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سرمایه گذاری ها و هزینه های امروزه به علت کمبود منابع آبی و افزایش روزافزون تقاضای آب نسبت به عرضه آن از یک سو و 
بالای مورد نیاز جهت اجرا و بهره برداری طرح های توسعه منابع آب از طرف دیگر بیانگر این است که یکی از مسائل مهم و 
نیازهای اساسی مدیریت و بهره برداری منابع آب کشور مدیریت تقاضای آب بعنوان رویکرد جدید مدیریت منابع آب از طریق 

تقویت بازارهای محلی آب و تعیین قیمت و ارزش اقتصادی نهاده آب بویژه در بخش کشاورزی می باشد. مکانیسم بازار ایجاد و 
برخلاف نقش و سابقه طولانی که در تخصیص منابع و کالاها ایفا کرده در حوزه تخصیص منابع آب مورد کم توجهی سیاست 

شرایط کنونی با تشدید کمیابی آب در بیشتر مناطق دنیا بکارگیری این ابزار  گذاران و برنامه ریزان قرار گرفته است، البته در
در همین راستا مطالعه حاضر به بررسی وضعیت موجود مبادله آب در استان  .سیاستی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است

( به شبیه سازی ایجاد بازار آب و PMP) ( و اثباتیNMPخراسان شمالی و همچنین با استفاده از برنامه ریزی ریاضی هنجاری )
تحلیل اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آن در اراضی زیر سد بارزو شیروان پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می 

اران درصد بهره برد 46دهد که در شرایط کنونی مبادلات غیر رسمی و پراکنده آب در بین بهره برداران وجود دارد و بیش از 
درصد به عنوان فروشنده در بازار مشارکت  38درصد آنها به عنوان خریدار و  20مصاحبه شده اقدام به مبادله آب نموده اند که حدود 

ریال به ازای هر مترمکعب می باشد.  422داشته اند.  هزینه تأمین آب از سد در بین مناطق مختلف نیز به طور میانگین معادل 
درصد بهره برداران تمایل به خرید  48ریال و  3660د بهره برداران تمایل به فروش آب در میانگین قیمت درص 66بطور متوسط 

درصد بهره برداران منطقه تمایل  71ریال به ازای هر مترمکعب دارند. همچنین در مجموع بیش از  3328آب در میانگین قیمت 
نیز نشان می دهد که قیمت  PMPنهاده آب بر اساس مدل بازار آب مبتنی بر به ایجاد بازار آب دارند. نتایج برآورد قیمت تعادلی 

ریال به ازای هر مترمکعب می باشد.  6040و  6820، 8640تعادلی نهاده آب در شرایط خشکسالی، نرمال و ترسالی بترتیب معادل 
درصد  20درصد حجم آب مصرفی و  8/31همچنین نتایج نشان می دهد که حجم و ارزش مبادلات مدل بازار آب بترتیب معادل 

ارزش کل تولیدات مناطق می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که با ایجاد بازار آب در شرایط خشکسالی علیرغم کاهش سطح 
درصد، سطح اشتغال حاصل از فعالیتهای کشاورزی به میزان  10درصد(، سود کل مناطق حدود  11زیر کشت کل مناطق )حدود 

درصد افزایش می یابد. نتایج این مطالعه با استفاده از بسته 2/1و  6/1کارایی مصرف نیتروژن و فسفر بترتیب به میزان درصد و 4/2
 استخراج گردیده است. 1373-74و آمار و اطلاعات سال زراعی  GAMSنرم افزاری 

 

 بازار محلی آب، مبادله آب، قیمت تعادلی آب، سد بارزو شیروان. :های کلیدیواژه
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 مقدمه

ایران سرزمینی است خشک و نیمه خشک با نزولات جوی بسیار کم و معدود رودخانه دایم، می باشد، بطوریکه از مقایسه میانگین 
میلی متر( ملاحظه می شود که بارندگی  860میلی متر( با میانگین بارندگی سالانه در سطح کره زمین ) 240بارندگی سالانه کشور )

ک سوم متوسط بارندگی در سطح دنیاست، علاوه براین زمان ریزش نزولات جوی و محل ریزش آنها نیز با بخش در ایران کمتر از ی
(، بنابراین باید پذیرفت که در ابعاد محلی، 1382کشاورزی که مصرف کننده اصلی آب در کشور می باشد، مطابقت ندارد )علیزاده، 

ابع آب ناشی از محدودیت طبیعی آن و بخش دیگر متأثر از اقدامات و فعالیتهای ای از عدم تعادل در منای و ملی بخش عمدهمنطقه
ب باشد، که در قالب تخصیص غیربهینه و استفاده غیراقتصادی منابع آبشر در ارتباط با استفاده از منابع کمیاب و کم نظیر آب می

ر گذاری دان نزولات جوی و نیاز شدید به سرمایهگردد.  عدم توزیع مناسب بارندگی و عدم تطابق نیاز مصرف با زمظاهر می
جود، نماید.  لذا با توجه به تنگناهای موتر میتر و گستردهبخشهای ذخیره، پایش و حفاظت از منابع آب، ابعاد چالش آب را سنگین

الخصوص در کم آبی، علی برداری، استفاده بهینه و جلوگیری از اتلاف این منبع ارزشمند و مبارزه با مشکلبرای تخصیص، بهره
های شیرین، اتخاذ سیاستها و راهبردهای دراز مدت مربوط به آن، که از لوازم آب ترین مصرف کنندهبخش کشاورزی بعنوان عمده

آمد منابع آب برای مقابله با محدودیتها، تخفیف تضادها و تعارضات اجتماعی و بالاخره افزایش ارزش اجتماعی و مدیریت کار
باشد، تا با تأمین آب با کیفیت مشخص، در زمان و مکان معین برای مصرف معین، شوند، ضروری میدی آب محسوب میاقتصا

 یکی از ارکان توسعه پایدار جهانی محقق گردد. 
ردنیاز وبنابراین یکی از مسائل مهم و نیازهای اساسی مدیریت و بهره برداری منابع آب کشور علاوه بر مدیریت عرضه و تأمین آب م

بخشهای مختلف، مدیریت تقاضای آب بعنوان رویکرد جدید مدیریت منابع آب می باشد که اخیراً تلاش برنامه ریزان بخش آب به 
آن معطوف گشته است. برای اجرای سیاستهای مدیریت تقاضای آب ابزارهای مختلفی وجود دارد که از آن جمله می توان به 

زش اقتصادی نهاده آب در بخش کشاورزی اشاره نمود که منجر به تخصیص بهینه آب بین بازارهای آب و تعیین قیمت و ار
 متقاضیان و مصارف مختلف و ایجاد انگیزه برای صرفه جویی در مصرف و جلوگیری از اتلاف آن می شود.

ختلف مدیریتی استفاده می برای گذر از این چالش ها و افزایش بهره وری و رسیدن به توسعه پایدار، مدیران از رویکرد های م
که در آن با  کنند که یکی از این رویکرد ها ایجاد و تقویت بازار های آب محلی می باشد. بطور کلی بازار یک نهاد مبادله است

تعیین قیمت اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا جهت تعیین انتخابهای بهینه به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان منتقل می شود 
(Zekri and Eeaster, 2005 ایجاد بازار های آب موجب افزایش انگیزه صرفه جویی در مصرف آب، بهبود کارایی، مدیریت مصرف .)

آب و تخصیص بهینه مصرف آب می شود و ازآنجا که آب می تواند به عنوان کالای نهایی یا به عنوان نهاده واسطه ای )کشاورزی 
سطحی و زیر زمینی تامین گردد، لذا ساختار و ارکان بازار آب و نحوه تشکیل آن در هر  و صنعت ( مطرح باشد و از منابع مختلف

حالت متفاوت خواهد بود. از طرفی استمرار و کارایی بازار آب نیازمند فراهم بودن یکسری بسترهای قانونی و اجرایی می باشد که 
 د.در این میان می توان از تجربیات ملی و بین المللی استفاده نمو

(، 1387(، جفره و علیزاده )1387(، کرامت زاده )1382(، کیانی و صدر )1386بررسی مطالعات داخلی بازارهای آب )بهلولوند و صدر )
(، محمودی و 1376(، کیانی و باقری )1372(، صبوحی و پرهیزکاری )1370(، شجری و ترکمانی )1370نیکویی و نجفی )

(( نشان می دهد که توسعه و ایجاد بازارهای محلی آب بعنوان یکی از رویکردهای 1376ن )( و صفاری و همکارا1376پرهیزکاری )
جدید مدیریت منابع آب در راستای گذر ار چالشهای پیش روی مدیریت منابع آب کشور ضروری بوده و باعث مصرف بهینه و 

(، 2016رسی مطالعات خارجی )،آلارکوناند و خوانا )صحیح گردیده و مدیریت بهتر منابع آب را نیز بهمراه خواهد داشت. همچنین بر
(، گالگو 2012(، هاویت و همکاران )2013(، دینار و نیگاتو )2013(، بریتز و همکاران )2016(، بک چانوف )2016زنگ و همکاران )
(، گومز 2006کاران )(، براون و هم2002(، سینگ )2008(، مولی و همکاران )2007همکاران ) (، زمان و2012آیالا و همکاران )

(، پویول و همکاران 2006(، کالاتراوا و گاریدو )2006(، ژانگ و همکاران )2006(، هانگ وهمکاران )2006لیمون و مارتینز )
(، هرن 1777(، ویلیام و همکاران )2000(، گاریدو )2000(، مورفی و همکاران )2000(، رزگرنت و همکاران )2001(، تیزدل )2006)

(( نشان می دهد که ایجاد و 1771) ( و لی و کیتانیدیس1773(، واینبرگ و همکاران )1772(، رینادو و همکاران )1772و ایستر )
تقویت بازار آب باعث افزایش کارایی مصرف آب، کاهش بحران کمبود آب، کاهش هزینه های تأمین آب موردنیاز، کاهش نوسانات 
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بهینه آب و کشت محصولاتی با بالاترین سودآوری می گردد و مدیریت بهتر و  قیمت آب و در نهایت تشویق کشاورزان به مصرف
پایدار منابع آب را بهمراه خواهد داشت. مکانیسم بازار برخلاف نقش و سابقه طولانی که در تخصیص منابع و کالاها ایفا کرده در 

ر فته است. البته با تشدید کمیابی آب در بیشتحوزه تخصیص منابع آب مورد کم توجهی سیاست گذاران و برنامه ریزان قرار گر
ب در کشور برداری از منابع آمناطق دنیا بکارگیری این ابزار سیاست بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. ولی از لحاظ تاریخی بهره

ادی آب را معین و مت اقتصای شکل گرفته است که باعث شده بازار مناسبی برای این نهاده توسعه پیدا نکند، تا بتواند قیگونهبه
برداران در اکثر نقاط کشور تحت مدیریت دولت و غالباً بر اساس ضوابط مبنای معامله قرار دهد، در عمل نیز تخصیص آب بین بهره

گیرد. لیکن این نوع مدیریت منابع آب منجر به تخصیص غیربهینه آن در سیاسی ت اجتماعی بجای معیارهای اقتصادی صورت می
توان در بخش کشاورزی که (. به همین دلیل برای رهایی از این مشکل می1386شور شده است )کرامت زاده و همکاران، سطح ک

درصد آب استحصال شده کشور را به خود اختصاص داده است، با ایجاد بازار و تعیین  70بالاترین حجم تقاضای آب یعنی حدود 
 صادی آن موجبات بهبود مدیریت تقاضای آب کشاورزی را فراهم نمود.قیمت تعادلی آب با ملاک قرار دادن ارزش اقت

اقتصاد دانان کشاورزی معتقدند که در صورت وجود یک سیستم حقوق مالکیت خصوصی با قابلیت انتقال منابع آبی، ایجاد و توسعه 
صیص حو مطلوبی مدیریت و تخبازار آب سبب افزایش ضریب اطمینان در دسترسی به آب و کاهش ریسک کشاورزان گردیده و بن

(. بازارهای آب در بخش کشاورزی یک راه حل امید بخش ;Garrido, 1998 Johansson, 2002بهینه آب را منعکس می کند )
جهت افزایش کارایی اقتصادی آب می باشد که کشاورزان با فرصتهای ایجاد شده در آن از طریق بهبود شیوه های مدیریت تأمین 

و فروش آب اقدام نموده و در جهت تبدیل جریانهای سطحی و نفوذهای عمیق آن در راستای تأمین آب قابل  آب، برای اجاره
(.  بر Wichelns, 1999فروش در بازار تلاش خواهد نمود که منجر به کاهش فشار کشاورزان به منابع آبهای زیرزمینی می شود )

ان خراسان شمالی با هدف بررسی وضعیت موجود بازارهای محلی آب همین اساس، در این مطالعه به بررسی بازار آب در است
)مبادلات آب( در منطقه مورد مطالعه در نظامهای مختلف بهره برداری، سهم آب مبادله شده از طریق بازار و میزان مشارکت 

 کشاورزان در بازار آب پرداخته شد.

 منطقه مورد مطالعه تحقیق 

باشد که در شمال شرق ایران واقع گردیده است. این استان با میانگین ق استان خراسان شمالی میمنطقه مورد مطالعه در این تحقی
آیند. این های ممنوع و ممنوع بحرانی بحساب میمترمکعب در سال از دشت 3100متر و سرانه آب میلی 263بارندگی سالانه 

هکتار اراضی  2783میلیون مترمکعب و  163نظیم سالیانه سد مخزنی در دست بهره برداری با حجم آب قابل ت 6استان دارای 
رشته قنات می باشد بطوریکه سهم آبهای زیرزمینی و سطحی از کل منابع آب  622دهنه چشمه و  2636حلقه چاه،  3186پایاب، 

درصد به بخش  74درصد می باشد. ساختار مصرف آب نیز در این استان بصورتی است که  68و  32تجدیدشونده استان بترتیب 
درصد نیز به بخش صنعت و خدمات اختصاص یافته است )شرکت سهامی  8/1درصد به بخش شرب و بهداشت و  2/4کشاورزی، 

های محدوده مورد مطالعه در این پژوهش، اراضی زیر سد بارزو شیروان بر روی رودخانه قلجق از سرشاخه (.1373آب منطقه ای، 
ال و شمال غربی شهرستان شیروان قرار گرفته است. اراضی آبی این منطقه بصورت نوار باریکی باشد که در شمرودخانه اترک می

آب( و سمت راست رودخانه یکای رودخانه قلجق(، در سمت چپ رودخانه قلجق )منطقه سهدر حاشیه رودخانه قلجق )منطقه حاشیه
 منصوران( قرار دارد. -قلجق )منطقه زیارت

 
 

 ن خراسان شمالی و موقعیت منطقه مورد مطالعه. نقشه استا1شکل 
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باشد که روستاهای واقع در محدوده مطالعاتی از نظر تقسیمات کشوری جزء دهستانهای بخش مرکزی شهرستان شیروان می
نصوران رت و مآب، زیایکآباد، خانلق، قلندرآباد، سهخان، امانفیروزه، قلجق، محمدعلیمحدوده شبکه آبیاری عبارتند از: روستاهای 

 44می باشد. آب مورد نیاز بخش کشاورزی منطقه از سد بارزو شیروان که بر روی رودخانه قلجق با متوسط آبدهی سالانه حدود 
درصد  23درصد در پاییز و  14درصد در تابستان،  18درصد آن در بهار، حدود  46میلیون مترمکعب در محل سد مخزنی )حدود 

مترمکعب در ثانیه است تأمین می گردد. سد بتنی قوسی بارزوی شیروان که با حجم کل  4/1ای هدر زمستان( و متوسط لحظ
سال با اهداف  100متر و عمر مفید پیشنهادی  6/81متر، ارتفاع  4متر، عرض تاج  360میلیون متر مکعب، طول تاج  74مخزن 

شده است، مهمترین منبع تأمین آب سطحی اراضی تنظیم و تأمین آب کشاورزی، شرب شهر شیروان و کنترل سیلاب احداث 
اشتوکی با عنوان طرح مطالعات  -توسط مهندسین مشاور مهاب قدس  1362باشد. مطالعات اولیه آن از سال کشاورزی منطقه می

تمل بر با شبکه آبیاری مش 1381آبیاری و احداث سدهای مخزنی و انحرافی بر روی رودخانه قلجق شروع شده تا اینکه در سال 
. اراضی تحت به بهره برداری رسیده استکیلومتر کانالهای ارتباطی  4خط لوله انتقال و  کیلومتر 13کیلومتر کانال اصلی،  24

هکتار و ناحیه زیارت منصوران  842آب یکهکتار، ناحیه سه 1160پوشش شبکه آبیاری شامل سه ناحیه، حاشیه رودخانه قلجق با 

باشد. در این منطقه می 6معه آماری این تحقیق کل کشاورزان اراضی زیر سد بارزو شیروان شامل جا. هکتار می باشد 2466

پرسشنامه تکمیل و آمار و  302گیری طبقه ای چند مرحله ای و کران خطای پنج درصد تعداد پژوهش با استفاده از روش نمونه
 اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید.

