده شده است.

 
 های تحقیقاکوسیستم ماخذ: یافته خدمات : برخی از فوائد پرداخت مابه ازاء4شکل

 

رود که در کار میهای نوآورانه بهاصطلاحی تخصصی است که برای توصیف طیفی از طرح "اکوسیستم خدمات پرداخت مابه ازاء"
هایی انجام داده و از آنها حمایت دهندگان این خدمات پرداختمات طبیعی، به ارائهکنندگان از خدگذاران و یا استفادهآن سرمایه

کنندگان از خدمات اکوسیستم دهد که مزایا یا استفادهزمانی رخ می ها برای خدمات اکوسیستمپرداخت .آورندعمل میمالی به
ها در مقابل دریافت ای از پرداختصورت یک مجموعهت بهدر عمل، ممکن اس دهندگان این خدمات انجام دهند.پرداختی را به ارائه

 خدمات اکوسیستم باشد. 
های مکانیسم .تنها مسئولیت بخش خصوصی نیست خدمات اکوسیستم با این حال، مراقبت از محیط زیست و پرداخت هزینه برای

ته عنوان رویکرد حفاظتی در نظر گرفای بهدهطور فزاینهای خدمات اکوسیستم، بهخصوص پرداخت هزینهها، بهاقتصادی و انگیزه
ها بر اساس خدمات اکوسیستم ترسیب کربن، حفاظت از تنوع زیستی، حفاظت یا برنامه پرداخت هایبه طور معمول، گزینه .شودمی

پرداخت  و تمایل بهدهد افتد که حداقل یکی از ذینفعان نیاز به حفاظت از منابع را تشخیص میها )اغلب زمانی اتفاق میاز حوضه
برای انتقال پرداخت از کاربران و  2های غیردولتیهایی مانند دولت یا سازمانکند، و با استفاده از واسطهکنندگان را ایجاد میتأمین
چارت در ادامه در قالب  (.2006، 3شود)واندرریزی میطرح زیبایی چشم انداز )به عنوان مثال، برای اکوتوریسم(و  کنندگانتأمین

 آورده شده است.پرداخت برای خدمات اکوسیستم آب عملیاتی مراحل اجرای 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Payment for Ecosystem Services (PES) 
2 NGOs 
3 Wunder )2006( 
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 های تحقیقپرداخت به ازای خدمت آب       ماخذ: یافته سازی  پیاده برای عملیاتی : چارت1شکل 
 

های خود را در مقابل اوطلبانه یا تنوع فعالیتهای دهای بالادست ممکن است محدودیتکاربران زمینپرداخت  تحت یک طرح 
 و "فروشندگان"شوند و هر دو به این ترتیب، منافع صاحبان مالکان و اشخاص بیرونی پل زده می .مزایای اقتصادی بپذیرند

داخت بهای به عبارت دیگر طرح پر .ها سود ببرندتوانند در حین کمک به حفاظت از اکوسیستمخدمات اکوسیستم می "خریداران"
ای کاملا داوطلبانه است که در آن یک خدمت محیط زیستی با شکلی از کاربری سرزمین که باعث خدمات اکوسیستم مبادله

شود. در این مبادله حداقل باید یک خریدار و حداقل یک ارائه دهنده خدمات محیط شود، ارتباز داده میحفاظت از چنین خدمتی می
بسیاری   (.2006، 1)واندرر اینکه ارائه دهنده خدمات محیط زیستی همچنان آن خدمت را عرضه نماید زیستی وجود دارد مشروط ب

شوند، لیکن ممکن است های پرداخت به ازای خدمات اکوسیستم آب به صورت پرداخت ثابت به ازای هر هکتار اجرا میاز برنامه
سیستمی ارائه شده یا به صورت ترکیبی از هر دو باشد. هر طرح پرداختها متکی بر سود و بر اساس کمیت یا کیفیت خدمات اکو

 که نیست های کنش برای مانند داوطلبانه بودن، پرداخت توسط ذینفعان، پرداخت مستقیم، پرداختهاای پرداخت دارای اصول اولیه
 انگ کننده تامین درآمد سطح حفظ و ها فعالیت) پایداری دهند، مشروط بودن، تضمین انجام بایستی خدمات گان دهنده ارائه

، های پژوهشبایست در اجرای آن مدنظر قرار گیرد. در ادمه در بخش یافتهاست که میکسری  و خسارت ایجاد از و اجتناب (خدمت
 گیرد.های عملی شدن پرداخت در منطقه مورد مطالعه مورد ارزیابی قرار میچالش

 

 نتایج و بحث
پس از  .شد معرفی برحسب اهمیت پایلوت از هر یک با مرتبط ذینفعان نظر از مهم وسیستمیاک کیفی خدمات ارزیابی به وسیله

-هشناخت از های مورد بررسی شناسایی شد. یکیعنوان خدمت ویژه حوضهعمل آمده خدمت اکوسیستمی آب بههای بهبررسی
 کلی عنوان با آبی هایرژیم به مربوط یمیتنظ خدمت آن، با همراه که است آب عرضة طبیعی، هایاکوسیستم خدمات ترینشده

 به دنش تبدیل درحال ایفزاینده صورتبه آب جهان، در شیرین آب منابع کاهش با .گرددمی معرفی نیز «شناختیآب فواید»
 های مختلف از آن، رقابت شدیدی وجود دارد.بوده و بر سر استفاده کمیاب کالایی

                                                           
1 Wunder )2006( 

 اشتغال جایگزین برداری و ایجادتوسعه نظام بهرهگام اول: 

 بردارانسپردن بخشی از مدیریت مصرف آب به بهرهگام دوم: 

 کنندگاننقش ایفا
 کشاورزان 
 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
 وزارت جهاد کشاورزی 

 وزارت نیرو 
 

  

 بکارگیری سیاست های تشویقی برای توسعه ذینفعان شامل

 شرکتهای سهامی زراعی 
 های تعاونی تولید روستاییشرکت 
 کشت و صنعت ها 

 تعیین مصارف مجاز: سومگام 
 کارگروه تعیین کننده میزان مصرف شامل

 های کشاورزینمایندگان نظام 
 اداره کل جهاد کشاورزی 
 ایآب منطقه 

 تشکیل بازار آب یا نظام دریافت و پرداخت: چهارمگام 
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های هیرکانی از نظر خدمت اکوسیستمی آب، سه مفهوم محصول، مصرف و عرضة آب مورد گلبرای درک بهتر و دقیق ارزش جن
 طوربه .شودمی اکوسیستم وارد و گرفته سرچشمه جو از مختلف اشکال به که است آبی کل آب، اند. محصولتوجه قرار گرفته

 عمق ده،ش نگهداری خاک در که آبی و رطوبت ق،تعر و تبخیر صورتبه و بوده انسان دسترس از خارج آب، این از بخشی طبیعی،
ردد که به آن گمی خارج اکوسیستم از( انسانی هایگاهسکونت یا و اراضی کاربری نوع به بسته) انسانی مصارف همراهبه...  و ریشه

 اختصاص ندتوامی مختلف، اقتصادی هایفعالیت برای و بوده برداریبهره قابلیت دارای که آب گردد. باقیماندةمصرف آب اطلاق می
رفته گ قرار ارزیابی مورد پایلوت در شده عرضه آب پولی ارزش مطالعه، در این روازاین. شودمی شناخته آب عرضة عنوان با یابد

 .است
خدمت اساسی تولید  چهار اقتصادی ارزش تعیین زمینة در شده انجام برآوردهای 1374نتایج مطالعه پناهی در سال  توجه با 

 ارزش از حاکی چای ،چهل پایلوت سطح در هیرکانی جنگلی های اکوسیستم چوب،عرضع آب، ترسیب کربن و ارزش حفاظتی

 6,220باشد. ارزش اقتصادی عرضه اکوسیستم آب در منطقه چهل چای استان گلستان، میلیارد ریال می 6,266معادل  ای سالانه
 میلیارد ریال محاسبه شده است.

 وی اجراهای پیشرچالش
با توجه موارد مطرح شده، بعد از طراحی قرارداد پرداخت به ازای خدمات اکوسیستم آب برای خریدران و فروشندگان، جهت عقد 

 نماید.قرارداد بین دو طرف، چند نکته یا چالش حائز اهمیت و قابل بررسی می

 چالش اطلاعات
 و بآ تقاضای مورد در روز دقیق و به اطلاعات به نیاز موثر طور به مدیریت منابع آب شود. بهبوداطلاعات یک قدرت محسوب می

 و اه شبکه وضعیت گان و ذینفعان،پرداخت کننده آب، های فصلیریسک آب، مجوزهای برداران،بهره ثبت بودن، دسترس در
 در هاییپیشرفت چه اگر .دارند عهده بر را مسئولیتی چه و دهند می انجام را کاری چه و افراد مختلف دستگاه و اینکه ها، زیرساخت

ت ها و اطلاعاداده مورد در اما است، یافته گسترش آب اطلاعات های سیستم و است گرفته صورت هیدرولوژیکی هایداده زمینه
 .شود کار انجام باید هنوز آب، بخش در گیری تصمیم هدایت برای مالی و اقتصادی - اجتماعی

 چالش فنی و مالی
که تجزیه و تحلیل اقتصادی، توجیه اقتصادی اجرای قرارداد یا نسبت منفعت به هزینه طرح قبل و بعد از اجرا و حتی به این معنی 

 چای علاوههایی که قرارداد برقرار خواهد بود، بررسی شود. لازم به ذکر است اجرای چنین طرحی در منطقه چهلبرای تعداد سال
ستمی آب به فروشندگان آن، نیازمند همراهی سیاسی، قانونی و اقتصادی دولت است. از بر پرداختها توسط خریداران خدمت اکوسی

 اتمقرر شده است که مقرر و دارند آب به دسترسی بردارانی کهافراد و بهره تعداد یا چالش مالی برای فزایش طرفی وجود شکاف
دارد که  ودوج این حوزه در درآمد نهایی منبع سه. دارد زنیا مالی منابع به دهند، انجام را تری سختگیرانه و بیشتر محیطی زیست
 وریبهره بحسا به مربوط مسائل به توجه باشد. باالمللی می بین منابع توسعه از انتقالی هایو پرداخت هاتعرفه مالیات، شامل

ی و ست و با سیاست داخلا سیاسی انتخاب یک این از قیمت سهم محدودیت و زیست محیط پایداری اجتماعی، عدالت اقتصادی،
 خارجی کشور پیوند خورده است.

ازی طرح س پیاده. دارد انحصاری رفتار از بالایی سطح که است مهم بخش این در نیز یکپارچگی و شفافیت به مربوط مسائل
 روش کی در ار پیشرفت ارزیابی و نظارت امکان که دارد نظارتی و فعال محیط یک به نیاز اکوسیستم آب تپرداخت برای خدما

 با ریگی تصمیم همکاری یا مشارکت به اطلاعات از مختلف سطوح در ذینفعان همه مشارکت. کند می فراهم جانبه همه و شفاف
 .است موثر پاسخگویی و خرید برای شرط پیش یک عنوان به همچنان نیازها، به توجه

 اجتماعی -چالش اقتصادی
ان و ها بین خریدارز است که بحث در ارتباط با انتخاب نوع قرارداد یا نحوه پرداختچالش بعدی علاوه بر اقتصادی، اجتماعی نی 

فروشندگان خدمات اکوسیستمی آب در منطقه چهل چای گلستان است. با توجه به تاثیر مستقیم و غیرمستقیم اجرای برنامه 
ی داخلان در منطقه چهل چای، بررسی و پیشبینمپرداخت برای خدمات اکوسیستم آب بر زندگی اجتماعی و اقتصادی ذینفعان و ذی

تاثیرات اجرایی شدن این قرارداد لازم خواهد بود. بدین سبب با توجه به اینکه قرارداد پرداخت برای خدمات اکوسیستم آب ، برنامه 
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ان بالادست بردارقبال بهرهباشد، استای کاملا داوطلبانه است و یکی از شروط اصلی آن برای اجرا،، مقبولیت عمومی آن میو مبادله
دو  اقتصادی و حتی دموگرافیک-و پایین دست حوضه آبخیز چهل چای لازم است که بررسی کامل و دقیق شود. ویژگی اجتماعی

استن توان برای کطرف قرارد، که ممکن است موثر بر پذیرش این قراداد از طرف آنها باشد، بررسی شود. از نتایج این بررسی می
سیتی، های سنی، تحصیلی، جنهای تشویقی مناسب و متناسب برای گروهبرداران و ارائه پیشنهادات و سیاستذیرش بهرهاز عدم پ

 آموزش و تحصیلی، درآمدی و ... مختلف بهره جست.
 ستیابید منظور به آب هایسیاست اجرای و طراحی .است بزرگ چالش یک هازیرساخت و تخصص انسانی، منابع همچنین ظرفیت

 دهندگان هارائ) آب ذینفعان بخش کشورها، از بسیاری در. است دانش و منابع پرداخت برای خدمات اکوسیستم آب نیازمند اهداف به
 پیاده .ندارند آن بخش را در خود های مسئولیت انجام برای مناسب ابزار( مقامات سایر و رودخانه حوضه هایسازمان خدمات،

 موثر طور هب نیاز مورد مالی و فنی هایکمک ارائه و منابع این انتقال به نیاز ات اکوسیستم آبپرداخت برای خدم طرح یک سازی
 .است

 های قانونی و سیاسیچالش
بانی قانونی مهای احتمالی جلوگیری کرد. توان با نظارت دقیق بر روند اجرای آن از برخی سواستفادهبا تقویت سازگار قانونی می

بها و ( از جنبه ضوابط تعیین آب1367بهای زراعی )مصوب سال کشاورزی بعد از تصویب قانون تثبیت آبگذاری آب امروزی نرخ
( از جنبه دریافت حق اشتراک شکل گرفته است. 1380( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )مصوب سال 63تصویب ماده )

( است. بند 1361( قانون توزیع عادلانه آب )مصوب سال 33اده )گذاری آب برای مصارف مختلف در واقع مولی اساس قانونی نرخ
ای آن بر« ب»گذاری در مواردی است که استحصال آب توسط دولت صورت گرفته و بند این ماده قانونی ناظر بر نرخ« الف»

ست نرخ آب را گیرد. طبق قانون در هر دو صورت وزارت نیرو موظف شده امواردی است که استحصال توسط دولت صورت نمی
اک با های جاری و استهلقانون نامبرده دریافت هزینه« الف»گذاری در بند پس از تصویب شورای اقتصاد وصول کند. مبنای نرخ

 که هم اکنون، به جایدر نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه است که منطبق با اصول اقتصادی است. درحالی
گیرد و منجر به عدم پوشش هزینه های داخلی این وزارتخانه صورت مینامهتعرفه آب براساس آییناجرای این مسیر، دریافت 

بنابراین این موضوع باعث به وجود آمدن ابهامات قانونی در نظام  .های متولی آب و وضعیت بحرانی در منابع آب شده استشرکت
( 106ماده )« 2»های بعدی کشور از جمله در تبصره ر قوانین و برنامهویژه در مصارف کشاورزی شده است، البته دگذاری آب بهنرخ

ها به صراحت این ابهام رفع شده است، برنامه سوم توسعه بر رفع این ابهام تاکید شده و در نهایت در قانون هدفمندسازی یارانه
 ولی همچنان دریافت تعرفه آب به شیوه گذشته در حال اجرا است.

 افقی و عمودی هماهنگی مسأله که شودمی تقسیم دولتی ها و مقاماتسطوح ارگان سراسر در آب با مرتبط از طرف دیگر وظایف
 ملی عهدت و استراتژی یک اغلب که است معنی بدان این .کندمی پیچیده آب را مکانیزم پرداخت برای خدمات موثر اجرای برای را
داخت سازی طرح پر پیاده اجرا و در را ذینفعان از وسیعی دامنه و محلی ماتمقا که است آب چالش با مقابله برای بالایی سطح در

 .کندمی برای خدمات اکوسیستم آب درگیر

 چالش قیمت گذاری بازار آب
صورت حجمی و ابهام در زمینه مبانی تعیین آن است. در این زمینه های موجود، عدم دریافت تعرفه آب بهیکی دیگر از چالش

 بهای زراعی براساس درصدی از محصولوجود دارد؛ ازجمله اینکه در محاسبه تعرفه آب براساس قانون تثبیت آب اشکالات متعددی
صورت هکتاری و محاسبه حجم آب تحویلی و تعیین تعرفه حجمی ابهام وجود داشته است. کمبودهای اساسی در سند ملی  و به

های کشور وجود دارد. بسیاری از نقاط تحویل استفاده در مناطق و دشتآب در مورد تعیین نیاز خالص آبیاری الگوی کشت مورد 
بران و سایر نهادهای خصوصی در نقاط های آبگیری تحویل حجمی آب است و در نهایت اینکه تشکلآب فاقد تجهیزات اندازه

رزی واحدهای سازمانی خصوص در مصارف کشاوهای آب بهتحویل آب شکل نگرفته است. همچنین در فرآیند اجرایی تعرفه
و  عبارت دیگر، در تدوین، پیشنهاد، تصویب، اعمالمختلفی دخیل هستند و ضوابط قانونی متفاوت و بعضا متضادی وجود دارد. به

جود های یکسان وها و رویهآب، نگرش فرآیندی و دستورالعمل قرارداد پرداخت برای خدمات اکوسیستم بر تعرفه آب برای نظارت
ین باعث پیچیدگی و طولانی بودن این مسیر شده است. پایین بودن ارزش تولید نهایی یا ارزش اقتصادی آب در مصارف ندارد و ا
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وری آب، توان مالی پایین کشاورزان برای پرداخت هزینه تمام شده آب، ساختار غیرکارآ و غیراصولی کشاورزی، پایین بودن بهره
 .ن بخش استهایی اینهادهای متولی آب از دیگر چالش

 چالش نظام حقوقی آب
جنبه  .شودهای حقوق خصوصی را هم شامل میهای حقوق عمومی، جنبهنظام حقوقی حاکم بر آب غیر از جنبهاز طرف دیگر 

ه در حوض شود. افرادی مانند کشاورزان همجوارخصوصی حقوق آب به روابط اشخاص خصوصی با یکدیگر در حوزه آب مربوط می
بنابراین حقوق آب  در حوزه حقوق خصوصی قرار گیرد.، دارند مانند سد نرماب را استفاده از منبع آب واحدی که حق چهل چای

های تخصصی هم مواجه است. ای از حقوق است که هم جنبه حقوق عمومی دارد و هم جنبه حقوق خصوصی و با پیچیدگیشاخه

 در آب با  و است خاص آن حقوقی نظام طبیعتا و دارد خاصی رایطش و ویژگیها آب انسانی، مصرف و شهری  برای مثال در حوزه
 پیچیده را آب حقوق موارد این و دارد تفاوت صنعت حوزه در آب با طبیعتا کشاورزی حوزه در آب یا. دارد تفاوت کشاورزی حوزه
است  مومی و ملی و بین النسلیکند. مسایل مسئولیت مدنی نیز ممکن است در حوزه آب رخ دهد، مانند اینکه آب یک میراث عمی

و طبیعتا خسارت به این منابع آبی ممکن است موجب مسئولیت مدنی شود. علاوه بر این موارد ممکن است مسائل کیفری و ... نیز 
 پیرامون آب وجود داشته باشد.

ود تا انصاف و بدون تبعیض برخورد شها با در استفاده از منابع با بعضی از استاناشاره دارد که قانون اساسی که صراحتا  48اصل 
در نهایت  .دخیل است ای هممسائل منطقه ،بنابراین در حوزه آب غیر از مسائل ملی، همه بتوانند از منابع همه استان ها بهره گیرند

ورت ص باید نههایی در این زمی، اما تلاشوجود نداردیک شاخه و یک رشته آموزشی مجزا در حوزه حقوق آب  توان بیان کرد کهمی
ا به حقوق هنامهکم و بیش در تحقیقات و پایان در ایرانما اای ایجاد شود، البته این رشته در دنیا وجود دارد. گیرد تا چنین رشته

در حوزه قانون گذاری و در حوزه  در هر صورت ایران .نبودن، اجرایی هم نشده استکافی  شده است که علاوه برآب پرداخته 
 .باشدمینیازمند حرکت و تحول جدی در حوزه آب ای در سطح ملی و منطقهوهش آموزش و پژ

 چالش شناسایی خریداران و فروشندگان خدمات اکوسیستمی آب 
بر عملکرد اکوسیستم و کمیت و کیفت آب قابل عرضه در منطقه مورد مطالعه تأثیرگذارند  متعددی دولتى و غیردولتى هاىسازمان

نقش، مسئولیت، شیوه و میزان اثرگذاری بر عملکرد اکوسیستم  های دولتی و غیردولتی براساسها، سازمانگروهطور خاص افراد، به
 بخش دولتی، جمله، از مختلفی ترکیبات دارای توانندمی شوند. ذینفعانشناخته می مدخلان ذی و ذینفعان عنوانو بالعکس، به

 باشند المللی بین و ای منطقه و محلی جوامع نهاد، مردم هایپژوهشی، سازمان و دانشگاهی خصوصی،

 چالش مذاکره با خریداران و فروشندگان
اگر چه بر روی کاغذ پرداخت مابه ازاء خدمات اکوسیستمی یک فعالیت حسابداری است اما در عمل یک فرایند اجتماعی است که 

 باشد. لذا در این مطالعه با شناسایی ذینفعان کلیدی وح میلازمه آن مشارکت و حضور فعال و داوطلبانه کلیه ذینفعان در این طر
های حفط خدمت اکوسیستمی و قابل معامله برای پرداخت مابه ازاء نشست مشترک و پر نمودن پرسشنامه به شناسایی فرصت

ناسایی از ش خدمات اکوسیستمی پرداخته شد. در نتیجه تعدادی از عوامل تهدیدزای خدمت اکوسیستمی آب شناسایی شد. پس
نتایج نشان داد که برای برخی از  موارد قابل مذاکره در جهت پرداخت برای قراردادهای لازم با طرفین صورت خواهد گرفت.

شرکتها، خدمات اکوسیستم و پرداخت هزینه خدمات اکوسیستم یک میدان کاملا جدید بود و کارکنان آنها در جلسه فقط برای 
 .مسائل بودند کسب اطلاعات بیشتر در مورد

 های قابل مذاکرهتهدیدات و فرصت
ایعات ها، کودها و ضکشتوان به وجود رسوبات، آفتگذارند میاز مشکلات موجود در منطقه که بر کمیت و کیفیت آب تأثیر می

 تغییر برای کشاورزان با اشاره کرد. بنابراین ضرورت دارد که سازی آبهای سالمدنبال آن افزایش هزینهو به حیوانی در رودخانه ها
عنوان تهدیدی بر کیفیت و کمیت آب محسوب کشاورزی که به اراضی ناخواسته موارد از استفاده عدم جهت کشاورزی نحوه

شخم عمود بر شیب، ایجاد نوار بافر در امتداد جریان آب، اجتناب از کاشت محصولات شوند وارد مذاکره شد. مواردی مانند می
ها، اجتناب از کوددهی در مناطق بالادست و یا در زمان ریسک بالا، استفاده از یت آب در بالادست نزدیکی رودخانهتهدیدکننده کیف

 طشرای در پذیرآسیب هایزمین در چرا دام در منطقه بالادست رودخانه، عدم تراکم کاهشگیاهان تثبیت کننده، در زمینه دام 
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ر نمودن دام از کنار رودخانه با حصار کشی جهت جلوگیری از فرسایش خاک، نصب ، دورودخانه از عبور جهت پل مرطوب، ساخت
را و نگهداری آبشخورها دور از مناطق حساس، ساخت پل برای دام جهت عبور از رودخانه و بهبود شرایط نگهداری کود دامی 

 منظور بهبود شرایط جهت حفظ خدمت اکوسیستمی آب نام برد.توان بهمی
شرایط موجود و اقدامات لازم جهت به حداقل رساندن هزینه عرضه آب با کشاورزان منطقه جهت مدیریت اراضی پس از بررسی 

 کشاورزی و اراضی بالادست بر اساس تشریح وظایف قراردادهای لازم عقد خواهد شد.
 پرداخت مابه ازاء خدمت آب  بررسی مکانیسم

داران براکوسیستم از بهره دریافت ارزش پولی خدمات عنوان تحتکوسیستم آب پرداخت برای خدمات ا یبرنامه هایمولفه از یکی
در قالب  آن توسط شده ارائه اکوسیستم و بهبود خدمات مندی بهره پایین دست رودخانه چهل چای به عنوان خریداران جهت

ای هکشت و تشویق آنان به انجام فعالیت ازای عدم در برداران بالا دست به عنوان فروشندگان بهره به و پرداخت تمایل به پرداخت
 ورودی بآ جریان و افزایش آب و همچنین کاهش برداشت کاهش فشار عوامل منفی آلوده کننده نتیجه در پایدار محیط زیستی و

 یاتیح نقش حوضه آبخیز این رودخانه طرف یک از که این به توجه قالب تمایل به دریافت پیشنهاد شد. با در چهل چای رودخانه
 بر آبخیزنشینان دارد، و از طرف دیگر طبق قوانین ایران اجتماعی و اقتصادی منفی تأثیرات آن تضعیف و آلودگی و دارد منطقه در

های عمومی اجرای برنامه پرداخت باید از طرف نهادهای دولتی پیگیری و اجرا باشد، هزینهدولت مالک اصلی منابع طبیعی می
  هایی در قالب سه مدل قرارداد زیر قابل اجرایی شدن است.داختشود. غالبا چنین طرح پر

ها نامه این نوع توافق: های عمومی پرداخت برای مالکین خصوصی زمین به منظور حفظ یا ارتقا اکوسیستمالف( طرح

تند. ها متفاوروی برنامه اند در حالی که از نظر میزان تمرکزهای متمرکزی را اجرا کردهها برنامهمختص کشورهایی است که دولت
 های مستقیم از یک نهاد دولتی یا بنگاه عمومی بعمالکان زمین یا مدیران است.عموما شامل پرداخت

در این روش بازارهای قانونی خدمات اکوسیستمی که : ب( بازارهای رسمی با داد و ستد آزاد بین خریداران و فروشندگان

کند. برای مثال بازارهای داوطلبانه مانند داد و ستد انتشار کربن در ایالات عریف مییک سقف یا کف قیمت خدمات اکوسیستم ت
هایی که درصدد کاهش آثار کربنی خود هستند، نسبت به شرکت در بازارهای داوطلبانه برای ها و سازمانمتحده امریکا که شرکت

های یا انگیزه داراننفعان و یا فشار سهامظهور در پاسخ به ذی تبلیغ محصولات خود، پیشبینی و آماده کردن مقررات و قوانین در حال
های خصوصی و یا طرفداران حفاظت از محیط زیست شوند. خریداران خدمات اکوسیستم ممکن است شرکتدیگر تشویق می

کنند رداخت میل پباشند که برای تغییر نحوه مدیریت زمین و به منظور بهیود کیفیت خدمات اکوسیستمی، به صاحبان زمین پو
 ها مایل به نگهداری یا وابسته به آنها هستند.که خریداران بر پایه آن

در اینگونه از قراردادها سود برندگان، مستقل از خدمات اکوسیستم، به طور  ج( معاملات خصوصی سازمان یافته مستقل:
در بخش بحث و  ه. در ادام(2008، 1متحد ملل زیست یطمح برنامهبندند )میانفرادی مستقیما با تولیدکنندگان خدمات قرارداد 

گیری سازوکار قرارداد پرداخت برا خدمات اکوسیستم آب در ایران و بطور اخص در منطقه مورد مطالعه چهل چای استان نتیجه
 گردد.گلستان مورد بحث قرار گرفته و پیشنهادات مقتضی جهت اجرایی شدن آن ارائه می

 

 شنهادهای کاربردیگیری و پینتیجه
 یین کنندهتع شوند، نقشمی استفاده زیست محیط از حفاظت هایگذاری در سیاست که زیست محیط از حفاظت اقتصادی ابزارهای

 استسی در زیستی ملاحظات محیط ادغام برای را لازم سازوکارهای و بوده دارا زیستی را محیط منابع از پایدار برداری بهره مهم و
. کلید اندبه همین دلیل به سرعت به عنوان ابزار کارآمد اقتصادی در سطح جهان مطرح شده .کنندمی فراهم تصادیاق کلان های

اصلی تعهد ابزارهای اقتصادی، توانایی انها در مهار قدرت بازار و سودآوری و هدایت انها به سمت دستیابی به توسعه پایدار قدرتمند 
ای اقتصادی مرتبط با مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به وسیله منفعت حاصل از سودآوری این است که این امر با تغییر فاکتوره

توان گفت که در جاهایی که پرداخت به ازای خدمت اکوسیستم مورد استفاده قرار گرفته مسئله نیز امکان پذیر است. به جرات می
ا های اقتصادی رشد که برنامه پرداخت بیش از هر چیز انگیزهاست، امتحان خود را خوب پس داده است. دلیل ان هم شاید این با

                                                           
1 UNEP )2008( 
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کند. همچنین با وجود اینکه پرداختها برای خدمات اکوسیستم برای استفاده کارآمدتر و پایدارتر از خدمات اکوسیستم تهییج می
فراد کم درآمد را قادر سازند با توانند اهایی برای طراحی پرداخت وجود دارند که میشود ولی فرصتبرای کاهش فقر طراحی نمی

 ها پول بدست آورند.احیا و حفاظت اکوسیستم
 های فعالیت از خود را معیشت روستائیان از بسیاری زیرا شودمی محسوب برنامه پرداخت برای اکوسیستم مهم در نکته یک این

 برنامه پرداخت برای خدمات اکوسیستم هاینهزم برخی کنند. درمی تامین کشاورزی داری وجنگل همچون طبیعی منابع بر مبتنی

های پرداخت دهد. این ارائه اکوسیستم خدمات برای های منظمپرداخت شکل به پایدار مدیریت برای جدیدی هایتواند مشوقمی
و  میلیتک درآمد از اتکاء قابل منبع یک کردن فراهم با را منابع حفاظت از حتی و درازمدت و پایدار استفاده توانندمی خود منظم

 ممکن است باشد، گرفته صورت سالها طول در مطمئنی صورت که به جزئی پرداخت یک حتی .کند ترویج جامعه در بیشتر اشتغال

 همچنین .آورد فراهم سرزمین پایدارتر مدیریت اتخاذ برای مکانیزمی نیز داشته و خالص درآمد در معناداری افزایش ها،زمینه برخی در

 از .ساخت برقرار نیز مالکیتی حقوق سازی شفاف و منابع تصرف در کردن رسمی به کمک برای توانمی ازای خدمت را پرداخت به

پرداخت به ازای  هایتوافق کنند؛می را مشخص زیست محیط نگهبانان نقش روشنی پرداخت به ازای خدمت به هایتوافق آنجا که
 که است منافعی به توجه دقیق کلیدی نکته .کنند تقویت دیگر منبع بر مبتنی مذاکرات در روستائیان را موقعیت توانندمی خدمت آب

پرداخت به ازای خدمات  معامله  یک طراحی طی در اکوسیستم آب خدمات تک فروشندگان تک یا فروشندگان از گروهی جامعه
 .دهندمی نشان علاقه آنها اکوسیستم به

 

 چهل چای قراداد پرداخت برای خدمات اکوسیستم آب در منطقهپیشنهادی دریافت و پرداخت راهکارهای 
رای ب در بالادست و پایین دست حوضه آبخیز چهل چایکنندگان با توجه به محدویت کمی و کیفی منابع آب و رقابت مصرف

ستم مات اکوسیدر قالب قرارداد پرداخت برای خد های مختلف، موضوع تعرفه گذاری آبدریافت تخصیص بیشتر، در کنار هزینه
را به عنوان یک راهبرد مدیریتی مطرح ساخته است. در این راستا، مدیریت آب در بخش کشاورزی، نیازمند اقدامات مختلفی  آب

همچون اعمال مدیریت توامان آب و خاک، ایجاد تعامل بین سازمانی و همکاری کشاورزان در خصوص اصلاح وضع موجود آبیاری، 
، جلوگیری از اضافه برداشت آب زیرزمینی و سطحی، اجرای به منطقهایت الگوی کشت متناسب با اقلیم رعایت تقویم زراعی، رع

تر از همه تعیین تعرفه مناسب آب ای و آموزش و ترویج مصرف بهینه آب و مهمهای گلخانههای فرعی، توسعه کشتموقع شبکه
های متعددی وجود دارد مختلف از جمله بخش کشاورزی، چالش کشاورزی است. اما در زمینه تعیین تعرفه مناسب آب در مصارف

 :تواند مورد توجه قرار گیردکه برای رفع آن پیشنهادهای زیر می

شود که در بازار از تعامل عرضه و تقاضا شکل گرفته باشد. در چنین بازاری قیمت یک نهاده وقتی یک قیمت کارآ محسوب می
عرضه نیز  گیرد.نهایی آن که خود متاثر از قیمت محصول و تولید نهایی آب است، شکل میتقاضا برای آب براساس ارزش تولید 

 گیرد. بر اساس ساختار هزینه تولید )استحصال( آب و به تبع هزینه نهایی استحصال آب شکل می
 زان با توجه به ارزشطبق مطالعات صورت گرفته در اکثر مناطق کشور، دریافت هزینه تمام شده تامین و توزیع آب از کشاور

ای بین دلیل حمایت دولت از بخش کشاورزی، تفاوت قابل ملاحظهدر ایران بههمنچنین  پذیر نباشداقتصادی پایین آب، امکان
حل شاید یک راه .ارزش اقتصادی )حداکثر بازده حاصل از یک مترمکعب آب( و آب بهای موجود دریافتی از کشاورزان وجود دارد

ای هگذاری به نحوی باشد که کاهش درآمد شرکتوع تبعیض قیمت بین مصارف مختلف آب باشد. یعنی سیاستبرای این موض
ای ناشی از تخفیف آب بهای کشاورزی، از منابع درآمدی دیگر جبران شود. همچنین اصلاح الگوی کشت آب منطقه ذینفع مانند

شاورزی های پایدار کو عمل کننده به فعالیت جوبرای زارعان صرفه های تشویقیایجاد تعرفه ،بر اساس بازدهی نهایی در مصرف آب
های تواند در تحقق عملی این مهم راهگشا باشد. در این راستا سیاستارائه خدمات آموزشی و ترویجی میو غیر یا کمتر مخرب و 

اقع تواند مفید ومیآبخیز چهل چای( برداران حوضه بین فروشندگان و خریداران )بهرهقیمت آب  نرخ گذاریتشویقی همزمان با 
و در  های مناسب آبیاری استفاده کنندعنوان مثال معافیت درصدی از ارزش اقتصادی آب برای تولیدکنندگانی که از روششود. به

برای  مپرداخت برای اکوسیستپرداخت در قالب قرارد کنندگان آب را به تواند مصرفگذاری کنند، میاندوز سرمایهتاسیسات آب
 .در این گونه تاسیسات تشویق و ترغیب کند گذاریسرمایه
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اصلاح قوانین و مقررات و رفع ابهامات آن در فرآیند اجرا، همچنین اصلاح ساختار تعیین سطح خدمات مورد توافق و قراردادها 
های تواند بخشی از چالش، میبرداری و مدیریت آن به بخش خصوصیهای کارگزار برای واگذاری بهرهمتناسب با ساختار شرکت

کارگیری سیستم حسابداری مناسب جهت تهیه بهدر قرارداد پرداخت خدمات اکوسیستمی آب در حوضه چهل چای است.  تعرفه آب
برداری تاسیسات آبرسانی کشاورزی به تفکیک تاسیسات های نگهداری و بهرهو ثبت دقیق اطلاعات و ارقام مربوط به هزینه

گذاری و تقسیم آب، ایجاد و رسمیت یافتن رسمیت یافتن حقوق مالکیت آب، مشارکت کشاورزان در قیمت .ید واقع شودتواند مفمی
د توانقراردادهای فروش آب، نظارت دولتی و تعیین پتانسیل آب مازاد بر مزارع در مناطق مختلف از جمله مواردی است که می

 .پتانسیل تشکیل بازار آب را فراهم کند
 ها و کشورهای دیگر را مطالعه، بررسیتوان الگوهای مشابه و موفق اجرا شده در حوضهرتباط با مکانیزم دریافتها و پرداختها میدر ا

 سالانه ورتصبه کشاورزی آب تعرفه پرداخت به ملزم کشاورزان پایین دست حوضه آبخیز پرتغال سازی نمود. برای مثال درو بومی
 ه،شد اصلاح زمین هکتار هر ازایبه ثابت هزینه یک پرداخت شامل اجزا این. شودمی شامل را جزء چند تعرفه این که هستند

 تعرفه پرداخت مصرفی، آب مترمکعب هر حجمی نرخ پرداخت آبیاری، تحت زمین هکتار هر ازایبه ثابت هزینه یک پرداخت
 آب، ابعمن وضعیت تناسب به کشور هر بنابراین. است خاص محصولات برای محصول نوع براساس ایتعرفه پرداخت و زهکشی

 مصرف رد کشاورزی بخش سهم و آب حقوقی و اجتماعی نهادهای توسعه آبیاری، هایسیستم گستردگی آب، گذاریقیمت سابقه
 دره این در حالیست ک و گیردمی قرار استفاده مورد آب اجرایی شدن مکانیزم خدمات اکوسیستمی برای مختلفی هایشیوه آب،
 است. شده تغییر دچار زمان طول در هاشیوه این کشورها اکثر

 نگهداری و برداری بهره که این به نظر :آبیاری آب در هجویی صرف های پروژه اجرای و گیری تصمیم امور در کشاورزان مشارکت

 بیشتری یمطالعه آنان مشارکت جلب ی زمینه در است لازم شود،می روز مشکلتر به روز برداران،بهره مشارکت بدون آبی سیستمهای

 خود که بودند همکاری به صورتی حاضر در سیلاب، آب از استفاده ی زمینه در همکاری برای کشاورزان از بسیاری .صورت گیرد

 زیرزمینی آب حسط آمدن بالا در سیلاب پخش جمله از اقداماتی یفایده با کشاورز را بتوان اگر واقع در.کنند استفاده آب این از بتوانند

  .دارد تری بیش تضمین اجرایی های طرح موفقیت آشنا کرد، تر بیش
 از استفاده با بردارنبهره که زمانی :شده جویی صرفه آب از نکردن استفاده برای بردارنبهره دریافت به تمایل میزان از استفاده

 صرفه آب ی دوباره نکردن مصرف یا و کردن مصرف ،کندمی جویی آب صرفه مصرف در آبیاری راندمان افزایش هایاستراتژی

 اثر هیچ عمل در که گیرند کار به بیشتر مصرفی آب با محصولات  در را آب این بردارنبهره است ممکن .مهمتر است شده جویی

 طریق از ایجاد انگیزه و بردارنبهره پرداخت به تمایل از استفاده گرچه .است نداده رخ زیرزمینی های از آب برداشت میزان در مثبتی

 تمایل از استفاده .شود جلوگیری شده جویی صرفه آب از مصرف که است تاثیرگذار زمانی اما است، مهم بسیار گذاری قیمت سیاست

 .شود موثرتری اجرا نحو به گذاری قیمت سیاست تا کندد کمک دولت به تواند می آب از نکردن بابت استفاده بردارنبهره دریافت به
نحوه گردش اطلاعات، ایجاد ارتباط بین  ،شود برای ایجاد بازار آب، ساختار نهادی لازم شکل گیردبر این پیشنهاد می لاوهع

ویژه در زمینه حجم و قیمت مورد مبادله از دیگر شرایط ایجاد بازار است. در کننده و متقاضی آب برای مذاکره و توافق بهعرضه
نظر قرار داد که تعیین تعرفه آب در هر منطقه باید با توجه به کلیه پارامترهای اثرگذار بر تولیدات نهایت باید این موضوع را مد

ایط برداری این امکان را بدهد تا بر حسب شرولان بهرهئای باشد که به مستعیین شود. همچنین نرخ آب باید به گونه بردارانبهره
  .گذاری ایجاد کنندهای لازم را در این نرخادی از آب تعدیلبرداری اقتصسازی مصرف و بهرهو در جهت بهینه
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 رانیو کاربرد آن در صنعت آب و فاضلاب ا دهیفا-نهیهز یابیکربن: ارز یاجتماع نهیهز
 

 2سعود تابش، م1سهیلا بیگی

  beygi@ut.ac.ir های فنی، دانشگاه تهرانآب، دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده-دانشجوی دکترای مهندسی عمران -1
های فنی، دانشگاه تهران )نویسنده های عمرانی، پردیس دانشکدهستاد دانشکده مهندسی عمران و عضو قطب علمی مهندسی و مدیریت زیرساختا -2

 mtabesh@ut.ac.irمسئول( 

 

د طرح نقش تصارو، اقگیری است. از اینهای تصمیمترین فعالیتها برای یک پروژه مهندسی یکی از حیاتیمقایسه و ارزیابی گزینه
رخه ای تولید شده در چکند. در توجیه اقتصادی کاهش مصرف انرژی و گازهای گلخانههای ممکن ایفا میمهمی در ارزیابی گزینه

های مطالعات و تجهیزات کاهنده مصرف انرژی و ارزش کند: کل هزینهانرژی، بررسی و تعیین دو عامل زیر رکن اساسی را ایفا می
ه ای برمبنای مطالعات اجتماعی در زمینبه ارزش انرژی الکتریسته ذخیره شده و هزینه کاهش گازهای گلخانهبرق به منظور محاس

ای زمانی اقتصادی است که ای. انجام اقدامات به منظور کاهش انرژی و گازهای گلخانهبرآورد سود حاصل از کاهش گاز گلخانه
تر باشد. هدف این تحقیق ای کمی ناشی از کاهش انرژی و گازهای گلخانههای پرداختی جهت این امر از درآمدهامیزان هزینه

های آب و فاضلاب ایران است. در ای و بررسی تاثیر آن در طرحمطالعه همه جانبه بر روی مبحث مصرف انرژی و گازهای گلخانه
فایده آن مورد بررسی و ارزیابی قرار  -ادامه راهکارهای کاهش مصرف انرژی در صنعت آب و فاضلاب ارائه شده و تحلیل هزینه 

اس بوده ای بسیار حسهای اجتماعی کاهش تولید گازهای گلخانهفایده به هزینه -دهد تحلیل هزینه گرفته است. نتایج نشان می
ر دون دفایده ب -دهد. لذا در صورتی که تحلیل هزینه های اجتماعی عدم سودآوری طرح را نتیجه میو عدم در نظرگیری هزینه

های اجتماعی و زیست محیطی منظور شود، منابع مالی به صورت کارآمد، تخصیص داده نشده و مشکلاتی از قبیل نظرگیری هزینه
 آورند.آلودگی هوا و آب را به وجود می

 

 ایرانفایده، صنعت آب و فاضلاب  -هزینه اجتماعی کربن، نرخ تنزیل اجتماعی، تحلیل اقتصادی هزینه :کلیدیهای واژه
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 مقدمه

های شرب، صنعت و کشاورزی منجر به کاهش آب در دسترس رشد سریع شهرها، افزایش جمعیت، افزایش تقاضای آبی در کاربری
 هایاستفاده تقاضای آب برای شهری بخش اعلام کرد در 2012خصوصا در مناطق شهری شده است. سازمان ملل متحد در سال 

 هایاستفاده برای مصرف شود. افزایشتخمین زده می بیشتر انرژی، تولید و درصنعت رشد این ماا یافت، خواهد افزایش مسکونی

 6/2(. جمعیت جهان امروز بیش از 2014 1جهان خواهد بود )حوزه آب سازمان ملل متحد جمعیت رشد دلیل به عمدتا مسکونی
 2د نفر به جمعیت جهان اضافه شود )مروری برجمعیت جهانمیلیار 1/2، 2060سال  شود تابینی میپیش میلیارد نفرجمعیت دارد و

یابد و با نیاز به مصرف انرژی برای تامین آب افزایش می (. با توجه به رشد سریع جمعیت و کمبود منابع آب در دسترس2018
درصد از  3-2ب مسئول در حال حاضر، صنعت آی افزایش انتشار را در پی خواهد داشت. اتوجه به رابطه انرژی و گازهای گلخانه

 (. 8201 3فرد و همکاران)وکیلی است یجهان یمصرف انرژ
های آب و فاضلاب سهم کوچکی را شامل شود انرژی مصرفی برای سامانهکه به صورت کلی ترازنامه انرژی بررسی میهنگامی

. ( 2011 4دارد )هافمن و همکارانوجود لایی وری کم اجزاء پتانسیل بهبودپذیری باشود. با اینحال در این حوزه به دلیل بهرهمی
که به واسطه مصرف انرژی در کل دوره شوند اما از آنجائیها محسوب میهای آب و فاضلاب جزء خدمات ضروری دولتشبکه

شوند لذا بررسی و محاسبه دقیق مصرف انرژی در سطح کلان برای ای محسوب میحیات جزء تولیدکنندگان گازهای گلخانه
 (.2014 6های دولتی مثمر ثمر است )نایر و همکارانگیریها و تصمیمسیاست ریزیودبخشی برنامهبهب

دهی بایست به عنوان هدف اصلی سرویسبرداری و تولید انرژی خالص برای ارائه دهندگان خدمات شهری میبهبود سیستم بهره
در بودجه دولتی مورد توجه ویژه است. از طرفی تعیین مقدار دقیق قرار گیرد. در بسیاری از کشورها عرضه انرژی برای خدمات آبی 

آوری و تصفیه فاضلاب به جهت تنوع و تناسب مصرف نسبت به زمان با ابهام انرژی مصرفی در تامین، تصفیه و توزیع آب و جمع
 (.2104 6همراه بوده و امری گریز ناپذیر است )ونکاتش و همکاران

دید های جآیند. در تئوریوجود میها و نیازهای انسان و کمیاب بودن منابع بهمحدود بودن خواستهمسائل اقتصادی به دلیل نا
 ها اثرات منفی بر آینده خواهدشود و درصورت تجاوز انتشار آلایندهاقتصادی، محیط زیست یک منبع محدود در نظر گرفته می
های مذکور بر محیط زیست شناسایی شوند زم است تا اثرات آلایندهداشت. جهت برآورد دقیق هزینه های تولید و مصرف انرژی لا

 (.8201 2فرد و همکارانوکیلی)

ای دارد محاسبه هزینه تولید گازهای گلخانه ای، بستگی به زمان قیمت گذاری کربن و عوامل موثر در زمان انتشار گازهای گلخانه
زهای گلخانه ای در ارتباط با مصرف انرژی استاتیک نبوده و متناسب با این وجود شدت انتشار گا (.2012 8)روشنی و همکاران

 (.2106و  2011 7است با سهم هر نوع سوخت در فرآیند تولید برق )استوکس و همکاران
های زیست محیطی تولید و مصرف انرژی عمدتا بر افرادی که هیچ گونه نقشی در تولید و مصرف انرژی ندارند تحمیل می هزینه

( را به عنوان یک عامل موثر در کاهش تغییرات آب و هوایی در نظر SCC) 10یاری از محققان هزینه اجتماعی کربنشود. بس
(. برای 2018 14و ونگ و همکاران 2016 13سنات و همکاران -، مولینوس2011 12، مندل2008 11گیرند )وتکیس و دَونینگمی

های مربوطه اهمیت ای، درآمد طرح و هزینهق با واقعیت گازهای گلخانههای منطبهای اجتماعی کربن توجه به هزینهتعریف هزینه
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 (.2016 1بسزایی دارد )نیکولاس و ویکتور

های آب و فاضلاب شامل اهداف مستقل )مانند کاهش ای در سامانهاکثر مطالعات مربوط به مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه
ای مواجه ضلاب در حال حاضر با مشکل انتخاب راهکارهای کاهش گازهای گلخانهانرژی یا هزینه( هستند. اما صنعت آب و فا

ربن های اجتماعی کسود با توجه به هزینه -است. به همین دلیل هدف اصلی این مقاله ارائه روشی برای تجزیه و تحلیل هزینه 
(SCCاست که توانایی پاسخگویی به انواع مختلف سیاست )ناریو با ترکیبات مختلفی از ها را داشته باشد. شش سSCC  طراحی و

 های اجتماعی کربن مقایسه شده است. با دو سناریو بدون فرض هزینه

 

 روش تحقیق

 ارزش اقتصادی انرژی مصرفی 

سازی و منطقی کردن مصرف انرژی مدیریت مصرف انرژی مفهومی است در مقابل مدیریت تولید انرژی و عبارت است از بهینه
فاوت است روز، تقاضای مصرف برق متکه با صرف هزینه کمتر، کارایی بیشتر انرژی الکتریکی حاصل شود. طی شبانه ایگونهبه
هایی که ترسد. کلیه فعالیکنندگان در مدار هستند و تقاضای برق به حداکثر خود میای که در دوره پیک، اکثریت مصرفگونهبه

گیرد، در قالب مدیریت بار صرف روزانه و یا در روزهای اوج مصرف سالیانه صورت میدر جهت کاهش تقاضا )بار( در ساعات اوج م
 شود.تعریف می

رحله برداری سالانه در مشود. لذا هزینه بهرههزینه مصرف انرژی الکتریکی توسط دو آیتم هزینه مصرف برق و دیماند برآورد می
 شود.( محاسبه می1پمپاژ مطابق با رابطه )

(1) 

CEC= ∑ (demand charge+consumption charge)

Npump

n=1

 

       = ∑ [PdEd(n)+ ∑ Pc(t)Ec(n,t)S(n,t)

NT

t=0

Npump

n=1

 

 

برداری ؛ زمان بهرهS(n,t)ریزی پمپاژ، ؛ تعداد فواصل زمانی در دوره برنامهTN؛ هزینه مصرف انرژی الکتریکی،  ECCکه در آن، 

ام tام در زمان n؛ توان مصرفی پمپ cE(n,t)(، £KWh/ام )t؛ تعرفه مصرف انرژی در فواصل زمانی CP(t)اعت( ، ام )سnپمپ 

(KWh ،)dP( ؛ ضریب تبدیل دیماند/KW£ و )(n)dE ؛ حداکثر مصرف انرژی الکتریکی پمپn( امKW.است ) 
شتتود و ب کتته عمومتتا ماهانتته استتت محاستتبه میحستتا( در دوره صتتدور صورتKWهزینتته دیمانتتد عمومتتا از حتتداکثر انتترژی مصتترفی )

ایبتتانز و -را بتترآورد کتترد )لتتوپزریزی آنتتتوان بتتا محاستتبه هزینتته جریمتته مربتتوط بتته استتتفاده حتتداکثر تتتوان در طتتول دوره برنامتتهمی
 (.2011 2همکاران

ته برداری پمپ وابسان بهرههمچنین در روابط اشاره شده توان مصرفی پمپ؛ به جریان پمپاژ، هد تامین شده توسط پمپ و راندم
 شود.( محاسبه می2است. توان مورد نیاز پمپاژ نیز از رابطه )

 

(2) 
)(

)(.)(.0098.0
)(

max

n

nHnQ
nE

p

d


 

 

max)(که در آن،  nQ( ؛ حداکثر جریان روزانهL/s ،)h(n) ؛ هد دینامیکی کل پمپn ام وη(n) )%( ؛ کل راندمان پمپ از سیم تا آب
 است.