 روش شناسی تحقیق
این تحقیق بررسی وضعیت موجود بازار های محلی آب در منطقه، قیمت آب مبادله شده از طریق بازار و نتایج حاصل  هدف اصلی

عدم وجود بازار محلی آب و تاثیر آن در تامین آب مورد نیاز کشاورزان و وضعیت  باشد. در واقع وجود یااز ایجاد بازار محلی آب می
ی چند گیری طبقه اگیرد. بنابراین اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش نمونهسی قرار میاقتصادی و اجتماعی منطقه مورد برر

 پرسشنامه به صورت حضوری از کشاورزان جمع آوری گردید.  302مرحله ای و کران خطای پنج درصد از طریق تکمیل تعداد 
 A( در یک منطقه دو )گروه( زارع 1دار شماره )بر اساس یک تعادل جزئی در بخش کشاورزی اگر فرض می کنیم که مطابق نمو

واحد سهم آب از منابع آبی مختلف باشند. در صورتی که امکان مبادله آب بین این دو زارع وجود  BWو  AWبه ترتیب دارای  Bو 
حالت ارزش کل نداشته باشد، هریک از دو زارع سهم آب خود را جهت تولید محصولات خود مورد استفاده قرار می دهند. در این 

می باشد.  DWو  FWو ارزش تولید نهایی آنها بترتیب معادل  BNDWو  AMFWبترتیب معادل مساحت های  Bو  Aتولید زارع 
تفاوت در ارزش تولید نهایی این دو )گروه( زارع به سطح تکنولوژی تولید آنها بستگی دارد که وابسته به سطح مهارت، تجربه، 

... می باشد. تفاوت در سطح ارزش تولید نهایی نهاده آب زمینه مبادله آب را بین این دو گروه فراهم  دانش فنی، سطح زیر کشت و
 می کند. 

 : مکانیزم مبادله آب در یک بازار آب در حالت عدم وجود هزینه مبادلات1نمودار 

 
 (Pujol et al., 2006منبع:)                   

طقه بازار تشکیل شده و امکان مبادله آب بین دو زارع بدون هیچ گونه هزینه مبادله ای وجود حال اگر فرض کنیم که در این من
با فروش  Aبا خرید آب و زارع  B، زارع Aنسبت به زارع  Bداشته باشد. در این حالت با توجه به ارزش تولید نهایی آب بیشتر زارع 
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نماید، ارزش تولید کل خود را به  Aواحد آب از زارع  *WWم به خرید اقدا Bآب می توانند سود خود را افزایش دهند. اگر زارع 
واحد پولی هزینه نموده است و در نهایت  WHEW*واحد پولی افزایش می دهد که برای خرید این میزان آب  *WDEWمیزان 

واحد پولی  WHEW*میزان  واحد به *WWنیز با فروش آب به میزان  Aواحد پولی سود می برد. زارع  HDEاز این مبادله میزان 
واحد پولی از ارزش تولید وی کاسته  *WFEWدرآمد کسب نموده و در اثر خارج کردن این میزان آب از جریان تولید تنها به اندازه 

واحد پولی سود می برد. بنابراین در نتیجه تشکیل بازار آب و فراهم شدن  FHEنیز از این مبادله به میزان  Aشده است، زارع 
واحد پولی می  FDEکان مبادله بین دو زارع، با فرض عدم وجود هزینه مبادله، هر دو زارع سود برده و سود کل مبادله معادل ام

باشد. این مبادله تا زمانی ادامه می یابد که ارزش تولید نهایی نهاده آب برای هر دو زارع یکسان شود. بنابراین می توان نتیجه 
بازار آب تفاوت در ارزش تولید نهایی نهاده آب می باشد که مکانیزم بازار آب از طریق انتقال آب از گرفت که مبنای مبادله در 

مصارف با ارزش تولید نهایی کمتر به مصارف با ارزش تولید نهایی بیشتر منجر به تخصیص بهینه نهاده آب گردیده و سود کل 
 مصرف کنند گان را نیز حداکثر می کند. 

 نتایج و بحث
یج بررسی نمونه ای تحقیق شامل سطح زیرکشت محصولات زراعی و باغی منطقه، تعداد بهره برداران منطقه، حجم نمونه و نتا

( ارائه گردیده است. همانگونه که در این جدول ملاحظه می گردد 1نمونه تخصیصی به هر منطقه می باشد که در جدول شماره )
هکتار  4420هکتار می باشد که از این میزان  6227ه زیر سد بارزو شیروان کل سطح زیرکشت محصولات زراعی و باغی منطق

درصد( محصولات باغی می باشد. عمده محصولات زراعی و یک ساله منطقه نیز  16هکتار ) 267درصد( محصولات زراعی و  86)
محصولات باغی و چند ساله نیز شامل شامل گندم، جو، ذرت دانه ای، چغندر قند، پیاز، سیب زمینی، خیار و گوجه فرنگی و عمده 
بهره بردار وجود دارد که از این  1632انگور، سیب، زردآلو، گردو و یونجه می باشد. در مجموع در کل اراضی زیر سد بارزو شیروان 

ار ه بردبهره بردار جهت تکمیل پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات انتخاب گردید و این میزان بر حسب سهم بهر 302میزان تعداد 
هر روستا بین روستاهای مختلف بر حسب اصل تسهیم به نسبت به روستاهای مختلف تخصیص یافته است. در این مطالعه اراضی 

)امان  AKG)فیروزه، قلجق و محمد علی خان(،  FGMزیر سد بارزو شیروان به شش منطقه همگن تقسیم گردید که شامل منطقه 
)منصوران( می  MAN)زیارت و زمینهای میرزابیگ( و  ZAM)سه یک آب(،  SYAو گره زو(،  )باغات شیروان BSGآباد و خانلق(، 

 باشند که نام گذاری هر منطقه بر اساس روستاهای موجود در آن منطقه می باشد. 
 

 : میزان زمین زراعی و باغی، تعداد بهره برداران و حجم نمونه در اراضی زیر سد بارزو شیروان1جدول 

 اهاروست مناطق
 کل زمین
 *)هکتار(

 سطح زیرکشت
 *آبی )هکتار(

 سطح باغ )هکتار(
 تعداد 

 بهره بردار
 سهم نمونه 

 )درصد(
 حجم نمونه

 )تعداد بهره بردار(

FGM 

 10 3.26 60 18 22 70 فیروزه

 16 6.36 82 63 113 126 قلجق

 10 3.33 61 26 166 127 محمدعلی خان

AKG 

 4 1.44 22 2 137 146 امان اباد

 62 16.28 262 170 20 260 خانلق

 26 8.16 126 0 320 320 قلندرآباد

BSG 
 16 4.83 24 33 0 33 باغات شیروان

 12 6.42 83 0 80 80 گره زو

SYA 21 6.22 103 18 1026 1042 سه یک آب 

ZAM 
 111 36.23 666 344 1361 1676 زیارت

 3 0.86 13 0 323 323 زمینهای میرزابیگ

MAN 23 2.64 112 62 222 834 نصورانم 

 909 100 1192 913 4490 1223 جمع کل

 منبع: یافته های تحقیق

از آنجایی که در منطقه مورد مطالعه مبادلات آب بصورت غیر رسمی و بطور پراکنده انجام می شود لذا در پرسشنامه سوالاتی در 
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( ارائه گردیده است. همانگونه که در این 2حاصل از آنها در جدول شماره )این زمینه از بهره برداران پرسیده شده که نتایج بررسی 
درصد آنها به عنوان  20درصد بهره برداران مصاحبه شده اقدام به مبادله آب نموده که حدود  46جدول ملاحظه می گردد بیش از 

جدول همچنین نشان می دهد که در منطقه  درصد به عنوان فروشنده در بازار آب مشارکت کرده اند. اطلاعات این 38خریدار و 
درصد نیز  60درصد مبادلات بصورت ساعتی در هر دور آبیاری و بیش از  60مورد مطالعه بر اساس اطلاعات پرسشنامه ای حدود 

لانه در و بیشترین مبادلات سا BSGبصورت سالانه برای کل دوره آبیاری انجام یافته است، که بیشترین مبادلات ساعتی در منطقه 
 62انجام یافته است. نحوه پرداخت هزینه آب نیز به دو صوره نقدی و محصولی مورد سوال قرار گرفته که حدود  SYAمنطقه 

درصد گفته اند هزینه آب خریداری شده بصورت بخشی از  43درصد بهره برداران بیان نموده اند بصورت نقدی پرداخت شده و 
 اخت شده است.محصول تولیدی به فروشنده آب پرد

 

 : اطلاعات وضعیت موجود مبادلات بازار آب در مناطق مختلف اراضی زیر سد بارزو شیروان2جدول 

 مناطق
 اقدام به مبادله

 نوع مبادله . نوع مشارکت در مبادله.
 حجم مبادلات    

 نحوه پرداخت

 محصولی نقدی سالانه ساعتی فروشنده خریدار

 درصد تعداد درصد تعداد (m3) (h) درصد تعداد درصد تعداد درصد دادتع درصد تعداد درصد تعداد

FGM 10 3/83 2 2/16 4 3/33 8 2/66 4/233 4/23207 2 3/68 6 2/41 10 3/83 

AKG 36 0/100 13 1/32 12 6/48 18 4/61 0/311 1/26667 24 6/68 11 4/31 36 0/100 

BSG 12 0/26 4 0/26 10 6/62 6 6/32 4/321 6/36260 7 3/66 2 8/43 12 0/26 

SYA 6 0/26 2 0/26 3 6/32 6 6/62 8/272 7/108448 6 0/26 2 0/26 6 0/26 

ZAM 30 6/64 24 6/43 27 2/62 26 3/42 8/461 6/130227 24 6/43 31 4/66 30 6/64 

MAN 4 8/30 8 6/61 6 2/46 2 8/63 1/463 2/107640 7 2/67 4 8/30 4 8/30 

 8/67 72 2/43 60 8/66 27 1/433248 6/2068 4/60 20 6/47 67 1/38 63 8/67 72 کل مناطق

 منبع: یافته های تحقیق
 

( ادامه نتایج اطلاعات وضعیت موجود مبادلات بازار آب در مناطق مختلف اراضی زیر سد بارزو شیروان را 3نتایج جدول شماره )
بررسی بطور متوسط مبادلات آب در ماههای خرداد و تیر صورت  نشان می دهد. همانگونه که ملاحظه می گردد در نمونه مورد

درصد بهره برداران بیان نموده اند که انجام مبادله دارای هزینه نظیر جمع  60گرفته است. بر اساس اطلاعات این جدول بیش از 
 نه فسخ قرارداد مبادله آب می باشد.آوری اطلاعات خریداران و فروشندگان، انجام توافق، هزینه تأمین اطمینان، هزینه ثبت و هزی

 

 : ادامه اطلاعات وضعیت موجود مبادلات بازار آب در مناطق مختلف اراضی زیر سد بارزو شیروان 9جدول 

 مناطق

زمان  
 مبادله

ارزش 
 مبادلات

وجود هزینه 
 مبادله

هزینه  نوع هزینه مبادله.
 فسخ ثبت اطمینان توافق اطلاعاتجمع آوری  مبادله

 )هزار ریال( درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد )هزار ریال( )ماه(

FGM 8/2 7248 6 2/41 3 0/26 0 0/0 2 2/16 6 2/41 2 2/16 6/300 

AKG 3/3 7831 17 3/64 6 3/14 2 0/20 2 0/20 6 3/14 8 7/22 6/471 

BSG 6/3 16088 6 6/32 2 6/12 2 6/12 4 0/26 6 6/32 2 6/12 8/202 

SYA 6/4 48802 6 0/26 2 0/26 1 6/12 1 6/12 2 0/26 2 0/26 2728 

ZAM 6/3 64676 30 6/64 8 6/14 11 0/20 7 4/16 12 8/21 14 6/26 2240 

MAN 6/3 40630 4 8/30 2 4/16 4 8/30 0 0/0 4 8/30 3 1/23 1722 

کل 

 مناطق
6/3 127676 20 4/60 22 8/16 26 0/18 23 6/16 34 6/24 31 3/22 8640 

 منبع: یافته های تحقیق
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( درصد مشارکت در بازار آب به عنوان خریدار یا فروشنده آب برای هر منطقه را نشان می دهد همانگونه که در 3نمودار شماره )
و کمترین مربوط به منطقه  AKGاین نمودار ملاحظه می گردد در بین مناطق مختلف بیشترین خریداران آب مربوط به منطقه 

MAN  می باشد، به عبارت دیگر در منطقهAKG  تمام بهره بردارانی که اقدام به مبادله آب نموده اند به عنوان خریدار آب در بازار
درصد افرادی که  31حدود  MANمشارکت داشته اند و در این منطقه هیچ بهره برداری فروشنده آب نبوده است. ولی در منطقه 

درصد به عنوان فروشنده آب مشارکت داشته اند و حدود هشت  61قدام به مبادله آب نموده اند به عنوان خریدار آب و بیش از ا
 درصد نیز هم در نقش خریدار و هم به عنوان فروشنده در بازار آب مشارکت داشته اند.