 

 علی و ارزش فعلی خالصارزش ف

از  شود( یکیها بر اساس روش ارزش فعلی خالص )که به عنوان روش جریان نقدی تنزیل یافته نیز شناخته میمقایسه هزینه

                                                           
Nichols and Victor 2015 1 

Ibáñez et al. 2011-López 2 
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. در این روش تاثیر هر دو عامل نرخ تنزیل و ارزش ن است مادر تعیین میزان مخارج در طول ز اییهبندی سرماهای بودجهتکنیک
 شود.در محاسبات وارد میزمانی پول 

 NPV( در حقیقت تفاوت بین ارزش فعلی جریان مالی ورودی و ارزش جریان مالی خروجی است. NPV) 1روش ارزش فعلی خالص
های نقدی ورودی و خروجی، با استفاده از نرخ گیرد. در این روش جریانگذاری مورد استفاده قرار میدر تعیین سودآوری سرمایه

ها( بر پایه زمان وقوع )درآمد یا هزینه( به (، جریان نقدینگی )درآمدها و هزینهPV) 2شود. در روش ارزش فعلیل میمشخصی تنری
 شود.( برآورد می3شود. ارزش فعلی توسط رابطه )نرخ روز تنزیل می

 

(3) 
tt

i

C
PV

)1( 


 
 

های در ؛ ارزش فعلی پرداختPVt؛ نرخ تنزیل است. بنابراین iزمانی و های ؛ تعداد دورهtهای آینده، های زمان؛ هزینهCکه در آن، 
 است. رابطه ارزش فعلی خالص به شرح زیل است: tانتهای دوره زمانی 

 

(4) I
i

C
NPV

t

n

t





 )1(1

 

 

آن است  دهندهمثبت بودن ارزش فعلی خالص نشان ؛ سود نقدی آتی پروژه است.I؛ ارزش فعلی خالص پروژه و NPVکه در آن، 
گذاری انجام شده بالاتر از نرخ بازده مورد انتظار بوده و پروژه، مطلوب ارزیابی خواهد شد. بدیهی است هرچه که نرخ بازده سرمایه

 تر خواهد بود.گذاری مطلوبارزش فعلی خالص پروژه بالاتر باشد، سرمایه
 

 هزینه اجتماعی کربن

 کیدهد که ینشان م ییآب و هوا راتییتغ ی. برآورد اثرات کلزندرا تخمین می یمیلاق راتییتغ یمنف ریکربن تاث یاجتماع نهیهز
عدم  لی. به دلرندیپذ بیآس شتریب فیضع یکشورها و در این بین است یدهه رشد اقتصاد کی معادلآب و هوا  رییقرن تغ

 یدنارزش بخش یچگونگ ینهمچن .ستپیچیده ا های اجتماعی کربنهزینه ینتخم جتماعی،و ا یاقتصاد یزیکی،ف یهایتقطع
 اجتماعی محقق خواهد شد. یلنرخ تنز انتخاب توسط یندهآ یهارفاه نسل

ای مزایای مهم اقتصادی به همراه دارد. این مزایا حاصل کاهش خطر هرگونه راهکار اجرایی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه
ای و کند شدن تغییرات آب و هوایی است. سازمان جهانی گلخانه برای سلامت و رفاه انسان است که هدف آن کاهش گازهای

های که باعث اند و برای ارزیابی منافع اقتصادی قانون( را تخمین زدهSC-CO2حفاظت محیط زیست هزینه اجتماعی کربن )
یده راهکارهای کاهش مصرف فا -های اجرایی با ارزیابی هزینه اند. سازمانشود را توسعه داده( میCO2کاهش دی اکسید کربن )

به طور معمول به عنوان  SC-CO2گیری کنند. ارزش توانند در این زمینه تصمیمای میانرژی و کاهش تولید گازهای گلخانه
 شود.فایده استفاده می - بخشی از منافع در تحلیل هزینه

اشاره شده در تحقیق  خمین زده است، مدلت هزینه اجتماعی کربن را 2016در سال  3سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا
 یمتصل م یکدیگررا به  یجهان یآب و هوا و مدل اقتصاد ی( که مدل جهانIAMs) 4یابیارز یکپارچه یهابر اساس مدلمذکور 

 یخسارت مال یاهینفقدان تخم یلها اغلب به دلیدهناد ینایمی نیست. اقل ییراتاز تغ یناش یهایانشامل تمام زباشد. اما می کنند
اثرات  ی،یگیردر ماه ییآب و هوا ییراتاثرات تغشامل  در نظر گرفته نشدهاز خسارات  یاست. برخ یمیاز اثرات اقل یاریبس یبرا
آب و  به دلیل تغییرات مهاجرتمشکلات و  یاسطح در یشافزا اتو جنگل، و اثر یو فشار آتش بر کشاورز یماریآفات، ب یشافزا

شود و به ذکر است که با توجه به موارد ذکر شده بازهم تنها منبع قابل استناد در سوابق پژوهشی شناخته می اما لازم .هوایی است
های فایده ارائه کرده است. این تحقیق هزینه -را در تحلیل هزینه  2COبهترین اطلاعات موجود در مورد مزایای اجتماعی کاهش 

                                                           
Net Present Value (NPV) 1 

Present Value (PV) 2 
(2015) U.S EPA 3 

Integrated Assessment Models 4 )IAMs(  
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 یهاینههزدرصد تخمین زده است. نتایج این تحقیق،  6و  3، 6/2زیل اجتماعی تن هایبا نرخ 2060اجتماعی کربن را تا سال 
 ه است.کرد یینتعدرصد  3با نرخ تنزیل اجتماعی  2060دلار در هر تن در سال  67 و دلار در هر تن 36 را کربن یاجتماع

 
 نرخ تنزیل 

کن در های ممفایده پروژه-طریق ارزیابی هزینهها، تخصیص بهینه منابع بخش عمومی است که از یکی از وظایف اساسی دولت
 1پذیرد. برای این کار نیاز به یک نرخ تنزیل اجتماعیای که بیشترین ارزش فعلی را دارد صورت میطول زمان و انتخاب پروژه

(SDRاست که بیانگر نرخ کاهش ارزش هزینه )-زینهتماعی، هفایده آینده از دیدگاه جامعه است. به عبارت دیگر نرخ تنزیل اج-
در  یعنصر بحران کیبه عنوان  اجتماعی لینرخ تنزکند. گیری میفرصت تاخیر در دریافت هر گونه سود بدست آمده را اندازه

اربرد کآنها در طول زمان متفاوت است،  عیتوز ایایها و مز نهیکه هز یزمان و شودیسود در نظر گرفته م-نهیهز لیو تحل هیتجز
 دارد. 
روتمندتر ث یشود که جوامع در طول زمان با رشد اقتصادیاست که فرض م نیا لیدل نیوجود دارد. اول ندهیآدر  نزیلت یابر لیدو دل

را به مردم درآمد امروز این است که نشان دهنده  است که( تفاوتی)یا بی 2دلیل دوم و بحث انگیزتر اولویت زمان خالص .شوندیم
در عمق این  تن ثروت در امروز نسبت به فردا )بدون تفاوت به اختلاف آن با امروز( بیشتر است.اهمیت داش و دهندفردا ترجیح می

بحث نسبت به مفهوم اقتصادی شناخته شده به عنوان نرخ تنزیل اثرات تغییر آب و هوا اختلاف نظر وجود دارد. به عبارت ساده، 
)جانسون  های اجتماعی در آینده وابسته استرای جلوگیری از آسیبای به مقدار ارزش فعلی آن بنرخ تنزیل کاهش گازهای گلخانه

 (.2012 3و هوپ
 دیبا زین لنزیت زانیم نکهیدر مورد ا ییها هیتوص نیو بنابرا وجود داردتنزیل استفاده از نرخ  یبرا یمختلف ینظر یاستدلال ها

نرخ تنزیل  و نامعلوم است ندهیآ یست که رشد اقتصاداینی در این رابطه حال، استدلال واقع نیمتفاوت است. با ا زین ابدیکاهش 
 (.2001 5و ویتزمن 2002 4اجتماعی با عدم قطعیت همراه است )گولییر

نرخ تنزیل کم تعلق گرفته است. نتایج به  ازیامت نیشتریدهد که بینشان م 2016از اقتصاددانان در سال  ینظرسنج کی جینتا
این نکته حائز  نیهمچن اند.پیشنهاد داده SDRنرخ تنزیل دو درصد را برای کارشناس  200 از سه چهارم از شیب دهدنشان می

 6)دیتز و ماتی سود ندارد-تاثیری در تحلیل هزینه بدون در نظر گرفته هزینه اجتماعی کربنها نزیل هزینهت اهمیت است که
2016.) 

 

 مطالعه موردی: صنعت آب و فاضلاب ایران

شود. در های بخش آب ایران بوده و با جدیت در این بخش دنبال میو روستاهای ایران از مهمترین برنامه آبرسانی به شهرها
درصد است. طول شبکه توزیع و خطوط انتقال  17/77، جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری 1374همین راستا در پایان سال 

کیلومتر از شبکه توزیع و خطوط انتقال آب در این سال  28222و  2227هزار کیلومتر است که به ترتیب  28و  142آب به ترتیب 
واحد بوده و ظرفیت اسمی آن در  132برداری های آب شهری در دست بهرهخانهاصلاح و بازسازی شده است. تعداد کل تصفیه

خانه بوده تصفیه 160اری بردهای فاضلاب در دست بهرههزار مترمکعب در شبانه روز است. همچنین تعداد تصفیه خانه 836حدود 
میلیون  766میلیون متر مکعب کل حجم تولید آب در بخش روستایی بوده است که از این مقدار  1403، 1374در سال است. 

 دهد.ای از اطلاعات کلی صنعت آب و فاضلاب ایران را نمایش می( خلاصه4مترمکعب حجم آب فروش رفته است. جدول )
 
 
 

                                                           
Social Discount Rate (SDR) 1 

Pure time preference 2 

Johnson and Hope 2012 3 
Gollier 2002 4 

Weitzman 2001 5 

Dietz and Matei 2016 6 
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 (1939-34)سالنامه آماری آب کشور  1934عات کلی صنعت آب و فاضلاب ایران در سال اطلا ( خلاصه1جدول )
 روستایی شهری  واحد عنوان ردیف

1 

 جمعیت

 20 62 میلیون نفر کل

 02/80 17/77 درصد تحت پوشش تاسیسات آب 2

 6/3 13/44 درصد تحت پوشش تاسیسات فاضلاب 3

4 
 تعداد مشترکین

 6280 16464 هزار فقره آب

 16 6118 هزار فقره فاضلاب 6

 2431 8466 میلیون مترمکعب در سال حداکثر ظرفیت تامین آب 6

2 

 حجم تولید آب

 166 2611 میلیون مترمکعب در سال سطحی

 1214 3371 میلیون مترمکعب در سال زیرزمینی 8

 1371 6002 میلیون مترمکعب در سال کل 7

 764 4442 رمکعب در سالمیلیون مت حجم فروش)مصرف( آب 10

 22/30 77/26 درصد آب به حساب نیامده )پرت آب( 11

12 
 طول لوله گذاری آب موجود

 121607 146647 کیلومتر شبکه توزیع

 100212 28222 کیلومتر خطوط انتقال 13

14 
 ایستگاه های پمپاژ

 2622 1126 ایستگاه تعداد

 27/3226 18718 هزار مترمکعب در شبانه روز ظرفیت 16

16 

 تصفیه خانه آب در حال بهره برداری 

 200 132 واحد تعداد

 63/432 7262 هزار مترمکعب در شبانه روز ظرفیت اسمی 12

 63/346 2368 هزار مترمکعب در شبانه روز ظرفیت بهره برداری 18

17 
 تصفیه خانه آب در دست اجرا

 2 17 مدول تعداد

 1 836 در شبانه روز هزار مترمکعب ظرفیت اسمی 20

21 
 طول لوله گذاری فاضلاب موجود

 702 633334 کیلومتر شبکه جمع آوری

 178 2226 کیلومتر خطوط انتقال 22

23 

 تصفیه خانه فاضلاب در حال بهره برداری

 28 160 واحد تعداد

 74/13 3222 هزار مترمکعب در شبانه روز ظرفیت اسمی 24

 22/10 3071 مترمکعب در شبانه روز هزار دبی بهره برداری 26

26 
 تصفیه خانه فاضلاب در دست اجرا

 22 102 مدول تعداد

 28/8 1670 هزار مترمکعب در شبانه روز ظرفیت اسمی 22
 

ریکی های تصفیه آب و فاضلاب و پمپاژ، انرژی الکتهای آب و فاضلاب به دلیل تجهیزات مصرف کننده انرژی در سیستمدر سیستم
 دهد. های آب و فاضلاب را نمایش می( راهکارهای پیشنهاد شده برای کاهش مصرف انرژی در سامانه2شود. جدول )می مصرف

 

 های آب و فاضلابراهکارهای پیشنهاد شده برای کاهش مصرف انرژی در سامانه - 2جدول

 (VSD  ،VFDاستفاده از درایو دور متغییر ، درایو فرکانس متغییر)-12 کاهش دائم دیماند -1

 استفاده از سیستم فوتو ولتایی -13 کاهش موقت دیماند -2

 استفاده از سیستم حرارتی خورشیدی -14 جابجایی دیماند -3

 استفاده از دستگاه کنترل خودکار مصرف انرژی و سیستم تله متری -16 نصب خازن-4

 (BMSاجرای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان ) -16 تصحیح قبوض-6

 نصب شیرهای ترموستاتیک-12 تغییر تعرفه-6

 صرفه جویی در مصرف سوخت -18 حذف ساعت پیک -2

 استفاده از سیستم توربین بادی -17 استفاده از کنتور چندتعرفه-8

 استفاده از سیستم توربین آبی ) هیدرو پاور( -20 طراحی مجدد -7

 ز سیستم بیوگاز ) زیست توده(استفاده ا -21 بهبود راندمان تجهیزات الکترینیکال -10

  بهبود راندمان تجهیزات مکانیکال -11
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 شرح مطالعه اقتصادی

ای مورد تحلیل و بررسی اقتصادی در این تحقیق راهکارهای ارائه شده برای کاهش مصرف انرژی و کاهش تولید گازهای گلخانه
ط با های مرتبفایده برای ارزیابی کامل فواید و هزینه -قرار گرفته است. در عرصه عمومی، به کارگیری تحلیل رسمی هزینه 

گیری باشد، تصمیم تواند تنها مبنایبرانگیز است. شایان ذکر است که تحلیل هزینه فایده نمیرو گاها مناقشهتغییرات سیاستی پیش
ن و ترینه که ذکر شد برخی از مهمها استفاده کرد. همانگوگذاریتوان از آن به عنوان ابزار کمکی ارزشمندی در سیاستاما می

های رزشالخصوص هنگامی که امحیطی است. علیهای زیستفایده در رابطه با سیاست -ترین کاربردهای تحلیل هزینه پرمناقشه
ای تفاوت داشته باشند. به طور مثال ارزش پولی در بودجه دولتی و بودجه خصوصی در پولی جامعه در بازارهای مختلف سرمایه

د. به طور شومحیطی ارتباط دارند دوچندان میهای که با مسائل زیستایران تفاوت داشته و اثر تفاوت ذکر شده در سودآوری پروژه
خ هزینه گذاران و نرهای دولتی و خصوصی به دلیل تفاوت در نرخ بازده مورد انتظار سرمایهگذاریمثال تفاوت نرخ تنزیل سرمایه

بایست جداگانه محاسبه شود. با توجه به توضیحات مذکور در این تحقیق با اضافه دولتی و خصوصی می هایای، سازمانسرمایه
 1ای در دو حالتمحاسبات انجام گرفته است. حالت اول( دو سناریو با نرخ تنزیل عمومیشدن سود حاصل از کاهش گازهای گلخانه

های اجتماعی که ت و حالت دوم( شش سناریو در ترکیب نرخ تنزیلهای اجتماعی اسدرصد( بدون در نظر گرفتن هزینه12و  8)
 درصد( است، محاسبه شده است.12و  8درصد( و نرخ تنزیل عمومی) 6و  3، 2شامل )

 

 نتایج

 مصرف انرژی در صنعت آب و فاضلاب ایران

صرف رسد. من نیروگاه به مصرف میآلات هماها برای استفاده در تجهیزات و ماشینبخشی از انرژی برق تولید شده در نیروگاه
ازی و های سیکل ترکیبی، گدرصد از کل تولید برق را در برگرفته است. شایان ذکر است که نیروگاه 6/2های ایران داخلی نیروگاه

تا دهای انتقال، فوق توزیع و توزیع عماند. همچنین بخشی از انرژی برق تولید شده، در شبکهآبی مصرف داخلی کمتری داشته
 درصد است.13/13شود. کل سهم تلفات شبکه انتقال و توزیع صورت گرما تلف میبه
میلیون متر مکعب  4442و  8466حداکثر ظرفیت منابع تامین آب و حجم کل فروش آب در ایران به ترتیب برابر  1374در سال  

( نمایش داده 3صرفی خالص ایران در جدول )های آب و فاضلاب به انرژی مدر سال بوده است. نسبت انرژی مصرفی در پروژه
 شده است.

 

 های آب و فاضلاب به انرژی مصرفی خالص ایران )%( نسبت انرژی مصرفی در پروژه - 9جدول

 1386 1386 1382 1388 1387 1370 1371  1372 1373 1374 دوره

43/1 استاندارد  36/1  42/1   62/1  34/1  31/1  36/1  40/1  37/1  20/1  

43/0 پیک بار  38/0  36/0   36/0  36/0  40/0  40/0  31/0  26/0  22/0  

28/0 غیر پیک  21/0  68/0   67/0  63/0  61/0  61/0  36/0  22/0  23/0  

64/2 کل  46/2  61/2   66/2  32/2  31/2  26/2  06/2  71/1  66/1  
 
 

 تجزیه و تحلیل اقتصادی

پرداخت آن  های قابلسازی پروژه نسبت به هزینهاز پیادهطور کلی برای توجیه اقتصادی هر پروژه باید منافع اقتصادی حاصله به
های کاهش مصرف انرژی در های لازم را انجام داد. مجموع برنامهمورد ارزیابی قرار گیرد تا بتوان نسبت به سودمندی آن بررسی

ها، نامهاقتصادی حاصله از این برهای آب و فاضلاب نیز از این قاعده مستثنی نیست. در واقع باید با درنظر گرفتن فوائد سامانه
های مشروحه در های کاهش اظهار نظر کرد. برای تعیین منافع اقتصادی حاصله از فعالیتنسبت به اقتصادی بودن یا نبودن برنامه

 1) ( و شکل6و  4جداول )نمایش داده شده است. شود جویی می(، مقدار انرژی که در اثر کنترل هریک از عوامل صرفه3جدول )
ود ای است. چنانچه مقدار نسبت س( نشان دهنده حساسیت زیاد آنالیز اقتصادی به سود اجتماعی کاهش تولید گازهای گلخانه2و

به هزینه کمتر از یک باشد، یعنی سودی از عملیات حاصل نشده است. همچنین محل برخورد نمودار مجموع ارزش فعلی خالص 
                                                           

Public Discount Rate (PDR) 1 
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 بازگشت سرمایه است. با محور افقی نشان دهنده سال شروع
 

 هزینه راهکارهای پیشنهاد شده در حالت اول )هزار دلار( - 4جدول
  PDR:  %8: 1سناریو  PDR:  %12 : 2سناریو 

 دوره طرح )سال( 26 26

 هزینه سرمایه گذاری 262014 262014

 های دوره طرحمجموع هزینه 1206276 1206276

 تحلیل اقتصادی برمبنای سود مستقیم

 ارزش فعلی سود 414214 308226

 ارزش فعلی هزینه 666284 463266

 نسبت سود به هزینه 23/0 68/0

 (NPVارزش فعلی خالص ) -161620 -146030
 

 

د دهد در هر دو سناریو مورای در نظر گرفته نشده است و نتایج نشان می( سود اجتماعی کاهش تولید گازهای گلخانه4در جدول )
جویی در مصرف انرژی، منفعتی به دنبال ندارد. برای تعیین اثرات خالص طرح پیشنهادی بر روی رفاه جامعه، رفهرح صطبررسی، 

ی چه در این میان اهمیت آشکاری دارد، اصل اساسگیری منافع و مضرات آن تغییر درنظر بگیریم. آنابتدا باید روشی را برای اندازه
کیل جامعه را تش رح بر روی جامعه، برابر است با کل اثرات آن طرح بر روی افرادی که آنفایده است. اثرات یک ط -تحلیل هزینه 

ای به همراه نخواهد داشت و یا اگر وضعیت دهند. بنابراین اگر در اثر اجرای طرح، وضع بهتری ایجاد نشود، آن طرح هیچ فایدهمی
که افراد  هاییفایده تنها ارزش -آورد. به عبارت دیگر، در تحلیل هزینه ای به بار نمیگاه آن طرح هیچ هزینهبدتر از قبل نشود، آن

ای بر اقلیم و شوند. در مجموع با توجه به اثرات قابل توجه گازهای گلخانهها اعتقاد دارند، به حساب آورده میآن جامعه به آن
 گیری قابل توجیه نیست.صمیمای برای تاقتصاد، عدم در نظرگیری سود اجتماعی کاهش تولید گازهای گلخانه

 

  
 های اجتماعی )هزار دلار(راهکارهای پیشنهاد شده در حالت اول براساس سناریوهای بدون فرض هزینه هزینه -1شکل 

 

های اجتماعی گازهای گلخانه در حالت دوم را نمایش ( نتایج تحلیل هزینه فایده را با در نظر گرفتن هزینه2( و شکل )6جدول )
 دهد.می
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 ای )هزار دلار(راهکارهای پیشنهاد شده برای کاهش مصرف انرژی و گازهای گلخانه هزینه -1جدول 
  :6سناریو 

SDR :6%، 
PDR :12% 

  :6سناریو 

SDR :3%، 
PDR :12% 

  :4سناریو 

SDR :2%، 
PDR :12% 

  :3سناریو 

SDR :6%، 
PDR :8% 

 :2سناریو 
SDR :3%، 
PDR :8%  

: 1سناریو 
SDR :2% 
PDR :8% 

 

 دوره طرح )سال( 26 26 26 26 26 26

 هزینه سرمایه گذاری 262016 262016 262016 262016 262016 262016

 های دوره طرحمجموع هزینه 1206276 1206276 263632 1206276 1206276 263632

 تحلیل اقتصادی برمبنای سود مستقیم و سود اجتماعی

 ارزش فعلی سود 1120267 1042082 746260 1013281 740674 837221

 ارزش فعلی هزینه 666284 666284 461380 463266 463266 376762

 نسبت سود به هزینه 78/1 86/1 06/2 24/2 08/2 12/2

 (NPVارزش فعلی خالص ) 663786 480278 484880 660626 482337 442816

 
 

 
 

  

  
 ای )هزار دلار(شده برای کاهش مصرف انرژی و گازهای گلخانه راهکارهای پیشنهاد هزینه -2شکل 
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ای حتی درصورت در نظرگرفتن نرخ های اجتماعی کاهش تولید گازهای گلخانهدهد در صورت اضافه شدن هزینهنتایج نشان می
ورد تماعی و عمومی مگیر است. هر چند که تحلیل حساسیت نرخ تنزیل اجها اجتماعی حداقل نیز سود طرح بسیار چشمتنزیل

ر این حالت نشان گانه نرخ تنزیل دگیری کلی تاثیرگذار نیست. سناریوهای ششبررسی در نتایج تاثیر گذار است اما بر روی تصمیم
دهنده حساسیت در تعیین شیب و حداکثر مجموع ارزش فعلی خالص در دوره طرح است. همچنین حساسیت در سال شروع 

دهد، تقریبا پس از سال سوم طرح در هر شش سناریو بازگشت سرمایه حالت کمتر شده و نتایج نشان میبازگشت سرمایه در این 
 پیوندد.به وقوع می

 

 گیری و پیشنهادات کاربردینتیجه

های آب و فاضلاب ایران مورد بحث قرار گرفته است. تعیین ای در سامانهدر این مقاله راهکارهای کاهش انتشار گازهای گلخانه
های مورد حداقل هزینه لازم برای دستیابی به حداکثر سود اقتصادی به طور مستقیم مربوط به صرفه جویی در انرژی است. هزینه

( 2های کاهش مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای و )های روش( تخمین هزینه1نیاز در دو مرحله انجام شده است؛ )
ابسته دهد کارایی اقتصادی به طور عمده وایی اقتصادی راهکارهای پیشنهادی. نتایج نشان میها به منظور تعیین کارمقایسه هزینه

 های تنزیل است.ای است و تا حدود کمتری وابسته به نرخهای اجتماعی کاهش انتشار گازهای گلخانهبه هزینه
ها گونه نیست که فایدهآورند و اینمان به وجود میهایی از فایده و هزینه را در طی زهای دولتی، جریانها یا پروژهعموما سیاست

های یک پروژه، در اوایل شروع آن به طور کلی بخش قابل توجهی از هزینه ها، به یکباره روی دهند. در واقع،های آنو هزینه
دکی دارد که این فواید تنها با انها به طول انجامند )البته این امکان نیز وجود شود، در حالی که فواید آن ممکن است سالایجاد می

 -دهند، لذا در تحلیل هزینه تاخیر آغاز شوند(. در عین حال، از آن جا که افراد یک دلار امروز را به یک دلار ده سال بعد ترجیح می
ای، لخانهماعی گازهای گهای اجتدهد با افزودن هزینهشوند. نتایج نشان میها و فواید آتی به ارزش فعلی آنها تنزیل میفایده هزینه

قوع شود. همچنین سودآوری پس از سال سوم به وهای کلان اقتصادی فراهم میتر شده و تناسب با سیاستسازی واقع بینانهشبیه
 پیوندد.می

ونی در نهای آب و فاضلاب در ایران این نگرانی وجود دارد که به دلیل عدم اجبار قاسازی سامانههای خصوصیبا توجه به سیاست
الذکر شود. لذا توجه به نتایج تحقیق فوقها با مخاطرات زیست محیطی همراه میگیریهای اجتماعی، تصمیمرابطه با افزودن هزینه

 ها اضافه شود. فایده پروژه -های تحلیل هزینههای اجتماعی به دستورالعملشود هزینهضروری است و پیشنهاد می
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 رانیدر ا یتجارت آب مجاز یستیز طیو مح یاقتصاد یجنبه ها
 

 یانهمت یبافر
 یدارو توسعه پا یستز یطپژوهشکده مح

far.hematian@gmail.com 
 

ی اخیر، با محدودیت عرضه این هاسالکشور ایران افزایش فزاینده تقاضای آب در  ازجملهخشک اقلیمی یمهندر مناطق خشک و 
تغییرات اقلیمی، این محدودیت عرضه در آینده شدیدتر نیز شود. این موارد  براثرشود که یمبینی یشپت و منابع همراه بوده اس

ای مواجه کرده است. آب منبعی طبیعی و اساسی یچیدهپ، وضعیت آبی کشور ایران را با شرایط هابارشتوزیع ناهمگون  علاوهبه
دسترسی به آب در سطح کشورها و حتی در سطح مناطق مختلف جهان  برای توسعه انسانی و محیط زیست به شمار می رود.

دارای توزیعی نامتوازن است. استفاده از آب دارای اثرات اقتصادی و محیط زستی مختلفی است که این اثرات با توجه به منطقه 
بین  تی و مدیریتی، ارتباطجغرافیایی متفاوت است. در مطالعه حاضر ضمن بررسی وضعیت منابع آب ایران از منظر محیط زیس

مصرف آب و سیستم های اقتصادی شرح داده شده و ضمن بررسی بهره وری آب در ایران و مقایسه ردپای آب ایران با کشورهای 
منتخب، به بررسی تجارت و قیمت واحد آب در سطح بین المللی پرداخته می شود. در انتها با اتکا به یافته های پژوهش های 

 هایگذاریرد تجارت آب مجازی در ایران به بیان راهکارها و پیشنهادها پرداخته شده است. لازم است در سیاستداخلی در مو
 یهابخش آب در یرمستقیمبه مصارف غ یممنابع آب، علاوه بر مصرف مستق یریتمرتبط با مد یهادر برنامه ینو همچن یاقتصاد
 یخش کشاورزبه ب آن یمربوط به وابستگ یاقتصاد یهابخش یشترآب در ب میرمستقیتوجه شود. ازآنجاکه مصرف غ یزن یاقتصاد

اساس  نیکشور را کاهش خواهد داد. بر ا یاقتصاد یستممصرف آب در س یبخش به شکل فراوان ینآب در ا ییکارا یشاست، افزا
 گذاراناستیدر دستور کار س یدطورج( بهیممستق یمنظور کاهش آب بربخش )به ینا یدتول یفناور یکه ارتقا شودیم یهتوص

 یزیربرنامه کیبر اساس  شودیم یشنهاددارد، پ یمنشأ داخل یرانآب در اقتصاد ا یرمستقیمحجم مصارف غ یشتر. ازآنجاکه بیردقرار گ
 یخشب ی،زبا واردات آب مجا یق،طر ینتا از ا یردبالا در دستور کار مسئولان کشور قرار گ یبلندمدت، واردات محصولات با آب بر

 کشور حل شود. یآباز مسئله کم

 تجارت آب مجازی، ایران، اثرات اقتصادی، اثرات محیط زیستی، حوضه آبریز.  :های کلیدیواژه
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 مقدمه
آب منبعی طبیعی و اساسی برای توسعه انسانی و محیط زیست به شمار می رود. دسترسی به آب در سطح کشورها و حتی در 

دارای توزیعی نامتوازن است. استفاده از آب دارای اثرات محیط زستی مختلفی است که این اثرات با  سطح مناطق مختلف جهان
 (. 2002توجه به منطقه جغرافیایی متفاوت است )هوکسترا و چاپاگین، 

که یدرحال. ن کردیتأماز منابع محلی  طورمعمولبهتوان ینمبه دلیل توزیع نامتوازن منابع طبیعی، تقاضا برای آب و نفت خام را 
ینکه می وداباوجشود. یمی انتقال، تانکر، قطار و ... به مناطق بسیار دور منتقل هالولهمستقیم از طریق  صورتبهنفت خام اغلب 

 (. 2006، 1توان از صادرات مستقیم آب مثال هایی زد، اما بازار جهانی و قیمت جهانی برای آب وجود ندارد )ویدیا و ورهون
تواند به کشورهای کم آب در حفظ منابع یمالمللی کالاهای آب بر در بین کشورهای پرآب و کم آب ینبال، تجارت در عین ح

هت ج یراًکه اخ ییهااز روش یکیشود. یمتجارت آب مجازی شناخته  عنوانبهآبشان کمک کند، این فرایند در ادبیات علمی 
ب آ یجابه)شده است، تجارت آب مجتازی پتراکنش بتارش مطرح یلتدتع ینعرضه و تقاضتای آب و همچنت ینکاهش شکاف ب

 .(2004، 2)اوکی و کانه است یقتی(حق
 ایاستاس، کشورها  ینبر اشود. یمحصول مصرف م ینیمقدار مع یداستت کته بترای تول یآب مجازی مقدار آبت یف،طبق تعر 

اهش را کاهش داده و ک یادصادرات کالاها با محتوای آب مجازی ز یا و یدتول بایستیمواجه هستند، م یآبکه با مشکل کم یمناطق
 یقاتحقت یده،ا یتن. به دنبال طترح ایندکه کمبود آب ندارند، جبران نما یمناطق یتامحصولات را با واردات از کشتورها  ینا یدتول

کل حجمی از آب مجازی تجارت ت. تجارت آب مجازی صورت گرفته اس یتوضع یممختلتف بترای ترست یمتعتددی در کشتورها
شود که تجارت آب یمتصور  طورمعمولبهشود. یمکیلومترمکعب در سال تخمین زده  2300تا  1100الملل بین ینبشده در سطح 

(. مطالعات 2002یر نیست )هوکسترا و چاپاگین، پذامکانواقعی بین کشورهای کم آب و پرآب به علت فاصله و هزینه بسیار زیاد 
ک کالا ی عنوانبهآب  ونقلحملی که به بررسی امطالعه تاکنون. اندکردهدکی وجود دارد که  شواهدی از این موضوع را بررسی ان

الملل آب بر اساس ینبجریان آب مجازی، اعداد و ارقام جهانی تجارت  ازنظرو اثربخشی اقتصادی آن پرداخته باشد وجود ندارد. 
 اهمیت اقتصادی آب باوجوداست.  قرارگرفتهو بررسی  موردبحثا منطقه و کارایی استفاده از آب حجم و منابع آب هر کشور و ی

 . اندپرداختهقرار گرفت، مطالعات محدودی به ارزیابی تجارت آب مجازی از منظر اقتصادی  مورداشارهکه 
عنوان یک کشور کم آب به بررسی در همین راستا، در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی وضعیت منابع آبی ایران به 

شود، بر اساس قیمت واحد و مقدار سالانه یمی اقتصادی تجارت هامشخصهبر اساس  ندرتبهمنبعی که  عنوانبهخصوصیات آب 
المللی پرداخته شود و سپس بر اساس نتایج مطالعات مختلف داخلی که به بررسی تجارت آب مجازی ینبآب بر اساس آمارهای 

 اند، راهکارهای کاربردی در راستای مدیریت منابع آب حقیقی و مجازی کشور ارائه شود.  پرداخته 

 روش تحقیق 
در مطالعه حاضر ضمن بررسی وضعیت منابع آب ایران از منظر محیط زیستی و مدیریتی، ارتباط بین مصرف آب و سیستم های 

قایسه ردپای آب ایران با کشورهای منتخب، به بررسی تجارت اقتصادی شرح داده شده و ضمن بررسی بهره وری آب در ایران و م
و قیمت واحد آب در سطح بین المللی پرداخته می شود. در انتها با اتکا به یافته های پژوهش های داخلی در مورد تجارت آب 

 مجازی در ایران به بیان راهکارها و پیشنهادها می پردازیم. 

 وضعیت محیط زیستی منابع آب ایران 
ی اخیر، با محدودیت عرضه این هاسالکشور ایران افزایش فزاینده تقاضای آب در  ازجملهخشک اقلیمی یمهندر مناطق خشک و 

تغییرات اقلیمی، این محدودیت عرضه در آینده شدیدتر نیز شود. این موارد  براثرشود که یمبینی یشپمنابع همراه بوده است و 
 ای مواجه کرده است.یچیدهپ، وضعیت آبی کشور ایران را با شرایط اهبارشتوزیع ناهمگون  علاوهبه

، وزارت نیرو کشور را به شش حوزه آبریز اصلی شامل حوزه ایرانهای های کوهستانی و جهت شیب رشته کوه بر اساس ویژگی
بندی طبقه س )قره قوم(دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، دریاچه ارومیه، حوزه فلات مرکزی، حوزه مرزی شرق و سرخ

                                                           
1 Wheida E and Verhoeven R. 2006 
2 Oki T and Kanae S. 2004 
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هزار  44درصد بیشترین وسعت و حوزه سرخس با  6/60هزار کیلومتر مربع و  823 تکند که حوزه فلات مرکزی با مساحمی
 (.1شود )شکلدرصد مساحت، کمترین سهم مساحت کشور را شامل می 6/2کیلومتر مربع و 

. از شش حوضه آبریز اصلی در کشور بجز یزدریم یههمسا یهاکشور یاها یاکشور به در یزاز حوزه آبر یبخش یخروج ضمناً
) شکل ریزندیهای مرزی( م ها به دریاها یا کشورهای همسایه )آبهای آبریز مرکزی و دریاچه ارومیه، خروجی سایر حوضهحوضه

1). 

. 