  

 ق مختلف اراضی زیر سد بارزو شیروان. درصد مشارکت در بازار آب )خریدار و فروشنده( در بین مناط9نمودار 

 
 منبع: یافته های تحقیق

 

نتایج بررسی اطلاعات پتانسیل بازار آب بر اساس سوالات مختلف پرسشنامه در مناطق مختلف اراضی زیر سد بارزو شیروان در 
نموده اند که حقابه تعیین شده جهت  درصد بهره برداران بیان 66( ارائه گردیده است. نتایج نشان می دهد بیش از 4جدول شماره )

 6/43با  MANدرصد و کمترین مربوط به منطقه  4/74با  FGMفعالیتهای زراعی کافی است که بیشترین آن مربوط به منطقه 
درصد تمایل به فروش آب در منطقه را  1/66(. از بین بهره بردارانی که آب کافی دارند به طور متوسط 4درصد می باشد )نمودار 

، FGMتمام بهره بردارانی که آب کافی دارند تمایل به فروش آب نیز داشته اند ولی در سایر مناطق  MANدارند که در منطقه 
AKG ،BSG ،SYA  وZAM  درصد بهره  60و  2/41، 2/41، 2/26، 1/42از بین بهره بردارانی که آب کافی دارند به ترتیب

 (. 4نمودار برداران تمایل به فروش آب را نیز دارند )
 

 منبع: یافته های تحقیق -. درصد تمایل به فروش آب در بین مناطق مختلف اراضی زیر سد بارزو شیروان4نمودار 
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 : اطلاعات پتانسیل بازار آب )تمایل به فروش( در مناطق مختلف اراضی زیر سد بارزو شیروان4جدول 

 مناطق

کافی بودن 

 آب

تمایل به 

 فروش

قیمت 

 هتمایل ب

 فروش

قیمت 

تمایل به 

 فروش

 کمبود آب

 منبع تأمین کمبود آب

 سایر قنات چاه سد

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد (T*/m3) (T*/h) درصد تعداد درصد تعداد

FGM 33 3/43  61 6/34  6/1616  3/664  1 1/6  31 4/88  6 8/1  3 3/8  0 0/0  

AKG 34 4/36  18 4/46  6/3831  4/163  33 3/63  33 0/31  16 4/30  64 0/16  6 1/1  

BSG 64 6/63  4 1/36  1/4618  4/616  66 4/31  61 0/60  61 0/60  0 0/0  0 0/0  

SYA 64 0/86  4 1/36  1/1618  3/141  3 0/64  60 1/34  60 1/34  0 0/0  6 8/3  

ZAM 68 4/60  14 0/60  1/6866  6/380  61 6/34  66 4/33  64 8/66  0 0/0  3 6/3  

MAN 60 6/33  60 0/600  0/6440  1/368  63 6/61  66 8/34  66 8/34  0 0/0  6 3/3  

3/61 643 مناطق کل  44 6/61  6/6383  0/361  633 1/33  663 1/60  611 4/34  10 6/1  66 1/3  

 تومان *Tمنبع: یافته های تحقیق                  
 

 64830( همچنین نشان می دهد که قیمت تمایل به فروش آب نیز در این مناطق بطور میانگین برابر با 4اطلاعات جدول شماره )
با  BSGریال به ازای هر مترمکعب می باشد. بالاترین قیمت تمایل به فروش مربوط به منطقه  3660هر ساعت یا ریال به ازای 

ریال به ازای هر مترمکعب و پایین ترین قیمت تمایل به فروش مربوط به منطقه  6662ریال به ازای هر ساعت یا  26281حدود 
FGM  به ازای هر مترمکعب می باشد. ریال 1674ریال به ازای هر ساعت یا  26610با 

درصد بهره  48( ارائه گردیده است، بطور متوسط حدود 6بر اساس نتایج حاصل از اطلاعات پرسشنامه ای که در جدول شماره )
درصد آنها تمایل به خرید آب از سد بارزو شیروان  64برداران جهت تأمین آب موردنیاز خود تمایل به خرید آب دارند. که بیش از 

بیان می کنند که در صورت مواجهه با کمبود آب تمایل به خرید آب از  FGMدارند. در بین مناطق نیز تمام بهره برداران منطقه 
از بهره  3/63و  2/46، 6/46، 2/36، 7/62نیز بترتیب  MANو  AKG ،BSG ،SYA ،ZAMسد بارزو شیروان دارند. در مناطق 

 (.6ید آب از سد بارزو شیروان دارند )نمودار برداران بیان می کنند که تمایل به خر
 

 . درصد تمایل به خرید آب در بین مناطق مختلف اراضی زیر سد بارزو شیروان1نمودار 

 
 منبع: یافته های تحقیق
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 : اطلاعات پتانسیل بازار آب )تمایل به خرید( در مناطق مختلف اراضی زیر سد بارزو شیروان1جدول 

 مناطق
 ه خریدتمایل ب

تمایل به خرید 

 از سد

قیمت 

به تمایل 

 خرید

قیمت 

 بهتمایل 

 خرید

وجود سابقه 

 کشتعدم 

میزان 

عدم 

 کشت

تمایل به 

 *خرید

تمایل به 

 خرید**

تمایل به 

 خرید***

تمایل به ایجاد 

 بازار آب

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد )هکتار( درصد تعداد R*/m)3( (R*/h) درصد تعداد درصد تعداد

FGM 66 1/30  66 0/600  1/13313  0/101  8 1/11  0/1  68 0/60  61 3/33  4 3/64 31 4/88 

AKG 36 1/33  11 4/11  0/14610  4/103  30 0/34  0/1  34 0/68  14 8/36  61 8/64 46 1/41 

BSG 63 8/33  6 4/36  3/1646  4/31  66 4/31  1/1  64 6/63  4 4/16  6 1/66 18 6/84 

SYA 66 3/61  6 6/36  3/31414  6/333  4 3/33  1/1  1 1/18  3 0/64  1 6/4 68 4/86 

ZAM 10 1/61  18 4/31  3/64433  3/343  10 1/61  4/1  13 6/61  36 4/30  11 8/11 601 0/43 

MAN 66 1/16  8 3/63  4/13111  3/364  66 8/34  3/3  63 4/10  4 3/30  3 3/64 16 3/46 

کل 

 مناطق
631 1/34 44 6/63 80/34111 44/331 636 14/31 30/1 611 6/63 43 1/30  10 6/64 180 1/46 

تومان به ازای هر مترمکعب 100تومان  *** بالای   600-100تومان   **  60-600منبع: یافته های تحقیق                * در قیمت   

 

مناطق زیر سد بارزو شیروان معادل ( همچنین نشان می دهد میانگین قیمت تمایل به خرید نیز در کل 6نتایج جدول شماره )
ریال به ازای هر مترمکعب می باشد. که بالاترین قیمت تمایل به خرید مربوط به منطقه  3328ریال به ازای هر ساعت یا  322268

MAN  ریال به ازای هر مترمکعب و پایین ترین قیمت تمایل به خرید مربوط به  4623ریال به ازای هر ساعت یا  642662با
 ریال به ازای هر مترمکعب می باشد. 462ریال به ازای هر ساعت یا  61214با  BSGنطقه م

( ارائه گردیده است، 6نتایج بررسی تمایل به ایجاد بازار آب در بین بهره برداران اراضی زیر سد بارزو شیروان نیز در جدول شماره )
برداران منطقه تمایل به ایجاد بازار آب دارند که بیشترین تمایل  درصد بهره 71همانگونه که ملاحظه می گردد در مجموع بیش از 

 SYAدرصد( و کمترین تمایل ایجاد بازار مربوط به بهره برداران منطقه  6/72) AKGایجاد بازار مربوط به بهره برداران منطقه 
 یب به اتفاق بهره برداران تمایل دارند جهت(. بنابراین نتایج این بررسی نشان می دهد که اکثر قر6درصد( می باشد )نمودار  2/86)

تأمین آب مورد نیاز خود سیستم بازار آب ایجاد شود تا در شرایط وجود آب مازاد بتوانند سهم آب خود را به فروش برسانند و مهمتر 
 یداری نمایند.از آن این است که در شرایط کمبود آب بتوانند آب مازاد سایر بهره برداران یا شرکت آب منطقه ای را خر

 

 . درصد تمایل به ایجاد بازار آب در بین مناطق مختلف اراضی زیر سد بارزو شیروان2نمودار 

 
 منبع: یافته های تحقیق

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات
راج خنتایج این تحقیق از طریق جمع آوری اطلاعات به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی از اراضی زیر سد بارزو شیروان است

هکتار می باشد که از این میزان  6227گردیده است، کل سطح زیرکشت محصولات زراعی و باغی منطقه زیر سد بارزو شیروان 
درصد( محصولات باغی می باشد. عمده محصولات زراعی و یک  16هکتار ) 267درصد( محصولات زراعی و  86هکتار ) 4420

ی، چغندر قند، پیاز، سیب زمینی، خیار و گوجه فرنگی و عمده محصولات باغی و چند ساله منطقه نیز شامل گندم، جو، ذرت دانه ا
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ساله نیز شامل انگور، سیب، زردآلو، گردو و یونجه می باشد. نتایج بررسی مبادلات آب غیر رسمی و پراکنده در منطقه نشان می 
درصد بهره برداران  46داران منطقه وجود دارد و بیش از دهد که در شرایط کنونی مبادلات غیر رسمی و پراکنده آب در بین بهره بر

درصد به عنوان فروشنده در بازار مشارکت  38درصد آنها به عنوان خریدار و  20مصاحبه شده اقدام به مبادله آب نموده اند که حدود 
بارزو  طق مختلف اراضی زیر سدداشته اند. نتایج بررسی اطلاعات پتانسیل بازار آب بر اساس سوالات مختلف پرسشنامه در منا

درصد بهره برداران بیان نموده اند که تمایل به فروش آب دارند. نتایج نشان می دهد که قیمت  66شیروان نشان می دهد که 
ریال به ازای هر مترمکعب می  3660ریال به ازای هر ساعت یا  64830تمایل به فروش آب در این مناطق بطور میانگین برابر با 

درصد تمایل به خرید آب دارند. میانگین قیمت تمایل به خرید نیز در کل  48د. همچنین از بین بهره برداران مصاحبه شده باش
ریال به ازای هر مترمکعب می باشد. نتایج بررسی  3328ریال به ازای هر ساعت یا  32222مناطق زیر سد بارزو شیروان معادل 
درصد بهره  71ه برداران اراضی زیر سد بارزو شیروان نشان می دهد که در مجموع بیش از تمایل به ایجاد بازار آب در بین بهر

درصد( و  6/72) AKGبرداران منطقه تمایل به ایجاد بازار آب دارند که بیشترین تمایل ایجاد بازار مربوط به بهره برداران منطقه 
 درصد( می باشد.  2/86) SYAکمترین تمایل ایجاد بازار مربوط به بهره برداران منطقه 

از آنجایی که نتایج بررسی شرایط موجود مبادله آب در منطقه و تمایل بهره برداران به ایجاد بازار آب در منطقه بیانگر تمایل بهره 
 تبرداران به ایجاد بازار اب در منطقه است لذا توصیه می شود در راستای استفاده بهینه از این منبع ارزشمند و کمیاب و جه

 جلوگیری از شدت بحران آب در منطقه ایجاد بازار آب مشابه نمونه موفق آن در منطقه مجن شاهرود در اولویت قرار گیرد.

 منابع 

(.  برآورد تقاضای آب کشاورزی و بررسی مکانیسم بازار در قیمت گذاری آب کشاورزی، پایان نامه 1386بهلولوند، ع و صدر، س.ک. )
 لوم اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.کارشناسی ارشد، رشته ع

 .24-87، صفحه8 ، ش3دوره آب. فصلنامه اقتصاد مالی،  منابع بهینه تخصیص در بازار نقش (. بررسی1388جفره، م. و علیزاده، س. )
های گذاری آب در نخلستان(. مدیریت تقاضای آب با استفاده از سیاست قیمت1388شجری، ش.؛ الهام باریکانی، و افشین امجدی، )

 66-22(:66)12جهرم. اقتصاد کشاورزی و توسعه 
(.  سیمای آب استان خراسان شمالی. شرکت سهامی آب منطقه ای استان 1373شرکت سهامی آب منطقه ای استان خراسان شمالی. )

 خراسان شمالی، معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت.

 توسعه و اقتصاد قزوین. نشریه استان رد آبیاری آب بازار تشکیل رفاهی و اقتصادی اثرات (. تحلیل1372صبوحی، م. و پرهیزکاری، ا. )

 . 338-360ص  ،1372زمستان ، 4شماره  ،22جلد  کشاورزی،
 با مقایسه آب در ناحیهای بین تخصیص در بازار رفاهی اثر (. مدلسازی1376ضرغامی، ه.؛ بهبودی، د. و اعلمی، م. ت. ) صفاری، ن؛

 .1376 پاییز ، 3 شماره دوازدهم، ایران، سال آب منابع حقیقاتموردی(. ت همکارانه )مطالعه بازی توسعه با عمومی تخصیص
 (.  اصول هیدرولوژی کاربردی. چاپ شانزدهم، دانشگاه امام رضا )ع(، مشهد مقدس.1382علیزاده، ا. )

. نورد(.  تحلیل اقتصادی بازار آب در بخش کشاورزی )مطالعه موردی اراضی پایین دست سد شیرین دره بج1387کرامت زاده، ع. )
 رساله دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس. 

 ریاضی ریزی برنامه رهیافت کشاورزی با آب اقتصادی ارزش تعیین در آب بازار . نقش1370کرامت زاده، ع.؛ چیذری، ا. و شرزه ای، غ. 

 .22-43، ص 1: 42-2قیقات اقتصاد وتوسعه کشاورزی ایران، دوره بجنورد. مجله تح دره شیرین سد دست پایین اراضی موردی اثباتی،مطالعه
(.  تخصیص بهینه آب و اولویت بندی مناطق مختلف در مصرف آن )مطالعه 1386کرامت زاده، ع؛ چیذری، ا؛ یوسفی، ع و بلالی، ح. )

  .11-27: 2، شماره 1موردی سد بارزو شیروان(. مجله علمی و پژوهشی اقتصاد و کشاورزی، جلد 

 شماره سوم، پایدار، سال توسعه و آب آب. نشریه بازار کارایی بر موثر و عوامل آب منابع بهینه تخصیص در بازار (. نقش1376کیانی، غ. )

 .73-102، صص: 1376 شهریور ،1
رشته اقتصاد (. نقش بازار در تخصیص منابع آب )مطالعه موردی: بازار اب مجن(. رساله دکتری 1382کیانی، غ. و صدر، س. ک. )

 کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران.
 آب پژوهش شهرستان اردبیل(. مجله موردی )بررسی  آب محلی بازارهای اقتصادی پیامدهای (. بررسی1376باقری، ا. ) کیانی، غ. و

 .166-121، صص: 1376، بهار 1، شماره 10ایران، جلد 

ازی اقتصادی مدیریت منابع آب کشاورزی استان تهران با تأکید بر نقش بازار آب. فصلنامه (. مدل س1376محمودی، ا. و پرهیزکاری، ا. )

http://ecj.iauctb.ac.ir/issue_110124_110465_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+3%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+8%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1388%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+74-89.html
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اصفهان.  آبیاری های شبکه موردی ایران مطالعه در کشاورزی آب بازار برقراری رفاهی (. آثار1370نجفی، ب. ) نیکوئی، ع. و
 1370 زمستان ، 76 شماره نوزدهم، سال توسعه، و اقتصادکشاورزی
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اهمیت آب در تمدن بشری و تداوم حیات بر کسی پوشیده نیست اما وجود منابع کمیاب آب شیرین و تقاضای فزاینده برای آن با 
ت. بخش اسی صنعتی و شهرنشینی منجر به بروز مشکلات جدی در بخش آب در ایران شده هاتیفعالتوجه به افزایش جمعیت و 

ت تحت باید از جنبه مقدار و عرضه، قیمت و کیفیها شرکتطبق نظریه اقتصاد انتقال و توزیع آب و فاضلاب انحصار طبیعی است و 
ه واگذاری ک دهدیمبررسی تجارب کشورها نشان د. نزننرفاه اجتماعی آسیب  با پیگیری راه حل خصوصی، به تانظم قرار گیرند 

وری ی علمی و دقیق منجر به بهبود ارائه خدمات و افزایش کارایی و بهرههاروشها با و تنظیم آن ها به بخش خصوصیشرکت
مقاله در  این در که انگیزشی وجود داردتنظیم های مختلفی مانند تنظیم نرخ بازده و برای تنظیم روشدر این بخش شده است. 

ناسب برای بخش آب و فاضلاب ایران کوشش به عمل آمد و جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف هریک و انتخاب مدل تنظیم م
ها کارایی بنگاه وری وبهره کیفیت، تورم، عنصردر این روش به  منجر به انتخاب مدل تنظیم قیمت تعدیل یافته با کیفیت گردید.