 (1931)مرکز آمار ایران،  های آبریز اصلی کشور( وضعیت خروجی منابع آب حوزه1)شکل
 

 2/18 درصد مساحت کشور از 8/10باشد، حوزه آبریز خزر با بسیار ناهمگن میبه دلیل شرایط طبیعی  ع مکانی آب در ایرانتوزی
درصد حجم بارش را به خود اختصاص  6/33درصد مساحت، تنها  2/60درصد نزولات جوی برخوردار بوده و حوزه آبریز مرکزی با 

کیلومتر مربع و احتساب میانگین بارندگی در سطح کشور حجم  1623کشور، یعنی  ی هاخشکی داده است. با توجه به مساحت کل
میلیارد متر مکعب است. این میزان آب هر چند که از نظر کمی قابل توجه   403,2ساله  43ساس میانگین ا کل آب دریافتی بر

درصد از طریق  60زیادی از آن، یعنی است، لیکن به دلیل شرایط آب و هوایی خشک حاکم بر بخش وسیعی از کشور، مقدار 
 شود. بدینها، مراتع و نواحی کشت دیم تبخیر و تعرق میدرصد  نیز از طریق جنگل 11شود. تبخیر  مستقیم از دسترس خارج می

 سترساز د درصد از آبهای دریافتی قبل از وارد شدن در چرخه مصرف از طریق تبخیر و تعرق سریعاً 20ترتیب در مجموع بیش از 
میلیارد مترمکعب بوده و در حقیقت پتانسیل آبی کشور را تشکیل  130بنابراین حجم آب باقیمانده برای کشور حدود  شود.خارج می

 (.2) شکل (1376)مرکز آمار ایران،  بایست بر اساس این حجم آب صورت گیردها میریزیدهد. لذا کلیه برنامهمی
 

 
 (1913ر ) میلیارد متر مکعب( )ماخذ: شرکت مدیریت منابع آب ایران، ( بیلان منابع و مصاف کشو2)شکل
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 76میلیارد متر مکعب پتانسیل آبی کشور بطور متوسط حدود  130شود از مجموع حدود (  ملاحظه می2همان گونه که در شکل )
میلیارد متر مکعب و با سهم  88,2شود که از این مقدار بخش کشاورزی با استحصال میلیارد متر مکعب آب سالانه استحصال می

 1/1و  6های شرب و صنعتی نیز به ترتیب با مصرف درصد بیشترین مصرف را بخود اختصاص داده است، بخش  72بیش از 
 درصد نیز در رتبه های بعدی قرار دارند.  2/1درصد و  4/6میلیارد متر مکعب و سهم 

عب که همواره در منابع مختلف به عنوان پتانسیل آبی ذکر می شود، بر اساس میلیارد متر مک 130البته باید یاد آور شد که رقم 
میلیارد متر  130ها و تغییرات اقلیمی کاهش محسوسی یافته است. به طوری که این مقدار از مطالعات اخیر به دلیل خشکسالی

 46) میانگین  1348-1372طی دوره  میلیارد متر مکعب 122,6ساله( به حدود  46)میانگین  1328الی  1334مکعب طی دوره 
 116( نیز باز هم کاهش نشان داده و رقم 1372الی  1328ساله ) دوره  16ساله(کاهش یافته است. رقم مزبور برای میانگین 

ه ردهد. این مقدار طی سالهای اخیر باز هم کاهش نشان داده و میانگین پتانسیل آبی کشور برای دومیلیارد متر مکعب را نشان می
( 1دهد که مبین کاهش قابل توجه منابع آبی کشور است. جدول)میلیارد متر مکعب را نشان می 104حدود  1372الی  1388ساله  6

 دهد.حجم پتانسیل آبی کشور را بر اساس آخرین بررسی های انجام شده توسط وزارت نیرو در مقاطع مختلف نشان می
 

 س آخرین مطالعات انجام شده توسط وزارت نیرو( حجم آب تجدیدپذیر کشور بر اسا1)جدول 

 حجم) میلیارد متر مکعب( دوره
 130 1328-1334ساله دوره  46
 6/122 1372-1348ساله دوره  46
 116 1372-1328ساله دوره  16
 104 1372-1388ساله  6

 

ش شهری، روستایی و صنعتی های مختلف، افزایش مصرف آب بخبا توجه به روند رشد جمعیت کشور و تشدید نیاز بخش
ناپذیر خواهد بود. آب در فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نقش عمده و کلیدی دارد. افزایش تولیدات اجتناب

ذاری های گکشاورزی و امنیت غذایی، توسعه مراکز جمعیت شهری و روستایی، بهبود و ارتقاء کیفیت زندگی در گرو انجام سرمایه
 (.1376)میرنظامی و باقری،  باشدبرداری از منابع آب میو هماهنگ در ابعاد مختلف توسعه و بهرهلازم 

ی بزرگ انتقال آب یا احداث سدهای بزرگ هاطرحاست که  هاسالکم آبی در کشور   مسئلهبر این اساس، برای مقابله با  
های اقتصادی و آثار منفی ینههزی مذبور علاوه بر هاطرححال، ینباانیز به مرحله اجرا درآمده است.  هاآنشده و بسیاری از یطراح

رو و با توجه به ینازارا با دشواری مواجه ساخته است.  هاآنمحیط زیستی، تبعات اجتماعی خاص خود را به همراه دارند که اجرای 
 نابع موجود آب در ایران امری حیاتی به نظرتقاضا و مدیریت صحیح م طرفبهالمللی، توجه ینبتوصیه نهادهای معتبر داخلی و 

کل آب مصرفی،  درصد 76حدود  کنندهمصرف عنوانبهرسد. در این راستا تبیین چگونگی مصرف آب در سیستم اقتصادی کشور یم
 آید.  حساببهگذاران و برنامه ریزان حوزه آب کشور یاستستواند کمک ارزشمندی برای یم

یدشونده کشور در طول هشتاد سال گذشته بوده تجدی از عوامل مهم اثرگذار بر کاهش سرانه آب رشد سریع جمعیت ایران یک
میلیون نفر شده است. این در  80 بر بالغ 1376، در سال 1300میلیون نفری ایران در سال  10که جمعیت حدود یطوربهاست. 

مترمکعب رسیده است. بر اساس  1400مترمکعب به  13000 یر از حدودپذ یدتجدحالی است که طی دوره مشابه، سرانه منابع آب 
توان گفت روند یممترمکعب در مرحله تنش آبی قرار دارند. بنابراین  1200شاخص فالکن مارک، کشورهای با سرانه آب زیر 

 (. 1376گذشته، کشور را از منظر منابع آبی به وضعیت بحرانی دچار کرده است )حافظ پرست و همکاران، 
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( تغییرات سرانه آب آبی در ایران )این نقشه سرانه را بر اساس دسترسی به منابع آب نشان می دهد، طبیعی است 9)لشک

 که سرانه ها در نقاط مختلف کشور متفاوت است(. 

 

ت اباشد که در حال حاضر مشکلهای اساسی کشور در بخش آب میبرداشت بی رویه آب از آبهای زیر زمینی یکی دیگر از چالش
 های آب زیر زمینی افت نموده استجدی را در کشور پدید آورده است. به همین دلیل نیز در بسیاری از  نواحی کشور سطح سفره

برداری از آبهای زیر زمینی تشدید شده و خسارات غیر قابل جبرانی را بر منابع آبی های اخیر، افزایش بهرهو با توجه به خشکسالی
های اصلی کشور نشان برداری از آب های زیر زمینی کشور را در حوزه( وضعیت بهره4آورده است. شکل )زیرز مینی کشور وارد 

 (.1372دهد) نیکبخت شهبازی، می

 
 11—13الی  11-12( روند تغییرات تعداد چاههای عمیق و نیمه عمیق و تخلیه آبهای زیر زمینی طی سالهای آبی 4) شکل

 

هزار چاه  60از حدود   1361-62های عمیق و نیمه عمیق کشور طی دوره شود، شمار چاههده می( مشا4همانگونه که در شکل )
 10رسیده است. طی این دوره نیز میزان تخلیه از حدود  1388-87هزار حلقه در سال آبی  660عمیق و نیمه عمیق به حدود 
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رویه از این منابع آب زیر زمینی در کشور ن برداشت بیمیلیارد متر مکعب بالغ شده است که مبی 62میلیارد متر مکعب به حدود 
های غیر مجاز طی چند دهه اخیر باعث شده است تا میزان است. افزایش شمار چاه عمیق و نیمه عمیق و بویژه افزایش شمار چاه

یلیارد بر داشت از حدود یک ماضافه برداشت از آبهای زیرزمینی کشور با افزایش قابل ملاحظه مواجه شود، به طوریکه میزان اضافه 
افزایش پیدا کند که پیامد آن به صورت  1388-87میلیارد متر مکعب در سال آبی  7,6به حدود  1362-68متر مکعب در سال آبی 

ی در های زیستها و مهاجرت به سایر مناطق و کانونافت شدید آبهای زیر زمینی و کمیاب شدن این ماده حیاتی، تخلیه روستا
(. یکی از 6ناپذیری را بر توسعه کشور تحمیل نماید) شکل تواند لطمات جبراننمایان شده است که استمرار این روند میکشور 

الانه شود سرویه از آبهای زیرزمینی، کاهش و افت شدید عمق آبهای زیرزمین است که باعث میمهمترین پیامد های برداشت بی
جود میزان های موژی بیشتری برای بیرون کشیدن آب مورد نیاز باشد. بر اساس گزارشبسیاری از چاه خشک شوند و بتدریج انر

رسیده است )دفتر  1388-87متر در سال آبی  18به حدود  1346-42متر در سال آبی  2زمینی در کشور از حدود افت آبهای زیر
کاهش افت آبهای زیر زمینی، میانگین کشوری را نشان  (. البته باید توجه کرد مقادیر6و   4() شکل 1372مطالعات پایه منابع آب، 

های بسیار زیادی را در مناطق دهد. به همین دلیل میزان کاهش عمق آبهای زیر زمینی طی سالهای گذشته در کشور تفاوتمی
ر موس است، اما دبرداری بی رویه از آب زیرزمینی معمولا بطئی و ناملدهد. در حالی که پیامدهای بهرهمختلف کشور نشان می

ن آنها تریشود که از معروفرویه به صورت ناگهانی ظاهر میهای بیبرخی شرایط آثار پیامدهای مرئی و ملموس ناشی از برداشت
رویه از منابع آب در ایران باعث شده است تا جمهوری اسلامی ایران در زمره کشورهایی فرونشست زمین است. برداشت بی

 (.1373ر حال نابودی منابع آب خود است )رضا مکنون، بندی شود که دطبقه

 
 1911-13 یال 1949-44دوره  یط ینیزم یرز یمجاز از آبهایربرداشت غ یانگینم( 1)شکل

 

 
 1911-13 یال 1949-44دوره  یمجاز در کل کشور ط یردر اثر برداشت غ ینیزم یرافت سطح آب ز یانگینم( 2) شکل
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ا توسط هکرده است که اکثر دشت یتهدا یرا به سمت یطشرا ی،و سطح یرزمینیز یهامنابع آب از یبرداربهره یکنون یتوضع
مسئله ضرورت توجه  ینها ممنوع شده است. ااز آن یبرداربهره یدو صدور مجوز جد اعلامممنوعه  یهاعنوان دشتبه یرووزارت ن

مصرف آب  یالگو یمتقاضا و تنظ یریتمناسب مد یدهلذا سازمانطلبد. یاز آن را م رآب و استفاده بهت یریتبه موضوع مد یشترب
آب،  تیمحدود یشد، ماورا یانآب باشد. با توجه به آنچه ب اتلافدر  یلتعد یگشا راه یاز راهکارها یکی تواندیم یدار،صورت پابه

. سازدیمنابع موجود را با مشکل مواجه م کاراتر از یبردارکه امکان بهره باشندیم یگریعوامل مهم د ی،و زمان یمال هاییتمحدود
ضا و تقا یریتحوزه آب، مد یزانر و برنامه مسئولان، (منابع آب ینتأم)عرضه  یریتدر کنار مد یراخ یهادر سال یلدل ینبه هم

 گذارانیاستس یاز سوآب  یوربحث بهره ی،آبمشکل کم یجادموازات اعلاوه، بهبه.اندرا در دستور کار خود قرار دادهی حفظ منابع آب
و  بالادستیعنوان هدف قرارگرفته است. بر اساس اسناد به یراخ یهامسئله در سال ینشده است و امطرح یحوزه آب و کشاورز

 یآب در استحصال، عرضه و نگهدار یاسیس و یتیامن ی،و توجه به ارزش اقتصاد یوربهره یدر بخش آب، ارتقا یمستندات قانون
 یرانا اسلامی یانداز جمهورهدف در سند چشم ین. ارودینظام در خصوص منابع آب به شمار م یکل هاییاستسو مصرف آن از 

 زینزیست یطمحهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص یاستسو مصرف  یالگو اصلاح یکل هاییاستو س 1404در افق 
 .شده است یدتأک

 وری آبشاخص بهره

دهد که اقتصاد کشور به ازای استحصال وری آب است. این شاخص نشان میده بهینه از آب، بهرههای مهم استفایکی از شاخص
کند. مقدار این شاخص بسته به شرایط اقتصادی، اقلیمی، ( تولید می GDPهر متر مکعب آب، چند واحد  تولید ناخالص داخلی )

های زیادی را در بین کشورهای مختلف مصرف و.... تفاوتنوع خاک اراضی کشاورزی، سطح فناوری، فرهنگ و الگوهای تولید و 
( میزان 2های گفته شده را مد نظر قرار داد. در شکل)دهد. البته در استفاده از این شاخص باید دقت کرد و ویژگیجهان نشان می

شود، در حالیکه ه مینشان داده شده است. همانگونه که ملاحظ 2012وری آب ایران با کشورهای منتخب جهان در سال بهره
بوده است، این شاخص برای  2012دلار به ازای هر متر مکعب استحصال آب در سال  1/21وری آب در فرانسه معادل متوسط بهره
. همچنین میزان این باشددلار( در سال یاد شده  می  14دلار اعلام شده است که بسیار کمتر از متوسط جهان ) 8/2ایران معادل 
 وری پایین آب در ایران است. دلار( در سطح نازلی قرار داشته و مبین بهره 2/16ایسه با کشور ترکیه ) شاخص در مق

 

 
 (.2014)بانک جهانی،  2012وری آب در کشورهای منتخب جهان در سال ( متوسط بهره9) شکل

 

 مقایسه ردپای آب ایران و کشورهای منتخب دنیا 
کنندگان از کالاها و محصولات ستگی دارد: عامل اول به مقدار و چگونگی استفاده مصرفهر کشوری به دو عامل ب 1رد پای آب

                                                           
ا به گیرد، بلکه آب غیر مستقیمی که توسط آنهشاخص جای پای آب شاخص مصرف آب شیرین است که نه تنها مصرف مستقیم آب یک مصرف کننده یا تولید کننده را در نظر می 1

شود. آب آبی: آبی است که جهت آبیاری استفاده می از آن تبخیر میکند و شامل سه جز است. آب سبز: بارشی که در خاک ذخیره و مصرف رسیده است را نیز در محاسبات منظور می
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یک کشور در  هایبستگی دارد. عامل دوم به شرایط تولید در مبدأ تولید انواع کالاها بستگی دارد. محصولی که در قفسه فروشگاه
ها شرایط تولید متفاوت است و به همین دلیل که در این مکانشوند های مختلف آورده میمعرض فروش قرار دارد، معمولاً از مکان

نیز جای پای آب آنها بسیار تفاوت دارد. تفاوت در جای پای آب در بین کشورها به الگوهای مصرف نیز بستگی دارد. برای مثال 
کیلوگرم در سال است، در  43بر است، حدود در ایالات متحده امریکا سرانه متوسط مصرف گوشت گوساله که یکی از کالاهای آب

کیلوگرم در سال است که این مقدار حدود دو برابر متوسط جهانی است. در مجموع،  18حالیکه این رقم برای کشور بریتانیا حدود 
( نقشه جای پای 8کشورهای صنعتی دارای جای پای آب بزرگتری در مقایسه با کشورهای در حال توسعه دارند. در شکل )

( سرانه کل جای پای ایران با کشورهای مختلف جهان نشان داده شده 7لف جهان به تفکیک نوع آب و در شکل )کشورهای مخت
 .است

 

 

بر حسب متر مکعب در سال به تفکیک آب سبز، خاکستری و  2001-2010( سرانه جای پای آب کشورها طی دوره 1) شکل

 (2012، 1)هوکسترا و مکنونن آبی و کل

 

 
 (2012)هوکسترا و مکنونن، 2001-2010ی آب ایران و کشورهای منتخب جهان طی دوره ( جای پا3) شکل

 

                                                           
 شود.گیرد( محاسبه میها و رساندن آن به غلظت استاندارد کیفیت آب مورد استفاده قرار میشود. آب خاکستری: حجم آبی که برای جذب بار آلودگی

1 Hoekstra, A.Y. and Mekonnen, M.M., 2012 
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 رابطه مصرف آب و سیستم های اقتصادی
های اقتصادی، از یتفعالبا شدت گرفتن افزایش تولیدات اقتصادی از نیمه دوم قرن بیستم میلادی و نمایان شدن اثرات آلایندگی 

(. پیشنهاد مطالعات 2006، 1پژوهشگران اقتصادی قرار گرفت )ویلازکوز توجه موردزیست طیمحرابطه بین اقتصاد و  1760دهه 
نجر به ی ملی، مهاحسابمسائل محیط زیستی و اقتصادی در سیستم  زمانهماولیه در این زمینه مبنی بر لزوم در نظر گرفتن 

(. این در حالی 2007، 3شد )وانگ و همکاران 2ادیی محیط زیستی و اقتصهاحسابی موسوم به سیستم یکپارچه اسامانهطراحی 
یز های اقتصادی علاوه بر اثرات مستقیم به شکل غیرمستقیم نیتفعالی مختلف، هابخشاست که با توجه به روابط متقابل بین 

اوت را به کار تفکند. هر بخش اقتصادی برای تولید محصولات خود، ترکیبی از نهادهای میم متأثرزیست و منابع طبیعی را یطمح
ی از نهادهای مختلف دارد. از طرفی، تولید هر نهاده نیاز امجموعهیری کارگبهخود نیاز  نوبهبهنیز  هاآنبرد که تولید هریک از یم

، 4نشود )هوکسترا و چاپاگییمآب مجازی گفته  هاآنبه استفاده از مقادیری آب در مراحل مختلف فرایند تولید دارد که به مجموع 
یر أثتی مختلف اقتصادی منجر شده است که تغییرات تولید در هر بخش، علاوه بر هابخشهای متقابل بین یوابستگ(. این 2002

که تقاضا برای یهنگامکند.  متأثر، به شکل غیرمستقیم نیز منابع آب را هابخشمستقیم بر روی مصرف آب، از طریق تولید سایر 
به کار  ی تولید بیشتریهانهادهکنند، عوامل و یمو تولید را تحریک  شدهفعالتورهای اقتصادی یابد، مویمیک محصول افزایش 

 آورد. این رشد اقتصادی درآمدهایی را براییمشود که رشد اقتصادی را به وجود یمای تشکیل یرهزنجیت درنهاشوند و یمگرفته 
تواند کند. برای اینکه این زنجیره بیمزیست و منابع آب را ایجاد یطمح صاحبان عوامل تولید فراهم آورده و زمینه فشار بیشتر بر

ر افزایش ی دیگهابخشی اواسطهین تقاضای تأم منظوربهی اقتصادی هابخشکامل تشکیل شود لازم است که تولید همه  طوربه
، موجب تقاضا و تولید در هر بخش اقتصادی سازد. بنابراین افزایشیمیابد. این افزایش تولید، مصرف بیشتر منابع آب را ضروری 

 (. 2002خواهد شد )هوکسترا و چاپاگین،  هابخشمصرف آب در سایر 

 شود؟یممستقیم صادر  صورتبه ندرتبهچرا آب 
شود. یماست، در اینجا به بحث مختصری اشاره  قرارگرفتهو بررسی  بحث موردآب، انرژی و غذا در ادبیات دنیا  همبستهاگرچه 

، گاز سنگزغالکیلوگرم سوخت شامل نفت،  4/3کنند، و یمگرم پروتئین در روز مصرف  81گرم چربی،  82در روز  هانسانا
از اینکه، همین مقدار آب برای بقای انسان لازم است. نی توجهجالبکنند. یمی و سوخت های زیستی استفاده اهستهطبیعی، انرژی 

لیتر آب نیاز است تا انسان بتواند از  100تا  60حال، بین ینباالیتر در روز متغیر است.  3ا ت 6/1به جذب مایعات در انسان بین 
آب  مترمکعب 4تا  3شود(. علاوه بر این، یمبهداشت خود اطمینان حاصل کند )منظور آبی است که برای حفظ بهداشت مصرف 

زی شود(. زمانی که تقاضای کشاوریمآب سبز یاد  عنوانبهاز آن  شود )کهیمتولید غذا برای انسان مصرف  منظوربهباران در مزارع 
یرزمین یا دیگر منابع سطحی این تقاضا برطرف زشود، از طریق آبیاری و استحصال آب از ینمبرای آب از طریق باران مرتفع 

مترمکعب برای  2تا  1بین  در سطح جهان برای مصرف خانگی، صنعتی و استفاده برای آبیاری شدهاستحصالشود. آب شیرین یم
ز الملل و یا حوضه آبریینبحال، برخلاف تجارت نفت و دیگر گیاهان زراعی، آب در سطح ینباااست.  شدهمحاسبههر نفر در روز 

 (. 2006، 6گیرد )اوکی و کانزاسینمی قرار موردبررس
ست. شکل ا قرارگرفتهی موردبررسحد و کمیت سالانه یمت واق بای مرتبط هادادهمنبعی طبیعی از طریق  عنوانبههای آب یژگیو

کیلومتر نسبت به کمیت  600در طی  ونقلحملهای ظرفیت ذخیره آب و ینههزبه مقایسه قیمت واحد کالاهای مختلف، شامل  10
ست. ا رگرفتهقرای موردبررسالمللی ینبی هاسازمانتوسط  منتشرشدهو آمارهای  هاگزارشدهد. یمیدشده را نشان تولسالانه 

در خصوص  هادادهاست.  شدهمحاسبهمیانگین  صورتبهی مختلف هاسالدر طی  ونقلحملی مربوط به هزینه قیمت و هاداده
است. هزینه ساخت  آمدهدستبه 2014تا  1776ی هاسالمیانگین از کشورهای مختلف در طی  صورتبهو قیمت  ونقلحملهزینه 

د شونیمهای زیاد مصرف یاسمقی،  کالاهایی که در طورکلبهمحاسبه شد.  2013اساس قیمت  بر ارزخ سد با محاسبه نرخ تورم و نر
توان به یم مثالعنوانبهگیرند  )یمقرار  مورداستفاده)مثل آب( ارزش کمتری در مقایسه با کالاهایی دارند که در مقیاس کمتری 

                                                           
1  E. Vela´zquez 
2 System of Integrated Environmental and Economic Accounts (SEEA( 
3  Y. Wang 
4 A.Y. Hoekstra, and A.K, Chapagain 
5 Oki T and Kanae S 2006 
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رابر با یی شده و آب شیرین به ترتیب بزدانمکل، قیمت آب کشاورزی، صنعتی، حاینباای الکترونیک اشاره کرد(. هادستگاهغذا و 
 2012دلار به ازای هر تن در سال  228دلار به ازای هر تن است. این در حالی است که قیمت نفت خام  2/1و  7/0و  6/0و  04/0

دلار داشتند، نزدیک به قیمت نفت خام  1000تا  300شده، که قیمتی بین یبندبستهی هاآببوده است. در انواع مختلف آب، تنها 
کیلومتر خواهد  600دلار به ازای هر تن در هر  87/1تا  26/0ای بین ینههز. اگر آب توسط تانکر و یا خط لوله منتقل شود، اندبوده

تی جابجا ا کامیون و کشای که بشدهیبندبستهتری از آب یینپاکه آب شیرین اگر با خط لوله منتقل شود قیمت یدرحالداشت 
(. 2012، 1شود()اوکی و همکارانیمی لحاظ بندبستهی در قیمت نهایی آب ونقلحملهای ینههزشود خواهد داشت )چراکه یم

شده منجر به ارزش بالای آن در نقطه مصرف یبندبسته، بارگیری و ذخیره آب ونقلحملای برای یهسرماهای انرژی و ینههز
شود، باعث شده یمکیلومتر در نظر گرفته  600ی که معمولاً بیشتر از ونقلحملپایین آب به ازای وزن و هزینه بالای شود. هزینه یم

لی مستقیم، آب یک منبع مح ونقلحملی(. به خاطر سختی بندبستهی هاآب جزبهاست که تجارت آب امری غیراقتصادی باشد )
تواند تغییرپذیری آن را کاهش و فراهمی آن را افزایش یمسازی آب یرهذخد است. المللی واحینبآمده که فاقد قیمت  حساببه

حال، ساخت سد ینبااشده است. یرهذخدلار به ازای هر مترمکعب آب  034/0میانگین  طوربهدهد. هزینه ساخت سدهای بزرگ 
ی روبرو یهاچالشی و محیط زیستی با شناختمبوی حصول اطمینان از امنیت آبی است، هرچند این رویکرد از منظر هاراهیکی از 

 (. 2006، 2است )لول و همکاران
های ینههزها و یرساختز، ونقلحملین آن است، که عمدتاً شامل ساخت، تأمی زنجیره ینههزبسته به اهزینه هر کالا و

 کند. یمین تعیین تأمشود، که ارزش یک کالا را در طی زنجیره یمی بردارصورت

 کنندیمنی از تجارت آب مجازی نفع چه کسا
شوند. قیمت یمالمللی تجارت ینب صورتبهمستقیم آب، محصولات کشاورزی نیازمند مقادیر زیادی آب هستند و  ونقلحمل ازنظر

 ش دهد. ی آب در یک کشور را کاههاتنشتواند یمکند. واردات آب مجازی یمی بالا است که تجارت آن را منطقی ااندازهبه هاآن
دهد و اثرات واردات آب مجازی را بر روی محصولات کشاورزی در یمکشور دنیا را نشان  142وضعیت تنش آبی در  10شکل 
ی پروردامتخمینی از آب مصرفی برای تولید محصولات کشاورزی و  صورتبهدهد. این ارزیابی از منابع آب یمنشان  2012سال 

دهد. تجارت آب مجازی هر کشور در این ارزیابی بر اساس ضرب واحد آب مصرفی یمان ایران را نش ازجملهدر هر کشور، 
است. آب مجازی  شدهمحاسبهبر اساس ماتریس تجارت  صادرشدهمحصولات کشاورزی در حجم سالانه گیاهان زراعی و دام 

ین از یکی ادره آب موجود، هر کشور ی تنش آب لحاظ شده است. بر اساس سرانبنددستهمنبع آبی اضافی در  عنوانبه واردشده
مترمکعب  2000تا  1000مترمکعب سرانه در سال(؛ خیلی پایین ) بین  1000گیرد: بسیار پایین )کمتر از یمها قرار یبنددسته

دهد یممترمکعب سرانه در سال(. نتایج نشان  6000مترمکعب در سال( و متوسط یا زیاد ) 6000تا  2000سرانه در سال(؛ پایین )
شوند. زمانی که واردات آب مجازی لحاظ شده است، یمی بنددستهبسیار پایین  عنوانبهکشور  16کشور در خیلی پایین و  21که 

 (. 2002، 3تغییر کرده است)یانگ و زهندر 7و بسیار پایین به  17تعداد کشورهای خیلی پایین به 

 
 ب به بسیار پایین و خیلی پایین )نقشه بالایی( (. طبقه بندی کشورها براساس میزان سرانه آ10شکل )

                                                           
1 Oki, T., Yano, S. and Hanasaki, N., 2017 
2 Lovell A, Saw R and Stimson 
3 Yang H and Zehnder A 2017 
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 زجملهااند )شدهطبقه بندی کشورها براساس تجارت آب مجازی )نقشه پایین(. کشورهایی که با خط پررنگ در نقشه مشخص
 ایران( جز این دسته هستند.

ور کلی الص داخلی هر کشور است. به طدهد که پتانسیل کاهش مصرف آب تا حد زیادی وابسته به سرانه تولید ناخیمنتایج نشان 
دلار در روز،  واردات آب  2دلار، نزدیک به خط فقر  200می توان گفت برای کشورهایی با سرانه تولید ناخالص داخلی کمتر از 

 مجازی محصولات کشاورزی به اندازه ای نیست که  تغییری در وضعیت آنها ایجاد کند.  
ملل  اند. برنامه توسعه سازمانشدهینتدوصفر رساندن فقر، گرسنگی و تولید و مصرف پایدار  به منظوربهاهداف توسعه پایدار 

(UNDP عنوان کرده است که ریشه بحران جهانی آب )توان ردپای یمی وابسته به کمبود فیزیکی منابع آب نیست، بلکه طورکلبه
ا لحاظ کردن قیمت واحد آب و رابطه بین تجارت آب مجازی های مدیریت منابع آب جستجو کرد. بیاستسآن را در فقر، قدرت و 

یافته و منابع آب در راستای توسعه پایدار مدیریت خواهند شد، و قدرت اقتصادی برای کاهشو تولید ناخالص داخلی کشورها، فقر 
و نوع راهبرد برای توسعه خاص، د طوربهتواند مسائل مرتبط با آب یک کشور را برطرف سازد. یمخرید آب مجازی و یا واقعی 

توانند بر روی توسعه منابع آب یم، 1پایدار در شرایط تنش متصور است. کشورهایی که دارای منابع آب فراوان هستند، مانند برونئی
ایست بیمو تولید کالاهای آب بر برای تجارت تمرکز کنند. از طرف دیگر، کشورهایی که دارای منابع محدود آب هستند مانند ایران 

تمرکز خود را بر روی توسعه منابع آب  و بر روی کالاهایی که نیاز به آب کمتری برای افزایش تولید ناخالص داخلی دارند، قرار 
 دهند. 

 بررسی تجارت آب مجازی در ایران 
دنی، و آشامی محصولات غذایی ازجمله هابخشدهد که مصارف غیرمستقیم آب در بسیاری از یمی مختلف نشان هاپژوهشنتایج 

ی  از مصرف مستقیم آب بیشتر است )آب بری غیرمستقیم فراوانساخت منسوجات و دباغی چرم و سایر محصولات چرمی به شکل 
است(. بنابراین نادیده گرفتن این حجم عظیم آب منجر  هاآنبرابر آب بری مستقیم  1/33و  6/48، 4/60به ترتیب  هابخشدر این 

لف ی مختهابخشی برای تولید هر واحد ستانده طورکلبهدهد که یمد شد. این نتایج همچنین نشان به نتایج مطلوبی خواه
شود. محاسبات مربوط به ماتریس روابط بین یماقتصادی، مقادیر زیادی آب به شکل غیرمستقیم در بخش کشاورزی مصرف 

مترمکعب آب در کل  7/214یال اضافه شود، حدود میلیون ری اقتصادی یکهابخشچه تولید همه چناندهد یمبخشی آب نشان 
شود. از کل این یمدرصد آن مربوط به منابع آب خارجی  26درصد آن داخلی بوده و تنها  26شود که حدود یماقتصاد مصرف 

و ی خدمات و ساخت مواد هابخشنیز  ازآنپسدرصد آن مربوط به بخش کشاورزی است.  8/87مصارف غیرمستقیم حدود 
افزایش تولید، یک  منظوربهگانه اقتصاد  22ی هابخش(. چنانچه در همه 2012ی شیمیایی قرار دارند )نصراللهی، هالمحلو

مترمکعب مستقیم  22مترمکعب آب مصرف خواهد شد ) 376بلکه حدود 22آب اضافی مصرف کنند، در کل اقتصاد، نه  مترمکعب
شود. این موضوع به دلیل روابط متقابل بین بخشی یمربوط به منابع داخلی درصد آن م 68مترمکعب غیرمستقیم( که حدود  332و 

آب،  کعبمترمبخش منسوجات برای افزایش تولید خود به یک مقدار مشخص، علاوه بر یک  مثالعنوانبهدر اقتصاد کشور است. 
خود به مصرف مقادیر  نوبهبهشاورزی ی کهانهادهی نیز نیاز دارد. تولید این کشاورزمحصولات  ازجملهی دیگری هانهادهبه 

 احتیاج دارد.  هانهادهمشخصی آب و سایر 

 بندی و پیشنهاداتجمع
ر هجایگاه محوری و اساسی در توسعه از لفه بنیادی هر الگوی توسعه، ؤزیست، شالوده حیات و نیز مآب به عنوان جزئی از محیط

شود. اقتصاد جهانی در حال پیشی گرفتن از گونه فعالیتی از انسان سلب میو اصولاً بدون آب امکان هر برخوردار است ای امعهج
ای را در بسیاری از مناطق جهان به بار آورده است. از های قابل تحمل منابع آبی است که این فرایند کسری آب گستردهظرفیت

هان های جحال حاضر بسیاری از رودخانهها است. در های کمبود شدید آب خشک شدن رودخانهمنظر محیط زیستی یکی از نشانه
های متعددی از شوند. امروزه نمونهها خشک میرویه در بالادست، قبل از رسیدن به دریا یا دریاچههای بیبه دلیل برداشت

ه دریاچ های آن می توان به دریاچه آرال وهای بی رویه از منابع آب منجر به فاجعه بوم شناختی شده است که از نمونهبرداشت
ارومیه در ایران اشاره کرد.  امروزه اقتصاد جهانی بیش از گذشته در هم تنیده شده و وابستگی زیادی به مدیریت منابع آب پیدا 

                                                           
1 Brunei 
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ها بودند که وظیفه داشتند تا بین عرضه و تقاضای آب تعادل ای محلی بود و این دولتکرده است. در گذشته کمبود آب مسئله
ریق ای جهانی تبدیل شده و از طحال حاضر این روند تغییر کرده و موضوع کمبود آب و امنیت غذایی به مسئله برقرار کنند، اما در

رویه منابع آب در کشورهای پرجمعیتی مانند چین و برداری بینوردد. در گذشته بهرهالمللی غلات مرزهای ملی را در میمبادله بین
واند بر تسایر کشورها نداشته است، اما امروزه این کمبود آب از طریق واردات غلات می هند تأثیرات چندانی بر اقتصاد جهانی در

منابع آب در ایران نیز بسیار محدود است. از سوی دیگر توزیع زمانی آب نیز کل اقتصاد جهانی و امنیت غذایی تأثیرات بگذارد.  
ر را با مشکلات و تنگناهای متعددی بویژه در چند سال اخیر در کشور بسیار ناهمگن بوده و این مسئله مدیریت منابع آبی کشو

تبع ه بافزایش جمعیت، توسعه شهرنشینی، صنعت و کشاورزی روند مصرف منابع آبی کشور را تشدید نموده و  مواجه نموده است.
نها استفاده از صادی کشور تمتاسفانه در برنامه ریزی های مربوط به رشد اقت آن کیفیت منابع آبی کشور نیز نقصان یافته است. 

آب مستقیم ملاک تصمیم گیری و سیاست گذاری قرار داده شده است و همین امر مشکلات محیط زیستی متعددی را از منظر آب 
های مربوط به رشد اقتصادی، تنها به نیازهای مستقیم برای آب یزیربرنامهبرای ایران موجب شده است. بر این اساس چنانچه در 

تواند فشار یمیابی به این رشد توجه شود، مصرف مقادیر زیادی آب نادیده گرفته خواهد شد که این موضوع ستدبرای 
 ای را بر منابع محدود آب کشور وارد آورده و مدیریت صحیح آن را با چالش روبرو سازد. نشدهبینییشپ

 شود:یمهایی به شرح زیر ارائه یشنهادپدر همین راستا 

ی مرتبط با مدیریت منابع آب، علاوه بر مصتترف مستتتقیم به مصتتارف هابرنامههای اقتصتتادی و همچنین در ذاریگیاستتتستتدر 
 ی نیز توجه شود. اقتصادی هابخشیرمستقیم آب در غ

ارایی به بخش کشاورزی است، افزایش ک هاآنی اقتصادی مربوط به وابستگی هابخشمصرف غیرمستقیم آب در بیشتر  ازآنجاکه
ود که شیمی  مصرف آب در سیستم اقتصادی کشور را کاهش خواهد داد. بر این اساس توصیه فراوانر این بخش به شکل آب د

 گذاران قرار گیرد. یاستسی در دستور کار طورجدبهکاهش آب بری مستقیم(  منظوربهارتقای فناوری تولید این بخش )

یزی ربرنامهشود بر اساس یک یمداخلی دارد، پیشتنهاد  منشتأایران  یرمستتقیم آب در اقتصتادغبیشتتر حجم مصتارف  ازآنجاکه
بلندمدت، واردات محصولات با آب بری بالا در دستور کار مسئولان کشور قرار گیرد تا از این طریق، با واردات آب مجازی، بخشی 

 ی کشور حل شود. آبکماز مسئله 
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 آن بر جنوب کشور یطیمح ستیو اثرات ز هیو ترک رانیمشترک ا یمنابع آب کیاستراتژ تیریمد
 

 غضنفرزاده کپته یدحم
 sepidemorovati51@gmail.comکارشناسی ارشد اقتصاد محض دانشگاه علامه طباطبایی، 

 

مطرح شد. امروزه با  «یالملل نیب یهارودخانه»عبارت  یاول در معاهدات صلح ورسا یبعد از جنگ جهان یلادیم 1717در سال 
کشورها و  یگذاشتن حقوق قانون یپا ریمشترک، شاهد ز یهاکشورها از رودخانه یمندفراوان در جهت بهره یهاوجود تلاش
بر دجله وفرات علاوه  یهاهرودخان یبر رو روگاهین 17سد و  22اخت سبا هدف  هیترک یلتوآنا. پروژه میهست یالمللنیمعاهدات ب

 گانیاهمس و رانیا ستیز طیمح بیتخر یبرا ،کشنده یها به سلاحرودخانه نیگذاشتن حقوق مشترک در استفاده از ا یپا ریز
 یاهاز جمله چالش منطقه وارد جنگ آب شوند. یکه کشورها دیپا ینم یریطرح به روند خود ادامه دهد د نیبدل شده است و اگر ا

 یایب درآغلظت  شیگسترده، افزا ییزانیابابه ب توانیها روبرو خواهد شد مآن با ن دور کشورمانچندا ی نهاندهیکه در آ یاحتمال
 مود.اشاره ن رود،اروند  یکشور در اثر خشک شدن احتمال یدر جنوب غرب یکشاورز یممتد و نابود یزگردهایر جادیا فارس، جیخل

  یاز علل اصل یکیو  میقرار ده یرا مورد بررس رانیا میژه بر اقلپرو نیکه اثرات متعدد ا میمقاله در صدد آن هست نیما در ا
 یسوز خانمان ینه چندان دور، بلا یندهی)و در آ مکنییکه در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم م یطیمح ستیمشکلات متعدد ز

 مینترل کنو ک ییهد برد( را شناساخوا یحال آن نکند، وضع کشور را به بحران بزرگ به یفکر یتیخواهد شد که اگر دستگاه حاکم
، در مراجع طرح نیمقابله با ا برای هارا که امکان استفاده از آن یمتعدد حقوق یراهکارها .میکن یریآن جلوگ شتریب یشرویو از پ
 نی. همچنمایختهداپر زین المللینیب هایدر حقوق آبراه پایدارتوسعه  گاهیو به جا مایکرده یوجود داشت را بررس المللینیب ییقضا
در مراجع  ترشیبا صلابت هر چه ب میتا بتوان مایو مطالعه قرار داه یابیطرح را مورد ارز نیدر مقابله با ا یپلماسیدستگاه د فیوظا

 .میظاهر شو صلاحیذ
 

 سییپلمادستگاه د ی،حقوق قانون یه،پروژه گاپ ترک المللی،ینمعاهده ب یتی،حاکم هایتلاش: های کلیدیواژه
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 مقدمه
 ساحلی یهارکشو بین منافع ، تعارض نوعی ه،بخشید لملل پویاییابین قحقواز  شتهر ینا به یاهادر قحقو یخرتادر  نچهآ نبیگما

 دخو یاییدر وقلمر نداهکوشید پیوسته ساحلی یهارکشو،  توسعه در مسیر. ستا دهبو یگرد یسواز  یاییدر یهارتقدو  یک سواز 
 یاییدر یهارتقد ریگازناسا با ارههمو کوششها ینا ما. ا، گسترش دهنددیقتصاا منافعو  منیتا صالحیتو  سعتو حیثرا از 

 یهارتقد دمیشو موجب ساحلی یهارکشو به بستهوا یاییِدر مناطق یگرو د مینیزسر ییادر شگستر ایرز ستا دهبو روبهرو
 به جعرا متحد ملل 1782 ننسیواکنو راتمقراز  ریبسیا دهالوش سنگظ، لحا بدین. شوند وممحرآزاد  ییادر یهااز آزادی یاییدر

 ازن،تو ینا رمشهو نمونه منافع متعارض است. ینا بین ازنتو نوعی دیجا، ا)از این پس کنوانسیون حقوق دریاها( یاهادر قحقو
 طشر ینا به یاهادر قوحق مسو نساکنفر رد حاضر یاییِدر یهارتقد کهمایلی بوده است،  12 به مینیزسر ییادر ضعر یشافزا

 نیز چنینو  دشو یاهادر قحقو ننسیواکنووارد  ،لمللیابین یتنگههااز  نزیتاتر رعبو تأسیس متقابالً که نددکر فقتاموآن  با
 (.1364ممتاز، جمشید شد)

 بیگسترده، تخر یدر حال گسترش است. خشکسال ،یو مصارف شهر یو صنعت یبخش ها، اعم از کشاورز یب در تمامنیاز آ
 یها تیاز ضوابط و مقررات و فعال دیشد یاز نقاط جهان همراه با تخط یاریدر بس نیریمنابع آب ش دیشد یو آلودگ یجیتدر

نها گفت، نه ت دیابشر را می طلبد. بالملل  نیآب در چارچوب حقوق ب عهماهنگ راجع به مناب یطرح ها یو اجرا نینامناسب، تدو
است و در طول تاریخ، پیدایش و سقوط تمدن ها با دسترسی  ره مساله آب مورد توجه بشر بودهبلکه هموا ر،یاخ یدر طول دهه ها

 .به آب و مدیریت آن مرتبط بوده است
قرار  تیچند مل نیحوزه رودخانه ب 214چند ملت مشترکند. حداقل  ایدو  نیب نیریاز منابع آب ش یاریمنابع آب اغلب مشترکند، بس

کشور واقع هستند.  12تا  4 انیرودخانه در م 23کشور و  3 انیرودخانه در م 31دو کشور،  نیانه مشترک برودخ 166دارند که تعداد 
واقع شده اند . براساس  یالملل نیب یرودخانه ها یتمام مناطق شان در داخل حوزه ها شتریب ای %26بر  لغکشور که با 60به  کینزد

شوند که  یدر جهان را شامل م نیریمنابع حساس و مهم آب ش ،یالملل نیآبراهه ب 226 ،یمطالعات صورت گرفته دانشگاه
درصد از  60جهان و  تیدرصد جمع 40 ن،یاز سطح زم یمیشامل ن زانیم نیکنند )ا یکشور را محافظت م 146 یها ستمیاکوس

هان شناخته شده در سطح ج زین یمشترک و مرز ینیرزمیآبخوان ز 448تاکنون  نیجهان است(. همچن نیریآب ش انیکل جر
 (.1373محسن  ،یبیاست)نق

 ،یالملل نیدر سطح ب ایکشورها و  نیموافقتنامه، در ب یادیمشترک، تاکنون تعداد ز یعادلانه از منابع آب یبه منظور بهره بردار
امه ها موافقت نمحافظت دچار هستند.  یبرا یجهان هنوز به خلاء قانون یمنابع آب مرز تیاکثر یشده است. ول یاتیمبادله و عمل
ند. پروتکل ها ندار نیا یاجرا ایدر امضاء و  یسهم، شراکت یدارا یهمه کشورها ایو ناکارآمدند و  یناکاف ایموجود،  یو پروتکل ها

است.  از ابهام یا هیموثر در سا یکشورها گرید یشده است و همکار لیدو کشور تشک نیموافقتنامه ها فقط ب نیدرصد از ا 80
 ریغ یکشورها گرید یو مصلحت ها ازهایرا بدون در نظر گرفتن ن یماتیتصم ،یارهمک یموافقت نامه ها نیا یااعض نیهمچن

 (.1374)شیرازیان، شیرین کنند یدر آبراهه ها اتخاذ م میعضو و سه
در سال  یرانیجز کشتهب یاهداف یبرا یالملل نیب ینظام مند نمودن استفاده از آبراهه ها یبرا یالملل نیتلاش ها در سطح ب نیاول

 یالملل نیب ی( درخصوص استفاده از آبراهه ها"ینکیاصول هلس"، ILAالملل ) نیسال انجمن حقوق ب نیشکل گرفت. در ا 1766
 یاز آبراهه ها یرانیرکشتیغ یبهره بردار نیقوان ونیکنوانس"سازمان ملل  ی، مجمع عموم1772 یم 21و منتشر کرد. در  نیرا تدو

 22 ،ینیسرزم تیو حقوق حاکم یکیدرولوژیه ،ییایبا مسائل جغراف ختهیآم یها یدگیچیگذاشت. به خاطر پ یرا به را "یالملل نیب
 Blanchon , 2009).)گذشت یبه بحث گذاشته شده بود، م 1720موضوع در سطح سازمان ملل در سال  نیا کهیسال از زمان

 نیاعضاء عضو ا یبرا 1373مرداد  خیاز تار 1772 ونیکنوانس یضو، اجراع نیام 36به عنوان  تنامیو وستنیدر حال حاضر، با پ 
جود، نحوه و نیعضو سازمان ملل متحد قابل اجراست. با ا یهمه کشورها یبرا زیآن ن یو لذا اصول عرف دهیگرد یالزام ونیکنوانس

سازمان ملل متحد،  1772 ونیسنظرات موافق و مخالف در مورد کنوان ژهیو به و شترکدر خصوص منابع آب م یاستگذاریس
 ،ییآب و هوا راتییاست که در کنار موضوع تغ ستیز طیدر حوزه آب و مح یچالش ها در سطح جهان نیکماکان از مهمتر

 ی)شمال و جنوب( به دسته ها عهتوس زانیدست( و م نیی)بالادست و پا ییایجغراف تیجهان را بر اساس نوع موقع یکشورها
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 (1373محسن ،یبینموده است)نق میتقس مختلف و در مقابل هم
 100از  شیب نِ یبود که در ب یاز سه کشور یکی هیدر سازمان ملل متحد، ترک 1772در سال  ونیکنوانس نیا یریگ یزمان را در

به ا توجه داد. ب یمنف یمخالفت نموده و را ونیکنوانس نیبا ا ،یمزبور دادند، به صورت جد ونیمثبت به کنوانس یکه را یکشور
صنعت  و تیاز همان رشد جمع یمفرط ناش هاییطرف و آلودگ کیاز  یو گسترش صنعت و تکنولوژ یبشر تیجمع ندهیرشد فزا

ه در و چ المللینیچه در عرصه ب نیریکه به مقوله آب ش شودیهمه باعث م یو گسترش فرهنگ بهداشت عموم گریاز طرف د
 (.1373)همان، دمبذول گرد ایژهیتوجه و یعرصه داخل

ه آب از راجع ب ،الملل نیکند. حقوق ب یم دایپ یافزون ناظر بر آن کم نشده است، بلکه روز به روز یمقررات نیآب و تدو تیاهم
 ر رسیدگی به درگیری های فرامرزی توسعه پیدا کرده است. به منظو یمتعدد یتلاش ها قیطر

 حقوق بین الملل
های مرزی براساس مقررات حقوق بین  ره آمادگی خود را برای تقسیم آب رودخانهبه هر حال به طوری که گفته شد ایران هموا

بین الملل در مورد رودهای مرزی آورده می شود . در این جا به ترتیب نظرات حقوق  الملل اعلام کرده بود . در زیر مقررات حقوق
ه ویژه و سازمان ملل متحد ب کنفرانس های بین المللیرویه های قضایی داخلی و بین المللی، تصمیمات متخذه در نهادها و  دانان،

 کمیسیون حقوق بین الملل مورد بررسی قرار می گیرد.