 صورت موفق مورد استفاده قرار گرفته است.و در بسیاری از کشورها به شودتوجه می
 

 تنظیم انگیزشی، آب، کیفیت، کارایی :دیهای کلیواژه
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 مقدمه

و حیاتی برای جامعه برخوردار است و حتی در ایران باستان و برخی ادیان مقدس شمرده شده و در قرآن  بخش آب از اهمیت ویژه
ل آن در بدی منشاء حیات نام گرفته است. تأثیر آب بر زندگی آحاد مردم جامعه، وابستگی صنعت و کشاورزی به آب، نقش بی

کیفیت محیط زیست و به طور خاص، امنیت ملی، مصادیقی از اهمیت آب است. در کنار این مسئله، واقع شدن کشور ایران در 
 ای جدیمنطقه خشک و نیمه خشک جهان، و عدم تقارن میزان بارندگی در مناطق مختلف کشور موجب شده آب همواره مسئله

ده بهینه از این منبع ارزشمند اما کمیاب وجود ندارد. این واقعیت، در طول تاریخ، مردم مناطق ای جز استفاباشد. بنابراین چاره
ها، مختلف را ناچار کرده زندگی و کسب و کار خود را با آن تطبیق دهند. به این معنی که در مناطق کم آب، تا قبل از دخالت دولت

پیامدهای  ها تغییر کرده وداشته است. هر چند این وضعیت به دخالت دولت پرداختند که نیاز آبی کمتریمردم به فعالیت هائی می
ها لزوماً مثبت نبوده و پیامدها نیزهمواره مثبت نبوده است. جریان عمومی حاکم بر مهمی نیز به دنبال داشته است. این دخالت

های متمایل به گسترش حضور دولت در فعالیت میلادی در اغلب کشورهای دنیا 2000های سیاسی  در نیم قرن منتهی به سال نظام
های زیربنائی اقتصادی بوده است. بخش آب نیز از این جریان مستثنی نبوده است. با این حال، تجربیات اقتصادی به ویژه در فعالیت

ه ای رقابتی و بها در تحقق کارائی اقتصادی موجب شد اصلاح ساختار و حذف مقررات زائد با هدف گسترش بازارهناموفق دولت
های اقتصادی، در صورت عدم وجود دنبال آن تجدید مقررات متناسب با نیاز محیط جدید در دستور کار قرار گیرد. بر اساس آموزه

د، لیکن در نماینمصادیق شکست بازار، عوامل اقتصادی با تلاش برای حداکثر سازی منافع خود، منافع اجتماعی را نیزحداکثر می
صادیق شکست بازار، تنظیم مقررات مکمل برای حصول اطمینان از کارکرد بازارهای رقابتی و هماهنگ سازی صورت وجود م

های حوزه آب و آثار و پیامدهای خارجی اهداف انفرادی و اجتماعی ضروری است. بازدهی گسترده به مقیاس برای برخی فعالیت
ت که در گسترش بازارهای رقابتی باید به تأثیر آنها توجه کرد. های بخش آب مسائلی اساز جمله آثار زیست محیطی فعالیت

همچنین پیامدهای بلندمدت نحوه استفاده از آب و عدم اطمینان مرتبط با آن موضوعی است که توجه به بحث تنظیم مقررات را 
 حائز اهمیت کرده است.

 ادبیات موضوع
نظر گرفته شده و بازار رقابت کامل بستری برای تحقق آن باشد، از  اگر تخصیص بهینه منابع به عنوان هدف اصلی در اقتصاد در

یری تواند شرط لازم و البته ناکافی برای بکارگدید گروهی از صاحب نظران اقتصادی، مصادیق شکست بازار در تحقق هدف فوق می
ر خارجی وجود پتانسیل انحصار طبیعی، آثا تنظیم مقررات به عنوان یک ابزار قلمداد شود. از منظر اقتصاد خرد، سه محور اصلی یعنی

 شوند.مثبت و منفی، عدم اطمینان موجب بروز پدیده شکست بازار می
نظریه اقتصاد خرد حاکی از آن است که با وجود شرایط رقابت کامل، هر یک از عوامل بازار، صرف نظر از تولید کننده یا مصرف 

موجب تحقق شرایط بهینه از منظر کل جامعه نیزخواهند شد. به عبارت دیگر و به  کننده، با تلاش برای حداکثر کردن منافع خود،
می گزیند که این ترکیب، همان  از قیمت و مقدار را بر طور مثال، یک بنگاه با تمرکز بر رفتار حداکثر کننده سود خود، ترکیبی

این وجود تحقق این وضعیت مستلزم شرایط معینی گردد. با است که در آن هدف بهینه سازی منافع کل جامعه محقق می ترکیبی
توان در هر بازار و یا برای هر کالائی از تحقق آنان اطمینان حاصل کرد. عدم وجود بازدهی گسترده به مقیاس، عدم است که نمی

وع یا ن کامل از وقوجود آثار خارجی )به طور مثال تبعات زیست محیطی منفی ناشی از احداث سد یا انتقال آب( و همچنین اطمینا
شوند که برای شکل گیری رقابت کامل الزامی هستند. در صورت ترین شرایطی محسوب میها و پیامدها از مهمعدم وقوع پدیده

نقض هر یک از این شرایط، تلاش انفرادی عوامل بازار برای کسب حداکثر سود، دیگر لزوماً منجر به حداکثر سازی رفاه جامعه 
ادامه، نحوه تأثیر گذاری نقض هر یک از این شرایط بر نقطه تعادلی بازار و وضعیت رفاه جامعه مورد بحث و بررسی نخواهد شد. در 

 گیرند.قرار می

ای در زمان اتخاذ تصمیم برای سرمایه گذاری و ورود به بازار، هر تولید کننده بازدهی گسترده به مقیاس و رفاه گمشده:

با گسترش مقیاس تولید، برای پوشش حجم بیشتری از  انتخاب مقیاس بهینه تولید را انجام دهد.ناگزیر است بررسی لازم برای 
های مشترک بر روی میزان تولید یابد. این اتفاق، عمدتاً ناشی از سرشکن شدن هزینهتقاضا، هزینه تولید هر واحد کاهش می

رای هر متر مکعب ای که بش شبکه، تا آستانه معینی، هزینهبیشتری است. به طور مثال تیم حوادث یک شرکت تأمین آب، با گستر
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نکته حائز  شود. با این حالیابد. همین ویژگی، موجب تشویق گسترش مقیاس تولید میکنند، کاهش میآب به شرکت تحمیل می
نقطه  ادامه یابد که اهمیت، حد نهائی تداوم کاهش هزینه با گسترش مقیاس است. اگر کاهش هزینه با افزایش مقیاس، تا جائی

رفیتی شود، به ایجاد ظهای تولید آغاز میای که پس از آن با گسترش مقیاس، روند صعودی هزینهحداقل هزینه تولید یعنی نقطه
ضعیت شود بازار با و)مقیاس( از تولید منجر شود که تقریباً تمام یا بخش اعظم تقاضای بازار را پوشش دهد، اصطلاحاً گفته می

ر طبیعی مواجه است. زیرا با فرض اهمیت تولید با کمترین هزینه، کل تقاضای بازار توسط یک تولیدکننده انحصاری تأمین انحصا
خواهد شد. نکته حائز اهمیت این است که اصولاً رویکرد و تفکر اقتصادی برای ظرفیت سازی و تولید کالا این وضعیت را تجویز 

ا شود، این ویژگی دقیقاً منجر به تولید با کمترین هزینه یکی از اهداف جامعه محسوب میکند. زیرا با فرض اینکه تولید بمی
شود. درست به همین دلیل است که ممانعت از شکل گیری این وضعیت و تلاش برای شکستن ظرفیت تولید کمترین هزینه می

د. های کمتر خواهد شردن جامعه از تولید با هزینههای تولید و محروم کتر، موجب افزایش جدی هزینهبازار بین بنگاههای کوچک
این در حالی است که با وجود این ویژگی و پذیرش اصل تولید با کمترین هزینه، زمینه شکل گیری انحصار طبیعی در سمت عرضه 

ز قدرت خود اشود. شکل گیری انحصار به خودی خود یک خصلت منفی نیست بلکه نتیجه آن، یعنی استفاده انحصارگر فراهم می
برای تنظیم قیمت در سطحی متناسب با شرایط بهینه از دید خودش، منجر به شکل گیری و تحمیل آثار منفی انحصار بر بازار 

رت رود که انحصارگر با بکارگیری قدشود. در این حالت، گر چه هزینه تولید در پائین ترین سطح خود خواهد بود اما بیم آن میمی
وش را در سطحی تنظیم نماید که موجب بروز پدیده رفاه گم شده گردد. برخورداری انحصارگر از توان تعیین انحصاری، قیمت فر

عه گردد. پیامد اول، کاهش رفاه جامقیمت و مقدار و استفاده از این توانائی برای حداکثر سازی سود خود، منجر به بروز دو پیامد می
ده و پیامد دوم، جابجائی بخشی از رفاه از مصرف کننده به تولید کننده است. پدیده یعنی مجموع رفاه تولید کننده و مصرف کنن

های کلی این صنایع را؛ بازدهی فزاینده به ( ویژگی1702رفاه گم شده عمدتاً در مصادیق انحصار طبیعی قابل مشاهده است. فارر )
های ناشی از موقعیت مکانی خاص، ، برخورداری از مزیتمقیاس، سرمایه بر، غیرقابل ذخیره سازی برخلاف تقاضای دارای نوسان

ضروری بودن کالا یا خدمات تولیدی برای جامعه، ارتباط یا اتصال مستقیم به مصرف کننده عنوان کرده است. البته برخی 
یژگی انحصار ترین واند مورد اول از میان شش ویژگی فوق، مهم( تاکید کرده2001پژوهشگران و متخصصین )از جمله نیوبری 

های انتقال آب، شبکه دفع فاضلاب و سدهای بزرگ از جمله فعالیت هائی محسوب شود. شبکهطبیعی در رویکرد مدرن محسوب می
های زنجیره تأمین آب و خدمات دفع فاضلاب، شوند که از ویژگی بازدهی فزاینده به مقیاس برخوردار هستند. از میان فعالیتمی

د که شونهای انتقال آب و شبکه دفع فاضلاب از جمله فعالیت هائی محسوب میث سدهای بزرگ، شبکهسرمایه گذاری و احدا
 رود از قابلیت  شکل گیری انحصار طبیعی را داشته باشند.انتظار می

جانبی  یطراحی و پیاده سازی فرایندهای تولید برای عرضه هر کالا و یا خدمت مشخص، به طور متعارف با پیامدها آثار خارجی:

تی اند. گسترش شهرنشینی و روند رو به رشد صنعای همراه است که اصولاً فرایندهای مذکور برای تولید آنان طراحی نشدهناخواسته
ها ایجاد شود. با های عظیمی در مسیر رودخانهشدن جوامع موجب شده است برای تأمین آب شرب، کشاورزی و یا صنعت سازه

ای مورد بهره های زیرزمینی به طور بی رویهقال آب، احجام زیادی از منابع آب جابجا شده و یا منابع آبهای بزرگ انتاجرای طرح
ند به عنوان آثار پیوندبرداری قرار گیرند. در اقتصاد، تبعات جانبی تولید که به طور ناخواسته و در جریان فرایند تولید به وقوع می

است منفی، با قابلیت تأثیر گذاری منفی بر آحاد جامعه یا محیط و یا مثبت، با قابلیت  تأثیر  شوند. این آثار ممکنخارجی شناخته می
گذاری مثبت بر آحاد جامعه و محیط، باشند. به طور خلاصه، وجود آثار خارجی مثبت یا منفی یک از دلایل دیگری است که به 

 ه شکست بازار شود.تواند موجب بروز پدیداعتقاد برخی از صاحب نظران اقتصادی می

شود، عدم اطمینان عوامل بازار است. موضوع سوم که به عنوان یکی از دلایل بروز پدیده شکست بازار مطرح می عدم اطمینان:

یقین  توان به طور قطع وکنند. لذا نمیدر واقع دراین حالت، عوامل بازار به جای بهینه سازی تابع هدف، تابع انتظاری را بهینه می
ن کرد رفتار آنان منجر به بهینه کردن وضعیت انفرادی و اجتماعی خواهد شد. بنابراین احتمال وقوع چنین شرایطی موجب عنوا

های بازار، از سوی گروهی از صاحب نظران اقتصادی تجویز شده و مورد شده است استفاده از مقررات برای جبران برخی از کاستی
های ای برای مداخله در اقتصاد ارزیابی کرده و در کنار هزینهمکاتب اقتصادی این امر را زمینه استفاده قرار گیرد. با این حال تمام

 کنند.مستقیم ایجاد نهادهای تنظیم مقررات، نتایج ناشی از آن را لزوماً به نفع اقتصاد ارزیابی نمی
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 نگاهی کلی به رویکردهای کنترل انحصار

تشکیک در توانائی بازار برای حصول تعادل توام با حداکثر رفاه جامعه شود، چگونگی  با فرض وقوع پدیده شکست بازار که موجب
برخورد با این مسئله، یکسان نیست. از منظر مکاتب اقتصادی، برخی همچنان معتقدند نباید به این بهانه، دخالت نهادهای وابسته 

ای از انحصار لزوماً از خسارت ناشی از دخالت ناشی از وجود درجه به دولت در نظام بازار را تجویز کرد. از این منظر خسارت احتمالی
 های ناشی از تصمیمات نادرست آن( بیشتر نیست.دولت )هزینه مستقیم ایجاد نهادهای تنظیم مقررات در کنار خسارت

از  ثری برای پرهیزصرف نظر از رویکردهای تجویز کننده مالکیت گسترده دولتی، گروهی دیگر، تنظیم مقررات را راهکار مو
قررات و دهد. تلفیق تنظیم مای از رویکردهای اجرائی را پوشش میکنند. این رویکرد نیزطیف گستردهشکست بازار ارزیابی می

ز مباحث شود. صرف نظر انظام بازار، تنظیم مبتنی بر وضع مقررات و تنظیم مبتنی بر قرارداد برخی از این رویکردها محسوب می
ها عمدتاً تمایل به یکی از دو رویکرد شکل دهی ساختار مالکیت دولتی برای یات کشورها حاکی از این است که دولتنظری، تجرب

های انحصاری مانند عرضه آب و برق و گاز )عمدتاً کشورهای دارای تفکر سوسیالیستی یا در حال توسعه و فاقد نظام فعالیت
 اند.ر اساس یکی از دو رویکرد وضع مقررات و یا تنظیم مبتنی بر قرارداد( نشان دادهمقررات گذاری کارامد( و یا تنظیم مقررات )ب

 سیر تاریخی تنظیم مقررات
تواند از جمله مباحث جدید تلقی گردد. اگر مداخلات انجام شده در تواند دارای قدمتی طولانی بوده و هم میتنظیم مقررات هم می

ا هدف جلوگیری از بروز پدیده شکست بازار ملاک باشد، تنظیم مقررات دارای قدمتی طولانی بازار، صرف نظر از روش و ابزار آن، ب
به کار گرفته شد، اما در مفهوم خاص حقوقی آن در  1460به لحاظ حقوقی اصطلاح تنظیم برای اولین بار در فرانسه در سال  است.

هادهای خاص، معادل مراجع اداری مستقل در حقوق کنونی، اواخر قرن نوزدهم در این کشور برای تبین صلاحیت و کارکردهای ن
 (.1373ها از آن استفاده شده است )یاوری، کننده فعالیت و روابط آزاد و خصوصی در برخی حوزهعنوان تنظیمبه

دهنده و های نظمکارگیری مکانیسمشود که تنظیم مبین بهاز دیدگاه تحلیل سیستمی، در خصوص مفهوم موسع تنظیم، بیان می
، 1تیمیستها و مدیریت و اداره یک سیستم )کننده یک سیستم است و در مفهوم مضیق نیزعبارت است از عمل تعیین سیاستاصلاح
ها و روابط درونی اجزای یک سیستم ماشینی یا زنده برای فعالیت منظم، دیگر تنظیم عبارت است از تنظیم فعالیتبیان(. به2004

ها و ابزارهای متعدد و ای از شیوهشده، با استفاده از مجموعهم موردنظر در چارچوب اهداف از پیش تعیینهماهنگ و بهینه سیست
 (.1373متنوع خواه با منشأ درونی سیستمی )خود تنظیمی ( و یا با منشأ خارجی )یاوری، 

های از طریق آن وظایف و صلاحیتبه عبارتی در مفهوم عام، تنظیم حقوقی همان کارکرد و نقش حقوق موضوعه است که دولت 
 هایکند. یعنی در این برداشت، دولت امور و تنظیم روابط میان بازیگران عرصهخود را در مدیریت و اداره امر عمومی اعمال می

ه ب گذار، وضع مقررات، حل اختلاف قضایی یا شبه قضایی و یا حکمها و ابزارهای کلاسیک قانونمختلف را با استفاده از شیوه
کند. اما تنظیم حقوقی در مفهوم خاص، پارادایم جدیدی با کم و کیف خاص دهی میمجازات هنگام نقض قوانین و مقررات سازمان

های مختلف حیات اجتماعی است که نخست در خصوص تعیین نسبت و رابطه از مداخله دولت در نظم طبیعی روابط در بخش
( تنظیم عبارت 2007)2ولت در حوزه بازار آزاد مطرح گردید. ازنظر حقوقدان فرانسوی تروشهدولت و اقتصاد و حدود و ثغور مداخله د

 است از یک مأموریت اداری خاص، با هدف منفعت عمومی و متضمن عملی از قدرت عمومی با موضوع اقتصادی.

 های تنظیمنظریه
انحصار  هادی انحصار دولتی، انحصار خصوصی بدون تنظیم ویک از ترکیبات ننظریه اقتصادی تنظیم تلاش دارد تا ارزیابی کند کدام

ل هایی دارد از قبیها منافع و هزینهحلها و منافع اجتماعی هر یک ارجح است. هرکدام از راهخصوصی با تنظیم؛ با توجه به هزینه
هایی هاد و حفظ نهاد تنظیم و هزینهای مستقیم و غیرمستقیم ایجهزینه اجتماعی سوءاستفاده انحصارگر از قدرت بازاریاش، هزینه

شده، آن کنند که در یک صنعت تنظیمهای اقتصادی موافق با تنظیم ادعا میکند. نظریهکه نهاد تنظیم بر انحصارگر تحمیل می
 عهای اجتماعی و یا بیشینه کردن منافشود که از طریق کمینه ساختن هزینهنوع از ترتیبات نهادی درنهایت ترجیح داده می

 (.2006اجتماعی؛ رفاه اجتماعی را حداکثر سازد )ویلنجانین، 
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فزایش ها باهدف امنظور تغییر رفتار بنگاهای از اقدامات و مداخلات دولت بهمجموعهتنظیم اقتصادی به بیان ساده عبارت است از 
ی مردم به ولید یا تعیین شرایط دسترسگذاری، تعیین سطح ت)مانند قیمتو تداوم عرضه باکیفیت خدمات و افزایش رفاه اجتماعی 

ها از (. به عبارتی، تنظیم بخشی از مداخلات دولت است که برای پیشگیری از سوءاستفاده بنگاه1787کالاها و خدمات( )شیلر، 
صاری، حگیری قدرت انباشد: اول جلوگیری از شکلشامل دو گونه اقدام میطورکلی گیرد. این مداخلات بهقدرت بازاری صورت می

دهی دوم جلوگیری از اعمال قدرت انحصاری. این اقدامات در قالب قوانین ضد انحصار یا از طریق ایجاد نهاد تنظیم سازمان

 .شوندمی
هایی در طیف وسیعی از تصمیمات بنگاه شود؛ متغیرهای تواند شامل محدودیت( معتقدند تنظیم اقتصادی می1773راتول و گومز )
کند، می گذاری را تعیینهای خدمات که ساختار نرخاز تعرفه شوند عبارتوسیله تنظیم کنترل میکه به گیریکلیدی تصمیم

های غیردولتی به بازار، دسترسی مشتریان گذاری مجاز در تأسیسات و تجهیزات، قواعد دسترسی، شامل ورود بنگاهسرمایه
ی باشد. هدف از شده می به شبکه توزیع، الزامات کیفیت خدمات ارائهفروشفروشی به شبکه انتقال و دسترسی مشتریان خردهعمده

رضه توان هدف تنظیم را تداوم عهای مختلفی بیان شود که همگی اشاره به وضعیت یکسانی دارد. میصورتتواند بهتنظیم می
، از نهاد تنظیم طورکلیرشمرد. بههای انحصاری به سمت عملکرد رقابتی بکنندگان و سوق دادن بنگاهباکیفیت، حفظ حقوق مصرف

(. با توجه به موارد فوق 1772های توزیع انگیزه حرکت در جهت منافع عمومی جامعه را بدهند)نیوبری، رود به شرکتانتظار می
نگاه ب مدت نهاد تنظیم عبارت است از وضع ساختار تعرفه بهینه تا درآمدی را در اختیارتوان اظهار داشت که هدف اصلی کوتاهمی

بنماید  های وی را نیزگذاریهای تولید را پرداخته و جبران سرمایهخدمات عمومی بگذارد که بتواند هزینه کارآمد مربوط به نهاده
صاری به افزایش های انحسازی فضای رقابتی برای بنگاهکنندگان نیزحداکثر شود. و در بلندمدت با شبیهای که رفاه مصرفگونهبه

 .شده با قیمت پائین تر مبادرت ورزدها و بهبود کیفیت خدمات ارائههای تکنولوژیکی و کاهش هزینهویق نوآوریکارایی و تش
 انواع تنظیم

زده( توان گفت در اکثر موارد قیمت و سود )نرخ باتواند بر روی قیمت، سود، نحوه عرضه و کیفیت انجام گیرد، البته میتنظیم می

را اتخاذ  2نگر )پیش از وقوع( )پس از وقوع( یا آینده1نگرگیری گذشتهکننده ممکن است تصمیمظیمگیرد. تنتحت نظم قرار می

شود. در این های ضروری شرکت انجام میبینی کارشناسان تنظیم از هزینهکند. در تنظیم پیش از وقوع، تنظیم بر اساس پیش
ان دهند و ها را بالا نشکنند هزینهسان نهاد تنظیم دارند، سعی میها با توجه به مزیت اطلاعاتی که نسبت به کارشناروش شرکت

ها جنبه تر را پیشنهاد دهند. با توجه به اینکه در ابتدای دوره این هزینههای پرهزینهبرای وضع تعرفه بالاتر توسط نهاد تنظیم، گزینه
رای های لازم بها در ابتدای هر دوره تنظیم، هزینهشرکت شده دارند، لزوماً در انتهای دوره محقق نخواهد شد. بنابراینبینیپیش
های واقعی و رسانند و به دلیل اشراف اطلاعاتی که از وضعیت شبکه و هزینهبرداری و توسعه شبکه را به تأیید نهاد تنظیم میبهره

تر هزینههای کمهای توزیع از گزینهرکتها دارند. اما پس از وضع تعرفه، شترین گزینهلازم دارند همواره سعی در تصویب پرهزینه
شود. از طرف دیگر در تنظیم پس از وقوع که برای ها میدر شبکه استفاده کرده و این رویه منجر به ایجاد سود مازاد برای شرکت

وضع  های توزیعهای واقعی شرکتها با توجه به هزینهشود، تعرفهشده و بکار گرفته میکاهش اثر عدم تقارن اطلاعاتی معرفی
شود های توسعه شبکه تعیین میصورت علی الحساب و با توجه به برنامهها بهشود. در این روش معمولاً در ابتدای دوره تعرفهمی

اهش گردد. یکی از مزایای این روش کها بازبینی میشده در شبکه توزیع، تعرفههای واقعی انجامو در انتهای دوره با توجه به هزینه
نگر آوری و ارائه اطلاعات لازم به عهده خود شرکت توزیع است. تنظیم گذشتههای اداری نهاد تنظیم است زیرا مسئولیت جمعینههز

کننده کننده موجب عدم تقارن اطلاعاتی شدید بین تنظیم)پس از وقوع( اغلب در مراحل اولیه تنظیم، زمانی که فقدان اطلاعات تنظیم
 های صنعت دانش کافی ندارد.کننده در مورد هزینهشود. در این حالت تنظیمگردد؛ استفاده میمی های تحت تنظیمو شرکت

صورت مرسوم است. تنظیم قیمت، معمولاً به 4علاوه سودو تنظیم هزینه به 3عنوان تنظیم نرخ بازده سرمایهتنظیم سود معمولاً به 
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کنند علاوه سود؛ بر این اصل تکیه مید. تنظیم نرخ بازده و تنظیم هزینه بهشودر نظر گرفته می 2و تنظیم سقف درآمد 1سقف قیمت

های خاص خدمات و یا درآمد که در تنظیم قیمت، تعرفههای تحت تنظیم نباید از بازده مجاز تجاوز کند، درحالیکه سود شرکت
دامه به در ا م انحصارهای طبیعی است.های سنتی تنظیشود. تنظیم سود جزء روشهای تحت تنظیم محدود میانحصاری شرکت

 شود.های مختلف تنظیم و نقاط قوت و ضعف هریک پرداخته میبررسی روش
میلادی در ایالات  1760از منظر ادبیات مدرن تنظیم مقررات، روش تنظیم مبتنی بر نرخ بازگشت سرمایه برای اولین بار در دهه 

( مجاز برای سرمایه 𝑟ست که نهاد تنظیم مقررات تمایل خود در مورد نرخ سود )متحده بکار گرفته شد. این روش به این صورت ا
زان سود ای تنظیم شوند که این میها باید به گونهکند. بنابراین برای تحقق این امر، قیمتگذاری در صنعت مورد نظر را آشکار می

اند. سرمایه ( ایراداتی بر این روش وارد کرده1720و بامول و کلوریک  1762محقق شود. برخی پژوهشگران )آورچ و جانسون 
ترین گذاری بیش از حد مورد نیاز، به ویژه در شرایطی که نرخ سود مورد پذیرش نهاد تنظیم از جذابیت کافی برخوردار باشد، مهم

زینه ه جای هها به هزینه متوسط بشود. ایجاد اختلال در تخصیص بهینه، به دلیل گرایش قیمتضعف این روش محسوب می
ر این روش، مستتر د "ها بعلاوه سود معقولپوشش هزینه"ها به دلیل رویکرد نهائی و فقدان ایجاد انگیزه کافی برای کاهش هزینه

 کند.( به آنها اشاره می2001از اشکالات دیگری است که نیوبری )
ظیم قیمت، این روش برای تنظیم بخش مخابرات متأثر از جریان تنظیم نرخ بازگشت سرمایه در آمریکا به عنوان یک روش تن

انگلستان در دوره پس از واگذاری پیشنهاد شد. با این وجود، آلن والترز، مشاور نخست وزیر وقت، ضمن انتقاد از این روش، وضع 
یافت. می یات( کاهشعوارض )مالیات( روی سود را پیشنهاد کرد. بر اساس طرح پیشنهادی والترز، با افزایش تولید، نرخ عوارض )مال

با این حال قبل از اتخاذ تصمیم نهائی و پذیرش قطعی پیشنهاد فوق، استفان لیتلچایلد پیشنهاد جایگزینی را مطرح کرد. اساس 
های کاهنده متمرکز بود و با توجه به نقش شاخص قیمتی خرده فروشی و بهبود مورد انتظار در بهره وری در این پیشنهاد بر تعرفه

𝑅𝑃𝐼قیمت هر دوره نسبت به دوره قبل، بلافاصله به طرح )تعدیل  − 𝑋.معروف شد ) 
های خاصی بوده و در های فوق، نرخ بازگشت سرمایه در مقابل سقف قیمت، دارای ویژگیباید توجه داشت هر یک از این روش

مین منظور عاتی منفی به دنبال داشته باشند. به هتوانند تبتوانند کارا بوده اما در شرایطی دیگر و از نگاهی دیگر میشرایط معین می
گیرد تا به در ادامه نظریات تنظیم و مدلهای تنظیم ارائه شده توسط اندیشمندان این حوزه با تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار می

 کارشناسان در انتخاب مدل تنظیم مناسب در بخش آب ایران یاری رساند.

طورکلی شامل ظیم مربوط به تعیین نرخ بازگشت سرمایه معقول و منصفانه است. تنظیم سود بهحیطه کار تن تنظیم نرخ بازده:

اطمینان  منظور حصولهای شرکت بهتعیین بازده مجاز برای شرکت تحت تنظیم و همچنین حسابرسی سود و زیان، تعدیل حساب
 iدهنده نحوه محاسبه درآمد موردنیاز برای شرکت نشان 1 (. رابطه1772کند است)بیسلی، از اینکه سود از بازده معقول تجاوز نمی

 (:2000 ،4( است )جاماسب و پولیت3شدهریزیهای طرحهای مصرفی بنگاه )هزینهبا توجه به نهاده tدر سال 
(1) 𝑅𝑅𝑖,𝑡 = 𝑂𝐸𝑖,𝑡 + 𝐷𝐸𝑖,𝑡 + 𝑇𝐸𝑖,𝑡 + (𝑅𝐵𝑖 ∗ 𝑅𝑂𝑅)𝑡 

به دارایی  iRBبه هزینه مالیات،  iTEبه هزینه استهلاک،  iDEهای عملیاتی، به هزینه iOEدرآمد مجاز،  به iRRبه ترتیبی که در آن 
د از: انهای ضروری که در طراحی تنظیم نرخ بازده باید پاسخ داده شوند عبارتبه نرخ بازده مجاز اشاره دارد. پرسش iRORپایه و 

 (1788، 6گذاری شود؟ اثرات مستقیم تنظیم چه هستند؟)ویکرز و یارویه ارزشچه نرخی عادلانه است؟ چگونه باید دارایی پا
ه منجر ازحد در شبکگذاری بیشتنظیم بنگاه به شکل نرخ بازده اثرات مخربی بر توسعه صنعت موردنظر دارد، زیرا به سرمایه 

که  خ بازده به این دلایل مورد انتقاد قرارگرفته استکند. درواقع، تنظیم نرها توجه نمیگردد و به بهبود کارایی و مدیریت هزینهمی
کند ها را به انجام رفتار استراتژیک تشویق میوری و کاهش هزینه است و شرکتها برای بهبود بهرهفاقد انگیزش لازم در شرکت

ند، رحسب نرخ بهره تعیین ک(. مشکل دیگر تنظیم نرخ بازده آن است که اگر نهاد تنظیم نرخ بازده را ب2003)جاماسب و دیگران، 

                                                           
1 Price Cap 
2 Income Cap 
3 Projected Costs 
4 Jamasb And Pollit 
5 Vickers And Yarrow 



 مقالات دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب

312 

ذا اطلاع های آتی و لهای با ریسک مواجه خواهد بود زیرا بنگاه اطلاع دقیقی از نرخ بهره سالگذاری آتی شرکتآنگاه برنامه سرمایه
و  یصورت منصفانه و دقیق به حسابرسکننده نتواند بهدقیقی از نرخ بازده نخواهد داشت. مشکل دیگر این است که اگر تنظیم

ها متوجه تصادفی بودن نظارت نهاد تنظیم شوند ممکن است ها بپردازد و شرکتشده از طرف شرکتهای ارائهممیزی حساب
 ها نیست چراکه حسابرسی تنها درها به کسب سود اضافی مبادرت کنند زیرا خطر نظارت لزوماً متوجه همه شرکتبرخی شرکت

ی نهاد اصطلاح صرفاً تهدید حسابرسها بهکند. بقیه شرکتی هستند تمرکز میهایی که مشکوک به کسب سود اضافآن شرکت
 کنند.تنظیم را تجربه می
ها تدهد که هدف اصلی این اقدامات؛ ایجاد انگیزه در شرککننده اقداماتی انجام میدر تنظیم انگیزشی تنظیم تنظیم انگیزشی:

 کننده است. تنظیم قیمت مجموعهتقال بخشی از این دستاوردها به مصرفوری و درنهایت انبرای کنترل هزینه و افزایش بهره
ها و قیمت که اساس تنظیم سود را تشکیل های خارجی برافزایش قیمت تحمیل کرده و به حذف ارتباط بین هزینهمحدودیت

تنظیم انگیزشی موجب ارائه  تواند سود حاصل از کاهش هزینه را برای خود نگه دارد.پردازد. شرکت تحت تنظیم میدهد میمی
ه بهبود شود که منجر بهای تکنولوژیکی میشود. علاوه بر این، این کار باعث تشویق نوآوریهایی برای کارایی هزینه میمشوق

گردد. دو شکل رایج از تنظیم انگیزشی، تنظیم سقف قیمت و تنظیم سقف درآمد است که در وری در فرآیندهای عملیاتی میبهره
 گیرد.مه مورد بررسی قرار میادا

تواند ایده اصلی تنظیم سقف قیمت، تعیین حد بالای قیمت برای خدمات انحصاری است. سقف قیمت میتنظیم سقف قیمت: 

اند  (. سه عنصر اصلی طراحی سقف قیمت عبارت1776، 1بر کل مشتریان و یا بر هر طبقه از مشتریان اعمال شود )وولف و میشل
گیری در مورد کیفیت. تنظیم سقف قیمت اغلب ( تصمیم3؛ و )X( تعیین فاکتور 2گیری تورم؛ )گیری در مورد اندازهم( تصمی1از: )