 تعریف مفاهیم اولیه:
 و یکشور جار کیکه در داخل یی : رودهایمل یهارودخانه : شوندیم میرودها به دوگروه عمده تقس الملل،نیحقوق ب دگاهیاز د

 یرودها .اکیدر آمر یپیسیسیو م رانیدر ا درودیمانند رودخانه سف شوند؛یکشورها محسوب م ینیماز قلمرو سرز یدر حکم قسمت
 مانند دانوب و اروندرود و ارس. کنند،یجدا م گریکدیچند کشور را از  ایعبور و دو  نیکه از داخل چند سرزم یی: رودهایالمللنیب

 دهندیم لیدو کشور را تشک نیکه مرز ب یمرز یها. رودخانه1: شوندیم میسته تقسبه نوبه خود به دو د زین یالمللنیب یهارودخانه
 و ارس نیو را لیاز ن توانیمثال م یبرا کنند؛یچند کشور عبور م ایکه از خاک دو  ییها. رودخانه2و عراق(.  رانیاروندرود )ا دمانن

ه دانوب که رودخان ای گذردیو رواندا م یبروند ر،یزئ ا،یتانزان ا،یکن دا،اوگان ،یوپیسودان، مصر، ات یاز کشورها لینام برد. رودخانه ن
از  توانیم ای دهدیم لیرا تشک یو رومان یوگسلاوی ،یمجارستان، بلغارستان، رومان ،یچک، اسلوون یکشورها نیمرز مشترک ب

ه در ک ییرودها یگزارش به تمام نیدارد. در ا قرار جانیارمنستان و آذربا ه،یترک ران،یا یکشورها نیرودخانه ارس نام برد که ب
 اطلاق شده است. یفرامرز یهاآبراهه ای خانهکشور قرار دارند، رود کیاز  شیقلمرو ب

سامانه  نی. اشودیدو رود اطلاق م نیا یفرع یهاآبراه هیدجله و فرات و کل یبه مجموعه رودها 1 :دجله و فرات یحوضه رود
 Matthew, )است ایغرب آس یارودخانه ستمیس نیتر یمربع را در بر گرفته است و اصل لومتریک 36/600حدود  یمساحت یرود

Zentner2012.) 
سد را  22است که  ییهااز پروژه یکیدر حال اجراست  هیگاپ که توسط کشور ترک ای یجنوب یپروژه آناتول: 2پروژه گاپ ترکیه

کنون خواهد گذاشت، تا رانیاز ا ییهابخش ژهیومنطقه و به یکشورها ستیز طیمح یرا بر رو یمیعظ یرگذاریو تاث شودیشامل م
 شده است. لیگاپ تکم ای یجنوب یحوضه آناتول نیدر ا هیترک یبرقاب یهادرصد از طرح 24و  یاریدرصد از پروژه آب 21

رل ها کنت لابیشده و س نیأمت یکشاورز یتوسعه  یطرح، نه تنها برق و آب برا نیاست که در چارچوب ا یمدع هیدولت ترک
 نیمدرسه و امکانات نو مارستان،یکارخانه، ب ،یمانند جاده، راه آهن، فرودگاه، جاذبه گردشگر یاریخواهند شد، بلکه امکانات بس

 یطرح س نیکامل ا یاجرا یبرا ه،یخواهد شد. دولت ترک یریجلوگ زیاز مهاجرت مردم ن وشود  یکشور فراهم م نیمردم ا یبرا
 روگاهین 17سد بر دجله و سرجمع  8فرات،  یسد بر رو 14طرح،  نیدلار پول در نظر گرفته است. در ا اردیلیم 32زمان و  سال
 لویک اردیلیم 66و سالانه  یاریرا آب یکشاورز نیزم تارهک ونیلیم 2/1طرح قرار است  نیا ل،یساخته خواهد شد. پس از تکم یبرقاب

شد. سد  لیتکم 1772طرح ساخته شد، سد آتاتورک بود که در سال  نیسازه بزرگ که در ا نیکند. نخست دیوات ساعت برق تول
رک وتات. سد آاشدب یسوم م ایدر دن زین یبرق آب دیسد بزرگ جهان و از لحاظ تول نیپنجم یک از لحاظ حجم کار ساختمانورآتات

                                                           
 Tigris–Euphrates river system 

2 Guneydogu Anadolu Projesi 
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 (.1376)اردو، سارا است هیسد اروپا و ترک نیبزرگتر

 بیان مساله
 زیامروزه ن آمده است دیدو رود دجله و فرات پد نیتمدن جهان ب نیتر یمیقد ،یخیتار اتیوکشف یس مطالعات باستان شناسبراسا

رق ش یرود فرات از کوهستان ها رند،یگ یسر چشمه م هیدجله و فرات از ترک هایانسان است. رود ونیلیده ها م ستیبستر ز
ور رود در مغرب کش نیفارس روان است. ا جیعراق و خل ه،یسور یکشورها یسوسرچشمه گرفته و به  هیدر کشور ترک یآناتول

که  یاست. موقع هیترک یرود ارس در شرق آناتول کیکه سرچشمه آنها نزد ،یعراق و متشکل است از دو شعبه قره سو و مرادچا
شده و فرات  یجله متوجه جنوب شرقد اًمجدد یشود، ول یم کیرسند، فرات به دجله نزد یبه هم م یدو شعبه قره سو و مرادچا

ه توروس رشته کو ی. رود دجله از دامنه جنوبونددیپ یفارس به رود دجله م جیخل یکیشود و سپس در نزد یم لیبه سمت مغرب ما
چون بغداد و موصل عبور کرده به فرات  یبزرگ یشهرها انیپس از ورود به کشور عراق از م ردیگ یسرچشمه م هیدر شرق ترک

د. شون یم ریفارس سراز جیبه خل انیدهند و در پا یم لیکه اروندرود را تشک ونددیپ ید و سرانجام هر دو به کارون مرس یم
آن  هر کشور متعلق به یاست همان طور که منابع نفت یدولت ها مدع تیخودمحور از اصل حاکم یریبا تفس ه،یمتاسفانه ترک

 یرانه سد سازخودمحو ریتفس نیاساس ا بر  کشور تعلق دارند! نیبه ا رند،یگ یم شمهسرچ هیهم که از ترک یکشور است، منابع آب
 یطرح یفکر اجرا 1736داند. در سال  یمتعلق به خود م گریرا بدون در نظر گرفتن حقابه کشورها د هیترک یرودخانه ها یبر رو

 .تر شد یجد 1780ل گرفت، و از شود شک یخوانده م )گاپ(GAPکه به صورت خلاصه  یجنوب شرق یبه نام طرح آناتول
 

 
 هیترک یو انرژ یعیوزارت منابع طبمنبع:  های دجله و فراتنقشه پراکندگی سدهای پروژه گاپ بر روی رودخانه 1-تصویر

 

از  «سویلیا یمترمکعب اردیلیم 10,4سد »ساخت  شود؛یمحسوب م هیگاپ کشور ترک پروژه یسدها نیاز بزرگتر یکی سویلیا سد
توسط دولت  «سویلیا» میعظ سد احداث آن همچنان ادامه دارد. اتیدجله آغاز شده و عمل یهاسرشاخه یرو 2014سال دسامبر 

 یدر کشورمان و بحرانها میتبع آن تالاب هورالعظرود دجله در عراق و به یباعث خشک تیدجله در نها یهاسرشاخه یروبه هیترک
 شد.و منطقه خواهد  رانیدر ا یطیمح ستیز یجد

 نی. مساحت کل اردیگیکشور را دربر م نیا تیدرصد مساحت و جمع 10 باًیتقر دهدیرا پوشش م هیاستان ترک 7پروژه که  نیا
درصد  20/ 6درصد مراتع و  33/ 3 ز،یحاصلخ یهانیدرصد زم 42/ 2 زان،یم نیبوده است که از ا لومترمربعیهزار ک 26پروژه 

خصوص  نیدر ا ونیسیشد. در واقع در آن زمان دو کم شنهادیپ 1736در سال  GAP روژهپ یلاص دهیهستند. ا زارشهیجنگل و ب
 ونیسیدو کم نیا 1780با رود فرات سر و کار داشتند. در سال  گرید ونیسیبا رود دجله و کم هاونیسیکم نیاز ا یکیشد:  جادیا

 تیر نهاکند و د یاریرا آب کیدر حدود کشور بلژ یاحته مسپروژ نیگاپ شکل گرفت. قرار بود ا کپارچهیدر هم ادغام شدند و طرح 
د، سد از پروژه گاپ ساخته ش یکه به عنوان بخش یاسازه نیکند. نخست دیبرق تول ساعتلوواتیک اردیلیهزار م 66از  شیسالانه ب

 هیکدولت تر یبرا یاندازهبه اسد  نیا لی. تکمدیرس یبرداربه بهره اورفهیشهر شانل یکیدر نزد 1772آتاتورک بود که در سال 
 یهاطرح گاپ پروژه ها،روگاهیحک کردند. علاوه بر ساخت سد و ن یارهیل کیسد را در پشت اسکناس  نیا ریمهم بود که تصو

 (.1376)اردو، سارا دربر داشت زیرا ن هامارستانیمدارس و ب ،یصنعت یواحدها د،یجد یهااحداث جاده رینظ یگرید
 یهادجله و فرات که از دامنه یهاشود. رودخانه نیراه تام نیاز ا هیدرصد از برق ترک 26 م،یپروژه عظ نیا لیبا تکم رودیانتظار م

 شوند،یم یجار هیعراق و سور یبه سو هیترک یسرچشمه گرفته و از جنوب شرق یمرکز یکوه توروس در آناتولرشته یجنوب
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 یدیشد یهابحران تواندیدو رودخانه م نیا ریاحداث سد در مس رونی. از اندیآیبه حساب م شورسه ک نیمنابع آب ا نیتربزرگ
ب مورد تنها برق و آطرح، نه نیا یمعتقد است با اجرا هیاست که دولت ترک یدر حال نیو عراق به همراه داشته باشد. ا هیسور یبرا

جاده،  رینظ یخواهد شد بلکه امکانات فراوان یریجلوگ نگررایو یهالابیشده و از وقوع س نیتام یتوسعه بخش کشاورز یبرا ازین
که از مهاجرت آنها به نقاط  شودیمناطق فراهم م نیمردم ا یو... برا یگردشگر یهاطیمدرسه، مح مارستان،یآهن، بفرودگاه، راه

 .کندیم یریجلوگ گرید
  ترکیه منابع طبیعی و انرژی وزارتت منبع: سدهای احداث شده در پروژه گاپ بر روی رودخانه های دجله و فرا 1-جدول

 

ند ابرداری رسیدههای دجله و فرات در این پروژه تعریف شده و اکثرا به بهرهسدهای مختلفی را که بر روی رودخانه 1-در جدول
 رده است. های زیادی را به وجود آوکنیم. تعداد بالای این سدها و ظرفیت بالای حجم ذخایر آن نگرانیرا مشاهده می

 600فرات و  زیهکتار آن در حوضه آبخ ونیلیم 1/ 1که  ردیگیهکتار را دربر م ونیلیم 1/ 2حدود  یپروژه در مجموع مساحت نیا
در  نیریش یهاآب زانیم ریسال اخ 10باعث شده تا در  هایبارندگ زانیرودخانه دجله خواهد بود. کاهش م یهزار هکتار آن رو

 رقم کاهش پس نیا یجهان یلومترمکعب کاهش داشته باشد. بر اساس اعلام سازمان هواشناسیک 120از  شیرود دجله و فرات ب
 هیرویمصرف ب گرید یدر سطح جهان بوده است. از سو یسطح یهاآب زانیکاهش م نیشتریهندوستان، ب نیریش یهااز افت آب

که تا سال  یاست. بر اساس گزارش ناسا، در حال دهبحران افزو نیصورت گرفته است، بر ا شتریآب در منطقه که به بهانه توسعه ب
موجود به کمتر از  نیریآب ش زانیخواهد داشت، اما م شیدرصد افزا 60از  شیب انهیدر خاورم نیریمصرف آب ش یتقاضا 2046

 خواهد شد. یبعد یجنگ جهان سازنهیموضوع زم نیو هم دیخواهد رس یکنون زانیدرصد م 10
لل در الم نیدجله و فرات علاوه بر نقض قواعد حقوق ب یممانعت از ورود آب به  بالادست رودخانه ها نهیدر زم یخواهبا خود هیترک
 طیمح یمانند نابود یاست. مشکلات رانیا تیعراق و در نها ه،یسور یبرا ینیدر حال فاجعه آفر یمنطقه ا یرودخانه ها نهیزم
قرار دارد  و عراق هیسور یگیدر همسا هیهم دردسر ساز شود چرا که ترک هیخود ترک یتواند برا یم یو حت یکاریمنطقه و ب ستیز

 است.  ریپذ بیدو کشور آس نیبحران در ا دیتشد  هیو از ناح

 مشکلات و تاثیرات مخرب پروژه گاپ
مدرن است  یمهندس از ساخت ینمونه ا هیرود دجله در کشور ترک ی(، بر رو(GAPگاپ  طرح یسدها نیاز بزرگتر یکی سویلیسد ا

 ریو غ میمنطقه به صورت مستق یکشورها یبرا یاریبس یو اقتصاد یاجتماع ،یطیمح ستیآن مشکلات ز یکه با افتتاح رسم
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 یرانیسد ا نیمعادل سه برابر بزرگ تر یتیاست که ظرف هیترک یدر جنوب شرق اپاز طرح گ یسد بخش نیکند. ایم جادیا میمستق
ست د نییدو رودخانه در پا نیبه دجله و فرات و باعث کم آب شدن ا یقبل زانیوجب  عدم ورود آب به مسد کرخه دارد که م یعنی

به آن و  ایرود و ورود آب شور در اروندطور کم آب شدن  نیو عراق و هم هیسور یدر کشورها یو دامدار یکشاورز یو نابود
دن توفان باعث به وجود آم راتییتغ نیکند ا یمنطقه را نابود م یرنخلستان و دامپرو جهیشود که در نت یمتصل به اروند م ینهرها

در  یو تنفس یعفون یها یماریب وعیو ش یطیمح ستیشود که مشکلات ز یم رانیآن به ا تیگرد و غبار در منطقه و سرا یها
کند و  یاطراف پخش م یزراع یها نیبه زم زیرا ن گریتوفان ها نمک و رسوبات د نیا نیآورد. همچن یمنطقه را به دنبال م

رخ داد. هم اکنون  یمرکز یایآرال در آس اچهیکه به علت خشک کردن در یفاجعه ا ریآورد، نظ یرا به وجود م یمشکلات مضاعف
و  سابقه در منطقه یگرد و غبار ب یآن شروع شده که توفان ها یطیمح ستیز راتیتأث ه،که طرح گاپ به طور کامل اجرا نشد

  نمونه آن است. رانیبه ا تشیسرا

 مشکلات زیست محیطی در ایران
 یامدیپ چیکاملا مشابه هم است و ه رانیدر ا یستیز طیضد مح یسدساز یهاو پروژه هیدر ترک یستیز طیضد مح یپروژه سدساز

ا رار دارند ردو رود ق زیکه در محدوده حوضه آبر یاو مناطق جلگه دستنییپا یهانیبالادست، زم یهانیزم یو نابود بیجز تخر
 .ندارد یدر پ

 ییزگردهایو درباره ر کندیم فیامروز منطقه را هم در حد فاجعه توص تیوضع یحت ،ستیز طیمحترین کارشناسان یکی از برجسته

در  یویتواکیو راد ییایمیش یهاکه آلوده به آثار سلاح زندیخیبرم یاز مناطق هازگردیر نیاز ا یاری: بسدیگویشده، م رانیکه وارد ا
 رند،یگیقرار م زگردهایر ریتحت تاث کهیتنفس مردم یبرا یکیزیعراق است. مطمئنا علاوه بر مشکلات ف با کایآمر 2003جنگ 

  را خواهد گرفت. رانیمردم ا ژهیمردم و به و بانیهم گر یویواکتیو راد ییایمیمشکلات ش
 گریو د رانیا ستیز طیکه بر مح یو آثار سوئ هیدر ترک« ه گاپپروژ» یدرباره اجرا کیتیو ژئوپل یپژوهشگر فرهنگ ،یرسنجریم

ضد  یامدهایو کاهش پ یریدر جلوگ یاریبس ریتاث تواندیم یالمللنیب یهالیاز پتانس یریگبهره. منطقه خواهد داشت یکشورها
مدت کوتاه و یمقطع یهاتیفعال رانیا میکه ما بخواه ستین حیوجه صح چیداشته باشد و به ه هیدر ترک یسدساز یستیز طیمح

 در عراق انجام دهد.  یمانند درختکار
 یالمللنیب یندارد، لازم است کمک نهادها یگریخاص د امدیپ چیه هیو سرما نهیجز اتلاف هز یمانند درختکار یمقطع یهاتیفعال

  لحاظ شود. یطیمحستیز یفرامل یهابحران یآن برا ژهیو و یاز منابع مال یریگسازمان ملل در بهره ژهیو به و
 66از ورود  سویلیکشور عراق است. سد ا رد،یگ یسد قرار م نیآثار سوء ا ریکه تحت تاث یکشور نیاول سویلیبا اتمام ساخت سد ا 

 یشاورزک یهکتار از اراض ونیلیم میاز شش و ن شیباعث شده که ب نیکرده و هم یریدرصد منابع آب دجله به خاک عراق جلوگ
ک در حال خش یو باتلاق ها رهایدهد. کو شیگرد و خاک را در عراق افزا دیو تول یباد شیرساف یابود شود وکانون هاکشور ن نیا

دجله  یامهار حقابه رودخانه ه یاصل دگانید بیاز آس یکی رانیا نیاست. بنابرا رانیبه ا زگردهایانتشار ر دیشدن عراق منشا تشد
 یکانون بحران نیبه بزرگ تر میتالاب هورالعظ لیه، تبدیعراق و سور یمرکز یهاو فرات در منطقه است و خشک شدن تالاب

از  یمساله نمونه ا نیا ریچشمگ شیو افزا زگردهایکشور با معضل ر یو مرکز یاستان غرب 26 یریدر منطقه موجب درگ زگردیر
 (.1376ارمغان حذف حقابه دجله و فرات است)اردو، سارا 

فارس  جیخل یرود و بالا رفتن غلظت شور یفارس بالا م جیفارس غلظت نمک در خل جیبه خل یآب ورود با کم شدن نیبر ا علاوه
که هر  ییهایفارس با دستکار جیآب خل یشود. شور یبزرگ و با ارزش م جیخل نیا ستمیو اکوس یسواحل مرجان یباعث نابود
به  تاسیدر نیبالادست ا یهابر رودخانه یآن سد ساز لیلاد نیتراز مهم یکیشده و  شترهمیب میدهیانجام م عتیساله در طب

 یاریو بس گویم یصنعت یازجمله آبز انیاز آبز یاریبس. استppt 1000در  41تا  38 نیفارس ب جیآب خل یاکنون شور هک یطور
خ که غلظت نمک آن سر یایکشورمان را نخواهند داشت مانند در یجنوب یهادر آب اتیامکان ادامه ح یصنعت انیاز انواع ماه

 رینظ یعموم یرکایاز ب یکشورمان در جنوب و بروز مشکلات ناش ادانیص یکاریباعث بروز ب یصنعت انیو ماه گویم نبود بالاست.

                                                           
 .1376تیر  10روزان،  محیط زیست، سایت خبری یابیارز یدکترا ،یرسنجریمهرداد م 
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 شود. یقاچاق م

 تهدید امنیت منطقه
بر در اکت نینامه گاردکه روز ییاست تا جا تریاتیمسئله ح نیا ا،یامروز است. در غرب آس یایدن یجد یهابحران آب، از چالش

 «است. یتیامن انهیمسئله آب در سراسر خاورم»نوشت که  یدر گزارش 2008

درصد از مردم حاضر در مناطق تحت  70که  هیترک نیکردنش تیشده است. جمع یامنطقه یهاجنجال جادیموجب ا GAPپروژه 
 دهیپروژه به آنها نرس نیا یشده از اجراداده یو اجتماع یاقتصاد یهاهستند که وعده یمدع دهندیم لیرا تشک GAPپروژه  ریتاث
ص و عراق معتقدند در خصو هیکه سور یبگذارد. در حال رپایآنها را ز یقوم تیآنکارا بوده تا هو یاز سو گرید یتنها تلاش GAPو 
مواد  تیو امن یدنیآب آشام نیتام یرو دیجد یسدها جادیکه ا دهندینشده است، متخصصان هشدار م یپروژه با آنها مشورت نیا

دجله و  یهادرصد آب رودخانه 46حدود  هیطرح گاپ، ترک یینها لیتکم بااست که  یدر حال نیخواهد داشت. ا یمنف ریتاث ییغذا
 فرات را تحت کنترل خود درخواهد آورد.

 یبه کره شمال وانتیاند مرفته شیگ پجن ای یریتا سر حد درگ یکشمکش بر سر منابع آب ایرقابت  لیکه به دل ییهاجمله دولت از
 .(1786ی، لدروب)ااشاره کرد ایدر غرب آس یستیونیصه میو رژ نیو فلسط قایدر شمال آفر یوپیمصر و ات ا،یدر شرق آس یو جنوب
 نیترشیه بک یریدپذیمنبع تجد»کند که یم یریگ جهینت نیاختلافات بر سرآب چن گریاردن و د هیبا ذکر قض 3دیکسون-هامر

 یشورهاک کهوندندیپ یبه وقوع م یزمان ،منازعات بر سر منابع آب. «همان آب است کشورها دارد، نیب یآتش افروز یاحتمال را برا
چند  ای کی استفاده مشترکبه دلیل خود در تنگنا قرار گرفته اندکه عموما  یبه اهداف مل یابیدست یکنند برا یاحساس م یساحل

 (. 2006،17ص ، Phillips)است یاز منابع آب یکشور ساحل

 یانجیم ریاست که به عنوان متغ یدائم دیدر باره منازعات آب، حضور تهد ایدرک پو کی جادیا  یمعتقد است رکن اساس 4تارتون
مرتبط  لیسام نیتضم درس یم رو، به نظر نیسازد.  از ا یمرتبط م تیرا به واقع داتیتهد جتاًیکند و نت یعمل م یساز میدر تصم

 (.2003،26،ص Turton)دهد شیا آب، خطر بروز جنگ را افزاب
 یم دییکمبود آب و بروز جنگ را تا نیبه عمل آورده که ارتباط ب یقاتیتحق رایاخ ((PRIOواسل یالملل نیصلح ب قاتیموسسه تحق

 امر، نیا رایز ابد،ی یم شیگذرند، افزا یاز مرزها م یخط مرز جادیا یکه رودخانه ها به جا یوقت ،ینظام یریکند. احتمال در گ
 یمنتف آب یجنگ را برا جادیا یژگیو سندگانیاز نو یکشد. اما برعکس برخ یم شیرودخانه را پ بآ ریجهت مس نییمساله تع

حاصل  یتنش ها تیریمد یبرا یو مشارکت یاست که حکومت ها همواره راه ابتکار نیدال بر ا یخیدانند و معتقدند شواهد تاریم
 فرا یدنیآشام یاختلافات بر سر آب ها یاطلاعات گاهیپا» رد زین 6ولف و هامنر. (toset،2000)اند افتهی یفرا مرز یآب ها تیریاز مد
 .( 2000، 124،ص Wolf and Hamner)کنند یم ادی یفرا مرز یآب ها قیاز طر یهمکار جادیا یها یژگیاز و ،«یمرز
د دارد، وجو یکه به طور باالقوه در منابع آب «یهمکار جادیا» یژگیو نین اکرد یعمل یبرا یمتعدد یمختلف راه ها سندگانینو

در  یگسترش و همکار یلازم برا یساخت ها ریاز صاحب نظران به منظور فراهم ساختن ز یکیارائه داده اند. به طور مثال، 
  .(Daoudy ،2002)کند یم دیتاک یالملل نیو ب یموسسات منطقه ا جادیبه ا ازیمنافع، بر ن یبند هیسهم

طح را در س هیبدگمان است، اعتقاد دارد مراحل اول یالملل نیو ب یموسسات منطقه ا نیداوطلبانه ب یبه احتمال همکار 6یواتربر
 تفاده بهتر از آب.به اس یابیبه منظور دست یبر تکنولوژی مبتن یآب و ابتکارها یگذارمتیق رینظ یموارد توان تجربه کرد، یم یمل

دولت  یحقوق میرژ یهماهنگ ساز ندیتواند به نظارت بر فرآ یمستقل و مشترک م یو نظارت یابیارز یواحدها جادیحال، ا نیدر ع
  .(286-282،صWater bury،1772 )کمک کند ینیقوان نیچن یعمل یو اجرا یساحل یها
 به دخو چرخشی مسیراز  صددر یلیونمم یک انمیز به مینز افنحرا همچنیناوزون و  الیه یطاشر لیلد به ناسا ارشگز سساا بر

                                                           

 رانیا لاتیصنعت ش مرجع علمی   WWW.IRANAQUA.IR: ینترنتیا گاهیپادر  هیسور -عراق-رانیا یبر کشاورز هیترک یسدساز انباریتبعات زمقاله  

 2008زنامه گاردین آب منبعی برای صلح خاورمیانه رو 
3 Homer-Dixon 
4 Turton 
5 Wolf and Hamner 
6  Water bury 
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 رتصوو در  گیرنددر معرض خشکسالی قرار میدارد  ارقر فهرست ینا رمچها ممقادر  نیز انیرا که نجها رکشو 46شیدرخودور 
.  گرفت هنداخو ارقر محیطی یستز محوو  یدنابو ضمعردور در  انچند نه ای هیندآردآب نه امقتصد فمصرآب و   هخیرذ معد
 میانهورخادر  شیرینآب  فمصر یتقاضا   2046  لسا تا دشو می بینی پیش که حالیدر  ارشهمینگز سساا بر یگرد یسواز 
 هداخو کنونی انمیزاز  کمتر  10%  قمیر به حتی دموجو شیرینآب  انمیز  پذیرفته رتصو تمطالعا طبق ماا ،یابد یشافزا %60
 به هد)دمی  یشافزرا ا مناطق یندر ا جنگ وزبر لحتماو ا دشو میو   هشدآب  همیندر ز تنش هایی به منجر دخو مرا ینو ا سیدر

 بر یکدیگر با ها لتدو  سطحدر  یدمیال 1760 ههاز د ،یهرسوو  اقعر یعنی بجنواش در  همسایه رکشوو دو  ترکیه لمثا انعنو
 نظیر طیافرا یهاوهگر رظهوو  میانهورخا زهحو سیسیا ارناپاید یطاشر که ستا حالیدر  ین. اند(ا دهبو مناقشه گیرآب در منابع سر
آب  مدیریت همیتا به توجه نشد هندرا حاشیه به سبب سیاسی منیتو ا تثبا با مناطق ساکنین حتی  دممر گاهیآ انفقد ،عشدا

 .  دشو توسعه میدر  حیاتی عنصر انعنو به شیرین

 مساله کردهای منطقه
نفر از  ونیلیم 16پروژه، حل مساله کردها بوده است.  نیا یاز اجرا هیداف دولت ترکاز اه یکیمعتقدند  لگرانیاز تحل یاریبس

. در کنندیم یکشور زندگ نیا یجنوب شرق یهادر استان زیها نکه اکثر آن دهندیم لیرا کردها تشک هیترک یونیلیم 27 تیجمع
ذشته ها در چند دهه گ. آنشناسدینم تیبه رسم یتیقوم تیها را به عنوان اقلآن تیهو یمرکز ولتاز اوقات د یاریکه در بس یحال

مناطق  یبرا دیبا یمحل یطرح خودمختار» کندیم حیاند. با وجود معاهده سور که تصربوده یو خودمختار شتریبه دنبال حقوق ب
ه موجب آن رد که برا وضع ک یمدرن، کمال آتاتورک قانون لتدو سی، پس از تأس«شناخته شود تیفرات به رسم یشرق نیکردنش

، استفاده کردها از مدارس و 2001تا سال  یزبان یهااستیس جیبا ترو نیندارد. دولت همچن یحق استقلال فرهنگ یتیاقل چیه
 شیوجب افزام سمیفئودال یاو ساختاره تیآهسته، نبود حقوق مالک یاجتماع - یرا ممنوع کرد. توسعه اقتصاد یرسانه با زبان کرد

 شد. هیدر ترک یعموم یتینارضا کیدوران موجب تحر نیشده و در طول ا ینابرابر نیا
ا تلاش آن ر یاریو بس ختیآنکار برانگ هیرا عل یانتقادات فراوان سو،یلیسد ا ری، نظGAP یسدساز یهااز پروژه یناش یهابیتخر

 یجهان یبا استانداردها ریمغا فا،یشهر حصن ک رینظ یخیتار هایاطلاق کردند. مکان هیاز ترک یحذف فرهنگ کرد یدولت برا
ها آن یحقوق یمستندساز یبرا یدولت تینبود. ظرف لیاز مردم به دل یاریشدند و بس دهانتقال دا یگرید یو به جا بیتخر

مردم اکثراً  یبرا تیو امن وریبهره هارساختیمورد انتظار را از نظر ز یایمزا زین GAPشدند. از همه بدتر پروژه  خانمانیب
با شکست  یکشاورز یاند. مدرن سازمواجه یبرق کاف نیتأم داز مناطق هنوز با کمبو ی. بخشاوردیبه ارمغان ن یآن مناطق نیکردنش

خرد هنوز با  از سهامداران یاریکرده و بس دایپ یشترینه تنها کمتر نشده بلکه شدت ب یفئودال تیمواجه شده است. ساختار مالک
 یدولت یروهایارتش و ن یوطرح از س نیا تیامن GAPپروژه  یاجرا نیحال در ح نیاند. با اواجهبه اعتبارات م یمشکل دسترس

 شد. نیتأم هیترک
 GAPکشور را در خصوص پروژه  نیرا قادر ساخته تا دولت ا هیترک گانیهمسا هیو سور رانیحضور کردها در سه کشور عراق، ا

 هیبه سور یحجم آب ورود یددرص 40موجب کاهش  GAPزده شد. پروژه  نیتخم نکهیمثال پس از ا یتحت فشار قرار دهند. برا
است پروژه  یمدع هیخود را در دره بقاع در لبنان آموزش دهد. ترک یروهانی تا داده اجازه ککبه گروه پ هیدولت سور شود،یم

GAP هایهیاهد رساند و با کاهش گلابه کل منطقه منفعت خو تیدر نها ،یدست نییدر مناطق پا لابیاز وقوع س یریبا جلوگ 
متر ها را کآن طلبیییجدا جهیکردها را بهبود داده و در نت یزندگ یاستانداردها ،یجهان یو ادغام بهتر منطقه به بازارها یاقتصاد

خط تفکر  نیبود که به شدت از ا یاستمدارانیاز س یکیکرد دارد  یکه اجداد هیجمهور سابق ترک سیرئ ،یخواهد کرد. تورگوت اوزال
 .کردیم تیحما

عموم مردم به وجود آورده است و  انیرا در م اعتمادییب هاینهیزم هیدولت ترک یکردن مساله کردها از سو یتیامن ن،یوجود ا با
 رینظ یبزرگ خود است: اهداف یاسیبه اهداف س دنیبه دنبال رس کندیبرخلاف آنچه ادعا م هیکرده که ترک جادیتصور را ا نیا

ات به دولت، در واقع اعتراض هااعتمادییب نیا ن،یکردنش تیو جذب جمع یصادرات کشاورز تیتقو از،یمنابع برق مورد ن نیمتأ
 (.1372)شمس، علیرضا با خود به همراه آورده است زیرا ن یمدن
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 نابودی بقایای تاریخی
ها . آنکردندیم یزندگ هیار رود دجله در جنوب شرق ترکواقع در کن فایحصن ک یدر شهر باستان یاریبس یهاها، خانوادهنسل یبرا

 لیرا از دست خواهند داد. با تکم زیهمه چ یها به زودخانواده نیدر ابعاد کوچک. اما ا یداشتند، بهشت زیخود همه چ یهادر باغ
 یامل غرق خواهد شد، پروژهابه طور ک یشهر به زود نیهزار ساله ا نیچند خیرود دجله، تار یبر رو هیترک یپروژه سد برق آب

شهر  نیاز ساکنان ا یاریداشته، بس شرفتیدرصد پ 80از شیپروژه ب نیکه ا یدر دست احداث است. در حال 1760که از دهه 
طول و  یخیتار فایآب برود. حصن ک ریاز شهر ز ایبخش عمده د،ماندند و منتظرند تا با پرشدن س یباق شانیهاهمچنان در خانه

سازمان  یهااقامتگاه نیاز نخست یکیشهر  نیکه ا یزمان گردد،یبرم یبه دوره نوسنگ خیارت نیهزار سال از ا 12از  شی، بدراز دارد
 هایعثمان و انیسلجوق ها،یروم ها،زانسیشهر حکومت کردند؛ ب نیدر ا یمتعدد یهایمدت امپراتور نی. در اشدیم یبشر تلق افتهی

 رود قرار دارد و اگرچه با احداث سد همچنان برفراز آب هیدر حاش ایاست که برفراز تپه ایشهر، قلعه نیا یاثر باستان نیتربرجسته
و  دژ مستحکم نیت ایمتخلخل آن، خرده شده و در نها یآهک یهاهیدانشمندان معتقدند با گذشت زمان پا یخواهد ماند ول یباق
لازم  اریمع 7 ،یجهان راثیم یهاتیشاخص سا 10از  فا،یحصن ک یشناس خواهد شد. براساس مطالعات باستان دهیفروپاش یخیتار

سکونتگاه  200به  کیبرفراز دجله و نزد یخیتار یپل ،یمیباشکوه و قد یوجود دارد. مسجد یارزشمند یرا داراست و در آن بناها
 د رفت.آب فرو خواهن ریز یبه صورت جزئ ای یها به کلهمه آن سو،یلیسد ا احداثکه با  یانسان

 یحیتفر یهاجاذبه جادیو ا یکشور، توسعه صنعت گردشگر نیا یسدساز یهااز اهداف پروژه یکی هیترک یگفته مقامات دولت به
 ریز را به کل فایزوگما، سامسات و حصن ک یخیتار یساخته شده، احتمالاً شهرها یاست که سدها یدر حال نیمردم بوده، ا یبرا

که با  ییکنند. شهرها جادیمنطقه ا یبرا داریپا یدرآمد توانستندیبهتر م یگذار هیبا سرما که یخیتار ییهاآب خواهد برد، جاذبه
جالب از حضور  ایداده و نمونه یدر خود جا یزندگ یرا برا یهزارسال، از زمان باستان تاکنون همواره مردمان 10از  شیب اینهیشیپ

 (.1373)نقیبی، محسن اندبودهنار هم در ک یخیتار یهاو جاذبه یعیطب یچشم اندازها
خواهد کرد که آن کشور  یزندگ ینفر در کشور کیاز هر سه نفر،  2026 دانشگاه جان هاپکنز، در سال یگزارش تازه  یبر مبنا

کشور کشور جهان با کمبود آب روبرو می باشند و تا سال  31اکنون است که  یدرحال نیباشد. ا یبا مشکل کمبود آب مواجه م
 دیمساله کمبود آب و تشد . کشور دیگر نیز به سبب افزایش جمعیت به این تعداد اضافه خواهند شد 12به شمول هند  2026

 ژهیملت ها به  و یاجتماع -سیاسیروابط  یدر شکل ده  یمصرف، موجب شده که آب نقش اساس شیآن در اثر افزا یجیتدر
 کند. فایمناطق خشک جهان ا

مثبت و  یجنبه ها یاراهم د ریتأث نیگذارد. ا یم ریکرده و بر روابط کشورها تأث دایپ یتجل یکیتیپولژئو امروزه آب به موضوع 
ه بر و مناقش یمنف یجنبه ها یشده و هم دارا اهیس یایدر یو نظام حقوق بانورودخانه د ینظام حقوق ریکشورها نظ نیب یهمکار

 عامل 12ی سیدان انگلایجغراف« هاگت تریپ»شد. در مدل ارائه شده توسط با یو شبه قاره هند م انهیمثل منطقه خاورم زیانگ
سر  عامل تنش هایی اند که بر  6 دانسته شده است، که از آن  جمله هیهمسا یکشورها انیو مشاجره م تنش جغرافیایی موجب 
آزاد از  یبه آب ها یدسترس یبرا یعبور کشور محصور در خشک لیتما -1عوامل عبارت اند از:  نیافتند. ا یمنابع آب اتفاق م

 اچهیاز منابع در یاختلاف بر سر بهره بردار -4،یرودخانه مرز ریمس ریتغ -3خط آب،  میاختلاف بر سر تقس -2 ه،یکشور همسا
 (.1376)اردو، سارا ابرها یمصنوع یبارور -6رود، یایربودن آب در قسمت عل - 6مشترک،

به  یمیاقل راتییکرده اند که مضمون مشترک همه آن ها نقش تغ یوعه مقاله گردآورمجم کی ایورل و فرانچسکو فم نیتلیکا 
 راتییاز تغ یعرصه منازعات ناش ندهیرا در جهان آ استیو همکارانش س نیلو مونیاست. س یدر ظهور بهار عرب یخشک سال ژهیو

دانسته است.  یمیلاق راتییرا تغ کینزد ندهیان در آجه یتیچالش امن نیبزرگتر ،یدر گزارش زیاروپا ن ونیسیدانسته اند. کم یمیاقل
کرده  فیهمه جهان عبرت آموز تعر یحوزه صحرا را برار د ییو خشونت گرا یسالخشک یتواز گس،ینریه پیلیف ب،یترت نیبه هم

 ،یتانیمور ،یسومالشرح اعلام کرده است:  نیاند به ا یمشکل کم آب نیتر شیرا که دچار ب یاست. برنامه آب سازمان ملل، ده کشور
رو با  ده کشور روبه شیخو گری. سازمان ملل در گزارش دهیعراق، ازبکستان، پاکستان، مصر، ترکمنستان و سور جر،یسودان، ن

هندوراس،  ،یتیسودان، ها من،ی ه،یافغانستان، عراق، سور ،یشرح اعلام کرده است: سومال نیخشونت در جهان را هم به ا نیتر شیب
 ند،یآ یمار مبه ش یزندگ یخطرناک برا  ییخشونت بوده و مکان ها یاند که نه تنها خود قربان ییها کشورها نی. اجریپاکستان و ن
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 یکیاله آب و به خصوص مس یطیمح ستیز لیامروزه مسا لیدل نینقش دارند. به هم زین یالملل نیب میسدر گسترش ترور کهبل
شدن و  یجهان ،یمیاقل راتییتغ ت،یجمع شیبا روند افزا یدهد و در همراه یم لیکشورها را تشک یمل تیامن یاصل یاز الگو ها

 شود. یباشند مطرح م یخشک م میاقل یکه دارا ییدر کشورها یتیامن لیمساله در صدر مسا نیمتقابل، ا یوابستگ

 رویه های قضایی

زمره رودهای بین المللی محسوب نمی  ند دررویه های قضایی داخلی : گرچه رودهایی که از دو یا چند ایالت یک کشور می گذر
داخلی مشابه با آراء قضایی بین المللی است، اشاره مختصری به این آراء بی  شوند، لکن با توجه به اینکه آراء صادره از محاکم

 فایده نخواهد بود

درال رأی صادره از دادگاه عالی ف ه چندبه ویژه که این آراء در تصمیمات سازمانهای بین المللی بی تأثیر نبوده است . در اینجا ب
 .آلمان اشاره خواهیم کرد سوئیس، دیوان عالی ایالات متحده امریکا و دیوان عالی

صادر شده مربوط به کشور سوئیس باشد.  شاید یکی از نخستین آرایی که در مورد انحراف آب رودخانه ها در کشورهای اروپایی
 به مورد این رد – سوئیس کشور از دوکانتون –کانتون زوریخ و کانتون شاف هازن  ی که بیندادگاه عالی فدرال سوئیس در اختلاف

 (.1322)ولدانی، جعفر است خود انحراف آب رودخانه ها را غیرقانونی اعلام نموده 1828ژانویه  12ود، طی رای مورخ  آمده وجود
 لورادوک ایالت علیه کانزاس ایالت دعوای . است توجه جالب بسیار آمریکا متحده ایالات عالی دیوان از صادره آراء مورد این در ما
 متحده ایالات در ها رودخانه آب انحراف مورد در دعوی نخستین شد، مطرح متحده آمریکا ایالات عالی دیوان در 1701 سال در که

 مذکور ایالت دو بین که آرکانزاس بود هرودخان به مربوط اختلاف مورد.  گرفت قرار رسیدگی مورد مذکور دیوان در که آمریکا بود
 کاآمری متحده ایالات عالی دیوان به آرکانزاس رودخانه آب مورد انحراف در کلورادو ایالت طرفیت به کانزاس ایالت.  دارد جریان

 هسابق صورت رودخانه به آب ایالت جریان دو بین انصاف و حقوق تساوی اصل که نمود اعلام 1702 سال در دادگاه کرد.  شکایت
 ناداست مورد حقوقدانان توسط بسیاری موارد این مورد در و دارد می باز مشترک رودهای آب منابع از آمده و از دخالت در استفاده در

 ( Warth  1740:680) است گرفته قرار
 در که را مداخلاتی خود، 1732 ژوئن 28 مورخ رای در موز رودخانه آبهای انشعاب مورد در نیز المللی بین دادگستری دائمی دیوان
 حکم این قطی بر. د کر اعلام غیرقانونی بود، گرفته صورت هلند و بلژیک دولتین موافقت بدون رودخانه این آبهای انشعاب مورد

 فرانسه از موز رود.  ندهند انجام بلژیک و هلند بین منعقده 1863 کنوانسیون روح با مغایر اقدامی شدند موظف دولت دو هر
 شمال:  36- مربوط اختلاف در آلمان عالی دیوان همچنین دریای به بلژیک و هلند کشورهای از عبور از پس و گیرد می چشمهسر
 (.1362:134 گهر، فرشاد) ریزد می
 :ستا داده رارق تاکید مورد المللی های بین رودخانه مسیر تغییر مورد در را زیر اساسی اصل دو المللی، بین قضایی رویه کلی طور

 ول،معق حلهای راه یافتن برای آنها با بدون مذاکره و دیگر های دولت با مشورت بدون خود، سرزمین در ندارد حق دولتی هیچ -1
 دولت خسارت به شدن وارد سبب و کند دخالت رودخانه آب جریان در نحوی به که دولتی هر -2 .نماید رودها مسیر تغییر به اقدام
 المللی(. بین کنفرانسهای و نهادها در متخذه تصمیمات) بود خواهد وارده خسارات مسئول شود، دیگر

 و نموده اکیدت المللی بین های رودخانه  آب بر کشورها حاکمیت حق محدودیت مورد در انستیتو این:  الملل بین حقوق انستیتوی
 مسیر د،هستن سهیم رودخانه آب از استفاده در که هایی دولت یا دولت جلب موافقت بدون تواند نمی دولتی هیچ که است معتقد

 تصریح مادرید در خود 1711سال  اجلاس در انستیتو این.  شود دیگر ساحلی دولت به خسارت شدن وارد موجب و تغییر دهد را رود
اگر  یا و ردوآ وجود به رودخانه در تغییراتی قانونی مجوز کسب بدون و دیگر دولت رضایت جلب بدون تواندنمی دولتی هیچ :نمود

 یا تقیممس طور به ندارد دولتی حق هیچ. گردد دیگر دولت به خسارت شدن وارد سبب و نکند اقداماتی جلوگیری انجام چنین از
 یا تقیممس برداری بهره به که کند برداری بهره رودخانه آب نحوی از به خود سرزمین در شرکتها یا اشخاص توسط مستقیم غیر
  1زیان برساند. دیگر دولتهای مستقیم غیر
 

 اقدامات پیشرو

                                                           
1 Institute of int'l Law, Yearbook, 1911 vol 24p. 365 
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چند کشور وجود  ایدو  انیم یمشترک و جار یدر مورد استفاده از آب ها یو کامل قیالملل، عهدنامه ها و مقررات دق نیدر سطح ب
 ندارد.