شود. در طول این دوره، تغییر قیمت خدمات از سالی به سال دیگر تنها مجاز است با توجه برای دوره از پیش تعیین شده اجرا می
د. دوره تنظیم برای مدت چند سال )سه تا هشت سال( لازم است، زیرا در غیر این صورت شده انجام شوبه قوانین از پیش تعیین

های مفید را ندارد. رابطه سقف قیمت برنامه سقف قیمت زمان کافی برای ایجاد انگیزه لازم برای بهبود کارایی و سایر مشوق
 :(2000شود )جاماسب و پولیت،تعیین می tدر سال  iبصورت زیر برای شرکت 

(2) 𝑃𝐶𝐼𝑖,𝑡  =  𝑃𝐶𝐼𝑖,𝑡−1 (1 +  𝑅𝑃𝐼 – 𝑋𝑖  ± 𝑍𝑖) 

مانند حوادث ناخواسته و )زا به متغیر برون iZبه عامل کارایی،  iXبه شاخص تورم،  RPIبه شاخص سقف قیمت،  PCIکه در آن؛ 

قیمت  ی مجاز به افزایش قیمت است که متوسطگیری به این صورت است که شرکت در صورتیا کیفیت( اشاره دارد. شیوه تصمیم
𝐴𝑃𝐼𝑡سبد خدمات از شاخص سقف قیمت تجاوز نکند یعنی رابطه ≤ 𝑃𝐶𝐼𝑡 :برقرار باشد، به ترتیبی که 

(3) 𝐴𝑃𝐼𝑡 = 𝐴𝑃𝐼𝑡−1 [1 + ∑ 𝑉𝑖

∆𝑃𝑡
𝑖

𝑝𝑡−1
𝑖

] 

ام در سبد خدمات شرکت اشاره دارد iبه وزن خدمت iVام،  iبه تعرفه خدمت  i Pمتوسط قیمت سبد خدمات شرکت APIکه در آن 
ام در سبد خدمات بنگاه باشد. شاخص تورم باید تغییرات فراگیر قیمت ستانده اقتصاد و یا قیمت iتواند برابر با مقدار خدمت که می

(، و یا برخی RPIفروشی )یین آن از شاخص قیمت تولیدکننده، شاخص قیمت خردههای صنعت را در بر بگیرد و برای تعنهاده
های تحت شود شرکتشود. فرض میهای صنعت باشد؛ استفاده میهای قیمتی دیگر که بهترین نمایانگر افزایش هزینهشاخص

وری مطلوب و قابل ی است که بهرهوری هدف، عاملیا شاخص تغییرات مطلوب بهره Xنظارت بر تورم تأثیر ی ندارند. فاکتور 
چالش  Xن عامل کند. تعییدستیابی بنگاه انحصاری را در غیاب رقابت تعیین کرده و تحقق سطح مشخصی از کارایی را تضمین می

ت ت که در صنعوری اسمندی مشتریان از دستاوردهای بهرهبرانگیزترین کار در تنظیم سقف قیمت است، زیرا نشانگر مکانیزم بهره
تعیین  Xوری را به حساب میاورد. عامل وری و همچنین پتانسیل بهبود بهرهبینی رشد بهرهمعمولاً پیش Xاتفاق میافتد. فاکتور 

مندی ردند. بهرهمند گیافته هم بنگاه و هم مشتریان بهرهوری تحققوری تلاش کند و از بابت بهرهشود تا بنگاه برای افزایش بهرهمی
است  جهتمندی مشتریان نیزازآنشود و بهرهوری منجر به کاهش هزینه و افزایش سود میت است که افزایش بهرهجهبنگاه ازآن

کنند. فرمول قیمت سقف همچنین ممکن است حاوی عوامل مرتبط به کیفیت باشد که که خدمات را با قیمت پائین تر دریافت می
                                                           

 Woolf And Michals 



 مقالات دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب

313 

(. در تنظیم قیمت سقف که برای یک دوره معین مشخص 2003 و و دیگران،کنند )وهای تحت نظارت را پاداش و جریمه میشرکت
افزایش یابد. ممکن است در طول دوره نظارتی قیمت کالاها  RPI-Xتر از شده، متوسط قیمت کالاها و خدمات مجاز نیست سریع

ها داشته باشند. از د ساختار قیمتها مقداری آزادی عمل در تجدیدهد شرکتو خدمات در داخل مجموعه تغییر کند، که اجازه می
توانند سود کند باشند، میایجاب می Xهای خود بیشتر از آنچه ضریب کارایی ها قادر به کاهش هزینهسوی دیگر، اگر شرکت

 کند که نقطه قوت تنظیم( اشاره می1772کند. بیسلی )ای برای کاهش هزینه ایجاد میاضافی کسب کنند. که این موضوع انگیزه
ها مقداری دهد تا شرکتسقف قیمت این است که به ایجاد انگیزه کاهش در هزینه و بهبود کارایی منجر شده و اجازه می

تری ها انگیزه قویپذیری برای تنظیم ساختار قیمت درون سبد را داشته باشند. علاوه بر این، تحت تنظیم سقف قیمت شرکتانعطاف
ون باشند )اولسشان میپذیریهای جدید دارند، زیرا قادر به حفظ منافع حاصل از ریسکآورینگذاری در فبرای نوآوری و سرمایه

کند یا نه، گذاری عمل میطورکلی مطابق با فرمول قیمتکننده این است که ببیند آیا شرکت به(. وظیفه تنظیم2003و ریچاردز 
(. نقطه ضعف تنظیم سقف قیمت 1788شود )ویکرز و یارو، میها واگذار گذاری خاص به خود شرکتکه تصمیمات قیمتدرحالی

نظیم های تاین است که کاهش هزینه ممکن است به کاهش کیفیت خدمات منجر شود. برای جلوگیری از این موضوع، در برنامه
 صورت صریح و روشن در نظر گرفته شده باشد. سقف قیمت ممکن است فاکتورهای کیفیت به

، به دلیل شودعنوان یک مورد خاص از تنظیم سقف قیمت در نظر گرفته میتنظیم سقف درآمد اغلب به تنظیم سقف درآمد:

قف ها تمییز قائل شد. تنظیم ستوان بین آنهای مشترک هستند. با این حال، میاین که این دو رویکرد دارای بسیاری از ویژگی
ین است که تغییر در سطح مجاز درآمد ممکن است ناشی از تغییر درآمد؛ بر درآمد کل یک شرکت متمرکز است. تفاوت اساسی ا

شود. در سطح فروش باشد. در حالت تنظیم سقف درآمد، درآمد مجاز بنگاه عمومی برای یک دوره تنظیمی چند ساله تعیین می
شود. مشخص تعدیل میها و عوامل اقتصادی ای از شاخصهای بعدی بر اساس مجموعهمیزان درآمد مجاز در سال اول، در سال

ازد. ها، سودش را بیشینه سیابد تا در دوره تنظیمی با حداقل کردن مجموع هزینهبنگاه انحصاری با توجه به این سقف اجازه می
گین صورت زیر است: در تنظیم سقف قیمت، میاندهد که تفاوت بین سقف قیمت و تنظیم سقف درآمد به( توضیح می1772بیسلی )

افزایش یابد،  RPI - Xشود، مجاز نیست بیش از های مشاهده شده در سال گذشته استفاده میمات، که از وزن دادهقیمت سبد خد
مجاز نیست.  RPI- Xبینی شده در هر واحد از ستانده به بیش از که در تنظیم سقف درآمد، افزایش متوسط درآمد پیشدرحالی

های تاریخی بوده و عملکرد رشد معمولاً توسط یک ضریب بر اساس داده بینی ستانده در فرمول سقف درآمد ممکن استپیش
دهد اجزای اصلی محاسبه سقف درآمد را نشان می .Error! Reference source not foundشود. معادله تصحیح مشخص می

 (:2000)جاماسب و پولیت،
(4) �̅�𝑖,𝑡 = (�̅�𝑖.𝑡−1 + 𝐶𝐺𝐴𝑖 ∗ ∆𝐶𝑢𝑠𝑡𝑖) ∗ (1 + 𝑅𝑃𝐼 − 𝑋𝑖,𝑡) ± 𝑍 

= تغییر سالیانه در  iΔcust= عامل تعدیل رشد مشترکین )مشتریان /ریال(،  T ،iCGA= درآمد مجاز بنگاه در دوره  i,tRکه در آن:
زا )مانند حوادث و اتفاقات رات برون= تغیی i,tZوری، = شاخص بهره i,tXفروشی، = شاخص قیمت خردهRPIتعداد مشتریان، 

 غیرمترقبه و یا کیفیت(
نیزعبارت است از درآمد بنگاه در سال اول تنظیم  R0شود. در این مدل همانند مدل سقف قیمت برآورد می Xو  RPIپارامترهای 

 CGAرای تعیین پارامتر گردد. ب( در مقدار فروش سال مبنا محاسبه میPCI0ضرب قیمت اولیه مدل سقف قیمت )که از حاصل
های متعددی پیشنهادشده است. اما معمولاً درصدی نماید( روش)که سقف درآمد را متناسب با تغییرات تعداد مشترکان تعدیل می

نیزعبارت است از رشد سالیانه مشتریان  Δcustiشود. متغیر ( به کار گرفته میARPCکننده )از درآمد متوسط به ازای هر مصرف
در معادله  سالبهشود. هدف از تعدیل درآمدی سالمدل این تحقیق بر اساس نرخ رشد متوسط پنج ساله گذشته محاسبه میکه در 

داد مشترکین یا های سیستم )مثل تغییر تعهای شرکت در آینده با توجه به تغییرات در ویژگیسازی چگونگی تغییر هزینهبالا شبیه
های مختلف مشترکین مشخص ( را برای گروهCGAدیر متفاوت عوامل تعدیل رشد مشترک )توان مقاها( است. میقیمت نهاده

 شود.های تحت نظارت واگذار میگیری به شرکتها برای تصمیمکند، اما ساختار آنها را تعیین میکرد. درآمد مجاز سطح تعرفه
یض ها، و برای جلوگیری از تبعز عادلانه بودن تعرفهگاهی اوقات ممکن است در نظر گرفتن مقررات اضافی برای حصول اطمینان ا

های ی و نوآوریورهایی برای بهبود بهرهدلیل لازم باشد. از مزایای تنظیم سقف درآمد شبیه به تنظیم سقف قیمت؛ ارائه مشوقبی
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ه کالاها و درآمد نیازی نیست کگذاری بیش از اندازه است. علاوه بر این، در تنظیم سقف تکنولوژیک، و کاهش انگیزه برای سرمایه
ر داخل سبد گیری وزنی قیمت دصورت مقادیر سابق نگر تعریف شود و نیزتصمیمخدماتی که در سبد قیمت گنجانده شده است به

 های تشویقی برای تنظیم کیفیت، یک فرایند نسبتاً سادهلازم نیست. مزیت دیگر تنظیم سقف درآمد این است که اجرای طرح
توان به طور مستقیم در درآمد هدف مجاز تحت نظارت قرار داد. اما اگر چنین تعدیلاتی وجود نداشته ا این تعدیلات را میاست، زیر

 (.2000و دیگران، 1باشد، تنظیم سقف درآمد ممکن است بازدارنده توسعه کیفیت باشد )اگرل 

دهد های تحت تنظیم اجازه میاست که به شرکت 2ردادهای ترکیبی تنظیم؛ تنظیم منوی قراحالت خاصی از طرح: منوی قرارداد

(. 2002های تشویقی مختلف و از بین ترکیبات مختلف سقف قیمت و تقسیم سود یکی را انتخاب کنند )وگلسانگ از میان برنامه
طور که در معادله زیر تعریف شود، همان Xعنوان تابعی از انحراف از فاکتور تواند بهمی (σ) عنوان مثال، سهم شرکت از سودبه

 (:2000نشان داده شده. )جاماسب و پولیت، 
(6) σ = 𝑓(𝑋) 

توان در یک سطح بالای منطقی تعیین کرد؛ اما در عوض، هیچ تضمینی برای تحقق آن عنوان مثال، حداکثر بازده مجاز را میبه
تواند گیز است. از سوی دیگر، همان منوی قرارداد میوجود ندارد، و دستیابی به شرایط لازم کارایی برای شرکت نسبتاً چالش بران

گونه های توزیع بازده پایین تضمین شده را انتخاب نمایند و خواهان اهداف کارایی کمتر باشند. هماناجازه دهد صاحبان شرکت
رارداد را نیزدر منوی ق قیمت-های مختلف کیفیتتوان گزینهکارایی وجود دارد، می-های مختلف قیمتکه در منوی قرارداد گزینه

 بینی کرد.پیش
های انتخاب مدل تنظیم مناسب در بخش آب، یک مرحله از فرایند تنظیم است، اما مدل تنظیم مناسب نیاز به تعیین مناسب مولفه

ن بخش ه به ایآن دارد. تعیین نوع مدل مناسب و محاسبه و برآورد مولفه های آن نیاز به توان تخصصی نهاد تنظیم دارد که در ادام
 از فرایند تنظیم پرداخته می شود.

هایت تواند بر میزان تولید، قیمت و در نایفای نقش صحیح نهاد تنظیم مقررات می مشخصات اصلی نهاد تنظیم مقررات:

ننده یکسان ک توزیع رفاه بین عوامل اقتصادی تأثیر گذار باشد. تحت شرایط رقابت کامل، مقادیر بهینه از دید تولید کننده و مصرف
ترین مشکل، ناهماهنگی دو مقدار بهینه )از دید تولید کننده و مصرف کننده( تحت شرایطی است که شرایط و الزامات است، مهم

تواند این گسست و شکاف میان ترجیحات تولید کننده و شود. در این حالت، نهاد تنظیم مقررات میبازار رقابتی مخدوش می
نماید. بدیهی است هیچ تضمینی برای تحقق شرایط بهینه در نتیجه تصمیمات اجرائی نهاد تنظیم وجود مصرف کننده را برطرف 

توان امیدوار بود تصمیمات نهاد تنظیم با بهینه اجتماعی از هماهنگی ندارد. اما سئوال اصلی این است که تحت چه شرایطی می
 برخوردار باشد؟

تواند با اتخاذ تصمیمات معین، شرایط تعادلی بازار را متأثر نماید. این بدین است که می نهاد تنظیم مقررات از جایگاهی برخوردار
تواند نقطه تعادلی بازار یعنی مقدار تولید کالاها و خدمات و قیمت آنها را تغییر دهد. این تأثیر گذاری و تغییر معنی است که وی می

ابراین این نهاد باید دارای مشخصاتی باشد که تحقق هدف فوق را تسهیل شود. بنبا هدف تحقق شرایط بهینه اجتماعی تجویز می
توان تحت عناوین توان تخصصی نهاد، دسترسی به اطلاعات، برخورداری از ترین مشخصات نهاد را مینماید. به طور خلاصه مهم

ر می ر ادامه مختصراً مورد بررسی قراضمانت اجرائی تصمیمات، استقلال نهاد و شفافیت در عملکرد و پاسخگوئی عنوان کرد که د
 گیرد.

ترین ویژگی نهاد تنظیم، برخورداری از توان تخصصی در راستای ایفای مأموریت محول اولین و مهم توان تخصصی نهاد:

شده است. بدیهی است ترکیب اعضای نهاد تنظیم، واحدهای تخصصی ذیربط و کارشناسان آن باید متناسب با مأموریت محول 
به نهاد انتخاب و به کار گرفته شوند. نباید فراموش کرد که شکل گیری نهاد به بهانه عدم تحقق شرایط بهینه در اثر نیروها شده 

های درست ناتوان باشد، نه تنها وضعیت را بهبود نخواهد داد و مکانیزم بازار است. بنابراین اگر خود این نهاد در تشخیص سیاست
راتب بدتر شود. بهره مندی از متخصصین اقتصادی، مالی، حقوقی و فنی کارامد، ساختار سازمانی بلکه ممکن است شرایط به م
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چابک، دسترسی به اطلاعات کافی و به هنگام و طراحی و پیاده سازی فرایندهای کارامد تصمیم گیری از اهم مشخصات نهاد در 
 روند.این حوزه به شمار می

یک نهاد تنظیم کارامد، دسترسی به هنگام به اطلاعات مفید و مورد نیاز است. از  مشخصه مهم دیگر دسترسی به اطلاعات:

آنجائی که تبعیض قیمت عموماً ریشه در عدم تقارن اطلاعات بین طرفین معامله دارد، نهاد تنظیم باید تدابیری اتخاذ نماید تا بتواند 
های مناسب ی نماید. در غیر اینصورت توان تشخیص، اتخاذ سیاستبه موقع به اطلاعات مناسب دسترسی یافته و از آنان بهره بردار

 و پیاده سازی آنان را ندارد.