 یآب یها انیاز جر یران یکشت ریغ یاستفاده ونیاست که به کنوانس یی(، از کشورهالیی)اسرا یاشغال نیو فلسط نیمانند چ هیترک
هان مشترک ج نیریآب ش یها انیناظر بر جر یالملل نیشده و تنها عهدنامه ب بیتصو ورکیویدر ن 1772که در سال  یالملل نیب

مشترک برخوردارند،  ینیرزمیو ز ینیرو زم نیریآب ش یها انیرا که از جر یین عهدنامه، کشورهایا 6است. ماده  وستهیاست، نپ
از وارد ساختن  یهم دولت ها را به خوددار 2کند. ماده  یمتعهد م یآب انیمنصفانه و معقول از آن جر میده و تقسبه حفاظت، استفا

 سازد. یکنند، ملزم میم ستفادها یآب انیکه از آن جر یگرید یقابل توجه به کشورها بیآس
و  هیبه خصوص محدوده کردستان ترک یو محل یجوامع بوم یبر رو ی این پروژهمنف میمستق ریتاث ،در طرح گاپ نکته قابل تامل

املا ک کردیرو نیخود را نشان داده است. ا راتیاست که تاث رانیعراق و ا ه،یدر سور یو بوم یجوامع محل یعلاوه بر آن بر زندگ
منطبق  دیبا یاتوسعه  میعظ یشود حتما پروژه ها و برنامه ها یکه متذکر م"است  UNDRIP، یجوامع بوم تیرعا هیانیبا ب ریمغا

 هست زین ییزا ابانیمقابله با ب هیانیب ای UNCCDنقض کننده،  هیدر ترک یپروژه سدساز . "باشد یو محل یبا حقوق جوامع بوم
 ای را در عراق به وجود آورده است.زایی گستردهچرا که بیابان
 یبرا یادیکند انسان از حقوق بن یکه اعلام م"زیسازمان حقوق بشر ن یجهان هیانینقض کننده ماده اول ب هیترک یپروژه سدساز

 باشد. یم "دهد را برخودار است یتوام با سعادت م یکه به او اجازه زندگ یطیدر مح یمناسب زندگ طیو شرا یبرابر ،یداشتن آزاد
ند. عراق طه ادعا کراب نیتواند در ا یاست که م یکند، عراق تنها کشور تیشکا سویلیتواند از ساخت سد ا یطبق قانون نم رانیا

که  یخواسته است که حق آبه ا هیسد اعتراض کرده است. در واقع از ترک نینسبت به ساخت ا یمالک ینور یرسما از زمان آقا
روابط دوستانه  مانی)پ 1746در سال  هیکرده همچنان متعهد باشد. عراق و ترک یم دایپ تصاصبه عراق اخ یالمل نیطبق تعهدات ب

کند که عراق را در مورد  یموافقت م هیاست، دولت ترک نیآن چن کیپروتکل شماره  6امضا کرده اند که ماده ( را یگیو همسا
آن ها، به منظور آن که تا حد امکان منافع  یشاخه ها ای تدجله و فرا یرودخانه ها یهرگونه پروژه مرتبط با ساخت و ساز بر رو

  (.1372)شمس، علیرضا،  نسرین، مصطفی ازدشود، آگاه س نیتأم هیمنافع ترک نیعراق و همچن
 یفن تهیو توافق با کم المللینیب یآب هایانیاز جر رمجازیاستفاده غ ونیبر اساس کنوانس اندیمدع هیهر دو کشور عراق و سور

قرار ریتأث دجله و فرات را تحت هایکه آب یمیپروژه عظ نیو توسعه چن جادیقبل از ا هی، ترک1780شده در سال  سیمشترک تأس
خاک و  شیدو رودخانه منجر به فرسا نیآب ا انیاند کاهش جرنگران نیها همچنداد. آنیکشورها اطلاع م نیبه ا دی، بادهد
پروژه  یکه قبل از اجرا یشده بشود، موضوع یاریکه قبلاً آب یدر مناطق نیزم یو بالارفتن سطح شور زگردهایسطح ر شیافزا

GAP مشاهده شد. ایاسد کاراک لیپس از تکم 
اقدام دولت اعتراض  نینسبت به ا هیترک یسدساز یهااز همان آغاز پروژه رانیعراق و ا ه،یسور ه،یدر ترک یمردم یهاسازمان

 المللینیب یطیمح ستیز یهانزد سازمان تیبه مخالفت و شکا ییهانیو کمپ نارهایسم یبا برگزار تلفکرده و به اشکال مخ
 تیکند اما در نها جادیا GAPدر پروسه  ییهاداده و توانسته وقفه جهینت یهر از چند گاه یاعتراض هایموج نیدست زدند. هرچند ا

آلمان و  ه،یاز ترک یمدن یهاسازمان یبا همراه زیمردم نهاد عراق ن یهاانبه راه خود ادامه داده است. سازم میپروژه عظ نیا
سد »گزارش را با عنوان  2016سازمان ملل در سال  یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصادحقوق  تهینشست کم نیدر پنجاه و ششم کایآمر

و  یحقوق مدن یجهان مانیرا خلاف پ سویلیکه در آن احداث سد ا یارائه دادند. گزارش« و اثرات آن بر حقوق بشر عراق سویلیا
 .داندیم ICESCR)) یو فرهنگ یاجتماع ،یحقوق اقتصاد یجهان مانیپ نیو همچن(  (ICCPRیاسیس

باعث کمبود آب در منطقه شده است. به  هیترک یاز سدساز یناش یستیز طیو مح یاجتماع ،یاقتصاد یمهم بحران ها مسئله
 نیخواهد کرد. ا دایپ شیدرصد افزا 60به مقدار  انهیآب در منطقه خاورم یتقاضا 2046کرده اند تا سال  ینیب شیکه پ یگونه ا

کشورها  هفیوظ نیتر یمنابع آب اصل حیصح تیریاست و مد یقطع ندهیاست که بحران آب در آ نیانشان دهنده  ر،یمقدار چشمگ
 و دولت هاست. 

مکعب مجموع آب دو رودخانه دجله و فرات کاهش  لومتریک 114، 2010تا  2003که در هفت سال از  میدر نظر داشته باش دیبا
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حران ب ،یاقتصاد یو بحران ها زگردیر ،یخشکسال جادیا ،یکشاورز یها نیبر زم یمیمستق ریکاهش، تاث نیا  کرده است. دایپ

برخورد  و ردیمورد توجه قرار نگ دهیپد نیو منطقه  منجر شده است. قطعا اگر ا هیدر ترک یستیز طیمح یو بحران ها یاجتماع یها
از  کیپلماتید روابط قید از طریبا رانیا جهیبود در نت میخواه یشتریب اریبس یمنف یامدهایما شاهد پ ندهیدر آ رد،یبا آن صورت نگ

 بکند. یریجلوگ سویلیادامه ساخت و افتتاح سد ا
 یگ هاشاهر نیبا دو رودخانه دجله و فرات، ا یبه رفتار بهتر هیهمسا یرا در ارتباط با کشورها هیتواند دولت ترک یکه م یزیچ 

از نظر  هیاست. ترک کیپلماتیسالم و فعال د اسباتوادار کند، من رانیا یجنوب عراق و جنوب غرب یرودان و تالاب ها انیبخش م
منطقه  یبا کشور ها یبازرگان یمبادله ها ازمندین نیهمچن هیهستند. ترک ینظر غن نیاز ا رانیاست و عراق و ا ریفق یمنابع انرژ
 .ردیقرار گ یپلماسید هیماتواند دست یها م نیاست و ا

استاندارد  تیخواسته، رعا نیتحقق ا یبرا طیاز شرا یکیبه اروپا است،  وستنیست که خواستار پها اسال هیترک گر،ید یاز سو 
شد،  هیته 2006که در سال  هیبه آن اتحاد وستنیپ یبرا هیترک شرفتیاروپا در گزارش پ ی هیاست. اتحاد یستیز طیمح یها

ها بر  تیفعال یفرامرز یناظر بر اثرگذار مانیپ نیا 17است. اصل  وستهیاسپو پ یستیز طیمح مانیبه پ هیاشاره داشته که ترک
 یساز میو حق مشارکت در تصم یستیز طیبه اطلاعات مح یآرهوس که حق دسترس مانیبه پ نیهمچن هیاست ترک ستیز طیمح
در سامانه  نیکار را بکند. همچن نیا کینزد ندهیو قصد هم ندارد که در آ وستهیشناسد، نپ یم تیرا به رسم یستیز طیمح یها

 .یمرانع یها تیفعال یشده و نه موضوع اثرات فرامرز دهید یستیز طیاثرات مح کیاستراتژ یابینه ارز هیترک یقانون گذار
 وظایف دیپلماسی 

، ساز "جنگ های آینده از بلایاندیشه در امان اشتن نسل "سازمان ملل متحد برای دستیابی به فلسفه اساسی تاسیس خود، یعنی 
ی از این موارد نیز یک "دیپلماسی پیشگیرانه"های مختلف را مبتنی بر تفسیر خود از آن را طراحی کرده است. و یا گفتمان و کارها

ونه هرگ"تر به ماهیت و هدف اصلی، که در نگاه هامر شولد به معنایاست که تاریخی به عمر ملل متحد است. با نگاهی دقیق
ها به درگیری، و محدود کردن دامنه میان دو طرف دعوا، پیشگیری از تشدید تخاصمعملی با هدف پیشگیری از بروز تخاصم 

 است. "مخاصمات فصلی
 گرید ینامه ها مانیو پ مانیپ نیتوانند از ا یخوب داشته باشند، م یاسیقدرتمند جهان رابطه س یبا کشورها ران،یاگر عراق و ا

 استفاده کنند. خود یو گرفتن حقابه ها هیدر فشار گذاشتن ترک یبرا
 ،یمیاقل راتییتعهدات تغ س،یمثل اجلاس پار یالملل نیب یونهاینرسد، کنوانس جهیبه نت کیپلماتید یکه راه حل ها یصورت در

 یرینها جهت جلوگتوان از ا یهستند که م یمونترال از جمله مراجع ونیها، کنوانستالاب ونیکنوانس ،ییزا ابانیمبارزه با ب ونیکنوانس
از جمله  یغرب جنوب یایمنطقه آس یرا متوجه کشورها یتعهدات یالملل نیب یها نیکنوانس نینمود، ا فادهاست سویلیت سد ااز ساخ

کنند که  یطراح یتوسعه را به نحو دمانیکشورها را متعهد کرده تا چ نیکه ا یعربستان کرده است. تعهدات ران،یا ه،یسور ه،یترک
 (.1372)مصفا، نسرین طقه نشودقابل جبران من ریغ بیمنجر به تخر

 نیربا بزرگت رانیکند. ا یدگیالملل و دادگاه لاهه رس نیسازمان ب قیتعهدات را از طر نیتواند ا یم تیدر نها رانیخارجه ا وزارت
. میه( بدنیالنهر نیرود )ب انیرا در قبال مردمان م یتیجنا نیاجازه چن دیروبه روست. ما نبا خیخود در تار یطیمح ستیخطر ز

با نگاه  یادامه زندگ تیفیک شیبا هدف افزا انهیو صلح جو یمدن تیفعال کیوزارت خارجه مردم هم با اتحاد در  یپلماسیعلاوه بر د
 کل سازمان ملل متحد که در دوازدهم ریتومار مراتب اعتراض خود را به دب یو امضا نیکمپ لیتوانند با تشک یم داریتوسعه پا

 شود اعلام کنند. یوارد تهران م رماهیت
 

 گیرینتیجه

 ستمیخوردن سسدها، برهم اچهیاز سطح در ریو صنعت، تبخ یکشاورز یبرداشت آب برا یشده، اثر تجمعانجام یبر اساس برآوردها
 له ودج یآب ورود یدب ،یدر دو دهه آت تواندیم ،یمیاقل راتییو تغ نیزم شیدو رودخانه و گرما نیا زیحوضه آبخ ک،یدرولوژیه

 کاهش دهد. رصدد 80فرات به عراق را در حدود 

                                                           
 .8227، کد خبر 1376شهریور  26روزنامه آفتاب اقتصادی، سدسازی خود محورانه  
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از منابع  شتریبه دست آوردن سهم ب یمنطقه برا یکشور ها انیم دیآب، کمبود منابع، رقابت شد یتقاضا شیافزابر این اساس با 
در منطقه را کم  یآب یها یهمکار یاند که دورنما یها عوامل یکه خارج از قلمرو شان قرار دارد و وجود جنگ و نا امن یا یآب

 یمکارو گسترش ه یصلح پرور یبرا یاز آن به عنوان ابزار یریمساله آب و بهره گ تیرنگ ساخته است با آن هم توجه به حساس
 شود:  یاز آن ها نام برده م  لایه است که ذ مواج ییبا چالش ها یمنطقه ا یها

و مشارکت معقول و منصفانه از منابع  یصه بهره برداردر عر یمنطقه ا یها یهمکار یمشخص برا یچهارچوب حقوق کینبود 
 .قهمنط یآب

 تیو امن کیژاسترات یدر حوزه ها یبه اصول تفکر سنت یمنطقه و پابند یو پژوهش یدر روند تحول افکار در مراکز مطالعات یکند
 یخود در کشورها کیژاسترات نموده و به دنبال گمشده عمق فیتعر ینظام یتیامن تیرا با ماه یمل تیکه هنوز هم امن یمل

 .باشند یم یتیو امن یظامن یابزارها قیاز طر هیهمسا
و  یکیدرولوژیپردازش و مبادله اطلاعات ه ،یمنابع آب، جمع آور تیریآن ها در حوزه مد یو ناکارآمد یتیریمد یضعف ساختارها

 ی.عیطب یها دهیپد نیعوامل موثر بر ا ییو شناسا یکیولوژامت
 راتیتغ یو فرا مل یعیمنطقه و عملکرد طب یدر کشورها یدرولوژیآب و ه یمل یساختارها یا رهیو جز یتفکر مل انیوجود تضاد م

 (.1382)نجیب آقا فهیم، زیآبر یو حوزه ها یمیاقل
 کنند: یشتریتمرکز ب لیموارد ذ یمنطقه رو یشود تا کشورهایفوق پشنهاد م یبه خاطر غلبه بر چالش ها

تواند به بروز جنگ دامن زده و به  یاز آن دارد که آب به طور بالقوه و بالفعل م تیدانشمندان حوزه آب، حکا یها لیو تحل هیتجز
پلی نوان توانند به ع یشوند م تیریمشترک به شکل درست مد زیآبر ی. اما اگر حوزه هاردیمورد استفاده قرار گ یعنوان ابزار جنگ

 در منطقه به کار گرفته شوند. یو صلح پرور یمکاررابطه ها، گسترش ه میتحک و جادیا برای 
 تسیز طیو حفظ مح یاقتصاد یفرصت ها ی،مل تیامن هایچون دغدغه یمشترک توسط عوامل یکه آب ها نیبا درنظرداشت ا

مثابه  به دیمشترک از آب را نبا یاستفاده ها دگاه،ید نیباشند، از ا یکشورها م نیتر از روابط ببه هم گره خورده اند که بزرگ
 یها یگونه که وابستگهمان قای. دقدیعمل نما یگریکشور به مفهوم ضرر کشور د کیکه در آن منفعت  ستینگر یمعامله ا
تواند  یم زیمشترک در امور آب ن یهمه در بر داشته باشد، وابستگ یرا برا یتواند گسترش منافع اقتصادیم یو تجارت یاقتصاد

به هر  ای ابدیتوسعه ن یکه همکار یصادق است. در صورت زین هیعکس قض ن،یود. با وجود اش یموجب گسترش منافع اقتصاد
 ،یعاجتما یها یثبات یب ،یطیمح ستیز یبحران ها گر،یکشورها خواهد شد. به عبارت د مهآن متوجه ه انیقطع شود، ز یلیدل

 خواهد بود. نهیزم نیدر ا یها و عدم همکار یاز عواقب مسلم کم کار یگسترده و فقر اقتصاد یخشونت ها

ل ح یمشترک قرار دارند مانند مدل ها زیبرآ یکه در حوزه ها ییکشورها انیم یمبادله تجارب سودمند در مورد حل اختلافات آب
 یتیریو مد ینظارت یو ساختارها ساتیتأس ،یآب یمرتبط به حوزه ها یکیدرولوژیاختلاف، معاهدات و توافقنامه ها، اطلاعات ه

 وثرم یتواند در حل اختلافات آب یمشترک م یو معلومات یمرکز مطالعات کی جادیا قیمنطقه از طر یکشورها انیم رهیو غ مشترک
ته را پشت سر گذاش یمشابه یکه مشکلات و چالش ها یآب یحوزه ها ریمشابه در سا یمورد اقتباس از نمونه ها نیواقع شود. در ا

 د.و سودمند واقع شو دیتواند مف یاند م

هماهنگ و  یو پروژه ها یگذار استینشان دادن منافع مشترک در توسعه س قیرا فقط از طر یمنطقه ا یآب یها یهمکار
 در بر داشته و از وارد آمدن خسارت یشرکت کنندگان متعدد منافع یها برا یهمکار نیکه ا یکرد، طور قیتوان تشو یدوجانبه م

 کند. یریجلوگ

سته و واب هیقابل تجز ریرا غ «ستیز طیصلح، توسعه و حفاظت از مح»که  ستیز طیدر مورد مح ویر هیاعلام  26 با توجه به اصل
 یاکشوره انیم یآب یها یباشد بناء همکار یم ستیز طیو مهم مح یاز عناصر  اصل یکیکه آب  ییبه هم دانسته و از آن جا

 ریغ یاه انیدر منطقه مبدل شده که غفلت در مورد آن زو گسترش ثبات  یصلح پرور یاز عوامل اصل یکیتواند به  یمنطقه م
 خواهد ساخت. ندهیامروز و آ یرا متوجه نسل ها یقابل جبران
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 یآب در مصارف شهر یو تابع تقاضا ینظام تعرفه، ارزش اقتصاد لیتحل
 

 2، رضا کریمی بابا احمدی1مرتضی تهامی پور زرندی

 m_tahami@sbu.ac.irنویسنده مسئول،  ،استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران -1
 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. -2

 
 بشر دارد، یاتح ادامه برای بدیلیبی نقش و اجتماعی شناخته شده-اقتصادی کالایی عنوان در دنیای امروز به آب با توجه به اینکه

در این  .بسیار ضروری است تقاضا عرضه و بین توازن حفظ بر ابزارهای اقتصادی برای استفاده از آن با تاکید صحیح مدیریت
گذاری ت تقاضا مانند قیم آب باعث شده است که توجه سیاستگذاران عمدتاً به ابزارهای اقتصادی مدیریت عرضه ارتباط، محدودیت

ابع تقاضا و کششهای آب برای مصارف خانگی می و تحلیل ت اقتصادی ارزش برآورد پژوهش این هدف بنابراین معطوف گردد.
 توابع رسیونی،رگ تحلیل از استفاده با منظور، این برای. باشد باشد که می تواند زمینه ساز سیاست قیمتگذاری موثر در بخش آب

 به تمایل رمشروط، حداکث گذاریارزش با استفاده از الگوی سپس. است شده برآورد مصرف طبقات تفکیک ها بهو کشش تقاضا
 386 تکمیل و آوریجمع اطلاعات مورد نیاز از طریق. است مشترکین برآورد گردیده و با تعرفه های فعلی مقایسه شده پرداخت

قیمتی  کشش داد نشان نتایج. آمد دست به موردنیاز 1376 سال زمانی مقطع در آبادنجف شهرستان شهری خانوارهای از پرسشنامه
 اقتصادی ارزش وزنی میانگین همچنین است. 32/0و   -22/0نظام تعرفه بلوکی فزاینده بین طبقات به ترتیب  و درآمدی با توجه به

است و تمایل  به ازای هر مترمکعب بین گروههای مصرف متغیر ریال 7327 تا 6664 از شهرستان این شهری خانوارهای برای آب
 تعرفه از تربیش آب اقتصادی ارزش مصرف، طبقات همه در های تحقیق،یافته طبق. تر می باشدبه پرداخت گروه پرمصرف پایین

پلکانی  ورتصبه و با توجه به کشش قیمتی غیرصفر آن، گیرد قرار مورد بازنگری آب تعرفه که شودمی پیشنهاد لذا است، جاری
 باشند و به کاهش داشته تریافشف تصویر مصرفی آب هزینه از شهری خانوارهای که ایگونهبه یابد، افزایش در طول زمان

 . مصرف آب در بلندمدت منجر گردد
 

 آباد.نجف شهرستان پرداخت، به تمایل مشروط، گذاریارزش روش آب، تعرفه خانگی، آب تقاضای: های کلیدیواژه
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 مقدمه -1

 از دارد. آب همچنین، یک کالایطور مستمر در هر زمان و مکان به آن نیآب یک منبع طبیعی، کمیاب، حیاتی است که انسان به
وزیع دسترس، تگردد. در ایران محدودیت آب قابلباارزش و غیرقابل جایگزین در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها محسوب می

ر گاهی و نوع و شیوه تولید محصولات زراعی از منظغیریکنواخت آن در سطح کشور، الگوی نامناسب شهرنشینی و مراکز سکونت
دسترس رو، تأمین آب قابلری با اقلیم، تأمین آب موردنیاز را در بسیاری از مناطق کشور با مشکل مواجه ساخته است. ازاینسازگا

 (.1376و چاری رهی،  1376شود )مولایی، ها محسوب میهای مهم برای دولتو مطمئن یکی از چالش
سطح زندگی، تقاضا برای آب باکیفیت مناسب در حال افزایش  با گسترش روزافزون جمعیت شهرها، توسعه امکانات و بالا رفتن

الامکان توان تنها به ایجاد و یا توسعه منابع آب تکیه کرد، بلکه لازم است حتیاست. از طرفی به دلیل محدودیت منابع آب نمی
 (.1388میزان نیاز به تأمین آب را کاهش داد )صبوحی و نوبخت، 

گیری مطلوب از نهاده آب، دارای اهمیت فراوانی است. هکارهای علمی و مدیریتی مناسب جهت بهرهبنابراین، اتخاذ تدابیر و را
ه، باشد که از سوی عرضمسئله اصلی در مدیریت اقتصادی منابع آبی در هر منطقه، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آن می

ف هایی برای کاهش مصرامتعارف و...؛ و از سوی تقاضا، سیاستهای نها، شیرین کردن آب دریا و استفاده از آباستفاده از پساب
 (.2006، 1کارهایی با کارایی بالای آب موردتوجه قرارگرفته است )لاچ و همکارانو استفاده از راه

یت ربیش از دو دهه است که جهان به این نتیجه مهم رسیده است که  در مدیریت منابع آب باید بیشتر به مدیریت تقاضا تا مدی
 اند. مدیریت تلفیقی دو سیاست کلی و یک هدفنظران مدیریت تلفیقی آب را مطرح نمودهعرضه توجه کرد. بدین منظور صاحب

عنوان یک کالای اقتصادی، اجتماعی و با آب باید به-1اند از: های مدیریت تلفیقی عبارتاصلی را دربرمی گیرد. سیاست
کند باید در چارچوبی یکپارچه تحلیل شود. هایی که مدیریت آب را هدایت میها و گزینهسیاست -2محیطی  برخورد شود و زیست

واسطه آن، توسعه پایدار، کارایی و مصرف عادلانه منابع آب حاصل شود همچنین هدف اصلی مدیریت تلفیقی این است که به
 (.1383چی، )تجریشی و ابریشم

بندی کرد سازمانی و فرهنگی تقسیم-دسته، ابزارهای اقتصادی، قانونی 3توان به میدر این ارتباط، ابزارهای مدیریت تقاضا را 
 (:2002، 2)مولا و سلمان

. ابزارهای اقتصادی: اقتصاددانان معتقدند که آب یک کالای خصوصی بوده و قیمت آن بایستی از طریق بازار رقابتی مشخص 1
زیست ( در مورد آب و محیط1772شود از نتایج کنفرانس دوبلین )لقی میعنوان یک کالای اقتصادی تشود. این نکته که آب به

گذاری آب، نظام تعرفه و ارتقای بازارهای مناسب آب و شده است. ابزارهای اقتصادی مفاهیمی از قبیل بهبود هزینه، قیمتگزارش
 ... را دربرمی گیرد.

ه، حفاظت بندی استفادتقاضا و استفاده از آب مانند حقوق آب، اولویت. ابزارهای قانونی و سازمانی: شامل قوانینی برای مدیریت 2
هیئت  های مختلف آب وباشد. این ابزارها بایستی با سازوکارهایی که مشوق هماهنگی بین بخشاز کمیت و کیفیت آب و ... می

 اجرایی است تکمیل شوند. 
ش آگاهی کاربران و بالا بردن ظرفیتشان برای منطقی ساختن تقاضا و . ابزار فرهنگی: این ابزار، مدیریت تقاضای آب را با افزای3

 ده است.شهای تخصصی برخی از ابزارهایی است که بدین منظور توصیه کند. گسترش خدمات و کارگاهاستفاده از آب، اعمال می
با  بحث قرارگرفته و المللی موردها در سطح بینگذاری آن در طول دههارزش اقتصادی آب، نظام تعرفه و موضوع چگونگی قیمت

های های آن در سالگذاری و روشافزایش محدودیت و کمیابی آب در بعضی از نقاط دنیا از جمله ایران بحث نظام تعرفه، قیمت
ریزی منابع و مدیریت تقاضای آب است. گذاری و برنامهمهمی از سیاست بخشگذاری آب اخیر شدت گرفته است. اصولاً قیمت

بخشد و داری وضعیت عملیات مدیریت آب را بهبود میطور معنیگذاری آب بهگذاری معتقدند که سیاست قیمتداران قیمتطرف
آب را  کنندگان، امکان استفاده منطقی ازتأثیر در رفتار مصرف بعلتو  پوشاندههای خدمات آب را طور جزئی یا کلی هزینهاساساً به

 (.1388سازد )شجری و همکاران، گذاری در منابع پایدار را مهیا میسرمایه لازم نیز زمینه سرمایه کند و از طریق تأمینفراهم می
                                                           

 Lach et al 

 Mualla & Salman 
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گذاری آب شهری نشان می دهد که مبنای نرخگذاری در بند الف ماده تحلیل بر اسناد بالادستی کشور در زمینه نظام تعرفه و نرخ
و استهلاک با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه است که قانون توزیع عادلانه آب، دریافت هزینه های جاری  33

منطبق با اصول اقتصادی است. در حالیکه در حال حاضر، بجای اجرای این مسیر، دریافت تعرفه آب بر اساس آئین نامه های 
 های متولی آب و وضعیتشرکتداخلی وزارت نیرو انجام می گیرد و منجر به یک نظام قیمتگذای غیرکارا، عدم پوشش هزینه 

 1382بحرانی در منابع آب شده است. این در حالی است که در خط مشی های درازمدت بخش آب مصوب هیات وزیران در سال 
تعیین نرخ آب در مصارف مختلف باید به گونه ای باشد که نیازهای پایه شرب و بهداشت در چارچوب الگوی »تاکید شده که 

وستا بطور ترجیحی تأمین و برای مصارف فراتر از آن با توجه به تأمین مالی و تنوع بخشی به این منابع، در مصرف برای شهر و ر
. «مرحله اول هزینه های بهره برداری و نگهداری پوشش داده شود و در مرحله بعدی بازیافت هزینه های سرمایه ای را تأمین نماید

هیأت وزیران قیمت گذاری آب باید به گونه ای باشد که همگام  1384آب مصوب همچنین بر اساس سند فرابخشی مدیریت منابع 
با اصلاح ساختار اقتصادی کشور متوسط قیمت به سمت هزینه نهایی میل کند. تخصیص آب به سایر مصارف در قالب سازو 

ار شرایط آب و هوایی و مقدکارهای اقتصادی باشد و تعیین ضوابط نرخگذاری و تعرفه مناسب با درنظر گرفتن نوع محصول، 
مصرف برای تعیین الگوی مصرف صورت پذیرد. تاکید بر اصول اقتصادی در قیمتگذاری و مجوز تبعیض قیمت در قانون هدفمند 

نیز تاکید شده است. طبق این قانون، دولت مجاز است قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب  1387کردن یارانه ها در سال 
کند. میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود را تعیین 

تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده که به تدریج 
 آن باشد.
 یین کند.بازده تعهای تأمین، انتقال و توزیع با رعایت با در نظر گرفتن هزینهم شده آب را دولت مکلف است قیمت تما -1تبصره 

 ست.اترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز تعیین قیمت -2تبصره

کار اقتصادی و ارزش اقتصادی در تعیین قیمت مناسب آب همانگونه که ملاحظه می شود در اسناد بالادستی بر توجه به ساز و 
مدیریت تقاضا بسته ای از استراتژیهای اقتصادی، فنی، اجتماعی و ... می باشد که استراتژی تاکید شده است. لازم به ذکر است که 

جارت آب آب، تبازار  ذاری،گهای اقتصادی مدیریت تقاضای آب می توان به قیمتاقتصادی موثرترین آنهاست. از جمله استراتژی
گذاری را به عنوان موثرترین استراتژی مجازی، افزایش بهره وری و ... اشاره کرد. تجربیات گذشته، سیاستهای مربوط به قیمت

 (. 2016و همکاران،  1نماید. )مارزانومیمعرفی 

شود؟ ذاری میگادستی، آب کمتر از قیمت واقعی، نرخشود آن است که چرا علیرغم تاکید اسناد بالسوالی که در این ارتباط ایجاد می
این سوال را شاید بتوان با توجه به اهداف نظام تعرفه و نرخ گذاری پاسخ داد. مجموعه اهدافی که سیاستگذار در نظام تعرفه آب 

وسعه های زیست محیطی، تدنبال می کند را می توان به دو دسته اهداف اقتصادی )بازیافت هزینه و کارایی شرکتهای آب، هزینه 
پایدار و افزایش رفاه نسل بعد و ...( و اهداف اجتماعی )کاهش تنش های اجتماعی، برابری، بهبود توزیع درآمد و ...( تقسیم کرد. 

ذاری گرسد توجه بیش از حد به بعد اجتماعی اهداف نظام تعرفه آب باعث شده است بعد اقتصادی و بویژه سیاست قیمتبه نظر می
اثر بودن آن قضاوت شود. بنابراین، به نظر می رسد متر مورد توجه قرار گیرد و حتی بدون مطالعات دقیق و آزمایشی در مورد بیک

شاید بتوان با اصلاح نظام قیمتگذاری و استفاده از رویکرد تبعیض قیمت، ضمن رعایت جنبه های اجتماعی به کارآمدی اقتصادی 
یت گذاری به عنوان موثرترین و سریعترین استراتژی مدیرت دیگر، وقتی تجربیات جهانی بر قیمتنظام تعرفه کمک کرد. به عبار

واند باعث های مکمل غیرقیمتی می تگذاری همراه با ترکیبی از سیاستقیمت تقاضای آب تاکید دارد، بیانگر آن است که سیاست
 همسو شدن اهداف اقتصادی و اجتماعی نظام تعرفه گردد. 

 شینه تحقیقپی -2
ای هدر این بند ابتدا تحلیلی بر مطالعات انجام شده صورت می گیرد، سپس ساختار تاریخی نظام تعرفه کشور بررسی و درس آموخته

گردد. مطالعات مربوط به تحلیل نظام تعرفه و تقاضای آب خانگی شود و در نهایت به برخی تجربیات جهانی اشاره میآن بیان می

                                                           
 Marzano 
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سه بخش تقسیم نمود: گروه اول، به بررسی تخمین تابع تقاضای آب شرب پرداخته اند، از جمله مطالعات این گروه توان به را می
 (1373( تابش و دیگران )1373( ادیب پور و شیرآشتیانی )1373(، سهیلی و دیگران )1373می توان به سایه میری و همکاران )

(، کنث و 2007) 3(، چن و همکاران2014) 2(، ویچمن1727) 1(، دانیلسون1388( صبوحی و نوبخت )1388و دیگران ) صالح نیا
( اشاره کرد. گروه دوم، برآورد ارزش اقتصادی و 2012) 6همکاران ( و بینت و2008) 6(، ژایاوانگ و همکاران2013) 4همکاران

(، 1370تمایل به پرداخت برای آب شرب را مورد بررسی قرار داده اند که از جمله آنها می توان زارع پور، تهامی پور و شاوردی )
( را نام برد. در 2012) 8( و آمواه2016) 2(، رای آلکا1376(، اکبرپور و همکاران )1370(، راسخی و حسینی )1376چاری رهی )

نهایت گروه سوم، به مطالعات مربوط به نظام تعرفه و قیمتگذاری آب شرب مربوط می شود که برخی از آنها عبارت از معبودی و 
 ( و سجادی فر و1376(، تهامی پور و همکاران )1376(، تهامی پور و یزدانی )1374(، یزدانی و تهامی پور )1372همکاران )
(، روییس 2010) 11(، هواوانگ و دیگران2007)  10(، دودا دیاکیت و دیگران2016) 7(، مارتا سوارز وارلا و دیگران1376همکاران )
 ( می باشند. 2008) 12(، رویجزا و همکاران2004) 16و رینود 16(، گارسیا2010) 14و دوماس 13(، نور2008) 12و دیگران

تعددی بر میزان مصرف آب در مصارف خانگی موثر هستند که از جمله آنها می جمع بندی مطالعات نشان می دهد که عوامل م
های ساختمان، میزان و فشار آب در دسترس، شاخص قیمت های خانوار، بعد خانوار، ویژگیتوان به دمای هوا، درآمد خانوار، ویژگی

ابع تقاضای آب بخش خانگی، قدر مطلق کشش کالای مصرفی و ... اشاره کرد. همچنین در تمامی مطالعات مربوط به برآورد تو
ک عنوان یشده است که در مورد کشش درآمدی حاکی از ضروری بودن آب بهقیمتی و درآمدی تقاضای آب کمتر از یک محاسبه

 باشد؛ به عبارت دیگر حساسیت پایین تقاضای آب خانگی نسبت به تغییرات قیمت و درآمد به ضروری و ارزانکالای اقتصادی می
تواند به گردد. اما نکته مهم این است که صفر نبودن کشش قیمتی آب، نشان می دهد که افزایش تعرفه میبودن آن مرتبط می

 ویژه زمانی که قیمت آب به قیمت واقعی آن نزدیک شود. عنوان راهکاری موثر در جهت کاهش مصرف آب به کار گرفته شود؛ به
اس المللی مرتبط با آب، قیمت فروش آب بایستی بر اسهد که مطابق توصیه نهادهای بیندبررسی تجربیات جهانی نیز نشان می

توسعه کنندگان باشد و طی چند دهه اخیر بیشتر کشورهای پیشرفته و درحالشده واقعی و اتکا به قدرت مالی مصرفقیمت تمام
بلوک افزایشی و بلوک کاهنده بیشتر مورداستفاده ، 17، شارژ حجمی ثابت18های شارژ ثابتاند. روشقیمت فروش را تعدیل کرده

درصد شارژ  70که در کشور هلند طوریهای آب کشورهای هلند، بلژیک و آلمان بیشتر شارژ حجمی است؛ بهگیرد. تعرفهقرار می
ی اسی، اجتماعهای قانونی و شرایط مناسب سیشود. عدم محدودیتدرصد بلوک افزایشی انجام می 3درصد شارژ ثابت و  2حجمی، 

های بارز داری اقتصادی از مشخصههای بنگاهها و سهامدارها در تعیین )عدم تمرکز( و فعالیتو اقتصادی، دخالت شرکت
 (2012و  2007، 20باشد.)واکرباورگذاری در کشورهای اروپایی میقیمت

بلژیک در  نمارک، آلمان، هلند ونشان می دهد که سطح عمومی قیمت آب در کشورهای دا 21(2016گزارش هوش جهانی آب)
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ابزارهای کشورهای فوق در مدیریت مصرف تعیین  مقایسه با سایر کشورهای اروپایی در سطح بالایی قرار دارد؛ بنابراین یکی از
 (.1اروپایی بیشترین نرخ را به خود اختصاص است )جدول  قیمت فروش مناسب و اصولی است که در بین کشورهای

 

 )دلار( 2011قیمت فروش یک مترمکعب آب و فاضلاب برخی کشورها در سال . مقایسه 1جدول

 تعرفه فاضلاب تعرفه آب تعرفه ترکیبی کشور

 3,62 3,48 2,16 دانمارک

 2,73 2,63 6,66 آلمان

 1,81 1,72 3,23 فرانسه

 1,82 1,27 3,11 لهستان

 2,82 2,82 6,64 بلژیک

 0,67 1,17 1,88 پرتغال

 2,21 2,66 4,62 هلند

 0,62 1,47 2,11 اسپانیا

 .2016مأخذ:گزارش هوش جهانی آب،
 

گذاری و تعرفه در کشور هلند بر سه اصل تضمین کیفیت، منافع و پوشش هزینه های تامین آب استوار است. هر خانوار در قیمت
یورو  260ها، یت و کنترل سیلابیورو امن 126یورو آشامیدن،  160یورو برای آب و فاضلاب ) 260کشور هلند سالانه در حدود 

هزار یورو )خانواده  30ها که متوسط سطح درآمد خانوادهنماید، در حالییورو تصفیه فاضلاب( پرداخت می 126آوری فاضلاب و جمع
ند کدرصد درآمد سالانه خود را برای آب و فاضلاب پرداخت می 2,6باشد، یعنی هر مشترک حدود هزار یورو( می 18درآمد کم

 (.20161)گزارش آب هلند، 
انها گذاری در تمام کشور )سایر استترین و مبنای نرخاز طرفی تحلیل ساختار تعرفه آب شهری در شهر تهران به عنوان با سابقه

 1342دهد که صنعت آب در شهر تهران تا پیش از تاسیس وزارت آب و برق )سال ضریبی از شهر تهران می باشد( نشان می
شده است. به دلیل فقدان مطالعت علمی، شیوه نرخ گذاری در آن زمان سط شهرداری و سازمان آب تهران اداره میه.ش.( تو

بصورت ثابت و یکنواخت تعیین شده است. بعد از تاسیس وزارت آب و برق محاسبه نرخ آب بر اساس اصول علمی صورت گرفت. 
نظام نرخ تصاعدی  1367-63ران پیاده سازی شد و در ادامه در سالهای نظام تعرفه دو بخشی در شهر ته 1366در واقع، از سال 

 2نظام نرخ تصادعی به صورت خطوط شکسته 1367-22نظام نرخ تصاعدی خطی و در سالهای  1364-68ای، در سالهای پله
، هزینه های 1321 مدنظر قرار گرفت. لازم به ذکر است که و مقارن با شکل گیری شرکت آب و فاضلاب استان تهران در سال

ای و مجدداً نظام نرخ تصاعدی پله 1323-24بهره برداری و استهلاک مبنای تعیین تعرفه قرار گرفت. به همین ترتیب در سالهای 
به بعد با اجرای 1387نظام نرخ تصادعی به صورت خطوط شکسته اجرا شد و این روند ادامه یافت تا اینکه از سال  1326در سال 

دسازی یارانه ها، نظام تعرفه بصورت نرخ تصاعدی پله ای )بلوکی افزایشی( به مرحله اجرا گذاشته شد و تا امروز ادامه قانون هدفمن
 (.  1372و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور،  1384یافته است )رستم آبادی سفلی، 

-63ی های مصرف می باشد. در بازه زمانبلوک نکته قابل توجه دیگر در بررسی سیر تارخی نظام تعرفه آب شهری، تعداد طبقات یا
بلوک،  8شامل  1320-22بلوک، در بازه زمانی  4شامل  1364-67بلوک، در بازه زمانی  6تعداد بلوک های مصرف شامل  1367

انه ها ابلاغ قانون هدفمندی یاربلوک بوده است. با  6شامل  1326-88بلوک و در بازه زمانی  12شامل  1323-24در بازه زمانی 
طبقه مصرف تقسیم و برای هر طبقه، نرخ یکسان در کشور مصوب شد. در تدوین تعرفه ها 10، کاربران خانگی به 1387 در سال

به دلیل الزام قانون به اعمال متغیرهای کیفیت آب، هزینه استحصال و منطقه جغرافیایی، برای هر شهر، با توجه به موارد یاد شده، 
شد. این ضریب در نرخ یکسان هر طبقه مصرف ضرب و بدین ترتیب آب بها مربوط به هر طبقه مصرف  یک ضریب در نظر گرفته

                                                           
 Report Water Netherland, 2015 

ت. نی اسدر نظام نرخ گذاری تصادعی بصورت خطوط شکسته، مراحل مختلفی برای مصرف درنظر گرفته می شود و مقدار مصرف آب در هر مرحله تابع نرخ معی 

  فزایش می یابد.بطوری که با افزایش مصرف، میزان نرخ افزایش می یابد و از یک مرحله به بعد با افزایش خیلی کوچکی در مصرف، قیمت سریعاً ا
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 (.2آب غیرخانگی همچنان یکنواخت اعمال می شود )جدولاما نرخ در آن شهر محاسبه میشود.  

 فرمول محاسباتی و تعرفه های فروش آب خانگی در کشور -2جدول

 طبقات مصرف فرمول محاسباتی

    x 1،270 6 ≤ x >  0 

9،200 - x 1،730 10 ≤ x >  6 

3،200 - x 2،620 16 ≤ x >  10 

13،910 - x 3،220 20 ≤ x >  16 

44،310 - x 4،600 26 ≤ x >  20 

103،410 - x 2،080 30 ≤ x >  26 

112،110 - x 7،660 36 ≤ x >  30 

233،210 - x 12،820 40 ≤ x >  36 

114،010 - x 26،240 60 ≤ x >  40 

2،101،010 - x 60،480   x >  60 

 . 1374مأخذ: شرکت آب و فاضلاب استان تهران،                    
 

 4بررسی روند تحولات نظام تعرفه آب شهری نشان می دهد که اول اینکه تعداد پلکانهای مصرف نظم خاصی نداشته است و از 
ین سوال مطرح می شود که چه تعداد پلکان یا طبقه مصرف بهینه است؟ دوم اینکه شیوه پلکان متغیر بوده است. بنابراین، ا12تا 

تبعیض قیمت بین پلکان ها در مقاطع مختلف بصورت تصاعدی خطی، تصاعدی پله ای و تصاعدی با خطوط شکسته بوده است. 
فه ین سوال مطرح می شود که نوع طرح تعرضمن اینکه تجربیات جهانی نیز نمایانگر نظام های تعرفه متعددی است. بنابراین، ا

 گذاری برای تبعیض قیمتی مناسب است؟
گذاری آب در بخش خانگی، یک با توجه به موارد بیان شده، در حال حاضر در ایران و بیشتر کشورهای جهان، سیستم قیمت

بوده و طبقات  طبقات مصرف متفاوت های قیمتی تقاضا در کلیهگذاری بلوکی افزاینده است. در این سیستم، کششسیستم قیمت
که در محاسبه تعرفه طبقات، طرف تقاضای آب و در واقع تمایل و کنند. ولی از آنجا مصرف بالاتر تعرفه بیشتری را پرداخت می

های هفهای تعیین شده از نگاه اقتصادی بهینه نیست. به عبارت دیگر محاسبه تعرشده، تعرفهترجیحات مشترکین آب نادیده گرفته
آب در شرایطی که فقط به سمت عرضه توجه شود، کارایی لازم را نخواهد داشت و لذا در مقاله حاضر سعی گردیده که تمایل به 

 پرداخت مصرف کنندگان در طرف تقاضای آب بررسی شود تا به اصلاح نظام تعرفه و افزایش کارایی آن کمک گردد.

 روش تحقیق -9

 خت مشترکین آب خانگیبرآورد تمایل به پردا -9-1
گیری اندازهگردد. از جمله روشهای مربوط به اگر آب به مصارف شهری )خانگی( برسد، به عنوان یک کالای اقتصادی محسوب می

و روش مشاهده مبادلات  2، روش انتقال فایده1گذاری مشروطتوان به روش ارزشعنوان یک کالای نهایی میارزش اقتصادی آب به
گذاری مشروط جهت محاسبه میزان تمایل به پرداخت خانوارهای (. در این بررسی از روش ارزش2006اشاره کرد )یونگ،  3بازار آب

شده است. علت رجحان این روش بر سایر روش ها آن است که ابزاری قابل اعتماد، استاندارد  آباد استفادهشهری شهرستان نجف
کند و های مصرفی غیر بازاری منابع زیست محیطی را فراهم میهای غیرمصرفی و ارزشگیری ارزشپذیر برای اندازهو انعطاف

کند. لازم به ذکر است که از آنجا که تمایل به پرداخت تمایل به پرداخت افراد را در سناریو های بازار فرضی معین مشخص می
اد می باشد، از آن به عنوان ارزش اقتصادی ییت حاصل شده توسط فرد میبرای کالای اقتصادی مصرفی در واقع بیان ریالی مطلوب

گیری تمایل به پرداخت فرض شده که فرد مبلغ پیشنهادی برای ارزش آب شرب را براساس برای تعیین مدل جهت اندازهشود. 

                                                           
 Contingent valuation 

2 Benefit transfer method 
3  observation of water market transactions 
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 (:1784، 1نمانکند )هاپذیرد یا آن را به طور دیگری رد میماکزیمم کردن مطلوبیت خود تحت شرایط زیر می
 (1 )                                                                                        𝑈(1, 𝑌 − 𝐴; 𝑆) + 휀1 ≥ 𝑈(0, 𝑌; 𝑆) + 휀0 

U آورد. مطلوبیت غیرمستقیمی است که فرد به دست میY  وA  به ترتیب درآمد فرد و مبلغ پیشنهادی وS های دیگر ویژگی
باشد.اقتصادی است که تحت تأثیر سلیقه فردی می -اجتماعی 

0 1
,  ل طور برابر و مستقمتغیرهای تصادفی با میانگین صفر که به

 تواند به صورت زیر توصیف شود:می Uباشند. تفاوت مطلوبیت اند، میشدهتوزیع
 (2 )                                                                             

1 0U U(1,Y A;S) U(O,Y;S) ( )      
 

 

کیفی  باشد که به یک مدلگذاری مشروط، دارای یک متغیر وابسته با انتخاب دوگانه میفرمت پرسشنامه دوگانه در بررسی ارزش
و  1774گیرند )هانمان، های انتخاب کیفی مورد استفاده قرار میهای لاجیت و پروبیت برای روشانتخابی نیاز دارد. معمولاً مدل

 (.1772، 2لی
گیرد در ادبیات اقتصادسنجی و مطالعات اقتصادی برخی موارد در الگوهای رگرسیونی متغیر وابسته بیشتر از یک مقدار به خود می

 شود. یکی از مشهورترین و پرکاربردترین مدل ها در این قسمت،گفته می3متغیر وابسته موهومی اصطلاح به این نوع متغیر،که به
گیرد. احتمال شرطی وقوع حادثه مورد نظر در مدل متغیر وابسته دو ارزش صفر و یک را به خود می مدل لاجیت است که در آن

 (:1777، 4شود)گجراتیبه صورت زیر نمایش داده میمتغیر مستقل باشد،  Xمتغیر وابسته و  Yلاجیت با فرض اینکه 

(3                                               )                                                   
1 2 1

i i ( x )

1
P E(Y 1 X )

1 e  
  


 

 توان رابطه را به صورت زیر بازنویسی کرد:باشد. برای راحتی میپایه لگاریتم طبیعی می eکه 

(4                                                                                            )                                     
i

i z

1
P

1 e



 

که 
i 1 2 i

Z X     .است 
است. بررسی این نکته که در این حالت همچنان که  6معادله فوق بیانگر تابع توزیع تجمعی لجستیک

i
Z  بین  تا   تغییر

کند، می
i

P  مقادیر خود را اختیار خواهد کرد و نیز آنکه  1و  0بین
i

P طور غیرخطی به به
i

Z  یعنی(
i

X ( مربوط است )و به این
علیرغم  شود،کند( ساده است. اما همچنان که از رابطه فوق ملاحظه میبرای برآورد رگرسیون را برآورده می ترتیب دو شرط موردنیاز

ای در باب تخمین این مدل بوجود آمده و آن اینکه  تأمین دو شرط فوق، مسئله
i

P  نه تنها برحسبX   بلکه برحسب  هم
دیگر برای تخمین پارامترهای مدل  OLSاقل مربعات معمولی غیرخطی است. این امر به معنای آن است که روش معمول حد

طی ای ختوان مدل را به صورت رابطهتوان اثبات کرد که برخلاف ظاهر قضیه میمذکور قابل کاربرد نیست. اما به راحتی می
برحسب پارامترها تبدیل نمود. اگر 

i
P باشد، در این صورت  شدهیعنی احتمال وقوع حادثه موردنظر به وسیله رابطه فوق بیان

i
(1 P ) باشد:قرار ذیل میکه احتمال عدم وقوع حادثه موردنظر خواهد بود، به 

(6                                                                                             )                                 i
i z

1
1 P

1 e
 

  

 بنابراین:

(6                         )                                                                                         

i

i

i

z
zi

z

i

P 1 e
e

1 P 1 e



 

   
طور ساده حال به

i i
(P / 1 P )  آن)نسبت مزیت حادثه مورد نظر بر آلترناتیو آن( است.  6احتمال حادثه مورد نظر بر آلترناتیونسبت

                                                           
1 Hanemann 
2 Lee 
3 Dummy dependent variable 
 Gujarati 

(Cumulative) Logistic distribution function 

Odds ratio 
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 -8/0بنابراین، چنانچه 
i

P به نفع وقوع حادثه موردنظر است. حال چنانچه  1به  4فوق  توان گفت که نسبت برتریباشد، می
 آید:لگاریتم طبیعی گرفته شود، نتیجه زیر به دست می

(2                                                      )                                               

i
i i 1 2 i

i

P
L ln( ) Z X

1 P
    

  
بنام  Lبلکه بر حسب پارامترها نیز خطی است. در رابطه فوق  Xتنها بر حسب  نه که لگاریتم نسبت برتری یا مزیت است، Lیعنی 

شود. احتمال )انتخاب کیفی از مدل لاجیت، پروبیت و یا توبیت استفاده می(. برای 1777لاجیت معروف است )گجراتی، 
i

P اینکه )
 صورت زیر است:( را بپذیرد بر اساس مدل لاجیت بهAفرد یکی از پیشنهادها )

(8                      )                                
1

1 1
P F ( U)

1 exp( U) 1 exp{ ( A Y S)}
   

          

F ( U)

 شود. اقتصادی را شامل می-تابع توزیع تجمعی است و متغیرهای اجتماعی, ,   ای هستند که ضرایب برآورد شده

,0رود انتظار می 0, 0   f f .باشند 
روش اول موسوم به متوسط تمایل به شده سه روش برای محاسبه مقدار تمایل به پرداخت وجود دارد؛ بر اساس مطالعات انجام

نهایت گیری عددی در محدوده صفر تا بیپرداخت است که از آن برای محاسبه مقدار انتظاری تمایل به پرداخت به وسیله انتگرال
یله سشود. روش دوم موسوم به متوسط تمایل به پرداخت کل است که برای محاسبه مقدار انتظاری تمایل به پرداخت بواستفاده می

رود و روش سوم موسوم به متوسط تمایل به پرداخت قسمتی است و از آن بکار می تا  گیری عددی در محدوده انتگرال
( استفاده Aگیری عددی در محدوده صفر تا پیشنهاد ماکزیمم )برای محاسبه مقدار انتظاری تمایل به پرداخت بوسیله انتگرال

 شود. می
د، برآورد باشترین تکنیک برای تخمین مدل لاجیت میاستفاده از روش حداکثر درستنمایی که رایجپارامترهای مدل لاجیت با 

 ود:شصورت زیر محاسبه میگیری عددی در محدوده صفرتا بالاترین پیشنهاد به(. انتگرال2003و همکاران،  1شوند )لهتوننمی

(7                     )                                      

max A max A

*0 0

1
E(WTP) F ( U)dA ( )dA

1 exp[ A]
  

   
 

*مقدار انتظاری تمایل به پرداخت است و  E(WTP)که 
 باشد که بوسیله پارامترهای اجتماعیشده میعرض از مبدا تعدیل-

*شده است.اضافه اقتصادی به جمله عرض از مبدا اصلی 
( Y S)        

هادی توسط ش مبلغ پیشنپذیر بینی اثرات تغییر در متغیرهای توضیحی بر احتمالیکی از اهداف مهم در برآورد مدل لاجیت، پیش
 صورت رابطه زیر باشد:باشد. اگر احتمال اینکه هر فرد مصاحبه شونده مبلغ پیشنهادی را بپذیرد، بهمی iفرد 

(10                                                   )                                                          
*
i

*

i i X

1
P F(X )

1 exp 
  

  

*که 

i
Xی است ومتغیرهای توضیح  پارامترهایی هستند که باید برآورد شوند. برای ارزیابی اثرات تغییر در هر یک از متغیرهای
مستقل 

ik
(X  (: 1771، 2روی احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی، باید از رابطه فوق مشتق جزئی گرفته شود )مادالا (

(11                                                   )                                                  

*

i i
k* 2

ik i

P exp(X )

X (1 exp(X ))

 
 

    

که 
k

  پارامتر متغیر مستقلK شود و از آن برای تفسیر ضرایب مدل شناخته می 3باشد. این رابطه تحت عنوان اثر نهاییام می
 شود. برآورد شده بجای پارامترها استفاده می

 تحلیل و برآورد تابع تقاضای طبقات مصرف آب خانگی -9-2

                                                           
 Lehtonen 

 Maddala 

marginal effect 
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لاهایی شود. برای برآورد تابع تقاضای کاهای فزاینده عرضه میب در مصارف خانگی بصورت بلوکی و در قالب ساختار بلوکقیمت آ
که ساختار قیمتی اینگونه دارند، با یک تابع تقاضای غیرخطی مواجه هستیم. به عبارت دیگر قیمت و مقدار هر دو درونزا هستند. 

رفی یک هاست و انتخاب بلوک مصگر بتا نقتاط فتصل متشترک بته معنتای گسستگی بلوکمتمتایز کردن هر بلوک از بلوک دی
انتختاب گستسته استت. از طترف دیگر با انتختاب بلتوک در واقع عتلاوه بتر متشخص شتدن دامنته مصرف، قیمت نیز تعیین 

صورت پیوسته در نظر گرفته شود که بهها مشخص شود. پس از تعیین بلتوک بایتد مقتدار مصرف درون هر یک از بلوکمی
نمودن  های غیرخطی، لحاظترتیب برای تخمین تغییرات مصرف باقیمتاینشود. بهشود و یک انتخاب پیوسته محسوب میمی

استتفاده  1هپیوستت-زمانی تعیین دو متغیتر مهم قیمتت و مقتدار از الگتوی انتختاب گستسته انتخاب گسسته و پیوسته به هم
(. در چنین شرایطی نمی توان از روش حتداقل مربعات معمولی استفاده کرد و در صورت استفاده 17742شود )هویت و هانمان، یم

شوند که ممکتن استت تتابع تقاضتا بتا شتیب از این روش بدون توجه به مشکلات مذکور، گاهی نتایج تا حدی غیرمنطقی می
زمان و الگوهتای متذکور، در ادبیات موضوع روش های زیادی همچون معتادلات هممثبت برآورد شود. برای رفتع متشکلات 

(. در نهایت، 20063های بلوکی نبودند)المستید و همکاران، متغیتر ابزاری پیشنهاد شد که هیچکدام متناسب کاملاً متناسب با قیمت
با تصریح دو خطا است با  4پیوسته-گردید، انتخاب گسستهبهترین الگویی که برای رفع مسائل نامبرده در ادبیات اقتصادی معرفی 

برتلس و  وسیلهپیوسته در مورد عرضه نیتروی کار به-شود. ساختار الگوی انتخاب گسستهروش حداکثر راستنمایی برآورد می
نی نظری مشابهی راجع به نیز مبتا 2به متوارد دیگتر تعمتیم داده شتد. هنتیمن 6وسیله مفیتارائه شد و توسعه یافت و به 6هاسمن

انجام  1773این الگو را ارائه داد. استتفاده از ایتن التگو در تخمین تقاضای آب با این الگو برای اولین بار در تتوسط هویت در سال 
-منظور تحلیل تقاضای آب با قیمت های بلوکی در قالب الگوی انتخاب گسسته(. به1370شده است )خوشبخت و همکاران، 

 شود:ه از رابطه زیر استفاده میپیوست

 (12                   )                                                                           ln w z ln p ln y     

متاتریس اطلاعتات اجتمتاعی خانوارها مانند بعد خانوار، تعداد اعضای خانوار  zمقتدار متصرف آب خانوارهتا،   wکه در این رابطه 
درآمد خانوارهاست. این رابطه در تمام y کند و کننده بابت هر واحتد متصرف پرداختت میمتوسط قیمتی که مصرف p..، و .

م اند متشترک استت و همین امر امکان مقایسه نتایج الگوها را فراهپیوسته استفاده نموده-هتمطالعاتی کته از رویکرد انتخاب گسس

جزء خطایی استت کته آن بختش از نتاهمگنی ترجیحتات متصرف آب خانوارهتا خطا است. کند. این الگو دارای دو جزء می
خطای بهینه یابی است و باوجوداین کند. شود را بیان میکته توستط متغیرها و مشخصات خانوار موجود در الگو توضیح داده نمی

شود زیترا خطتای درک نیتز نامیتده میست. شود که مصرف واقعی همیشه با مصرف بهینته برابتر نیتخطتا، فترض می
خطتای ختانوار و طور خلاصته تواند همه عوامل مؤثر بر مصرف را در الگو وارد کنتد. بهمتختصص اقتتصادسنجی نمی

صورت های ثابتتت بهاقتتصادسنجی استت. دو جتزء خطتا، مستقل از هم و دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس
2N(0, ) :  و

2N(0, ) :شوند. ازآنجاکه مصرف مطلوب لزوماً با مصرف واقعتی برابر نیست و در نظتتر گرفته می
شده نیز لزوماً بتا متصرف واقعتی یا مصرف مطلوب برابر نیست، بنابراین تصریح تابع تقاضا مانند آنچه در بالا شرح مصرف مشاهده

از محدودیت بودجه در طول بلوک یا نقاط فصل مشترک بین کننده امکان قرار گترفتن در هتر بخشی داده شد، برای مصرف

,کند. ها را فراهم میبلوک ,    .به ترتیب ضرایب درآمد، قیمت و بردار ضرایب ماتریس اطلاعات اجتماعی خانوار هستند 
بلوک، قیمت  k دشود. در شکل کلی تابع تقاضا با فرض وجوهای بلوکی افزایشی، تخمین تابع تقاضا کمی پیچیده میباوجود قیمت

                                                           
 Discrete-Continues Choice Model (DCC) 

 Hewitt & Hanemann, 1994 

 Olmstead et al, 2005 

 Discrete-Continuous Choice 

 Burtless & Hausman 

 Mofitt 

 Hanemann 
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kبلوک،  kشود. باوجود نشان داده می kpام با  kمصرف هر واحد در بلوک  1 ها وجود دارد که نقطه فصل مشترک بین بلوک

kwپیوسته، دو تقاضای شرطی و غیرشرطی وجود خواهد داشت. -دهد. در الگوی انتخاب گسستهمصرف در این نقاط را نشان می
اضای کند و تابع تقکه مقدار مصرف او حتماً در بلوک خاص قرار بگیرد مصرف میشرط این کننده بادر تقاضای شرطی، مصرف

kشود. در این رابطه ( می14وی برابر با رابطه ) ky y d %  درآمد بلوکk است که امkd شود بر اساس رابطه زیر تعیین می
 (:1726، 2و نوردین 1726، 1)تیلور

 (13                          )                                                                           

k

k 1

k j 1 j k

j 1

d 0 if k 1

d (p p )w if k 1






  



 


 f

  
اندازه ای بهکننده از مقتدار یارانهبرای مصرف بیشتر از بلتوک اول بتین قیمتت نهتایی و قیمتت متوسط تفاوت وجود دارد و مصرف

kd کرد اگر همه واحتدهتا بته ایتن د پرداخت میکننده بایشود. این مقدار ناشی از تفاوت مقداری است که مصرفمنتفع می
کند )تنها بخش مازاد بر نقطه فصل مشترک را باقیمت گذاری شده بودند و مقداری که وی اکنتون پرداختت میمیتزان قیمت

k شودکننده اضتتافه میپردازد(. مجموع مقدار یارانه دریافتی بته درآمتد مصرفبلتوک بتالاتر می k(y y d ) %  وky% عنوان به

شود که توسط تیلور و متغیرتفاضلی نامیده می kdگیرد. متغیتر کننده در محتدودیت بودجته وی قترار میکتتل درآمتتد مصرف
 کاررفته شد.نوردین معرفتی و به

طور که بیان شد برای هر بلوک مصرفی یک تابع تقاضای شرطی مجزا وجود دارد. در مقابل، یک تابع تقاضا غیرشرطی نیز همان
لکه شود بتنها میزان مصرف وی با شرط معین بودن قیمت مشخص میکننده وجود دارد کته در آن نهای انتخاب کلی مصرفبر

( تابع تقاضای غیرشرطی بصورت تابعی از تقاضای شرطی و نقاط فصل 14شود. در رابطه )بلوک مصرفی نیز در عمل انتخاب می
 شود:( تبدیل می14بیشتر از یک بلوک به رابطه ) kلگاریتم راستنمایی برای  مشترک بلوک ها ارائه شده است. در واقع تابع

(14)    
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شده و مقدار مصرف مشاهده wدر این تابع 
*

kw  مقدار مصرف بهینه در طول بلوکk است. ام تابع توزیع تجمعی نرمال استاندارد
( استفاده می 16ع تقاضا از آن قابل استخراج باشد، از رابطه )( به رابطه ای که ضرایب تاب14است. در ادامه برای تبدیل رابطه )

بلوک قرار دارند و بخش خطی محدودیت بودجه را تشکیل  k( مربوط به مصارفی است که در طول 16شود. اولین بخش رابطه )

kدهند و بخش دوم مربوط به مصارفی است که دقیقاً در هر یک از می 1 گیرند. درواقع می نقطه آستانه یا فصل مشترک قرار

                                                           
 Taylor 

 Nordin 
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 شوند.شود و پارامترهای تقاضا بر اساس آن برآورد میهای غیر خطی حداکثر میای است که به روش( رابطه16رابطه )

(16) 

2

1

uniform price v

2k
k

k k

k 1 v

2k 1
block price k

k k

k 1

*

k i k v

k i k

exp (s ) / 21
ln L ln( * )

2

exp (s ) / 21
( * )*( (r ) (n ))

2
ln

exp (u ) / 21
( * )*( (m ) (t ))

2

v ; corr(v, ) ;s (ln w ln w (0)) /

u (ln w ln w ) / ;
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k k k

2 *

k k k k k k 1

2

k k 1 k

t (ln w ln w (0)) /

r (t s ) / 1 ;m (ln w ln w (0)) /

n (m s ) / 1



 



  

     

   
( قابل انجام است که پس از حل این 1BFGSحتتداکثر کتتردن ایتتن الگتتو بتته روش غیرخطتتی یتتا روش بهینتته یابی )

متغیرهای مورد استفاده در الگوی لاجیت برای برآورد ارزش (. 2006یرها برآورد می شوند)المستید و همکاران، سیستم، ضرایب متغ
 باشند.میاقتصادی آب و همچنین برآورد تابع تقاضا برای طبقات مختلف مصرف به شرح جدول زیر 

 

 . متغیرهای مورد استفاده در الگوهای برآورد ارزش اقتصادی آب خانگی9جدول
 علامت مورد انتظار نحوه ورود به مدل نام متغیر

 منفی صورت مجازی، یک رضایت از کیفیت آب و صفر در غیر این صورتبه (QLWرضایت از کیفیت آب)

 منفی صورت مجازی، یک رضایت از کمیت آب و صفر در غیر این صورتبه (QNWرضایت از کمیت آب)

 مثبت مانبر حسب هزار تو (INCمتوسط درآمد ماهانه)

 --- بر حسب متر مکعب (CONSمصرف آب)
 مثبت بر حسب نفر (MEMتعداد اعضای خانوار )

 منفی بر حسب هزار تومان (BIDمتغیر پیشنهاد)

 --- صورت مجازی، یک برای مرد و صفر برای زنبه (HEADجنس سرپرست)

 منفی صورت متغیر بپیوستهبه (AGEسن سرپرست)

 مثبت 2صورت متغیر مجازی با طبقات مختلفهب (iDتحصیلات سرپرست)

 
شد. بنابراین جامعه مورد مطالعه را تمام خانوارهای شهری ای استفاده گیری تصادفی طبقهها، از روش نمونهبرای جمع آوری داده

حجم نمونه  تعیین اند. برایدهند که در قالب شش منطقه شهری )طبقات( مورد بررسی قرار گرفتهآباد تشکیل میشهرستان نجف
با توجه به توضیحات فوق، در  ( استفاده شد.1722) 3گیری تصادفی ساده در هر طبقه از فرمول کوکرانبا استفاده از روش نمونه

پرسشنامه کامل استخراج شد و مورد استفاده قرار گرفت.  386آباد، تعداد خانواری شهری نجف 22277نهایت از کل جامعه آماری 
های مختلف و تکمیل پرسشنامه از آنها وجود نداشت، برای برآورد بندی مشترکین آب شهری در بلوکاینکه امکان طبقه با توجه به

بهتر ارزش آب شهری، بر ها وجود داشت. لذا برای محاسبه و تفسیر هر چهالگوهای اقتصاد سنجی در هر بلوک با محدودیت داده
(، سه طبقه جدید مصرفی تعریف گردید و نتایج با کل خانوارها مقایسه شد. طبقه 1388اساس تجربیات قبلی )فلاحی و همکاران، 

متر مکعب به طور ماهانه آب  26متر مکعب و طبقه سوم بیش از  26تا  16متر مکعب، طبقه دوم از  16اول مصرفی از صفر تا 
 خانوار وجود دارد. 68سوم  خانوار و در طبقه 138خانوار، در طبقه دوم  187کنند. در طبقه اول مصرف می

                                                           
 Broyden-Fletcher-Goldfard-Shanno Optimization Method 

وق سواد، توانایی خواندن و نوشتن، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس و طبقه فدهد و به صورت کیفی با شش سطح )بیات سرپرست خانوار را نشان میاین متغیر، تحصیل 

 .(1372لیسانس و بالاتر( طبقه بندی می شود؛ اما برای وارد نمودن آن در الگو، به پنج متغیر مجازی نیاز داریم )سوری، 

 Cochran formula 
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 نتایج و بحث-4

 اجتماعی نمونه مورد بررسی-تحلیل توصیفی خصوصیات اقتصادی-4-1

 اجتماعی خانوارها در-ترین خصوصیات اقتصادیبرخی از مهم آمده از مطالعات میدانی،دستهای بهدر این بند با استفاده از داده
 آباد ماهانهها نشان داد که متوسط درآمد خانوارهای شهری شهرستان نجفحلیل دادهگیرد. تمحدوده مطالعه موردبررسی قرار می

درصد  22دهد، ( نشان می1طور که در شکل )باشد. در مورد سطح رضایت از کمیت و کیفیت آب همانمیلیون تومان می 8/1
 ه نامناسب آب علت اصلی آن است. همچنینخانوارها از کیفیت آب خانگی اظهار رضایت دارند و مابقی ناراضی هستند که تصفی

درصد باقیمانده فشار   13درصد حجم نمونه از کمیت آب خانگی اظهار رضایت دارند و دلیل نارضایتی  82دهد ( نشان می1شکل )
 کم آب در برخی نقاط بوده است.

 
 آبادسطح رضایت از کیفیت و کمیت آب خانوارهای شهری شهرستان نجف -1شکل

درصد  3,38سواد و درصد سرپرستان خانوار در مناطق شهری بی 17,48دهد که لات سرپرست خانوارها نشان میسطح تحصی
 آمده است. 2صورت تفصیلی در شکل لیسانس یا بالاتر هستند، آمار این بخش بهدارای مدرک فوق

 

 
 (1932آباد )در سال سطح تحصیلات سرپرست خانوار در نقاط شهری شهرستان نجف -2شکل

 

آباد درصد دهد در شهرستان نجف( نشان می4طور که نتایج جدول )همان در ارتباط با تحلیل تمایل به پرداخت خانوارهای شهری،
درصد است.  این  63درصد بوده است و درصد پذیرش مبلغ ثانویه در مناطق شهری  66پذیرش مبلغ اولیه در مناطق شهری 

زندگی و انتظارات تورمی باعث شده است تا افراد حاضر به پرداخت مبلغی بیشتر در ازای  دهد که شرایط سختموضوع نشان می
 دریافت آب با کیفیت مناسبتر نیستند.

 

 آبادتمایل به پرداخت خانوارها در مناطق شهری شهرستان نجف -4جدول

 پذیرش مبلغ پیشنهادی ثانویه پذیرش مبلغ پیشنهادی اولیه شرح

 خانوارهای شهری
 241 212 وانیفرا

 63 66 درصد
 مأخذ: نتایج تحقیق.
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 نتایج برآورد مدلهای تعیین ارزش اقتصادی آب برای طبقات مختلف -4-2
قالب یک الگو برای تمام خانوارهای  در این بند داده های تمام خانوارهای جامعه مورد بررسی تجمیع گردید و ارزش اقتصادی آب در

 برآورد شد.  6ت جدولآباد به صورشهری شهرستان نجف
 

 آباد . نتایج برآورد الگوی لاجیت برای کل طبقات در مناطق شهری نجف1جدول 
 اثر نهایی tآماره انحراف معیار ضریب رگرسیون نوع متغیر)واحد( متغیر 
BID )0.0443- 8.02- 0.02 0.18- پیوسته )هزار تومان 

AGE )0.0022- -0.79 0.01 0.01- پیوسته)سال 

CONS )0.0001- 0.67- 0.01 0.00 پیوسته)مترمکعب 

D1 0.2293- 1.58- 0.60 0.96- سواد(متغیر مجازی سطح تحصیلات )بی 

D2 )0.1706- 1.30- 0.55 0.71- متغیر مجازی سطح تحصیلات )توانایی خواندن نوشتن 

D3 )0.1925- 1.49- 0.54 0.80- متغیر مجازی سطح تحصیلات )دیپلم 

D4  0.1833- 1.24- 0.62 0.76- دیپلم(سطح تحصیلات )فوقمتغیر مجازی 

D5 )0.0785- 0.61- 0.53 0.33- متغیر مجازی متغیر سطح تحصیلات )لیسانس 

HEAD 0.0403- 0.45- 0.37 0.17- مجازی 

INC )0.0003 7.81 0.00 0.00 پیوسته )هزار تومان 

MEM )0.0958- 4.63- 0.09 0.40- پیوسته)نفر 

QLW 0.0474 0.96 0.21 0.20 مجازی 

QNW 0.0150- 0.24- 0.26 0.06- مجازی 

C 2.00 0.86 1.71 عرض از مبدأ ----- 

 -461,26 تابع لگاریتم درستنمایی

 0,12 ضریب تعیین مک فادن

 62,63 درصد پیشگویی صحیح

 ماخذ: محاسبات تحقیق.
 

ن معنی که مدل برآورد شده توانسته است درصد بالایی از درصد است که به ای 62,63بینی صحیح الگوی برآورد شده درصد پیش
درصد از پاسخگویان، تمایل به پرداخت  62,63بینی نمایید و تقریباً مقادیر متغیر وابسته را با توجه به متغیرهای توضیحی پیش

دهد ان میاند. آماره مک فادن نشدهدرستی اختصاص داشده بله یا خیر را با ارائه یک نسبت کاملاً مناسب با اطلاعات، بهبینیپیش
ای لاجیت هدهند و از آنجا که متغیر وابسته مدلکه متغیرهای توضیحی مدل چقدر از تغییرات متغیر وابسته مدل را توضیح می

 طور طبیعی ضریب تعیین اینفقط دارای دو ارزش صفر و یک است، بنابراین مشاهدات حول این دونقطه قرار خواهد گرفت و به
 ها پایین است.مدل

داری بر احتمال دهد که علاوه بر متغیر پیشنهاد، متغیر درآمد ماهانه و تعداد اعضای خانوار دارای اثر معنیجدول فوق نشان می
ها مطابق انتظار است؛ به عبارت با افزایش در درآمد و یا کاهش متغیرهای بعد پذیرش میانگین پیشنهادشده هستند و علامت آن

نشان  BIDیابد. به عنوان مثال، ضریب اثر نهایی متغیر ر و مبلغ پیشنهاد شده، احتمال پذیرش قیمت پیشنهادی افزایش میخانوا
یابد؛ درصد کاهش می 4دهد که با افزایش یک واحد در این متغیر )بر حسب هزار تومان(، احتمال پذیرش قیمت پیشنهاد شده می

یابد. درصد احتمال پذیرش قیمت پیشنهادی افزایش می 0,03)بر حسب هزار تومان(،  INC در عوض با افزایش یک واحد در متغیر
درصد احتمال پذیرش آن کم می شود و در مقابل اگر یک  40هزار تومان به قیمت پیشنهادی اضافه شود،  10به عبارت دیگر اگر 

بلغ پیشنهادی افزایش می یابد. با توجه به روش شناسی درصد احتمال پذیرش م 30میلیون تومان به درآمد خانوارها اضافه گردد، 
گیری سطح زیر منحنی توزیع احتمال لاجیت، ارزش اقتصادی کل محاسبه گردید و سپس بر متوسط شده، از طریق انتگرالارائه

ادی که ارزش اقتصمترمکعب( تقسیم شد تا ارزش هر مترمکعب آب به دست آید. نتایج نشان داد  43/12مصرف آب خانوار در ماه )
 ریال است. 2688آباد کشی برای خانوارهای مناطق شهری نجفلولههر مترمکعب آب
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با توجه به توضیحات ارائه شده در بخش روش تحقیق، در ادامه نتایج برآورد الگوی لاجیت و تمایل به پرداخت مشترکین آب 
 شهری به تفکیک طبقات مصرف تعریف شده، پرداخته می شود:

 

 . نتایج برآورد الگوی لاجیت در طبقه اول مصرف2 جدول
 اثر نهایی tآماره انحراف معیار ضریب رگرسیون نوع متغیر)واحد( متغیر 

BID )0.047- 6.02- 0.03 0.19- پیوسته )هزار تومان 

AGE )0.001 0.15 0.02 0.00 پیوسته)سال 

CONS )0.016- 1.80- 0.04 0.07- پیوسته)مترمکعب 

D1 0.048- 0.24- 0.85 0.20- سواد(جازی سطح تحصیلات )بیمتغیر م 

D2 )0.002 0.01 0.74 0.01 متغیر مجازی سطح تحصیلات )توانایی خواندن نوشتن 

D3 )0.033 0.19 0.73 0.14 متغیر مجازی سطح تحصیلات )دیپلم 

D4 0.018 0.09 0.82 0.07 دیپلم(متغیر مجازی سطح تحصیلات )فوق 

D5 0.193 1.08 0.74 0.80 متغیر سطح تحصیلات )لیسانس( متغیر مجازی 

HEAD 0.021 0.18 0.47 0.09 مجازی 

INC )0.0003 5.88 0.00 0.00 پیوسته )هزار تومان 

MEM )0.081- 2.49- 0.14 0.34- پیوسته)نفر 

QLW 0.102 1.29 0.33 0.42 مجازی 

QNW 0.063- 0.68- 0.38 0.26- مجازی 

C 0.41 1.16 0.48 عرض از مبدأ ----- 

 -222 تابع لگاریتم درستنمایی

 0,13 ضریب تعیین مک فادن

 68,26 درصد پیشگویی صحیح

 ماخذ: محاسبات تحقیق.
 

درصد از پاسخگویان، تمایل به  68,26درصد است؛ به این معنی که تقریباً  68,26بینی صحیح الگوی برآورد شده درصد پیش
ه روش شناسی اند. با توجه بدرستی اختصاص دادهیر را با ارائه یک نسبت املا مناسب با اطلاعات، بهشده بله یا خبینیپرداخت پیش

گیری سطح زیر منحنی توزیع احتمال لاجیت، ارزش اقتصادی کل محاسبه گردید و سپس بر متوسط شده، از طریق انتگرالارائه
ش هر مترمکعب آب به دست آید. نتایج نشان داد که ارزش اقتصادی مترمکعب( تقسیم شد تا ارز 37/10مصرف آب خانوار در ماه )

   باشد.ریال می 7327آباد کشی برای خانوارهای مناطق شهری نجفلولههر مترمکعب آب
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 . نتایج برآورد الگوی لاجیت در طبقه دوم مصرفی 9جدول 
 نهاییاثر  tآماره انحراف معیار ضریب رگرسیون نوع متغیر)واحد( متغیر توضیحی

BID )0.0485- 4.98- 0.04 0.20- پیوسته )هزار تومان 

AGE )0.0052- -1.10 0.02 0.02- پیوسته)سال 

CONS )0.0203 1.75 0.05 0.09 پیوسته)مترمکعب 

D1 0.4054- 1.59- 1.08 1.71- سواد(متغیر مجازی سطح تحصیلات )بی 

D2 )0.3783- 1.67- 0.95 1.60- متغیر مجازی سطح تحصیلات )توانایی خواندن نوشتن 

D3 )0.4195- 1.91- 0.93 1.77- متغیر مجازی سطح تحصیلات )دیپلم 

D4 0.4095- 1.52- 1.14 1.73- دیپلم(متغیر مجازی سطح تحصیلات )فوق 

D5 )0.2528- 1.19- 0.90 1.07- متغیر مجازی متغیر سطح تحصیلات )لیسانس 

HEAD 0.2409- 1.23- 0.82 1.02- مجازی 

INC )0.0004 5.15 0.00 0.00 پیوسته )هزار تومان 

MEM )0.0837- 2.57- 0.14 0.35- پیوسته)نفر 

QLW 0.0213- 0.27- 0.33 0.09- مجازی 

QNW 0.0057 0.48 0.50 0.02 مجازی 

C 1.05 1.90 1.99 عرض از مبدأ ------ 

 -160,27 تابع لگاریتم درستنمایی

 0,14 ضریب تعیین مک فادن

 67,20 د پیشگویی صحیحدرص

 ماخذ: محاسبات تحقیق.
 

گیری سطح زیر منحنی توزیع احتمال لاجیت، ارزش اقتصادی کل محاسبه گردید و بر متوسط برای این طبقه نیز از طریق انتگرال
 شی برایکلولهمترمکعب( تقسیم شد. نتایج نشان داد که ارزش اقتصادی هر مترمکعب آب 36/20مصرف آب خانوار در ماه )

 باشد.ریال می 2748آباد خانوارهای مناطق شهری نجف

 . نتایج برآورد الگوی لاجیت در طبقه سوم مصرفی 1جدول 
 اثر نهایی tآماره انحراف معیار ضریب رگرسیون نوع متغیر)واحد( متغیر 

BID )0.0612- 3.76- 0.07 0.26- پیوسته )هزار تومان 

AGE )0.0136- -.721 0.03 0.06- پیوسته)سال 

CONS )0.0088- 1.01- 0.04 0.04- پیوسته)مترمکعب 

D1 0.5586- 0.98- 2.38 2.34- سواد(متغیر مجازی سطح تحصیلات )بی 

D2 )0.4981- 0.90- 2.32 2.09- متغیر مجازی سطح تحصیلات )توانایی خواندن نوشتن 

D3 )0.7348- 1.32- 2.32 3.08- متغیر مجازی سطح تحصیلات )دیپلم 

D4 0.6955- 1.21- 2.40 2.91- دیپلم(متغیر مجازی سطح تحصیلات )فوق 

D5 )0.8342- 1.54- 2.27 3.49- متغیر مجازی متغیر سطح تحصیلات )لیسانس 

HEAD 0.0855 0.32 1.12 0.36 مجازی 

INC )0.0004 3.18 0.00 0.00 پیوسته )هزار تومان 

MEM )0.2170- 3.49- 0.26 0.91- پیوسته)نفر 

QLW 0.0348 0.26 0.56 0.15 مجازی 

QNW 0.1736 1.21 0.60 0.73 مجازی 

C  7.77 3.37 2.31 ------ 

 -66,63 تابع لگاریتم درستنمایی

 0,12 ضریب تعیین مک فادن

 68,10 درصد پیشگویی صحیح

 ماخذ: محاسبات تحقیق.
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درصد از پاسخگویان، تمایل به  68,10معنی که تقریباً درصد است؛ به این  68,10بینی صحیح الگوی برآورد شده درصد پیش
ه به روش شناسی اند. با توجدرستی اختصاص دادهشده بله یا خیر را با ارائه یک نسبت کاملاً مناسب با اطلاعات، بهبینیپرداخت پیش

سط حاسبه گردید و سپس بر متوگیری سطح زیر منحنی توزیع احتمال لاجیت، ارزش اقتصادی کل مشده، از طریق انتگرالارائه
مترمکعب( تقسیم شد تا ارزش هر مترمکعب آب به دست آید. نتایج نشان داد که ارزش اقتصادی  40/33مصرف آب خانوار در ماه )

 باشد.ریال می 6664آباد کشی برای خانوارهای مناطق شهری نجفلولههر مترمکعب آب

 

 وسته آب پی-نتایج برآورد توابع تقاضای گسسته -4-9
شده د، استفادهشناسی تشریح گردیپیوسته تابع تقاضا که در قسمت روش-به منظور تحلیل تقاضای آب، از الگوی انتخاب گسسته

 است.
 پیوسته برای کل خانوارهای شهری -. نتایج تخمین پارامترها در الگوی انتخاب گسسته3جدول 

 BFGS حداکثر شده با روش

 000001ر نهایی بار، معیا 12همگرایی با 

 معناداری tآماره  انحراف معیار ضرایب متغیر

AGE 0,03 0,01 2,26 *0,00 

D1 0,73- 0,37 2,37- *0,01 

D2 0,73- 0,22 3,37- *0,00 

D3 0,66- 0,26 2,12- *0,02 

INC 0,0003 0,0001 2,02 *0,04 

MEM 0,11 0,06 1,63 **0,10 

P 1,83- 0,06 34,64- *0,00 

NUMBER 0,04 0,001 36,26 *0,00 

C 2,83 0,63 6,26 *0,00 

i 0,26 0,04 6,32 *0,00 

i 2,60 0,43 6,77 *0,00 

 درصد. 10درصد            **معنا داری  6معناداری *            ماخذ: محاسبات تحقیق
 

ساس که بطور مستقیم بر ا های این الگو بر اساس کشش های شرطی و غیرشرطی قابل تفسیر است. کشش های شرطیخروجی
ضرایب قیمت و درآمد از الگو قابل استخراج است، حساسیت خانوار را با فرض ابقای هر مصرف کننده در بلوک مشاهده شده را 
نشان می دهد و کشش های غیرشرطی که بر اساس شبیه سازی آماری قابل محاسبه است، علاوه بر اثر تغییر قیمت و درآمد و 

. با 1یردگانوارها به آن، اثر تغییر این متغیرها بر احتمال تغییر موقعیت مصرف کننده در بلوک را نیز درنظر میبررسی حساست خ
آباد توجه به تابع تقاضای برآورده شده برای مجموع طبقات مصرف، مقدار کشش شرطی قیمتی و درآمدی خانوارهای شهری نجف

تواند به عنوان گذاری میدن کشش قیمتی آب نشان می دهد سیاست های قیمت. صفر نبو2باشدمی 312/0و  -2260/0به ترتیب 
راهکاری در کاهش مصرف آب بکار گرفته شود. کشش درآمدی به دست آمده با توجه به قیمت بلوکی آب و اینکه آب کالایی 

 باشد.میکشش و ضروری است(، نشان دهنده سهم کم آب از درآمد خانوار بدون جانشین است)یک کالای کم

تر از انحراف معیار خطای درک )همچنین انحراف معیار خطتای نتاهمگنی ترجیحتات خانوارهتا کوچک
i i  f است و )

نمایانگر آن استت که تفاوت ترجیحات خانوارها سهم بزرگی در تغییرات توضیح داده نتتشده مقتتدار متتصرف آب در دوره 

                                                           
ها، کشش های غیرشرطی محاسبه نشده آوری دادههای مطالعه و غیرمنطقی بودن فرض جابجایی مشترکین بین طبقات در دوره جمعبا توجه به مقطعی بودن داده 

 است.

averageبر اساس فرمول  
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average

pcons
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p cons
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g

 محاسبه شده است.
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بندی بلوکی که انجام شتد، بته میتزان زیتادی ناهمگنی بین خانوارها از بین دسته موردبررسی نداشتتته استتت. به عبارت دیگر با
های مشابه در یک بلوک قرار گرفتنتد، بنتابراین تفتاوت ترجیحتات در بلوک های مشابه و در نتیجه رفتت و خانوارهتای بتا ویژگی

 اثر آن در تغییرات توضتیح داده نتشده مقدار مصرف کاهش یافت.