های درست، شرط لازم برای کارامدی نهاد تنظیم مقررات ارزیابی شود، اگر تشخیص سیاست برخورداری از ضمانت اجرائی:

به عنوان شرط کافی، از اهمیت زیادی برخوردار است. از ها و تصمیمات نیز برخورداری از ضمانت اجرائی برای اعمال این سیاست
هم است. برخی ای بسیار مهای خود مسئلهاین منظر، جایگاه قانونی نهاد تنظیم و اتکای آن به اختیارات قانونی برای پیشبرد برنامه

ه فعالیت، حبس و ... برای افزایش دهد طیفی از ابزارهای از جمله صدور اخطار، اعمال جرائم مالی، لغو پروانمطالعات نشان می
ای از این ابزارها که در کشورهای مختلف مورد ( خلاصه1ضمانت اجرائی تصمیمات نهاد تنظیم مقررات قابل تعریف است. جدول )

 های غیرحبسی در اغلب کشورهای دنیاست.دهد. نکته حائز اهمیت، اتکای به مجازاتاستفاده قرار می گیرد را نشان می
 

 های نهاد تنظیم آب در کشورهای مورد مطالعهای از جرائم و مجازات( نمونه1) جدول

 کشور/سرزمین نوع مجازات

برزیل، بلغارستان، کوزوو،  1آلبانی، ایالت نیوسوث ویلز استرالیا، ایالت فلندرز بلژیک، ایالت ریو گرانده جنوبی جرائم مالی
 غال، انگلستان و ولز، اوکراین، ایالت ویرجینیای غربی آمریکامجارستان، ایتالیا، لیتوانی، مالزی، پرو، پرت

 شیلی، مجارستان، لیتوانی، مالزی، ایالت تنسی آمریکا لغو مجوز/ پروانه بهره برداری

 ایالت ریو گرانده جنوبی برزیل، ایتالیا، لیتوانی، پرتغال دادن اخطاریه

 ایتالیا، پرتغال، ایالت تنسی آمریکا ممیزی

 پرتغال، ایالت مین آمریکا، انگلستان و ولز 3آور انطباق/ دستورات الزام2به اجراالزام 

 مالزی زندان و حبس

 ایالات هاوائی، اوهایو، پنسیلوانیای آمریکا تحمیل بازگشت دارایی کمتر

 ایالت مین آمریکا 4های متعاقبدهیگزارش

 های تحقیق منبع: یافته         
 

نفعان های بسیار مهم نهاد تنظیم، مقررات، استقلال آن، نه تنها از دولت بلکه از سایر ذییکی از ویژگی :استقلال نهاد تنظیم

باشد. ممکن است این سئوال مطرح شود که اصولاً استقلال از چه چیزی و چرا؟ از آنجائی که انتخاب ترکیب مقدار و بازار هم، می
تواند شود، گرایش نهاد تنظیم به هر یک از این دو گروه میه و عرضه کننده میقیمت موجب ترکیب معینی از رفاه تولید کنند

موجب جابجائی ترکیب به نفع گروه مورد نظر شود. یعنی اگر نهاد تنظیم مرکب از تولید کنندگان کالا و خدمات باشد، در تصمیمات 
کنندگان باشد، منافع گروه اخیر را. در موارد خاص، اگر خود منافع این گروه را مورد توجه قرار خواهد داد و اگر مرکب از مصرف 

نهاد تنظیم تحت نفوذ دولت باشد، ممکن است تصمیمات خود را بر اساس سلیقه و منافع دولت یا گروه سیاسی  حاکم اتخاذ نماید. 
باید آن حداکثر شود، این نهاد نبنابراین اگر هدف نهاد تنظیم مقررات اتخاذ تصمیمات و تدابیری باشد که رفاه و منافع جامعه در 

در شرایطی قرار گیرد که مجبور شود تصمیمات خود را بر اساس سلیقه یا خواست یک گروه مشخص اتخاذ نماید. این همان چیزی 
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ن بازار نفعاشود. بنابراین استقلال نهاد در واقع به این معنی است که دولت و سایر ذیاست که به عنوان استقلال نهاد از آن یاد می
نتوانند در آرا و تصمیمات این نهاد دخالت کرده و منافع و مصالح خود را در این آراء منعکس نمایند. برای تحقق این امر، طراحی 

بایست صحیح ساختار سازمانی نهاد و چگونگی انتخاب اعضای آن بسیار تعیین کننده است. در همین ارتباط، نهاد تنظیم مقررات می
نفعان بازار مستقل بوده و در تصمیمات خود تنها به کارائی بازار توجه نماید. کارشناسان ارزیابی درجه ز دولت و ذیتا حد امکان ا

استقلال نهادهای تنظیم مقررات بازار آب، به ویژه برای تشخیص میزان استقلال از دولت، به طور متعارف موارد زیر مورد بررسی 
 دهند:قرار می

 نمایند؟یم از دولت یا پارلمان دستور رسمی دریافت میچه زمانی نهاد تنظ-
 آیا نهاد تنظیم به تحویل پیشنهادات تنظیم مقررات جدید به سایر نهادها جهت تصویب یا پذیرش نیاز دارند؟-
 توان فسخ یا باطل نمود؟آیا تصمیمات نهاد تنظیم را می-

ظیم مقررات، برخورداری از خصوصیات، داشتن قدرت و اختیارات کافی، به منظور حصول اطمینان از تحقق الزامات استقلال نهاد تن
 استقلال نهادی یا ساختاری، استقلال مالی، استقلال اعضاء حائز اهمیت است.

 تنظیم مقررات در ایران

ال است. با این حای همواره تنظیم مقررات را تجربه کرده با اتکای به تعریف موسع تنظیم مقررات، جامعه ایران همانند هر جامعه
توان اتخاذ رویکردی سازمان یافته در و به دنبال آن مجلس را می 1اگر شیوه سازمان یافته مورد توجه باشد، شکل گیری دولت

های دولت( هر کدام آثاری بر بحث تنظیم مقررات ارزیابی کرد. مجموعه مقررات )اعم از قانون مصوب مجلس و یا آئین نامه
جا گذاشته است. این قوانین طیف وسیعی از ایجاد محدودیت در مقدار عرضه مانند محدودیت تولید بنگاهها در مناسبات بازار به 

های تکلیفی و یا محدودیت در فعالیت بخش مناطق خاص و یا ورود و خروج کالا از کشور، محدودیت در قیمت مانند قیمت
نگاه دیگر به مسئله تنظیم مقررات، در کنار قرائت وسیع یا شکل دهند. نوع خصوصی مانند ملی کردن صنایع خاص را پوشش می

سازمان یافته، شکل مدرن تنظیم مقررات به ویژه تنظیم مقررات اقتصادی برای کنترل آثار ناشی از انحصار در صنایع زیربنائی 
ابرات ور در تنظیم صنایع برق و مخاست. از این زاویه تجربه ایران، با تاکید بر زیرساخت شورای رقابت با دو تجربه کلیدی کش

 است. بررسی شده
، به عنوان یک نهاد ملی و بالاترین مرجع تسهیل رقابت و 44قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  63شورای رقابت، به استناد ماده 

ر در جلسات عنوان ناظ کنترل انحصار تشکیل شده است. این شورا دارای دوازد عضو اصلی بوده سه نفر از نمایندگان مجلس نیزبه
تشخیص مصادیق  44های اصل آن حضور خواهند داشت. اهم وظایف شورای رقابت مندرج در فصل نهم قانون اجرای سیاست

های ضد رقابتی )تبانی، اخلال در رقابت و ...( و معافیتهای موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیتها در خصوص رویه
درج در این قانون، تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری امور موردی من

 در هر مورد با رعایت مقررات مربوط عنوان شده است.
د که به وشهای پشتیبان شورا از طریق مرکز ملی رقابت انجام میای، مطالعات کارشناسی و سایر فعالیتامور اداری و دبیرخانه

ای دولتی مستقل زیر نظر رئیس جمهور تشکیل شده و در قالب یک موسسه 44های اصل قانون اجرای سیاست 64استناد ماده 
 است.

تواند در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار بینی شده شورای رقابت میپیش 44( قانون اجرای سیاستهای اصل 67گرچه در ماده )
کننده بخشی را برای تصویب به هیات وزیران ارائه و قسمتی از است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم آن مصداق انحصار طبیعی
کننده بخشی واگذار نماید با این حال عملاً هنوز نهاد تنظیم کننده خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظیموظایف و اختیارات تنظیمی 

پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و شورای رقابت برای تشکیل نهاد تنظیم  بخشی بر اساس این ماده در کشور شکل نگرفته است.
بخش برق در حال حاضر در کمیسیون اقتصاد دولت در دست بررسی برای صدور مصوبه دولت است. در ادامه به بررسی مختصر 

 قرار گیرد. ن زمینه مورد توجهشود که می تواند به عنوان الگوی موفق در ایتجربه کشور انگلستان در تنظیم بخش آب پرداخته می

 تنظیم آب در انگلستان
                                                           

 م مقررات را بکار گرفته است را به دوره قاجار در ایران اطلاق کرد.( شاید بتوان سابقه دولت به مفهوم نهادی که ابزارهای جدید تنظی 
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 1771که در سال  1وظایف و مسوولیت های محوله به نهاد تنظیم بر اساس قوانین مندرج در بخش دوم قانون صنعت آب انگلیس
ررات مق گردد. قابل ذکر است که در این قانون به صراحت مسئولیت این نهاد محدود به تنظیموضع شده است، تعیین می

حفظ منافع مصرف کنندگان و حمایت از آنها در مواجه با توسعه در بخش آب شده است. برخی از مهمترین وظایف آن  "اقتصادی"
باشند های آب و فاضلاب تحت پوشش نهاد، قادر به تأمین مالی شرکت خود میتضمین اینکه شرکت، روزافزون رقابت مؤثر در بازار

جهت ارائه خدمات مطلوب با مشکلی مواجه نخواهند شد، تضمین ارائه خدمات مستمر شامل تأمین آب  و در روند تأمین سرمایه
نهاد  باشد.های تحت پوشش نهاد میسالم و مطمئن و همچنین ارائه خدمات دفع وجمع آوری فاضلاب در بلند مدت توسط شرکت

 3، اداره ملی حسابرسی2زارشات مورد نیاز برای خزانه داری کلموظف است که نسبت به ارسال اطلاعات مورد نیاز و همچنین تهیه گ
 های زمانی مشخص اقدام نماید.در دوره 4و کمیته حسابداری عمومی

 نتیجه گیری
های آب و فاضلاب ایران با توجه به ملاحظات علم اقتصاد تدوین شده این تحقیق در راستای ارائه مدل تنظیم مناسب برای شرکت

های بازار آب بصورت عام و بخش آب کشور بصورت خاص مورد بررسی قرار نظور ابتدا ماهیت آب و ویژگیاست. به همین م
گرفت. در همین ارتباط ابتدا به بررسی آب به عنوان کالا یا حق انسانی پرداخته شده و تصویری از منابع آب جهان و کشور ارائه 

 ط قوت و ضعف مدل های تنظیم پرداخته شد.شد. در ادامه به بررسی نظریه های تنظیم و مرور نقا
ان های صنعتی انسان، بحران آب طبق نظر بسیاری از کارشناسبا افزایش جمعیت کره زمین و نیزتغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت

آب  ر بخشای دبزرگترین بحران آینده جهان خواهد بود. کشور پهناور ایران با پهنه وسیع، هم اکنون نیزدارای مشکلات عدیده
ش ای کاهها و رودها در حال خشک شدن و نابودی هستند و سطح آب زیر زمینی به مقدار نگران کنندهاست و بسیاری از تالاب

های کشور شده است. نکته بسیار مهمی که در این میان وجود دارد نوع نگرش به آب یافته و منجر به فرونشست زمین در دشت
عنوان یک کالای قابل مبادله بدان نگریست؟ اصول توان بهکه آیا آب یک حق انسانی است یا میشود است. این سؤال مطرح می

حقوق بشر دسترسی به آب آشامیدنی سالم را  درقالب حق بشری برای حفظ کرامت انسانی مورد توجه قرار داده است. آب دارای 
کند و بر اساس نظر کارشناسان الزامات کافی برای زا میویژگیهای منحصر بفردی است که آن را از دیگر کالاها و منابع مج

واگذاری به مکانیزم بازار آزاد را ندارد و با توجه به اهمیت این ماده حیاتی؛ لزوم توجه به مدیریت و نظم بخشی در این بازار احساس 
ا ممکن است برنامه تنظیم را از اهداف شود.  اما در زمینه تنظیم توجه به نکات زیادی حائز اهمیت است که عدم توجه به آنهمی

 خود دور کند. 
 های انحصار طبیعی را به شرایط بازار رقابتی نزدیک کند، انتخاب مدل مناسببا توجه به اینکه تنظیم باید بتواند عملکرد شرکت

ازار چیده است. ذات نیروهای بتنظیم متناسب با شرایط بازار آب ایران و نحوه محاسبه پارامترهای مدل در عمل بسیار دشوار و پی
رقابتی و مکانیسم دست نامرئی با چینشی شگرف در بین اجزا و نیروهای بازار منجر به تخصیص بهینه منابع، کیفیت بالای 

کننده و تولیدکننده و درنهایت منجر به حداکثر شدن وری و کارایی صنعت، حمایت از مصرفمحصولات، قیمت مناسب، ارتقاء بهره
های بزرگی چون عدم دسترسی به اطلاعات دقیق از گردد. اما نهاد تنظیم برای دستیابی به این اهداف با چالشجامعه میرفاه 

وری مواجه ها و فقدان انگیزه لازم برای بهبود بهرهها و تمایل به پرداخت مشترکین، رفتار استراتژیک بنگاهشرایط هزینه شرکت
گیری در مورد پارامترهای مدل به نظر کارشناسان نهاد تنظیم وابسته است. علاوه بر این ممکن ماست که در بسیاری از موارد تصمی

ها را با تطمیع و ارعاب تحت کنترل درآورده و علائق خویش را ها دست به تبانی با کارشناسان نهاد تنظیم زده و آناست شرکت
وزیع تحمیل های تهای مستقیم و غیرمستقیمی را به جامعه و شرکتنهبه نهاد تنظیم تحمیل کنند. علاوه بر این نهاد تنظیم هزی

های بخش اراییکه عمر بالای دها نباید از پتانسیل بهبود ایجادشده در صنعت بیشتر باشد. نکته دیگر اینکنند که این هزینهمی
د مقدار بهینه نگردد. مدل تنظیم مناسب بای گذاری ازطلبد تا موجب انحراف سرمایههای تنظیم را میآب، دقت و سازگاری سیگنال

                                                           
 Sction2 Of The Water Industry Act 1991 

 The Treasury 

 The National Audit Office 

 The Public Accounts Committee 
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های پیش روی تأمین آب سالم و پاکیزه پایدار با حداقل هزینه را بدهد. پارامترهای ها مشوق قوی برای غلبه بر چالشبه شرکت
د تا حد نظیم بایها هم عملکرد خود را به افکار عمومی گزارش دهند. چارچوب مدل تمدل تنظیم باید سالانه بازبینی شود و شرکت

 ها را تنبیه کند. جهت اطمینان ازها پاداش دهد یا آنموقع به شرکتبینی بوده و بهفهم، شفاف و قابل پیشامکان ساده، قابل
ساله بوده و در طی دوره، مکانیزم تنظیم  8-6ها، دوره تنظیم باید های کارایی بر روی کاهش هزینه شرکتتأثیرگذاری مشوق

 باقی بماند. بدون تغییر 
برای اینکه نهاد تنظیم بتواند به تمام موارد مذکور توجه کند نیاز به انتخاب مدلی مناسب با شرایط بومی کشور دارد که در ضمن 

م مانند های مختلف تنظیداشتن بهترین عملکرد، در اجرا ساده و شفاف باشد. با توجه به این ملاحظات، در این تحقیق ابتدا روش
ی و تنظیم انگیزشی معرفی و به لحاظ نقاط قوت و ضعف مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با توجه به تجربه کشورهای تنظیم سنت

کیفیت  یافته باکیفیت که هم به کارایی ومختلف در زمینه مدیریت و تنظیم بازار آب درنهایت مدل انگیزشی سقف قیمت تعدیل
آمیز مورداستفاده قرارگرفته است انتخاب شد. اما نکته صورت موفقیتاز کشورها بهکند و هم در بسیاری ها توجه میخدمات شرکت

حائز اهمیت در این مدل تنظیم، دقت در انتخاب مولفه های آن و هدف گذاری مناسب و متناسب با شرایط بخش آب ایران است 
 که باید در تحقیقی مجزا بصورت دقیق مورد سنجش و تخمین قرار گیرد.