 بندی نتایج و پیشنهادهاجمع -1
های مختلف از جمله بخش های تعرفه آب را برای بخشها، دولت درصدد آن است که یارانهبر اساس قانون هدفمندسازی یارانه

شده آن نزدیک کند و از طرف دیگر نمی خواهد رفاه اجتماعی در جامعه دچار های تمامخانگی کاهش داده و تعرفه را به هزینه
و کاهش شود. در این مطالعه، برای کمک به ارزیابی این موضوع، تمایل به پرداخت خانوارها و یا قیمت طرف تقاضای آب  اخلال

مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس، هماطور که جدول زیر نشان می دهد بین متوسط آب بهای پرداختی خانوارهای شهری 
تفاوت چندبرابری وجود دارد. به نحوی که برای مجموع خانوارهای شهری، متوسط ها آباد و تمایل به پرداخت آنشهرستان نجف

ریال به ازای هر مترمکعب می باشد. به بیان دیگر، نسبت تمایل  1478بهای پرداختی ریال و متوسط آب 2688تمایل به پرداخت 
 . های مختلف مصرف متفاوت استبرابر می باشد که این شدت در بین گروه 6به پرداخت به آب بهای پرداختی حدود 

 

 . مقایسه تمایل به پرداخت و متوسط پرداختی خانوارهای شهری در طبقات مختلف 10جدول

 های مصرفیبلوک
ارزش اقتصادی 

 )ریال(

بهای متوسط آب

 پرداختی )ریال(

نسبت تمایل به پرداخت 

 به آب بهای پرداختی

بهای پرداختی التفاوت آبمابه

 ت )ریال(و تمایل به پرداخ

 8405 9.6 974 9379 مصرفکم

 6698 6.4 1250 7948 متوسط

 3275 2.4 2389 5664 پرمصرف

 6190 5.1 1498 7688 کل مشترکین

 ماخذ: نتایج تحقیق     
 

 بهای پرداختی خانوارها است. همچنین بر اساس نتایجبا توجه به نتایج، ارزش اقتصادی آب در کل طبقات بیشتر از متوسط آب
بدست آمده، کشش قیمتی و درآمدی خانوارها در بلوک های مصرفی کمتر از یک است که نمایانگر ضروری بودن کالای آب و 
همچنین حساسیت پایین مصرفکنندگان نسبت به قیمت های کنونی می باشد. در واقع مصرف کنندگان در دامنه با کشش پذیری 

 پایین تابع تقاضا قرار گرفته اند. 
ی توان به این نتیجه رسید که در مقطع کنونمطالعات انجام شده می دیگر، با توجه به نتایج بدست آمده و همچنین مروربه بیان 

ه آیا در شود کدر کشور، آب در مصارف خانگی کالایی کم کشش )کشش قیمتی بین صفر و یک( است. اما این سوال مطرح می
گذاری موثر است؟ در پاسخ می توان اشاره کرد که بر اساس تعریف کشش کشش است، سیاست قیمتشرایطی که آب کالایی کم

قیمتی آب، با افزایش قیمت میزان تقاضا و مصرف کاهش خواهد یافت. بنابراین، چون آب در مصارف خانگی دارای کشش غیرصفر 
ه کشش پذیر منه کم کشش به دامناست، می توان اینگونه نتیجه گرفت که اگر قیمت مناسبی پیشنهاد شود به شرطی که فرد از دا

بودن جابجا شود، مصرف خود را کم می کند و بر این اساس، بر اساس نتایج مطالعه اصلاح و افزایش قیمت آب خانگی با تبعیض 
بین طبقات و در قالب ساختار تعرفه مناسب پیشنهاد می شود که البته تعیین این ساختار و قیمت پیشنهادی نیازمند مطالعات 

 یلی استتکم
همچنین با توجه به نتایج الگوها و در راستای اصلاح الگوی مصرف آب و مدیریت مصرف مازاد بر نیازهای ضروری خانوارهای 
شهری، از آنجا که تغییرات قیمتی برای قرار گرفتن مصرف کننده در دامنه کشش پذیری ممکن است زمانبر باشد و یا اینکه برای 

فزایش قیمت بنا به مصالح درآمدی و رفاهی وجود ندارد، پیشنهاد می شود از سیاست های غیر قیمتی طبقات پایین مصرف امکان ا
 مانند سیاست های اقتصاد رفتاری و یا سایر اقدامات در زمینه کاهش تلفات آب، در کنار اصلاح قیمت ها استفاده شود.
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Abstract 

Given the fact that water is recognized today as an economic-social commodity and has a vital role to play in the 

survival of human beings, proper management of the use of it with the emphasis on economic instruments is 

essential to maintaining the balance between supply and demand. In this regard, the limitation of water supply 

has led policy makers to focus mainly on economic demand management tools such as pricing. Therefore, the 

purpose of this study is to estimate the economic value and analyze the demand function and water elasticities for 

domestic use, which can lead to an effective pricing policy in the water sector. For this purpose, demand and 

elasticities are estimated by using regression analysis. Then, using the contingent valuation method, the 

maximum willingness to pay subscribers is estimated and compared with the current tariffs. The required 

information was obtained by collecting and completing 385 questionnaires from urban households in Najafabad 

city during the time period of 2017. The results showed that price elasticity and income according to the increasing 

tariff block tariffs between classes were -0.27 and 0.32, respectively. Also, the average weight of the economic 

value of water for urban households in this city varies from 5664 to 9379 Rials per cubic meter between 

consumption groups and the willingness to pay for the high-consumption group is lower. According to the research 

findings, in all consumption categories, the economic value of water is higher than the current tariff, so it is 

suggested that the water tariff be reviewed and, due to its non-zero price elasticities, increase gradually over time, 

such that urban households have a clearer picture of the cost of water consumed and will reduce water 

consumption in the long run. 
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مقررات  ن وگردد و در اختیار دولت قرار دارد. این ویژگی مهم باعث گردیده است قوانیمنابع آب در کشور از مشترکات محسوب می
نبع برداری بهینه از این مبرداری از آن از اهمیت دوچندان برخوردار گردد. دستیابی به توسعه پایدار و بهرهحاکم بر مدیریت و بهره

پیوسته منابع آب از طرف دیگر می باشد. مستلزم هماهنگی و حمایت قوانین و مقررات از یک طرف و اصول حاکم بر مدیریت بهم
خشک باز تخصیص آب از مصارف با ارزش یط اساسی و مهم در مدیریت منابع آب بخصوص در مناطق خشک و نیمهیکی از شرا

 44ل های اصاقتصادی پایین به مصارف با ارزش اقتصادی بالاتر است. افزایش ارزش اقتصادی آب، اجرای قانون اجرای سیاست
بدون وجود بازار رسمی آب توفیق چندانی  1381شور مصوبهای آب کگذاری در طرحو قانون تشویق سرمایه 1382مصوب 

نخواهد داشت. در این مطالعه پروانه بهره برداری از آب زیرزمینی به عنوان یک قرارداد الحاقی مورد بررسی و از منظر توسعه و 
زمینی برداری از منابع آب زیرهآبه منعکس در متن پروانه بهرتقویت بازار آب ارزیابی گردید. شرط ممنوعیت خرید و فروش آب و حق

برداری معقول و اصل توسعه پایدار باطل محسوب به دلیل مغایر با عرف، قانون و اصول حقوق بین الملل آب از جمله اصل بهره
آب و  عبرداری بهینه از مناببرداری از منابع آب زیرزمینی و درج شرایط سازگار با اصول بهرهمی گردد. بازبینی متن پروانه بهره

 مبانی علمی مدیریت بهم پیوسته منابع آب به عنوان پیشنهاد ارائه گردیده است.
 

  بازار آب، پروانه بهره برداری، توسعه پایدار، مصرف معقول :های کلیدیواژه
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 مقدمه-1

ز منابع آب برداشت بی رویه ابرداشت بیش از حد از منابع آب ایران را به یکی از کشورهای با تنش آبی بالا تبدیل کرده است. روند 
دهد که در صورت ادامه روند کنونی برداشت آب زیرزمینی در سطح زیرزمینی در کل دنیا نیز مشاهده می گردد. برآوردها نشان می

درصد بیشتر از منابع قابل برداشت آن خواهد بود. بر اساس آمار و اطلاعات منتشر شده توسط  40مصارف آب  2030دنیا تا سال 
برداری درصد از کل حجم آب موجود در کره زمین آب شور موجود در دریاهاست که قابل استفاده و بهره 72المللی هادهای بینن

درصد  6/2. از سه درصد آب شیرین در دسترس نیز 1(2006باشد)شورای تجارت جهانی، مستقیم برای شهری و کشاورزی نمی
باشد. درصد از آب شیرین بصورت روان آب و عمدتاً آب زیرزمینی می 6/0تنها بصورت یخ در مناطق قطبی ذخیره شده است و 
درصد مصارف  20درصد مصارف کشاورزی و  40درصد از آب شرب مردم،  60برداشت از منابع آب زیرزمینی در دنیا منبع تأمین 

سرعت در جریان است به نحوی که های اخیر با صنعت و خدمات می باشد. روند برداشت آب از منابع آب زیرزمینی در سال
یری گگردد. تصمیمبرداران از منابع آب محسوب میبرداری معقول و منطقی از منابع آب سؤال مهم و اساسی مدیران و بهرهبهره

در خصوص اینکه آب را چگونه تخصیص دهیم تأثیرات فراوانی بر سلامت و بهداشت، رفاه و کیفیت منابع آب، صنعت و کشاورزی 
المللی در هر کشور خواهد داشت. اهمیت مباحث فوق به حدی است که توسعه پایدار به عنوان یکی از مباحث محوری در اسناد بین

های سازمان ملل در خصوص و گزارش 1772پیوسته منابع آب، بیانیه ریو سازمان ملل، اصول مدیریت بهم 2030از جمله سند 
 .2(2018مان ملل،مدیریت بهینه منابع آب می باشد)ساز

ای آب هها، کاهش سطح سفرهرویه از منابع آب سطحی و زیرزمینی در کشور باعث خشک شدن رودخانهبرداری ناپایدار و بیبهره
(. چاره اندیشی 1376زیرزمینی و کسری مخزن شش میلیارد متر مکعبی در ایران گردیده است )شرکت مدیریت منابع آب ایران، 

پیوسته منابع مدیریت بهم 1772در دنیا از سالها قبل شروع شده است. بر اساس بیانیه کشورها در نشست ریو برای حل بحران آب 
تیابی گردد و دسها قرار گرفته است. مدیریت موفق منابع آب یک عملیات مداوم و طولانی مدت محسوب میآب در دستور کار دولت

یر پذیر خواهد بود. با توجه به تأثالمللی و بخش خصوصی امکان، ملی و بینها، نهادهای محلیبه چنین هدفی با مشارکت دولت
برداری مطلوب از منابع آب، ضرورت بازبینی این ضوابط و مقررات به نحوی که امکان محوری قوانین و مقررات در مدیریت و بهره

 باشد.ائز اهمیت فراوان میپیوسته منابع آب و توسعه پایدار مقدور گردد حدستیابی به اهداف مدیریت بهم
دهد که این قوانین عمدتاً متمرکز بر کنترل و مدیریت منابع آب در سطح بررسی حقوق حاکم بر منابع آب در کشورها نشان می

 نامه دو یا چند جانبه اقدام به مدیریت منابع آب درها در قالب موافقتملی بوده است. به جز در موارد استثنایی که در آن دولت
ها تاند. گرایش دولهای آبی و مصارف مختلف به طور مجزا مدیریت و کنترل گردیدهاند پیکرههای آبریز مرزی کردهسطح حوضه

آبریز، تغییر اقلیم و تأثیر آن بر منابع و مصارف آب، رشد و پیشرفت تکنولوژیک و لزوم تطبیق  به اتخاذ مدیریت آب در حوضه
. 3(2018برداری از منابع آب را دوچندان کرده است)کولت،آن بازبینی مقررات و قوانین سنتی بهره ضوابط و معیارهای قانونی با

ع آب در های مناببازبینی و اصلاح قوانین و مقررات به منظور ایجاد شرایط لازم در دستیابی به اهداف توسعه پایدار و حل چالش
 .4(2016باشد )ایروپ، آب می های توصیه شده توسط کارشناسان صنعتایران از اولویت

برداری از منابع آب زیرزمینی به عنوان یک قراداد الحاقی است که متقاضیان استفاده از منابع آب امکان تغییر مفاد و پروانه بهره
ه ضمن مقالالملل آب باشد. در این شرایط آن را ندارند. با این وجود این شرایط نباید مغایر با قوانین، عرف و اصول حقوق بین

برداری از این منبع های اعمال شده بر بهرهبرداری از آب زیرزمینی و نحوه صدور آن، شرایط و محدودیتهای بهرهمعرفی پروانه
با توجه به ضرورت بازتخصیص آب در کشور معرفی خواهد شد. همچنین با مقایسه شرایط ضمن عقد این نوع قراردادها مغایرت 

الملل آب مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. در پایان به منظور رفع ابهامات همچنین اصول حقوق بین آن با قوانین ، عرف و
نهادات المللی محیط زیست و عرف، پیشپیوسته منابع آب، اصول حقوق بینموجود و انطباق شروط این قرارداد با اصول مدیریت بهم

 لازم ارائه شده است.

                                                           
1 World Business council for sustainable Development, 2005 
2 UN environment, 2018 
3 Cullet, 2011 
4 Arup, 2016 
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 مفهوم قرارداد الحاقی -2
 گردد و طرف دیگر به آنبر اساس تعریف ارائه شده از قرارداد الحاقی ، قراردادی است که به وسیله یکی از دو طرف تنظیم می

(. در تعریف دیگر گفته شده است که قرارداد 1326رضایت داده است، بدون آنکه امکان واقعی تغییر آن را داشته باشد )کاتوزیان، 
در آن شروط و مفاد قرارداد توسط یک طرف از پیش تعیین شده است و طرف دیگر بدون مناقشه آن الحاقی، قراردادی است که 

پذیرد و متعلق قرارداد نیز کالا یا خدمت ضروری است که در عمل یا بطور قانونی در انحصار عرضه کننده آن قرار دارد )قانی، را می
ا متفاوت هستند. یکی از آن موضوع و متعلق قرارداد است به این معنی که به (. این نوع قراردادها از جهاتی با سایر قرارداده1383

توان این باشند به نحوی که میگیرد که برای افراد ضروری است و افراد نسبت به پذیرش آن مجبور میکالاها و خدماتی تعلق می
گردد. در این قراردادها داد به طرف قرارداد مربوط میمعاملات را از مصادیق معاملات اضطراری به حساب آورد. ویژگی دیگر این قرار

باشد. وجود شرایط اجحافی در این قراردادها و عدم امکان مذاکره در مورد آن در واقع یک طرف دارای قدرت برتر و انحصاری می
فراد و داشتن زمان و دوره گردد. شکل و ساختار یکسان این قراردادها برای همه اهای مفاد این قراردادها محسوب میاز ویژگی

برداری هرگونه بهره 1348گردد. با ملی شدن منابع آب در سال های مهم شکل قراردادهای الحاقی محسوب میاعتبار از ویژگی
لوب طبرداری مباشد. کلیه بهره برداران از آب در کشور تعهداتی را در راستای بهرهاز آب نیازمند اخذ مجوز از دولت )وزارت نیرو( می

برداری از آب به عنوان یک قرارداد الحاقی می پذیرند که از منظر توسعه و تقویت بازار آب محور از این منبع در قالب پروانه بهره
 بررسی این مطالعه قرار گرفته است.

 برداری از آب زیرزمینیفرآیند صدور پروانه بهره-9
قانون توزیع  21ت و در اختیار دولت اسلامی قرار دارد. به استناد ماده قانون اساسی منابع آب از مشترکات اس 46بر اساس اصل 

برداری از منابع آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت عادلانه آب نیز تخصیص و اجازه بهره
 گیرنده در خصوص صدوررین نهاد تصمیم(. کمیسیون تخصیص آب در وزارت نیرو به عنوان مهمت1382باشد)وزارت نیرو، نیرو می

برداری از منابع آب زیرزمینی در برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی است. فرآیند گردش کار صدور مجوز بهرهمجوزهای بهره
ن نیاز آب به ای ابتدا میزامنطقههای آب(. بر اساس این فرآیند هریک از شرکت1382نمودار زیر نشان داده شده است)وزارت نیرو، 

نمایند. نیاز آبی هر استان به همراه گزارش توجیهی آن توسط تفکیک هر یک از مصارف در استان مربوط به خود را تعیین می
کمیته مدیریت منابع آب تهیه و جهت اخذ مجوز تخصیص به شرکت مدیریت منابع آب ارسال می گردد. در صورت تأیید گزارش 

ای جهت بررسی و صدور مجوز تخصیص منطقه، گزارش مذکور به همراه درخواست شرکت آبتوسط شرکت مدیریت منابع آب
گردد. در خواست هر استان از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فنی و آب به کمیسیون تخصیص مستقر در ستاد وزارت نیرو ارسال می

گردد. در صورت موافقت با محیطی بررسی می های آبریز درجه یک با لحاظ مصارف زیستمنابع و مصارف آب در هریک از حوزه
گردد. در مرحله بعد در هر استان درخواست ای مجوز تخصیص آب برای استان صادر و ابلاغ میمنطقهدرخواست شرکت آب

گیرد و بر اساس اولویت تعیین شده برای هر یک از مصارف تا سقف مجوز تخصیص ابلاغ شده متقاضیان مورد بررسی قرار می
 گیرد. برداری از آب زیرزمینی صادر و در اختیار آنها قرار میانه بهرهپرو
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  ی  ر        ا          ر   ر                س ر      ر 

یا هقطنم بآ تکرش

 
فراصم کیکفت هب زاین دروم بآ دروآرب 

 بآ تساوخرد
 فراصم یارب

برش

 
 

 دروآرب و تادنتسم هیهت
زاین دروم بآ مجح

هلب

ریخ

 
 

 یشخب لداعت شرازگ هیهت
ن یب دوبهب و

 
 

 هب تادنتسم لاسرا
بآ صیصخت نویسیمک

 
 

 رظن زا تساوخرد یسررب
 بآ صیصخت یاه تسایس

اهزوجم و

 ناکما یسررب
بآ صیصخت

تفلاخم

تقفاوم

 
زوجم رودص مدع 

 
 

 زوجم   با و رودص
بآ صیصخت

شرازگ در

شرازگ در  رد تساوخرد یسررب
بآ عبانم تیریدم تکرش

 
 

 برداری از آب زیرزمینیشروط منعکس در پروانه بهره-4
برداری از آب زیرزمینی لازم است بطور خلاصه مفهوم شرط و انواع آن در حقوق قبل از پرداختن به شروط منعکس در پروانه بهره

یل ای در تشکرط در لغت به معنی الزام و یا التزام به چیزی آورده شده است. شروط ضمن عقد نقش ویژهایران معرفی گردد. ش
نماید. در قانون مدنی تعریفی از شرط ارائه نشده است و تنها قرادادها و تعیین محدوده مسئولیت هریک از طرفین قرارداد ایفا می

یف شرط معتقدند شرط در واقع توافقی است که بر حسب طبیعت خاص موضوع به مصادیق آن اشاره شده است. حقوقدانان در تعر
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آن یا تراضی طرفین در زمره توابع عقد دیگری آورده شده است. شرط صفت، شرط فعل و شرط نتیجه از جمله شروط مورد بحث 
اطل گردد. شروط بیم میدر حقوق ایران است که به سه دسته شامل شروط باطل، شروط باطل و مبطل عقد و شروط صحیح تقس

به صحت قرارداد خللی وارد نمی کنند لیکن به دلیل فقدان نفع یا فایده و مغایرت با قوانین بالادست بی اعتبار می باشند. برخی 
دیگر از شروط منجر به بطلان قرارداد میگردند که به شروط باطل و مبطل عقد معروف اند و شروطی نیز در متن قراردادها درج 

گردد که بر اساس اراده طرفین قرارداد و منطبق بر قانون می باشد و رعایت آن برای طرفین قرارداد الزامی است که به شروط می 
 صحیح شناخته میشوند.

دهد در این مقاله به جهت توجه به موضوع برداری از آب زیرزمینی را نشان میجدول شماره یک شروط منعکس در متن پروانه بهره
ح و آید و توضیتنها به شروطی پرداخته شده است که مانع و محدودیت توسعه و تقویت بازار رسمی آب به حساب می بازار آب

شود. بازار آب در یک تعریف ساده عبارتست از شرایطی که طی آن امکان مبادله بررسی سایر شروط به گزارش دیگری واگذار می
توانند تمام یا بخشی از آب مورد آبه مازاد میبرداران دارای حقد. در این وضعیت بهرهگردبرداران فراهم میآبه بین بهرهآب یا حق

کننده دیگر واگذار نمایند. همانطور که در جدول برداری به مصرفاستفاده خود را حداکثر تا سقف حجم آب منعکس در پروانه بهره
است که بطور جدی موانعی در جهت به رسمیت شناختن  ( شروطی مطرح گردیده6( و )3(، )2مذکور مشخص است در بندهای )

 مبادله آب ایجاد کرده است.
 برداری از منابع آب زیرزمینیخلاصه شرایط منعکس در متن پروانه بهره -(1جدول )

 ضمانت اجرا شروط بند مرتبط ردیف

1 2 

 تردید در رضایت و مالکیت شرکاء

 اراضی ملی باشد

 اراضی غیرارائه شده باشد

 برداریپروانه بهره لغو

 برخورد قانونی با متخلف پذیر نیستفروش آب امکان 3 2

 اخذ خسارت وارده به آبخوان لغو پروانه برداری به دیگری بدون اجازه وزارت نیروانتقال پروانه بهره 6 3

 برداریلغو پروانه بهره عدم صحت مدارک ارائه شده از طرف متقاضی 6 4

 قیق.ماخذ: یافته های تح

در بند دوم در صورتی که متقاضی اسناد اراضی غیر را جهت اخذ مجوز ارائه کرده باشد و این موضوع توسط شرکت شناسایی گردد 
بردار ممنوع خواهد بود. این در حالی است که امکان صدور مجوز بهره برداری از منابع ضمن لغو پروانه ارائه خدمات به این بهره

داران بخش کشاورزی با متوسط سطح زیر کشت کمتر از سه هکتار وجود ندارد و احداث چاه توسط تک تک آب برای تمام بهره بر
کشاورزان از نظر اقتصادی نیز توجیه لازم را ندارد لذا به جهت استفاده بهینه از منابع آب و سرمایه در بخش کشاورزی احداث چاه 

ال حاضر بطور قابل توجهی در کشور صورت می گیرد و نمی توان با استناد برای آبیاری زمین های سایر کشاورزان منطقی و در ح
 به این شرط صاحب چاه را از حق خود محروم نمود.

در بند سوم از توضیحات ارائه شده در متن پروانه بهره برداری فروش آب غیر ممکن اعلام گردیده است و ضمانت اجرای آن با 
پانزده روز تا سه ماه حبس و ده تا پنجاه ضربه شلاق در نظر گرفته شده  1361لانه آب مصوب قانون توزیع عاد 46استناد به ماده 

است. انتقال پروانه به دیگری بدون مجوز وزارت نیرو نیز از مصادیق تخلف و ضمانت اجرای آن لغو پروانه تعیین گردیده است. با 
وزارت نیرو پیش بینی شده است  هیچ یک از شرکت های آب منطقه  توجه به اینکه امکان انتقال پروانه بهره برداری با موافقت

ای اجازه ای از طرف وزارت نیرو به منظور انتقال پروانه بهره برداری به سایر کشاورزان بدون زمین ندارند و عملا مبادله پروانه 
ل انجام است و هیچ گونه مکانیزم های بهره برداری بدون اطلاع وزارت نیرو و یا شرکت های تابعه آن در سطح کشور در حا

 نظارتی به منظور شناسایی و ساماندهی آنها برای وزارت نیرو وجود ندارد.

 نتیجه گیری-1
محدودیت های اعمال شده فوق به دلیل مغایرت با سیاست های کلی کشور در مدیریت و بهره برداری از آب،  قانون وعرف و 

ست که در ادامه به ترتیب و بطور خلاصه موارد فوق ارائه و مورد بررسی قرار گرفته همچنین اصول حقوق بین الملل آب باطل ا
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 است. 

 سیاست های کلی-1-1
ها و مند منابع آب با افزایش ظرفیتمدیریت جامع، هماهنگ و نظام 1374در اجرای سیاست های کلی محیط زیست ابلاغی 

کت مردمی ، بهینه سازی مصرف آب و تعادل بخشی و حفاظت از منابع های حقوقی و ساختاری همراه با رویکرد مشارتوانمندی
،سیاست های کلی نظام در 1387آب زیرزمینی تکلیف گردیده است. همین محورها در سیاست های اصلاح الگوی مصرف ابلاغی 

ول زیر ن مطالعه در جدنیز قابل مشاهده است که منتخبی از تکالیف منعکس در این سیاست ها و مرتبط با موضوع ای 1404افق 
ارائه گردیده است. دستابی به این سیاست ها با محدودیتهای اعمال شده در مبادله آب و حق آبه هماهنگ نمی باشد و نیاز به 

 بازنگری دارد. 
 سیاست ها و مستندات قانونی توسعه و تقویت بازار آب  -(2جدول )

  تن )  تخب(  ا    ا        ف

1 
 راهبردهای توسعه

 بلندمدت منابع آب کشور
 (1382)مصوب 

ای های آبریز با رعایت ظرفیت تحمل آنها به گونهبرداری از منابع آب کشور در هر یک از حوضهبهره

ای و ریزی شود که میزان استحصال آب زیرزمینی از میزان فعلی تجاوز نکنند و اقدامات سازهبرنامه

 ن نیازهای جدید آب کشور صورت گیرد.بخشی آنها و تأمیای برای تعادلغیرسازه

 درصد در بیست سال آینده 82درصد به  72کاهش سهم مصارف کشاورزی از 

 بازده آب در بخش کشاورزی به دو برابر تا بیست سال آینده افزایش یابد

 اولویت تخصیص به ترتیب با مصارف شرب و بهداشت، صنعت و خدمات، باغداری و زراعت خواهد بود.

آب با کشورهای همجوار با رعایت توجیهات فنی، اقتصادی و زیست محیطی و اجتماعی در مبادله 

 های توسعه لحاظ گردد.برنامه

2 

ای هبند هشتم از سیاست
کلی اصلاح الگوی 

 مصرف
 (1387)مصوب 

 سازی تخصیص و مصرف آب در بخش تولید بر اساس ارزش اقتصادی  بیشتربهینه

های آب زیرزمینی دارای تراز منفی و اعمال مدیریت صارف آب به ویژه در سفرهایجاد تعادل بین منابع و م

 خشکسالی

3 
های کلی محیط سیاست

 زیست
 (1374)ابلاغی 

های حقوقی و ساختاری همراه ها و توانمندیمند منابع آب با افزایش ظرفیتمدیریت جامع، هماهنگ و نظام

 با رویکرد مشارکت مردمی

 زداییلیمی و مقابله با تهدیدات زیست محیطی نظیر خشکسالی و بیابانمدیریت تغییرات اق

 سازی الگوی مصرف آببهینه

 هایوری از آبتعادل بخشی و حفاظت کیفی از منابع آب زیرزمینی از طریق مدیریت عوامل کاهش بهره

 زیرزمینی

4 
های کلی نظام سیاست

 1404در افق 
 (1327)مصوب 

 ل چرخه آب بر اساس اصل توسعه پایدارایجاد نظام مدیریت در ک

 بروری و توجه به ارزش اقتصادی آب در استحصال، عرصه، نگهداری و مصرف آبارتقاء بهره

 به حداقل رساندن ضایعات آب به هر طریق ممکن
 

 قوانین و عرف -1-2
و یا  دستور کار دولت قرار داده است قوانین متعددی در کشور به تصویب رسیده است که یا بطور مستقیم تقویت بازار آب را در

اجرای آن منوط به استفاده از نظام بازار آب برای بازتخصیص آب در مصارف مختلف می باشد. جدول شماره سه برخی از مهمترین 
ب وموارد را نشان میدهد. از بین قوانین مصوب نیز قانون توسعه پنجم، قانون تشویق سرمایه گذاری در طرح های آب کشور مص

نیز بستر لازم به منظور مبادله آب و حق آبه بدون زمین را  1373وموادی از قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری مصوب  1383
پیش بینی کرده است. اجرای قوانین فوق بدون استفاده از یک نظام رسمی مبادله آب در سطح کشور قابلیت اجرا نخواهد داشت و 

 ه بهره برداری مغایر با قوانین بالادستی است و باطل می باشد.شروط منعکس در متن پروان
 گردد. ممنوعیتای در آن وجود نداشته باشد باطل محسوب میقانون مدنی شرطی که منفعت و فایده 232بر اساس بند دوم ماده 
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ه در باشد چرا کمنفعت میبی برداری از آب زیرزمینی از مصادیق شرطمبادله آب به استناد شرایط منعکس درمتن پروانه بهره
های غیرمجاز کشور افزوده خواهد شد و برای جلوگیری از برداشت بردار ، در واقع یک چاه به چاهبرداری بهرهصورت لغو پروانه بهره

موضوع در صورت صدور رأی به نفع شرکت قانونی برداران متخلف باید ضمن طی فرآیند زمانبر پیگیری آب توسط بهره
 توسط ای تقریباًبر و پر هزینهالمنفعه کردن چاه اقدام گردد. چنین فرآیند زمانای، نسبت به صدور اجرائیه و مسلوبطقهمنآب

برداری های فاقد پروانه بهرهای جز افزایش تعداد چاهبرداری نتیجهای استفاده نشده است و لغو پروانه بهرهمنطقههای آبشرکت
 نخواهد داشت.

از  برداریگیرد و عرف حاکم بر بهرهآبه یا فروش ساعتی آب در مناطق مختلف کشور صورت میدر قالب مبادله حقمبادله آب 
های گذاریشناسد. وجود امکان مبادله آب در کشور از سالیانه گذشته شرایط لازم برای سرمایهمنابع آب مبادله آب را به رسمیت می
 هایها و محدودیتری از قنوات با قدمت بیش از هزار سال را فراهم کرده است و ممنوعیتبردامشترک کشاورزان در احداث و بهره

گذاری در این بخش و تلاش برای اعمال حاکمیت بر منابع آب و تضعیف بخش اعمال شده بر مبادله آب با ورود دولت به سرمایه
ده است. از آنجایی که عرف نیز معادل قانون در نظر های گذشته بوهای انجام شده آن در طی سالگذاریغیردولتی و سرمایه

برداران نخواهد بود و اعمال این محدودیت تنها باعث شود مخالفت عرف با ممنوعیت مبادله آب مورد پذیرش بهرهگرفته می
یند دلات برخورد نمابرداری از منابع آب نه تنها با این مباای به عنوان متولی مدیریت و بهرهمنطقههای آبگردیده است شرکت

برداری از منابع آب زیرزمینی بلکه اطلاعی از میزان مبادلات آب درکشور و نقش بازار آب در کاهش تقاضا برای  حفر چاه و بهره
کند بلکه برداری نه تنها کمکی به مدیریت منابع آب کشور نمینیز در دسترس نباشد. وجود چنین شرایطی در متن پروانه بهره

 مندی از دستاوردهای علمی در زمینه مدیریت آب از طریق بازتخصیص آن در مصارف مختلف را از بین برده است.هرهامکان ب
 

 مستندات قانونی توسعه و تقویت بازار آب -(9ادامه جدول )

  تن )  تخب(  ا    ا        ف

1 

 قانون برنامه پنجم توسعه
 141ماده 

ن و دارندگان مجوز تخصیص و مبادله آن با رعایت قانون داراآبهصدور سند آب برای تمام حق
 در بازارهای محلی

 ای آب و توجه به ارزش اقتصادی آبتقویت بازارهای محلی و منطقه 142ماده 

2 
 قانون برنامه ششم توسعه

 36ماده 
 وری و جبران تراز آب به میزان یازدههای آب زیرزمینی و ارتقای بهرهبخشی به سفرهتعادل

 میلیارد مترمکعب تا پایان برنامه ششم

3 
 گذاریقانون تشویق سرمایه

 های آب کشوردر طرح
 (1383)مصوب 

 برداران و وزارت نیروامکان واگذاری آب مازاد بر اراضی به بهره

 گذار قابل فروش است.آبه سرمایهحق

4 
 قانون توزیع عادلانه آب

 2ماده 

تواند با توجه آنها بیش از مقدار معقول است وزارت نیرو میهایی که مقدار آبدهی در مورد چاه

 کنندگان اجازه مصرف صادر نماید.به مقررات و رعایت مصالح عمومی برای کلیه مصرف

6 
قانون رفع موانع تولید و 

 گذاریسرمایه
 (1373)مصوب 

توسط سازمان های مورد واگذاری اجازه فروش کالا و خدمات ناشی از اجرای فعالیت -(2ماده )

 ریزی کشورمدیریت و برنامه

گذاران در کلیه موارد از جمله شرب و اجازه فروش آب به سرمایه -(12بند )ت( ماده )

 بهداشت، صنعت، کشاورزی و آبیاری داده شده است.

 ماخذ: یافته های تحقیق.

 حقوق بین الملل آب -1-9
المللی نیز در های بینها و کنفرانسط مجمع عمومی سازمان ملل، سازمانهای ارائه شده توسها و توصیهنامهها، قطعبیانیه
المللی معاهده بین 3600از  الملل آب و اصول و قواعد حاکم بر آن مؤثر هستند. بر اساس آمار موجود بیشگیری حقوق بینشکل

اصل  1(2003قد شده است)وینوگرالوف، در ارتباط با آب و موضوعات مرتبط با آن بصورت دو یا چند جانبه بین کشورها منع
و کنوانسیون  1774زدایی ، کنوانسیون بیابان1772های تغییرات اقلیمی برداری معقول یا مصرف بهینه آب در کنوانسیونبهره

                                                           
1 Vinogralov, 2003. 
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نوانسیون کبرداری منابع آب است. در مورد تأکید قرار گرفته است. اصل توسعه پایدار یکی دیگر از اصول حاکم بر بهره 1721رامسر 
استفاده پایدار از منابع و اجزاء تنوع زیستی و از جمله منابع آب اشاره دارد بر اساس تعریف ارائه شده در این  1772تنوع زیستی 

برداری پایدار استفاده از منابع به نحوی که در بلندمدت منجر به کاهش آن نشود، تعریف گردیده است)ریو و کنوانسیون بهره
 .1(2004کلارک، 

المللی دو یا چند جانبه و هم در عرف برداری معقول یکی از اصولی است که هم در معاهدات بینالملل آب اصل بهرهدر حقوق بین
( و محاکم داخلی به این اصل ICJالمللی دادگستری )الملل شناخته شده است. علاوه بر این در دعاوی مطرح شده در دیوان بینبین

صل دارای دو بعد فنی و اقتصادی است. در بعد فنی هر مصرف کننده  باید معادل نیاز آبی خود امکان استناد شده است. این ا
سوب برداری معقول محاستفاده از آب را داشته باشد تحویل حجمی آب بهترین روش دستیابی به این بعد از مفهوم یا اصل بهره

های اختصاص رف مختلف است. به عبارت دیگر منابع آب باید به فعالیتگردد. بعد دیگر این اصل استفاده سودآور از آب در مصامی
در صورتی که بهره برداران آب  1361قانون توزیع عادلانه آب مصوب  26داده شود که دارای سودآوری لازم باشد. بر اساس ماده 

مصرف  م شده توسط وزارت نیرو نتوانند بهدر فعالیت های غیر اقتصادی از آب استفاده نمایند و پس از یک سال از توصیه فنی انجا
قانون توزیع عادلانه آب خواهند شد. بر اساس این ماده مجازات حبس و یا شلاق برای  46معقول آب دست پیدا کنند مشمول ماده 

تصادی ر اقافرادی که آب را هدر می دهند پیش بینی شده است. بستن راه و روش علمی مبادله آب و محکوم کردن بهره برداران غی
 به شلاق از ضعف های عمده در تدوین حقوق آب در کشور محسوب می گردد. 

برداری عادلانه یا معقول از منابع آب شامل استفاده به اندازه و سودآور از آب (، بهرهILCالملل )بر اساس نظر کمیسیون حقوق بین
ی و های قبل به شرطی که به طور علمآبهیح کرده است که حقنیومکزیکو تصر -باشد. دادگاه عالی آمریکا در پرونده کلورادومی

برداری عادلانه کارشناسی تعیین شده باشند و در فعالیت های سودآور و اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته باشند تحت عنوان بهره
 و معقول مورد حمایت قانون قرار دارند.

ساس این گردد. بر االملل آب است که محور توسعه پایدار نیز محسوب میناصل اقدام احتیاطی نیز یکی دیگر از اصول حقوق بی
بار که خسارت قابل های علمی و تجاری از هرگونه اقدام زیانالمللی، جوامع شهری، انجمنهای بینها، سازماناصل دولت

رات اقلیم اند. این اصل در کنوانسیون تغییها و منابع طبیعی یا اکوسیستم وارد کند منع شدهای به بهداشت و سلامت انسانملاحظه
مورد استفاده و تأکید قرار گرفته  1772المللی های بین، کنوانسیون حفاظت از آبراهه1786، کنوانسیون حفاظت از لایه ازن 1772

 .2(2006است)اوپرتی 

 پیشنهادات -2
تن پروانه بهره برداری از آب که کمکی به مدیریت هایی موجود در مبا توجه به مباحث مطرح شده و در راستای رفع محدودیت

منابع آب نکرده است و در جهت ایجاد و تقویت بازار محلی آب در کشور لازم است اقدامات زیر در دستور کار وزارت نیرو قرار 
 گیرد:

 ه آب.برداری از آب زیرزمینی و حذف شرایط محدود کننده مبادلبازبینی شرایط منعکس در متن پروانه بهره

 ای ابلاغ گردد. منطقههای آبآبه تعریف و به شرکتفرآیند عملیاتی نقل و انتقال آب و حق 

ضمن به رسمیت شناختن مبادلات قانونی آب و حق آبه با ایجاد یک بانک اطلاعاتی بازار آب در کشور امکان ارزیابی و تحلیل آن 

 حقوقی، و زیست محیطی فراهم گردد. های مختلف اجتماعی، اقتصادی، توسط محققان در زمینه

در مناطقی از کشور که امکان تشکیل یک بازار آب کارآمد وجود دارد تخصیص آب از طرف وزارت نیرو بطور تدریجی کاهش 

های یابد و یا در صورت امکان متوقف گردد و هرگونه نیاز آب با اولویت مصارف شرب و صنعت تنها از طریق تغییر کاربری چاه

 رزی صورت گیرد. کشاو

                                                           
1 Rieu- clark,A. 2004 

 Upreti, 2006. 
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در بازبینی متن پروانه بهره برداری لازم است شرایطی در راستای حفاظت کمی و کیفی از منابع آب با ضمانت اجرا عملیاتی و 

بردارای که متناسب با تخلف صورت گرفته توسط بینی ضمانت اجرای لغو پروانه بهرهبینی گردد و از پیشقابل اجرا پیش

 د، خودداری شود.باشبرداری نمیبهره

 منابع 
معاونت  .27/12/1376های سال مالی منتهی به . گزارش عملکرد صنعت آب کشور، برای فعالیت1376شرکت مدیریت منابع آب ایران. 

 ریزی و امور اقتصادی.برنامه
 . سند راهبری تغییر اقلیم کشور.1374سازمان محیط زیست. 

 .2داد الحاقی مجله فقه و حقوق شماره ماهیت وزیران اعتبار قرا 12383قافی، ح. 

 چاپ دوم، تهران، شرکت انتشار. .. قواعد عمومی قراردادها1326کاتوزیان ن. 

 ریزی کلان آب و آبفا. معاونت امور آب و آبفا، دفتر برنامه .نامه تخصیص آب. نظام1382وزارت نیرو. 

 معاونت امور آب. .ب کشور چاپ دومهای آگذاری در طرح. قانون تشویق سرمایه1383وزارت نیرو. 

 . جلد سوم، دفتر حقوقی.1381. مجموعه قوانین، تصویب نامه ها و آیین نامه های آب و فاضلاب لغایت 1382وزارت نیرو. 

Arup, 2016. Future water challenges: UK-Iran workshop-summery report London. United Kingdom. 

Cullet P. 2011. Water law in a globalized world: the need for a new conceptual frameworke. Journal of 

environmental Law 23:2, 233-254. 

Erfani T. O. Binions and Julian J. Harou 2016. Protecting environmental flows though enhance water 

licensing and water markets. Hydrology and Earth system sciences 19(2), 675-689. 

Gumbo B. and P. Van der Zaag, 2001. Principal of Integrated water resources management. Southern Africa 

youth Forum, Harare, Zimbabwe. 

 Rieu-Clark, A. S. 2004. A fresh approach to international Law in the field of sustainable development. What 

Lessons from the Law of international water courses? International water and Law research institute, university 

of Dundee. 

UN environment 2018 “Integrated water resources management” Global baseline for SDG 6 indicator 6.5.1. 

degree of IWRM 

Upreti, T. 2006. International watercourse Law and its application in south Asia. 

Vongradov, S., P. wouters and P. Jones 2003. Transforming potential conflict into cooperation potential; the 

role of international water Law university of Dundee, UK. 

World Business council for sustainable Development, 2005. Water; facts and trends. www.wbcsd.org. 

 
  

http://www.wbcsd/


 مقالات دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب

222 

 هستند؟ دیمف یسه قسمت یهاتعرفه ایآب و فاضلاب: آ یهاتعرفه ییو کارا یعملکرد برابر یابیارز
 

 علی مزیکی
 ریزیموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه استادیار گروه اقتصاد

 a.mazyaki@imps.ac.ir  
 
 

های تولید، حفظ کارایی اقتصادی و برابری در طراحی تعرفه آب نیازمند تامین توازن بین اهداف مختلفی از جمله پوشش هزینه
متی و های دو قسهای بلوکی، تعرفهاع تعرفهفه یکنواخت، انوهایی چون تعرگذاری آب روشکنندگان است. در قیمتمیان مصرف

ه ها یک چهارچوب طراحی شده که در آن جامعو کارایی این تعرفهسه قسمتی قابل استفاده هستند. برای ارزیابی عملکرد برابری 
در اثر  خانوار از خدمات آب شهری لوله کشی برخوردارند. ما میزان مصرف و صورتحساب اب خانوارها 6000آماری متشکل از 

 دهیم. نتایج حاکی از آن است که تعرفه سه قسمتیها با پارامترهای مختلف مورد بررسی و مقایسه قرار میبکارگیری انواع تعرفه
حفظ کارایی ممکن است بتواند به برابری بیشتری نیز منجر شود. ولی از آنجا های بلوکی و دو قسمتی در عین در مقایسه با تعرفه

ر تمام سناریوهای تعرفه سه قسمتی صادق نیست، توجه به طراحی مناسب این تعرفه در مطالعات آینده بسیار مهم که این نتیجه د
 خواهد بود. 

 
 

 گذاری غیرخطی، کارایی، برابری.: تعرفه آب و فاضلاب، قیمتهای کلیدیواژه
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 مقدمه

 2(، گوتیرز1778) 1اسپلاندث بوده است؛ برای مثال تاثیرگذاری متخصصان در سیاستگذاری حوزه آب و فاضلاب همواره مورد بح

اران و هایشان توسط سیاستگذبا عدم پذیرش توصیه( را ببینید. بعضاً ممکن است اقتصادانان 2014و برمن ) 3( و هیرشمن2010)
گری از دلایل دیهای این حوزه مواجه بشوند. این عدم پذیرش تنها به دلیل عدم کارایی اقتصادی نیست و ممکن است بروکرات

گذاران در مورد اهداف اجتماعی داشته باشد. در های سیاستهای مدیران، و نگرانیجمله عدم هماهنگی، نوع قراردادها و انگیزه
 حاضرگذاری خدمات آب و فاضلاب است. هدف بخشی از مطالعات این میان یکی از مواردی که مورد اختلاف نظر است قیمت

 و پوشش هزینه است.  6، برابری4گون بر اساس معیارهایی چون کارایی اقتصادیهای گونابررسی تعرفه

که معیار کارایی همواره مورد توجه مطالعات اقتصادی است، دو معیار اخیر کمتر مورد توجه بوده و معیار برابری معمولاً یکی در حالی
قضایای اساسی »وع به این دلیل باشد که طبق تفسیری از های اقتصاددانان بوده است. شاید این موضاز دلایل عدم پذیرش توصیه

 مشکل نابرابری را از طریق بازتوزیعها، تواند در عین حفظ کارایی و عدم دخالت در مکانیزم قیمت، سیاستگذار می6«اقتصاد رفاه
الاتری دهیم تا به برابری ب تا حد زیادی مرتفع کند. طبق این برداشت لازم نیست با دخالت در مکانیزم قیمت کارایی را کاهش

(، مکانیزم مشخصی 2014و اتکینسون  2های متعددی که دارند )دیتزبرسیم. البته باید توجه کرد که این قضایا، علاوه بر فرض
 های مختلفیاند با به کار بردن تعرفهدهند. لذا متخصصان سعی کردهبهترین پیشنهادی ارائه نمی-برای دستیابی به نتیجه اولین

 ، در کنار دستیابی به کارایی، اهداف برابری را محقق کنند. 8افزایشی چون تعرفه بلوکی

( 1722 7آید، اما از همان ابتدا )فلدستاینیک تبعیض قیمت به حساب میگذاری رمزی های بلوکی با مدل قیمتهرچند تعرفه
کی از لذا به هر ترتیب یمورد توجه بوده است.  ترتر برای بلوک کم مصرفملاحظات توزیعی و بخصوص اختصاص قیمت پایین

ای ههای دستیابی به برابری بهتر که توسط سیاستمداران حوزه آب و فاضلاب نیز مورد تاکید است، به کار بردن تعرفهمکانیزم
 های آب و فاضلاب از چند بعد اهمیت دارد.غیرخطی است. بررسی عملکرد کارایی و برابری تعرفه

شود و ارائه کارآمد آن بسیار مهم است؛ و از سوی دیگر، آب به صورت محدود و وابسته به شرایط اقلیمی تولید می از یک سو، آب
پاک برای زندگی و سلامتی حیاتی بوده و در دسترس بودن و در توان مالی بودن آن برای تمام افراد جامعه از اهمیت رفاهی 

های مختلف اقتصادی است. رشد جمعیت، تغییر ها در بخشترین ورودیریبسیاری برخوردار است. همچنین آب یکی از ضرو
سبک زندگی و کاهش تولید آب، رقابت بر سر منابع رو به کاهش آبی را تشدید کرده است. بنابراین تخصیص بهینه منابع موجود 

مت واحد آب، یارانه به تجهیزات های مختلفی در کاهش مصرف آب وجود دارند: قیآب از اهمیت بسزایی برخوردار است.  اهرم
 ها. جویی در مصرف آب و الزام استفاده از آنها، ارتقاء فرهنگ مصرف درست آب، مثلاً از طریق ایجاد کمپینصرفه

دهند مصرف اثر نشان می (2014) 11و ایتو (2004و ناگز ) 10های قیمتی، گرچه مطالعاتی چون مارتینزدر مورد کارآمدی مکانیزم

( 2007و استاوینز ) 12کنندگان به قیمت متوسط حساس هستند، مطالعاتی چون المستدپذیرد و مصرفای میمت حاشیهکمی از قی
رای ارتقاء های مدیریتی تقاضای آب بکنندگان با متوسط قیمت بالاتری برای آب روبرو باشند، سیاستدهند که اگرمصرفنشان می

                                                           
 Espeland 

 Gutiérrez 

 Hirschman 

 Economic efficiency 

 Equity 

 Fundamental theorems of welfare economics 

 Dietz 

 Increasing Block Tariff 

 Feldstein 

 Martínez 

 Ito 

 Olmstead 
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 م است.ها بسیار مهگذاری در اثرگذاری سیاستنابراین به هر ترتیب نوع تعرفهفرهنگ صحیح مصرف آب، موثرتر خواهند بود. ب
های مختلف تعرفه برای عرضه آب مورد بررسی قرار بگیرد؛ و از سوی دیگر تحت در این راستا لازم است از یک سو کارایی ساختار

( اثر طرح تعرفه و ساختار 2012گیرد. در مزیکی )های مختلف تعرفه مورد مقایسه قرار طرحسناریو پوشش هزینه، معیار برابری 
جه سازی شد. در این مطالعه توگذاری و بخصوص در مورد مشارکت خصوصی مورد بررسی قرار گرفت و شبیهمالکیت بر سرمایه

با تکرار  ازیسرود و در یک شبیهشود و همچنین توزیعی برای میزان مصرف به کار میبیشتری به رفتار مصرف کننده نهایی می
( است که درآن 1781داری نتایج نیز مورد آزمون قرار خواهد گرفت. این روش مشابه جانسون و تننبین )گیری از توزیع، معنینمونه

هستند. این روش توسط مطالعاتی چون  normal-logهای دو متغیر تصادفی آب مصرفی خانوار و درآمد خانوار دارای توزیع

ای هگیرد، با این تفاوت که مطالعه حاضر طرح( که سوالی مشابه دارند نیز مورد استفاده قرار می2012)و همکاران  1ویتینگتون
 دهد.ای بیشتری را مورد بررسی قرار میتعرفه

شود. یکی از آنها که مورد توجه این مطالعه است، عکس اندازه تعاریف متعددی به عنوان معیاری برای محاسبه برابری استفاده می
اقشار  ای که بیشترین سهم یارانه را نصیبباشد. بنابراین تعرفههای سهم یارانه دریافتی توسط سطوح مختلف درآمدی میفاوتت

ی اقتصادی دهیم، کارایکند. البته در عین حال معیار دیگری که مورد توجه قرار میکم درآمد کند، بیشتر معیار برابری را برآورده می

گیرد. طبق این تعربف میزان تغییر در مازاد رفاه ( مورد محاسبه و ارزیابی قرار می1781) 2ساس تعریف هاسمناست. این معیار بر ا
کند. در این بررسی نتایج تا حد زیادی به کشش قیمتی تقاضای آب بستگی دارد کنندگان تغییرات کارایی را منعکس میمصرف

ن داشته باشیم. بدین منظور علاوه بر طراحی سناریوهایی برای کشش از که برای آن باید درک درستی از کشش تقاضا در ایرا
( و موارد مشابه 2018(، تاج آبادی و شاهنوشی )1370(، خوشبخت و همکاران )1370فر و خیابانی )مطالعات داخلی چون سجادی

 دهیم.اند مورد استفاده قرار میکه کشش را محاسبه کرده
دی های جدیهای موجود مورد بررسی قرار بگیرد و همچنین تعرفهالذکر لازم است تا انواع تعرفهبا در دست بودن معیارهای فوق

ای از قوانین هستند که استفاده ازسرویس مذکور و نحوه پرداخت هزینه را مشخص ها در حقیقت مجموعهطراحی شوند. تعرفه
گذاری متیا قی : تعرفه خطی و غیرخطی. در تعرفه خطیبندی به دو صورت کلی استای در یک تقسیمکنند. ساختار تعرفهمی

کننده با یک قیمت ثابت یا بر مبنای حجم آب مصرفی روبروست. در تعرفه غیرخطی که بیشتر مورد ، مصرفایهزینه حاشیه
ه بلوکی جزو رفهایی ثابت و متغیر چون حجم مصرف است. در این میان تعگیرد قیمت پرداختی ترکیبی از مولفهاستفاده قرار می

البته انواع دیگری از تعرفه غیرخطی نیز قابل تصور است که در  4است. 3های مورد استفاده در خدمات آبرسانیترین تعرفهمتداول
است. تعرفه  ایتوان از تعرفه دو قسمتی اشاره کرد، که شامل یک قسمت ثابت، و قسمت دیگر به عنوان هزینه حاشیهاین میان می

رفی به تواند تا حد مصوع دیگر تعرفه غیر خطی است که شامل یک تعرفه ورودی است که به واسطه آن مشتری میقسمتی نسه

( اشاره 2014) 6توان به مالونها میطور رایگان و از آن به بعد با قیمت بر واحد به مصرف خود ادامه دهد. در کاربرد این نوع تعرفه
نظری  کند. شایان ذکر است بررسیبهبود استفاده از شبکه و جلوگیری از ازدحام اشاره میقسمتی در کرد که به کاربرد تعرفه سه

( را 2012و همکاران ) 6تواند بسیار پیچیده باشد. برای مثال فیبیچهایی از مباحث جدید بوده و کار نظری روی آن میچنین تعرفه
 ببینید.

های مورد بررسی را در چهار دسته اصلی نمایش داده است. انواع تعرفه 1جدول گذاری مورد بررسی، تر انواع قیمتبرای درک دقیق
ر ها نیز باشد. دتواند حالت خاص هریک از سایر طرحترین حالت است و البته میشود تعرفه خطی سادهطور که ملاحظه میهمان

عرفه خطی برای کل مصرف اکتفا شده و در تعرفه سه قسمتی گویا مصرف در بلوک اول تعرفه دو قسمتی به آبونمان و یک ت

                                                           
 Whitington 
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 Water utility 

  بر اساس بررسیهای جهانی آب )..0.(، ..% در سراسر جهان و 0.% در کشورهای درحال توسعه از تعرفه بلوکی افزایشی استفاده میکنند.0
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 رایگان است. 
 

 در یک حالت دو بلوکی ای مورد مطالعههای تعرفه: روش کلی محاسبه صورتحساب انواع طرح1جدول 

 وکیلصورتحساب با توجه به مصرف ب صورتحساب با توجه به کل مصرف نام

𝑇 تعرفه تخت = 𝐹 T = F 

𝑇 تعرفه خطی = 𝑝𝑄 T = p(q1 + q2) 

𝑇 تعرفه بلوکی = 𝐹 + (𝑝1�̃� + 𝑝2(𝑄 − �̃�)) (𝑄 > �̃�) + 𝑝1𝑄(𝑄 ≤ �̃�) 𝑇 = 𝑝1𝑞1 + 𝑝2𝑞2 

𝑇 تعرفه دو قسمتی = 𝐹 + 𝑝𝑄 𝑇 = 𝐹 + 𝑝(𝑞1 + 𝑞2) 

𝑇 تعرفه سه قسمتی = 𝐹 + 𝑝(𝑄 − �̃�)(𝑄 > �̃�) 𝑇 = 𝐹 + 𝑝𝑞2 

qتوضیح:  تنها در این جدول 
1

qمیزان مصرف در بلوک اول،  
2

قیمت برواحدهای کلی و بلوکی  𝑝آبونمان،  𝐹حد مصرف،  �̃�مصرف کل،  𝑄میزان مصرف در بلوک دوم،  
 مجموع صورتحساب است. 𝑇و 
 

ا مورد هسازی برای مقایسه این طرحی وجود ندارد روش شبیهیهاحای برای بررسی آینده چنین طرشایان ذکر است از آنجا که داده
 شود.ارائه می 0سازی نیز در بخش سازی به تفصیل آمده است. نتایج شبیهگیرد. در ادامه روش شبیهاستفاده قرار می

 روش انجام پژوهش
( استفاده شد تا چگونگی توزیع یارانه در 2016سازی که اولین بار توسط ویتینگتون و همکاران )در این پژوهش ما از روش شبیه
 (2PT) دهیم. البته ما طرح تعرفه دو قسمتی( موجود را بررسی کند، استفاده کرده و توسعه میIBTبین خانوارها تحت تعرفه بلوکی )

های ( ما بر روی داده2016دهیم. همانند ویتینگتون و همکاران )ار میهم مورد بررسی کارایی و برابری قر (3PTو سه قسمتی )
کنیم که درآمد و مصرف آب خانوار به نحو مطلوبی با یک تابع توزیع خانوار تکیه کرده و فرض می 6000سازی شده برای شبیه

Log-normal های واقعی:نیم و نه از دادهکسازی شده استفاده میهای شبیهتوضیح داده شود. ما به سه دلیل از داده 

های واقعی مشتمل بر رابطه بین مصرف آب خانوار و درآمد آنها در دسترس نیست. چراکه، از یک سو در قبوض مصرفی داده-1
هایی چون آمایش هزینه و درآمد، به دلیل بلوکی بودن تعرفه آب خصوصیات درآمدی خانوار موجود نیست؛ و از سوی دیگر، در داده

 میزان مصرف آب بر اساس هزینه قبض قابل محاسبه برگردان نیست.آب، 
ها و مطالعات زیاد در رابطه با تقاضای آب در سراسر جهان، و مطالعات فراوان در زمینة درآمد، اطلاعات کافی مجموعه داده -2

 کند.تند را فراهم میکشی متصل هسبرای کالیبره کردن مصرف آب و درآمد خانوار برای خانوارهایی که به آب لوله
ای و نحوه عملکرد آنها از نظر های تعرفهای از طرحکند که طیف گستردهسازی شده این امکان را فراهم میهای شبیهداده-3

های ( میزان قیمت در بلوکiii( اندازة بلوک اول، ii( میزان شارژ ثابت، iهایی نظیر برابری و کارایی اقتصادی را بر اساس ویژگی
 ( تغییر سناریوهای کشش قیمتی بررسی کنیم.ivختلف و م

ال های اصلی است؛ چراکه، در حکنیم و در این میان تعرفه بلوکی یکی از طرحما انتقال به یک طرح تعرفه جدید را بررسی می
( بر حسب IBTن مثال کنیم که یک تعرفه آب )به عنواباشد. ما بحث میترین ساختار تعرفه در خدمات آبرسانی میحاضر متداول

درآمدها، که در محاسبات ما به عنوان خانوارهای در پنجک اول توزیع کند اگر سهم یارانه دریافتی کممعیار برابری بهتر عمل می
در قیمت نهایی  هایی، نسبت به تعرفه یکنواخت قیمت بر واحد، شامل اخلالIBTدرآمد هستند، از همه بیشتر باشد. از آنجا که 

 کنیم. باشد، را محاسبه میمی IBTبستان بین معیار برابری و کارایی اقتصادی، که رفاه از دست رفتة ناشی از اعمال -ما بده 1است،
 روش تولید داده شبیه سازی-1

را  (1781ای از وابستگی، فرآیند توصیف شده در جانسون و تننبین )هایی از متغیرهای تصادفی با درجهبه منظور تولید زوج مرتب
هستند که  log-normal)درآمد خانوار( دارای توزیع  W)آب مصرفی خانوار( و  Qکنیم دو متغیر تصادفی بریم. فرض میبه کار می

که  ′𝑉و  ′𝑈های مصرف و درآمد ابتدا متغیرهای دهیم. برای تولید زوجنشان می 𝐹𝑤(𝑤)و  𝐹𝑞(𝑞)توزیعشان را به ترتیب با 
 تعریف می شوند: U & Vهستند، ایجاد شده و بر اساس آن  (∙)𝑔با تابع چگالی  iidی تصادفی متغیرها

                                                           
  در واقع قیمتهای نهایی در مقادیر مختلف مصرف متفاوتند..
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(1)                                                                                                                    U'=U 

(2)                                                                                                                 V' c)-cU'+(1=V 
، تعیین ρن ، بر اساس درجه ضریب همبستگی اسپیرمWو  Qبین دو متغیر تصادفی  با توجه به میزان همبستگی cکه در آن ثابت 

 دهیم: شوند. به منظور تبدیل این مقادیر تصادفی به میزان مصرف آب و درآمد خانوار قرار میمی

(3)                                                                                                                (U) H=Q' 1 
(4)                                                                                                        (V) H=W' 2 

نتیجه مقادیر آب مصرفی و  هستند. در Wو  Qبه توابع توزیع  Vو  Uتوابع توزیع تبدیل به ترتیب  𝐻2(𝑉)و  𝐻1(𝑈)که در آن 
 درآمد خانوار از طریق روابط:

(6)                                                                                                            (U))(H F=) (Q' F=Q 1

-1

q

-1

q 
(6)                                                                                             (v))(H F=) (w' =FW 1

-1

w

-1

w 
توان ادعا کرد که همبستگی بین مصرف و درآمد نیز طبق انتظار قابل محاسبه هستند و بعد از انجام چنین فرآیندی می

𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑄, 𝑊) = ρ. 
توان با لحاظ کردن واکنش خانوار به قیمت بهترین مصرف که با هم همبستگی دارند می های درآمد وحال با داشتن زوج مرتب

قیمت از دید شرکت آب و فاضلاب را شناسایی کرد. بدین منظور به صورت عددی قیمتی که سود را به سطح پوشش هزینه، یا 
ررسی ر کارایی و برابری قابل تعریف هستند. برای بپوشش قسمتی از هزینه بر اساس سناریو، باشد را پیدا کرده و بر اساس آن معیا

 داری نتایج نیز قابل بررسی خواهد بود.شود و معنیپایداری نتایج این فرآیند بارها تکرار می

 
 کمی کردن عملکرد یک تعرفه بر اساس معیارهای برابری و کارایی اقتصادی -2

ه کنند، و مقدار قبض آبی کا آن روبرو هستند، مقدار آبی که مصرف میهایی که خانوار باعمال یک تعرفه جدید در جامعه، قیمت
ارایی کنیم: توزیع یارانه )برابری( و کدهد. ما چگونگی اثر این تغییر بر روی دو معیار را بررسی میکنند را تغییر میپرداخت می

یازمند های مالی نیرد. از سوی دیگر تامین هزینهگاقتصادی که بر اساس رفاه از دست رفته یا بدست آمده مورد ارزیابی قرار می
خانوار( برابر هزینة تامین آب این خانوار باشد. بسیاری از  6000کنندگان )در این پژوهش این است که درآمد دریافتی از مصرف

ها توسط دولت پرداخت ای از هزینهکنند و بخش عمدهها را تامین میدرآمد درصد کمی از هزینهخدمات آبرسانی در کشورهای کم
 %100کنندگان ها را تامین کند، باز هم بدین معنا نیست که همة مصرفهزینه %100شود. البته اگر یک تسهیلات آبرسانی می

 کنند.داخت میاند را پرای که مصرف کردهکنند، بلکه بعضی کمتر و بعضی بیشتر از هزینة واقعیهزینه آب مصرفی را پرداخت می
شود و تحت تعرفه جدید از طریق خانوار، دو بلوک در نظر گرفته می 6000کانپذیری محاسبه هزینة قبض آب هر یک از برای ام

شود. این فرض بدین منظور ( در دو بلوک و به نحوی که قیمت بلوک دوم دو برابر بلوک اول است محاسبه میiQآب مصرفی ) 

 3m10با بلوک اول  IBTیمت بهینه یکتا به صورت هددی مقدور باشد. به عنوان مثال، اگر تعرفه گیرد که یافتن قصورت می

310mQiباشد و هزینة ثابت نداشته باشیم، چنانچه  P*باشد، قیمت در بلوک بالایی  :باشد، مبلغ قبض آب به صورت 

(2  )                                                                                 *3*3 105.010 PmQPmWB ii  
 خواهد بود. 

باشد، لذا یارانه دریافتی توسط هر خانوار عبارت  ACکنیم هزینة متوسط تولید هر متر مکعب آب برای محاسبه یارانه فرض می
 است از: 

(8  )                                                                                                           iii WBQACSUB  )( 
خانوار  6000یافتی توسط و یارانه در TOTREVخانوار با متغیر  6000در این صورت درآمد کل حاصل از تسهیلات آبرسانی به 

 نمایش داده شده و عبارتند از: TOTSUBبا متغیر 
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(7)                                                                                                                        



5000

1i

iWBTOTREV 

(10)                                                                            TOTREVQACSUBTOTSUB
i

i

i

i  


5000

1

5000

1

 

باشد. در  %60توان سناریویی متصور بود که برای مثال پوشش هزینه است و می %100تامین هزینه  0TOTSUBلذا اگر 
 یم داشت:این صورت خواه

(11)                                                                                                              TOTREVTOTSUB  
 صورت:توان به ( را می10)چرا که در این صورت رابطه 

(12)                                                                                                    



5000

1

5.0
i

iQACTOTREV

 
 هیم.دشود. در ادامه نحوه محاسبه معیار برابری را توضیح میها بازیابی مینوشت. بدین معنا که نیمی از هزینه

 برابری-3
بت توان در توان مالی بودن تسهیلات را به صورت نستواند تعریف شود، به عنوان مثال میهای گوناگونی میمعیار برابری به صورت

درصد قبض آب به درآمد هر خانوار تعریف کرد، و اگر این درصد از مقدار مشخصی بیشتر باشد، آنگاه تسهیلات آب برای آن خانوار 
ای هرغم این در این پژوهش برابری به صورت نحوة توزیع یارانه پرداختی به تسهیلات آب در میان گروهنیست. علی در دسترس

 کنیم: شود. ما سهم یارانه در یافتی توسط خانوارهای پنج گروه درآمدی مختلف محاسبه میمختلف درآمدی تعریف می

(13                    )                                    5,...,1/  
jforTOTSUBSUBShareSUB

jj IQi iIQ 

بار تکرار کرده و میانگین  100های مصرف آب و درآمد بستگی دارد، این محاسبه را چون این نتیجه به نحوة انتخاب زوج مرتب
ی هم برای نتایج محاسبه شده به دست های اطمیناندهیم. بر این اساس بازهآن را به عنوان سهم یارانه دریافتی هر گروه قرار می

ول ای که بیشترین سهم یارانه را به گروه اخواهد آمد که بر اساس آن پایداری نتایج قابل استدلال خواهد بود. بر این اساس تعرفه

 1شود. کند تعریف میای که معیار برابری را برآورده میدرآمدی اختصاص دهد به عنوان تعرفه

 کارایی اقتصادی
رفاه  گیری مازادها را با اندازهرای ارزیابی کارایی طرح تعرفه، رفاه از دست رفته ناشی از انتقال از تعرفه خطی به انواع تعرفهب

کنیم. برای این کار از روشی که توسط کند، محاسبه میخانوار تجربه می 6000کننده منتج از تغییر قیمت که هر یک از مصرف
-logکنیم، که در آن نشان داده شده است که اگر تابع تقاضای آب یک خانوار به صورت ه استفاده می( معرفی شد1781هاسمن )

log ود قابل محاسبه شترین فرم تابعی تخمین زده شده( باشد، آنگاه تغییرات مازاد رفاه به صورتی که در زیر توضیح داده می)متداول
 ا به صورت:یک خانوار برای آب ر log-logاست. تابع تقاضای 

(14)                                                                                            



J

j

jj XLnPLnLnQ
2

)( 

باشد. در این رابطهیای از خصوصیات خانوار ممجموعه Xقیمت متوسط، و Pمصرف آب خانوار، Qدر نظر بگیرید، که در آن 

 ( لگاریتم بگیریم خواهیم داشت:14)کشش قیمتی آب است. اگر از دو طرف معادله 

(16 )                                                   PAXPeXLnPLnQ
J

j

j

x
J

j

jj
j 








 

 22

)(exp

 
که در آن: 

 

                                                           
 در اینجا امکان جابجایی افراد بین پنجکها را در نظر نگرفتهایم. این موضوع را میتوان به این شکل تفسیر کرد که پنجک-بندی مورد نظر مربوط به ثروت افراد است. .

ابجا کند.یا اینکه صورتحساب آب در حدی نیست که خانوارها را ج  
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J

j

j

x jXeA
2

 

 شود: لذا تابع تقاضای آب به صورت زیر نوشته می

(16)                                                                                                        Q 
2





J

j

j

x jXeAPA
 

 1Pبرای مثال قیمت متوسط تعرفه خطی( به  0P(به دنبال یک تغییر قیمت متوسط از  S)اساس تغییر در مازاد رفاه )بر این 
 شود:ر محاسبه مییا تعرفه دو یا سه قسمتی( از روی منحنی تابع تقاضا به صورت زی  IBT)برای مثال قیمت متوسط تعرفه 

(12)                                                                               



 


 
1

0

1

1

P

P
1

A
-=dP-=S

1

0

PPPA 

تواند کمتر و یا بیشتر می1Pمعتبر است، یعنی 1Pاز0Pتر بودنتر یا بزرگتغییر در مازاد رفاه محاسبه شده در بالا در صورت کوچک
 شود.باشد و مازاد رفاه خانوار )مثبت یا منفی( درست محاسبه می0Pاز

احتیاج است. شبیه سازی ما میزان آب مصرفی Aو ، کشش قیمتی آب1Pو 0Pبه منظور محاسبه تغییرات مازاد رفاه به اطلاعات 

نیز از ساختار تعرفه 1Pو 0Pهای باشد. قیمت - ،0,2کنیم کشش قیمتی آب کند، و ما فرض می( را تولید میQهر خانوار )

قابل استخراج  PA Qاست که با استفاده از معادلة  Aمشخص است. تنها عبارت مجهول در محاسبه مازاد رفاه خانوار
 خواهد بود:

(18 )                                                                                                                                    


0P

Q
A 

 
ها را محاسبه کرد. البته یک نکته قابل ذکر در اینجا توجه به این موضوع است که توان کارایی انواع تعرفهبر این اساس اکنون می

ی مورد قسمتای مانند تعرفه دو یا سهدهند اما چنانچه تعرفههر چند مصرف کنندگان معمولاً به قیمت متوسط واکنش نشان می

ناسد. در شاستفاده قرار بگیرد شاید اینطور نباشد؛ چرا که قیمت نهایی اعلام شده واضح بوده و مصرف کننده به خوبی آن را می

 سازی تمهیداتی برای این فرضیه نیز در نظر گرفته شده است.بخش شبیه

 کنیم:سازی را بار دیگر ذکر میبیهبر این اساس مراحل ش
های درآمد و مصرف بر اساس توضیح داده شد. در این مرحله داده 0 های مصرف و درآمد بر اساس روشی که درتولید زوج مرتب (1

همبستگی مشخصی، بر اساس  2و درآمد 1رفشوند که زوج مرتب تولید شده مصنرمال  به نحوی تولید می –توزیع لوگ 
 سناریو، با هم داشته باشند.

، یا پوشش کمتری بر اساس سناریو، را تامین کند. در اینجا از یک  %100جستجوی عددی برای یافتن قیمتی که پوشش هزینه  (2
برای تقاضا نسبت  0,2ز کشش شود. بدین منظور اشود و با تغییر قیمت واکنش مصرفی خانوار لحاظ میروش عددی استفاده می

ای هبه متوسط قیمت در نظر گرفته شده است. در نهایت نیز صورتحساب و سود شرکت آب و فاضلاب و یارانه پرداختی در گروه
 شود.مختلف درآمدی محاسبه می

 شوند.بار تکرار می 1000های اطمینان مراحل قبل : برای دستیابی به بازه2و  1تکرار مراحل  (3

 شود.بعد سناریوهای به کار رفته و نتایج آن ارائه می در بخش

 نتایج شبیه سازی

سناریوی فرعی، تحت دو مجموعه از پارامترهای همبستگی  22سناریوی اصلی و  3سازی  در در در این بخش اهم نتایج شبیه
که نتایج گیرند. ابتدا اینبررسی قرار می های بلوکی به دو دلیل مورددرآمد و مصرف مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سناریوی تعرفه

                                                           
  به نحوی که توزیع نرمال آن دارای میانگین ..1. و انحراف استاندارد .010 باشد. این اعداد بر اساس مطالعه ویتینگتون اعمال شدهاند..
  به نحوی که توزیع نرمال آن دارای میانگین ..01 و انحراف استاندارد 01.0 باشد.. این اعداد بر اساس مطالعه ویتینگتون اعمال شدهاند..
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( بازیابی شده و از روش مورد استفاده اطمینان حاصل کنیم. دوم اینکه نتایج با سناریوی دوم یعنی 2016و همکاران ) 1ویتینگتون
  سناریوی تعرفه سه قسمتی مورد مقایسه قرار گیرد. دو سناریوی اصلی دیگر تعرفه دو قسمتی و سه قسمتی هستند.

 سناریوی تعرفه بلوکی
 ارائه شده است. 2جدول های بلوکی، نه سناریوی فرعی مورد بررسی قرار گرفته است که لیست آن در در سناریوی تعرفه

 
 001و  001: تعریف سناریوهای مختلف بلوکی با همبستگی درآمد و مصرف 2جدول 

 توضیح اختصاری نام

IBT-0-5-0.1  متر مکعب 6تعرفه بلوکی با آبونمان صفر و بلوک اولیه 

IBT-0–10-0.1  متر مکعب 10تعرفه بلوکی با آبونمان صفر و بلوک اولیه 

IBT-0-15-0.1  متر مکعب 16تعرفه بلوکی با آبونمان صفر و بلوک اولیه 

IBT-10-5-0.1 متر مکعب 6و بلوک اولیه  10ان تعرفه بلوکی با آبونم 

IBT-10-10-0.1  متر مکعب 10و بلوک اولیه  10تعرفه بلوکی با آبونمان 

IBT-10-15-0.1  متر مکعب 16و بلوک اولیه  10تعرفه بلوکی با آبونمان 

IBT-15-5-0.1  متر مکعب 6و بلوک اولیه  16تعرفه بلوکی با آبونمان 

IBT-15-10-0.1  متر مکعب 10و بلوک اولیه  16آبونمان تعرفه بلوکی با 

IBT-15-15-0.1  متر مکعب 16و بلوک اولیه  16تعرفه بلوکی با آبونمان 

IBT-0-5-0.8  متر مکعب 6تعرفه بلوکی با آبونمان صفر و بلوک اولیه 

IBT-0–10-0.8  متر مکعب 10تعرفه بلوکی با آبونمان صفر و بلوک اولیه 

IBT-0-15-0.8 متر مکعب 16ی با آبونمان صفر و بلوک اولیه تعرفه بلوک 

IBT-10-5-0.8  متر مکعب 6و بلوک اولیه  10تعرفه بلوکی با آبونمان 

IBT-10-10-0.8  متر مکعب 10و بلوک اولیه  10تعرفه بلوکی با آبونمان 

IBT-10-15-0.8  متر مکعب 16و بلوک اولیه  10تعرفه بلوکی با آبونمان 

IBT-15-5-0.8 متر مکعب 6و بلوک اولیه  16ه بلوکی با آبونمان تعرف 

IBT-15-10-0.8  متر مکعب 10و بلوک اولیه  16تعرفه بلوکی با آبونمان 

IBT-15-15-0.8  متر مکعب 16و بلوک اولیه  16تعرفه بلوکی با آبونمان 
 

نتایج سناریوی  3جدول شود. بر این اساس در ادامه از آنجا که حجم نتایج بسیار بالاست در ادامه برای هر سناریو اهم نتایج ارائه می
IBT-0-10-0.1 و برای بلوک  01/0با انحراف معیار  18/3دهد. شایان ذکر است در این سناریو قیمت بهینه بلوک اول را ارائه می

است.  6درک این موضوع به خاطر آورید که هزینه تولید متوسط برابر  محاسبه شده است. برای 02/0با انحراف معیار  32/6دوم 
 100تومان برای هر متر مکعب را در نظر بگیریم، بر این اساس قیمت بهینه با اعمال شرط  600بنابراین اگر رقم حدوداً درست 

 .تومان خواهد بود 632تومان و برای بلوک دوم  318درصد پوشش هزینه در بلوک اول برابر 
 

  1و هزینه تولید  001با همبستگی درآمد و مصرف  IBT-0-10-0.1: سناریوی 9جدول 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 جمع 

 تعداد خانوارها

 آب مصرفی

 

 درآمد

 

 هزینه

                                                           
1 Whitington 
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 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 جمع 

 

 هزینه –درآمد 

 هبازگشت هزین

 تغییر مازاد مصرف کننده نسبت به حالت تعرفه خطی

 

 دریافت کنندگان سوبسید


 تعداد خانوارها

 

 خش شدهسوبسیدهای پ

 

 سهم سوبسید

 تغییر مازاد مصرف کننده نسبت به حالت تعرفه خطی

 

 آب مصرفی

 

 درآمد

 

 متوسط سوبسید هر خانوار

 متوسط سوبسید به ازای متر مکعب

 وارمتوسط صورتحساب به ازای هر خان

 متوسط آب مصرفی به ازای هر خانوار

 پرداخت کنندگان بیش از هزینه


 تعداد خانوارها

 

 پرداختی مازاد

 

 سهم مازاد پرداختی

 تغییر مازاد مصرف کننده نسبت به حالت تعرفه خطی

 

 آب مصرفی

 

 درآمد

 

 متوسط مازاد پرداختی هر خانوار

 متوسط سوبسید به ازای متر مکعب

 متوسط صورتحساب به ازای هر خانوار

 مصرفی به ازای هر خانوار متوسط آب

 * اعداد داخل پرانتز انحراف معیار هستند.
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ها و درآمد بر اساس یک معیار فرضی است که نتایج را با مطالعه ویتینگنتون قابل مقایسه باشد. اما تبدیل ** واحد آب مصرفی به متر مکعب است. همچنین واحد هزینه
 ریال به ازای یک مترمکعب دانست. 6000توان در حدود سب باشد؛ چرا که هزینه تولید آب در ایران را میتواند مناریال می 1000

 

 11پیداست بر اساس این ساختار تعرفه متوسط مصرف آب خانوارهای دریافت کننده سوبسید برابر  3جدول همانطور که از نتایج 
های مختلف درآمدی وجود واحد است. گرچه تفاوت چندانی در مصرف گروه 46عب بوده و متوسط قبض آب این خانوارها متر مک

است. در این  47و برای پردرآمدترها برابر  43درآمدتر سوبسیدبگیر ندارد اما به هر حال متوسط قبض پرداختی برای خانوارهای کم
ور های مختلف درآمدی وجود ندارد و سوبسید پرداختی تقریباً به طاختصاصی بین گروه ساختار تعرفه تفاوت چندانی بین سوبسید

 شود.یکنواختی بین تمام خانوارها پخش می

 سناریوی تعرفه دو قسمتی
تحت همبستگی  16و  10قسمتی از آنجا که تعرفه بلوک ها تفاوتی ندارند، تنها دو سناریوی آبونمان های دودر سناریوی تعرفه

 پدهد. شود که در مجموع چهار سناریوی فرعی را تشکیل میبین درآمد و مصرف تحلیل می 0,8و  0,1
 

 001و  001: تعریف سناریوهای مختلف تعرفه دو قسمتی با همبستگی درآمد و مصرف 4جدول 

 توضیح نام اختصاری

2PT-10-0.1  0,1ستگی درآمد و مصرف تحت همب 10تعرفه دو قسمتی با آبونمان 

2PT-10-0.8  0,8تحت همبستگی درآمد و مصرف  10تعرفه دو قسمتی با آبونمان 

2PT-15-0.1  0,1تحت همبستگی درآمد و مصرف  16تعرفه دو قسمتی با آبونمان 

2PT-15-0.8  0,8تحت همبستگی درآمد و مصرف  16تعرفه دو قسمتی با آبونمان 
 

 ارائه شده است. 6جدول در  0,1و همبستگی  10حت سناریوی آبونمان بر این اساس کل نتایج ت
 

 1و هزینه تولید  001با همبستگی درآمد و مصرف  2PT-10-0.1: سناریوی 1جدول 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 جمع 

 تعداد خانوارها

 آب مصرفی

 

 درآمد

 

 هزینه

 

 هزینه -درآمد 

 بازگشت هزینه

 تغییر مازاد مصرف کننده نسبت به حالت تعرفه خطی

 

 یددریافت کنندگان سوبس

 تعداد خانوارها

 

 سوبسیدهای پخش شده

 

 سهم سوبسید

 تغییر مازاد مصرف کننده نسبت به حالت تعرفه خطی
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 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 جمع 

 آب مصرفی

 

 درآمد

 

 انوارمتوسط سوبسید هر خ

 متوسط سوبسید به ازای متر مکعب

 متوسط صورتحساب به ازای هر خانوار

 متوسط آب مصرفی به ازای هر خانوار

 پرداخت کنندگان بیش از هزینه


 تعداد خانوارها

 

 پرداختی مازاد

 

 سهم مازاد پرداختی

 تغییر مازاد مصرف کننده نسبت به حالت تعرفه خطی

 

 آب مصرفی

 

 درآمد

 

 متوسط مازاد پرداختی هر خانوار

 تر مکعبمتوسط سوبسید به ازای م

 متوسط صورتحساب به ازای هر خانوار

 متوسط آب مصرفی به ازای هر خانوار

 
 شود که بر خلاف انتظار تعرفه دو قسمتیبر اساس این نتایج و نتایج سایر سناریوها، که در اینجا ارائه نشده است، مشاهده می

اما در بخش  1برد.لحاظ برابری نداشته و در سایر سناریوهای که در اینجا ارائه نشده است نیز از ناکارایی رنج می عملکرد خوبی از
 بعد خواهیم دید که تعرفه سه قسمتی عملکرد بهتری حداقل از نظر برابری داشته است. 

  

                                                           
بری ای ارائه نشده است چون تغییر اساسی در نتایج براتواند به دلیل فرض کشش نسبت به قیمت متوسط باشد. سناریوهای بررسی کشش حاشیهالبته این موضوع می .

ای، و نه به قیمت متوسط، واکنش بیشتری وارها به قیمت حاشیهکند. البته ممکن است ادعا کنیم که در صورت ارائه یک قیمت به تمام خانوارها دیگر خانایجاد نمی

 برانگیز بوده و باید در مطالعه دیگری بررسی شود.تواند بحثدهند. البته این موضوع مینشان می
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 001و  001ا همبستگی درآمد و مصرف : تعریف سناریوهای مختلف تعرفه سه قسمتی ب2جدول 

 توضیح نام اختصاری

3PT-0-5-0.1  متر مکعب 6تعرفه سه قسمتی با آبونمان صفر و بلوک اولیه 

3PT-0–10-0.1  متر مکعب 10تعرفه سه قسمتی با آبونمان صفر و بلوک اولیه 

3PT-0-15-0.1  متر مکعب 16تعرفه سه قسمتی با آبونمان صفر و بلوک اولیه 

3PT-10-5-0.1  متر مکعب 6و بلوک اولیه  10تعرفه سه قسمتی با آبونمان 

3PT-10-10-0.1  متر مکعب 10و بلوک اولیه  10تعرفه سه قسمتی با آبونمان 

3PT-10-15-0.1  متر مکعب 16و بلوک اولیه  10تعرفه سه قسمتی با آبونمان 

3PT-15-5-0.1  متر مکعب 6ولیه و بلوک ا 16تعرفه سه قسمتی با آبونمان 

3PT-15-10-0.1  متر مکعب 10و بلوک اولیه  16تعرفه سه قسمتی با آبونمان 

3PT-15-15-0.1  متر مکعب 16و بلوک اولیه  16تعرفه سه قسمتی با آبونمان 

3PT-0-5-0.8  متر مکعب 6تعرفه سه قسمتی با آبونمان صفر و بلوک اولیه 

3PT-0–10-0.8 متر مکعب 10نمان صفر و بلوک اولیه تعرفه سه قسمتی با آبو 

3PT-0-15-0.8  متر مکعب 16تعرفه سه قسمتی با آبونمان صفر و بلوک اولیه 

3PT-10-5-0.8  متر مکعب 6و بلوک اولیه  10تعرفه سه قسمتی با آبونمان 

3PT-10-10-0.8  متر مکعب 10و بلوک اولیه  10تعرفه سه قسمتی با آبونمان 

3PT-10-15-0.8 متر مکعب 16و بلوک اولیه  10رفه سه قسمتی با آبونمان تع 

3PT-15-5-0.8  متر مکعب 6و بلوک اولیه  16تعرفه سه قسمتی با آبونمان 

3PT-15-10-0.8  متر مکعب 10و بلوک اولیه  16تعرفه سه قسمتی با آبونمان 

3PT-15-15-0.8  متر مکعب 16و بلوک اولیه  16تعرفه سه قسمتی با آبونمان 

 

 قسمتیسناریوی تعرفه سه
ارائه شده است.  بر  6جدول قسمتی، نه سناریوی فرعی مورد بررسی قرار گرفته است که لیست آن در های سهدر سناریوی تعرفه

 دهد.به عنوان نمونه ارائه می  را 3PT-15-5-0.8اریوی نتایج سن 2جدول این اساس در ادامه 
 

 1و هزینه تولید  001با همبستگی درآمد و مصرف  3PT-15-5-0.8: سناریوی 9جدول 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 جمع 

 تعداد خانوارها

 آب مصرفی

 

 درآمد

 

 هزینه

 

 هزینه –درآمد 

 بازگشت هزینه

 تغییر مازاد مصرف کننده نسبت به حالت تعرفه خطی

 

 دریافت کنندگان سوبسید


 تعداد خانوارها

 

 سوبسیدهای پخش شده
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 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 جمع 

 

 سهم سوبسید

 تغییر مازاد مصرف کننده نسبت به حالت تعرفه خطی

 

 آب مصرفی

 

 درآمد

 

 متوسط سوبسید هر خانوار

 متوسط سوبسید به ازای متر مکعب

 سط صورتحساب به ازای هر خانوارمتو

 متوسط آب مصرفی به ازای هر خانوار

 پرداخت کنندگان بیش از هزینه


 تعداد خانوارها

 

 پرداختی مازاد

 

 سهم مازاد پرداختی

 تغییر مازاد مصرف کننده نسبت به حالت تعرفه خطی

 

 آب مصرفی

 

 درآمد

 

 متوسط مازاد پرداختی هر خانوار

 متوسط سوبسید به ازای متر مکعب

 متوسط صورتحساب به ازای هر خانوار

  ازای هر خانوارمتوسط آب مصرفی به 

 
 

ته به های درآمدی است. البته سوبسید اختصاص یافقسمتی سوبسید پرداختی بالاتر در تمام گروهمهمترین خصوصیت تعرفه سه
 .گیردتری بین خانوارها صورت میدرآمدتر بالاتر است. به بیان دیگر در این طرح تعرفه انتقال درآمد وسیعهای کمگروه

 مقایسه سناریوها

بر اساس نتایج به غیر از مواردی که آبونمان دریافت نشود و طبیعتاً در این حالت تعرفه سه قسمتی نفعی ندارد، در سایر موارد تعرفه 
 کنندگیکند. به عنوان نمونه مقایسه قدرت توزیعبا سایر سناریوها فراهم می  کنندگی بهتر و یا معادلیسه قسمتی قدرت توزیع

ارائه  ها در پیوستکه البته بیشترین تفاوت را دارد، نمایش داده شده است. سایر مقایسه 1شکل های بلوکی و سه قسمتی در تعرفه
 شده است.
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 11-1-001آمدی برای سناریوی های مختلف دردر گروه هایارانه: مقایسه میزان توزیع تجمعی 1شکل 

 

شود تعرفه بلوکی و سه قسمتی مقایسه شده است. با طور که مشاهده میدر ادامه اهم نتایج سایر سناریوها ارائه شده است. همان
ا هتوان چنین گفت که تعرفه سه قسمتی از لحاظ معیار برابری بهتر از سایر طرحمی 11جدول تا  8جدول یک نگاه کلی به نتایج 

ما توجه کند اکرد اما معیار کارایی در بعضی سناریوها کاهش شدیدی دارد. لذا گرچه این نوع تعرفه باب جدیدی را باز میعمل می
 ای از دست رفتن کارایی جلوگیری شود.رسد تا از سناریوهبه طراحی آن بسیار ضروری به نظر می

 

 001: مقایسه سناریوهای مختلف بلوکی در همبستگی 1جدول 

 
 IBT-

0-5 
IBT-
0–10 

 IBT-
0-15 

 IBT-
10-5 

 IBT-
10-10 

 IBT-
10-15 

 IBT-
15-5 

 IBT-
15-10 

 IBT-
15-15 

 درصد سوبسید اختصاص یافته به پنجک فقیرتر
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 001: مقایسه سناریوهای مختلف سه قسمتی در همبستگی 10جدول 
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 001: مقایسه سناریوهای مختلف سه قسمتی در همبستگی 11جدول 
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 جمع بندی
مورد ارزیابی  کنندگان آب شهریقسمتی با تعرفه بلوکی و تعرفه دو قسمتی برای مصرفدر این مطالعه کارایی و برابری تعرفه سه

به  ~qرف تواند تا حد مصاست که به واسطه آن مشتری می Fقسمتی شامل یک تعرفه ورودیو مقایسه قرار گرفت. تعرفه سه
به مصرف خود ادامه دهد. روش مورد استفاده، تکرار سناریو و تولید داده بر اساس  pطور رایگان و از آن به بعد با قیمت بر واحد 

 و مصرف و سطح پوشش سازی درآمد و مصرف مشترکان است. برای انجام این مهم سناریوهای مختلف از همبستگی درآمدشبیه
دهند که استفاده از تعرفه سه قسمتی ممکن است بتواند در عین حفظ کارایی به برابری ها نیز محاسبه شدند. نتایج نشان میهزینه

قابل مشاهده است،  1شکل /. که در 8و همبستگی  6-16های تعرفه مانند تعرفه بیشتری منجر شود و این تفاوت در بعضی طرح
 های تعرفه صادق نیست، طراحی مناسب این تعرفه بسیار مهم خواهد بود.قابل توجه بود. البته از آنجاکه این موضوع در تمام طرح

چنین از آنجا مهایی بخصوص در زمینه معیار برابری داشته باشد. هتواند جذابیتقسمتی میبا توجه به نتایج این مطالعه، تعرفه سه
ایی هبندی و مکانیزم بازاری نیز محسوب کرد ممکن است جذابیتگذاری را شاید بتوان به نوعی ترکیب جیرهکه این نوع تعرفه

گیرد. تواند مورد توجه قرار ببرای کنترل مصرف در طول زمان نیز داشته باشد که در اینجا به آن نپرداختیم و در مطالعات آتی می
ای نیاز به مطالعات نظری بیشتر دارد؛ چرا که، در بعضی از سناریوها جذب کارایی توجه کرد که طراحی چنین تعرفه البته باید

مناسب نبود. موضوع دیگری که در مطالعات بعدی باید به آن پرداخته شود بررسی این ادعاست که چون تعرفه دو یا سه قسمتی 
ای، و نه به قیمت متوسط، تر و در پاسخ به قیمت حاشیهدهد، واکنش مصرف بزرگیک قیمت برواحد به تمام خانوارها ارائه می

 خواهد بود.
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 پیوست: نتایج سایر سناریوها

ی نمایش امیزان توزیع تجمعی یک سناریو را با دو فرض کشش نسبت به میانگین و کشش نسبت به قیمت حاشیه 2شکل در 
ظار افتد که البته دور از انتها نیز اتفاق میرود تفاوتی با هم ندارند. این موضوع در سایر شکلطور که انتظار میداده شده و همان

 پردازیم.لذا در ادامه به ارائه نتایج یکی از این حالات می 1نیست؛ چراکه، میزان کشش متفاوت نیست.
 

 با در نظر گرفتن کشش به میانگین قیمت ایبا در نظر گرفتن کشش به قیمت حاشیه

 

 

 11-1-001های مختلف درآمدی برای سناریوی ها در گروه: مقایسه میزان توزیع تجمعی یارانه2شکل 

 
 

 0.-.-.01سناریوی  0.-.-010وی سناری

  

 های مختلف درآمدیها در گروه: مقایسه میزان توزیع تجمعی یارانه9شکل 

 

برای دو تعرفه بلوکی و سه  ، معیار برابری6واحد و بلوک اولیه  10شود، در سناریوی آبونمان مشاهده می 3شکل همانطور که در
واحد، عملکرد تعرفه دو  10شود، در سناریوی آبونمان مشاهده می 4شکل  در نهایت همانطور که در قسمتی تفاوت چندانی ندارد.

 د.شورار میقسمتی ضد توزیعی بوده و بسیار بدتر از تعرفه سه قسمتی است. در سایر سناریوها نیز این موضوع تک
 
 
 

                                                           
ای و نه به قیمت متوسط خواهد یمت حاشیه( واکنش به ق0.0.البته ممکن است ادعا کنیم که در صورت ارائه یک قیمت به تمام خانوارها، از یک سو  برخلاف ایتو ) 

 برانگیز بوده و باید در مطالعه دیگری بررسی شود.تواند بحثتر است. البته این موضوع میبود و از سوی دیگر این واکنش بزرگ
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 دو و سه قسمتی 10-1-001های مختلف درآمدی برای سناریوی ها در گروه: مقایسه توزیع تجمعی یارانه4شکل 
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