 منابع
(، 783667، کد خبر )2662گذاری آب شهری، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره های متداول قیمت( روش1374آبادی، غلامرضا )راهیماب

 ماه.ششم دی
(، 1376100600042(، کاربردی برای تخصیص منابع آب در استان آذربایجان شرقی، خبرگزاری فارس، کد خبر )1376ابراهیمی، طاهره )

 ماه.پنجم دی
 http://isn.moe.gov.ir(ْ وزارت نیروْ ایران قابل دسترس در: 1371مارنامه آب کشورْ)آ

 ، پنجم شهریورماه.3870گذاری آب در ایران، روزنامه اعتماد، شماره ( نگاهی اجمالی به قیمت1376امانی، رضا )
 .1374پ دوم، تهران، های اقتصاد در صنعت برق، چاحیدری، کیومرث، اقتصاد برق، کاربرد مفاهیم و نظریه

 http://wrs.wrm.ir(، 1376دفتر مطالعات پایه منابع آب وزارت نیرو، آمار و اطلاعات)
(، ضرورت خط مشی گذاری برای مشارکت بخش خصوصی در حل بحران 1376رحمان نسب امیری، نسیم؛ و پورعزت، علی اصغر )

ای له یکی از حقوق اقتصادی و اجتماعی بشر، فصلنامه مطالعات میان رشتههای فراملی در تحقق حق دسترسی به آب به منزآب: نقش شرکت
 71-112، ص 4در علوم انسانی، سال نهم شماره 

نامه های توزیع برق ایران، دانشگاه الزهرا، پایانگیری کارایی در شرکتبخشی اقتصادی و اندازهگذاری و نظمزیبا، فاطمه، مقررات
 1384کارشناسی ارشد، 

( بحران آب و امکان سنجی اتصال پهنه های آبی شمال و جنوب کشور، مرکز پژوهش های توسعه و 1376ن برنامه و بودجه )سازما
 آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور. 

 www.tavanir.orgسایت رسمی شرکت توانیر قابل دسترس در: 
مت انگیزشی با در نظر گرفتن آثار خارجی برای توزیع برق ایران، فصلنامه عبادی، جعفر، دودابی نژاد، امیر، انتخاب مدل بهینه تنظیم قی

 133-122، ص 1370، زمستان 1زیست و انرژی، سال اول، شماره اقتصاد محیط
اندازها،  نشریه آب و توسعه ها و چشموری آب در بخش کشاورزی؛ چالش( بهره1376عباسی، فریبرز، عباسی، نادر ، توکلی، علیرضا )

 .141-144، صفحات 1یدار، سال چهارم، شماره پا
 ( ، دیپلماسی آب از منازعه تا همکاری، سیاست جهانی، فصلنامه علمی پژوهشی، دوره سوم، شماره چهارم.1373عراقچی، عباس)

(، 3) 1، حکمرانی خوب و مدیریت آب، دو فصلنامه آب و توسعه پایدار 1373عمرانیان خراسانی, حمید، 
https://www.civilica.com/Paper-JR_WSD-JR_WSD-1-3_013.html 

، 3، دوره 1327های اقتصادی ایران، پاییز گذاری بهینه رمزی برای صنعت برق ایران، پژوهشمحمدی، تیمور، پژویان، جمشید، قیمت
 .61-37، 6شماره 

پژوهشهای مجلس شورای اسلامی،  (، بررسی کلی طرح جامع آب کشور  ، گزارش مرکز1370مرید نژاد، علی و مظاهری، مهدی )
  10867شماره 
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 ، لایحه قانون رقابت، مبانی نظری و تجربه کشورها.1384معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، وزارت بازرگانی، 
، موسسه 36سال آینده،  ، نامه آینده پژوهی، شماره  6(، بررسی وضعیت منابع آبی جمهوری اسلامی ایران در 1376نیاز شهرکی، صفدر)

 افق آینده پژوهی و راهبردی. 

 1373، پائیز و زمستان 2شماره  6یاوری، اسدالله، درآمدی بر مفهوم تنظیم گری حقوقی، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 
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 لیسبلان، اردب یاریکشت موجود در شبکه آب یاثرات توسعه بازار آب بر الگو یبررس
 

 4اسدالله دیندار ،9م قراییکری ،2یوسف حسنی، 1امین کانونی
  amin.kanooni@uma.ac.ir استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی-1

 وری و اقتصاد آب و آبفای وزارت نیرو کارشناس ارشد دفتر بهبود بهره-2
 ای اردبیلریزی شرکت آب منطقهمعاون مدیریت و برنامه-3

 ردبیلای اکارشناس آبهای سطحی شرکت آب منطقه-4

 
واند تبهبود کارآیی استفاده از آب در صورت وجود بازار آب موضوعی است که در شرایط محدودیت کنونی منابع آب در کشور می

راهگشای بخش مدیریت منابع آب باشد. در این مقاله به بررسی اثرات توسعه بازار آب از دیدگاه اقتصادی پرداخته شده است. برای 
( اثرات توسعه بازار آب با اعمال سناریوهای مختلف قیمتی بررسی گردید. ابتدا PMPاز یک مدل ریاضی ) این منظور با استفاده

ارزش اقتصادی محصولات کشاورزی مختلف در منطقه مورد مطالعه تخمین زده شد، سپس با توجه به متوسط تعرفه آب در اراضی 
مختلفی در محدوده آن دو)تعرفه آب، هزینه تمام شده آب، سناریو  کشاورزی و ارزش اقتصادی آب بدست آمده، با اتخاذ قیمتهای

قیمتی و ارزش اقتصادی آب(، تغییرات الگوی کشت احتمالی در سطح شبکه آبیاری سبلان محاسبه گردید. نتایج نشان داد تفاوت 
تر مکعب( وجود دارد. با افزایش ریال در م 126ریال در متر مکعب( و تعرفه آن ) 3722ای بین ارزش اقتصادی آب )قابل ملاحظه

قیمت آب، ضمن کاهش سطح زیر کشت، عملکرد تولید محصولات کشاورزی کم شده و به تبع آن سود ناخالص شبکه نیز کاهش 
گیرد که در اکثر سناریوها درصد تعلق می 68یابد. از بین محصولات کشاورزی بیشترین کاهش سطح زیر کشت به یونجه با می

رفی، شود که به ازای هر واحد آب مصدهد در سناریوهای مختلف قیمتی، ترکیب الگوی کشتی انتخاب مید و نشان میافتاتفاق می
 تری عاید کشاورزان گردد. منافع بیش

 
   ریزی ریاضی مثبت، مدل برنامهبازار آبالگوی کشت،  ،اقتصادیارزش : های کلیدیواژه
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 مقدمه 
بهینه عرضه و تقاضای آب و تخصیص کارای آن به مصارف مختلف، تشکیل بازار آب یا  یکی از راهکارهای اساسی مدیریت

 برداران برای تطبیق کارآمدتر نیازها با امکاناتباشد. بازار، زمینه مبادله آب را بین بهرهتقویت و ساماندهی بازارهای محلی آب می
های ناشی از رقابت در شرایط موجبات رشد اقتصادی، کاهش تنش تواندسازد. از اینرو، به طور بالقوه میآبی موجود فراهم می

زمانی که تفاوت فاحشی بین عرضه زمانی و مکانی و تقاضای به بیان دیگر محیطی آن را فراهم آورد. آبی و تخفیف آثار زیستکم
واند توکارهای اقتصادی میکنندگان رقیب با سازتخصیص مجدد منابع محدود آب بین مصرف ،آب بین مصارف مختلف وجود دارد

های گذشته، این مسائل از طریق ساخت مخازن وری مصرف آب باشد. در دههراهکاری در جهت استفاده بهینه از منابع و بهره
در  محیطی و تغییرات ایجاد شدههای توزیع آب قابل بررسی بود، اما در سالهای اخیر به دلیل مسائل زیستسدهای بزرگ و پروژه

هایی شده است که برای تخصیص مجدد منابع محدود آب موجود ای سیاسی، توجه و تأکید زیادی بر نهادها و مکانیزمهنگرش
 (.1،2002کنندگان رقیب، در تلاش هستند )بروزویک و همکارانبین مصرف

تخصیص مجدد آب محدود بازارهای دارای طراحی مناسب و حمایت شده توسط نهادهای با ثبات و قدرتمند، مکانیزم مؤثری برای 
بین بخشهای مختلف هستند و لذا امکان برآورده ساختن تقاضای در حال رشد آب صنعتی و شهری را بدون ایجاد خدشه در رشد 

د های آبیاری( را تا حهای انتقال و توزیع آب )شبکهو تولید محصول دارند. مبادله آب از طریق بازار، بازگشت سرمایه در پروژه
سیله شود. این ارزش استفاده، بوکننده ناشی میسازند. مبادله، از اختلاف ارزش استفاده از آب بین دو مبادلهپذیر میانزیادی امک

ر شود. پس اختلاف دارزش محصول نهایی یعنی ارزش محصول اضافه شده در نتیجه به کار بردن یک واحد اضافه آب، کمی می
ادله است. در کشاورزی ارزش محصول نهایی آب از دیدگاه زارع، نه تنها از سالی ( پیش شرط مبVMPارزش محصول نهایی آب )

به سال دیگر )بدلیل تغییر در حجم تخصیص آب و تصمیمات کشت( بلکه در طی فصل رشد نیز )به واسطه تعدیلاتی که کشاورز 
در مطالعه رفتار مبادلاتی در بازار آب، درک  دهد( متفاوت است.در تولید محصول خود در نتیجه تغییرات اقلیمی و آب و هوایی می

ع توان فهمید چرا در طی مواقاختلاف بین قیمت آب و ارزش استفاده از آن بسیار مهم و حیاتی است و از این اختلاف است که می
 (.2011رود )یانگ،خاصی از سال یا در بعضی مناطق، آب ارزان به فروش نمی

کیل بازار آب و تخصیص آب مبتنی بر بازار و تقویت و تسهیل مبادلات آن با جدیت مورد در برخی کشورهای جهان، موضوع تش
توان به مناطق مختلف امریکای غربی و اروپای جنوبی )به لحاظ کم آبی نسبت به دیگر توجه قرارگرفته است. از آن جمله می

وان گفت در تگری مانند استرالیا و مکزیک اشاره نمود. میمناطق(، ایالات کالیفرنیا، کلرادو و فلوریدا آمریکا و نیز کشورهای دی
های نظری و عملی( توسط بانک جهانی و افراد حقیقی با هدف شناسایی بازارهای المللی مطالعات قابل توجهی )از جنبهسطح بین

آب مبتنی بر اصول  بازاردهد تشکیل های اخیر برخی از کشورها نشان میو غیررسمی انجام شده است. تجارب دهه رسمی
گاریک و همکاران،   2010 ،هاست)میلور گالاندها برای غلبه بر این چالشپذیرترین روشاقتصادی، یکی از کاراترین و انعطاف

2013 .) 
یا رژیم یک رودخانه را و آبریز حوضه رفع موانع اصلاحات در انقلاب آبی یک کشور، یک طی مطالعاتی ( 2002) 2و گاپتا موهانتی

( 2000)3و ایستر دوسی .دنپردازهندوستان می و تجربه کشورهای امریکا، استرلیاتشریح دانند و در ادامه به شکیل بازار آب آن میت
ند همزمان اجرا و پیگیری شومهم به صورت  اقداملازم است سه  ی،در وضعیت کم آبدر تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که 

سازی در صنعت آب را در صورت تشکیل نهاد بازار سازی. ایشان خصوصیدی آب، بازار آب و خصوصیتغییرات نهاکه عبارتند از: 
روری آبریز ضحوضه پذیر دانسته و آنرا برای مشارکت بخش خصوصی در تامین آب و حتی نظارت و حفاظت منابع هر آب امکان

ازار آب ب عواملای آب در هر منطقه که با تقویت مبادله هایشدن قوانین و حقوق آب و همچنین تعیین قیمتو از شفاف دانستند
ول و پوژ ند.دآیند، به عنوان عامل اصلی و کلیدی تشویق مشارکت مردمی و بخش خصوصی در اداره امور آب نام بربه وجود می

 رگیکدیدم بازار آب را با دو حالت وجود و عو پرداخته  ایتالیو ا ایدر اسپان یآب کشاورز یبازارها یبررس به (2006) 4همکاران

                                                           
1 -Borzovic et al. 
2 -Mohanty & Gupta 
3 -Dosi & Easter 
4 -Pujol et al. 
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 سازییادهسیاست پ در اثر های مطالعاتی مورد نظرمحدودهدهد که سود ناخالص ینشان م ند. نتایج حاصل از این تحقیقنمود سهیمقا
آن  یمنافع اقتصاد یابیبازار آب و ارز یسازهیشب به( 2002)1ذکری و ایستر یابد. همچنینمی شیدرصد افزا 30 زانیمه بازار آب ب

  یابد. شرایط افزایش میاین پرداختند و به این نتیجه رسیدند که کارایی بازار آب در  در کشور تونس
ترین مطالعات اولیه در مورد بازار آب سطحی تنظیم نشده مربوط به رودخانه مجن در دهد عمدهبررسی مطالعات داخلی نشان می

های بعد اند. در سالای به بررسی آن پرداخته( در مطالعات جداگانه1386صدر ) وند و( و بهلول1386وند )شاهرود است که بهلول
( انجام شد بازار غیررسمی آب در شبکه آبیاری و زهکشی 1382ای که توسط آریان)توجه زیادی به این موضوع گردید. طی مطالعه

رآمد آن، عدم تطابق نیاز کشاورزان با برنامه قزوین بررسی گردید. براساس این گزارش، اختلاف قابل توجه بین قیمت آب و د
بندی به الگوی کشت اعلام شده توسط سازمان جهاد کشاورزی شهرستان قزوین و ناکافی بودن میزان تخصیص آب، عدم پای

تقاضای  ( با برآورد تابع1387های تشکیل بازار در محدوده مورد بررسی ذکر شده است. جفره و علیزاده )ترین زمینهآب، از مهم
گیری بازار آب بررسی کردند و در نهایت تشکیل و تقویت آب در بازار آب مجن، تخصیص بهینه منابع آب را در شرایط شکل

 گذاریبازارهای آب را به منظور افزایش کارآیی مصرف آب، افزایش درآمد زارعین، کاهش ریسک درآمد زارعین، افزایش سرمایه
های دولت در مدیریت و توزیع منابع مشارکت مردم در مدیریت منابع آب و کاهش هزینه بخش خصوصی در صنعت آب، افزایش

گذاری و تخصیص ( با برآورد تابع تقاضای آب به بررسی نقش بازار آب در قیمت1373وند و همکاران )بهلولآب توصیه کردند. 
اد که بین مقدار تقاضا و قیمت آب یک رابطه منفی آب در بخش کشاورزی در بازار رقابتی مجن پرداختند. نتایج نشان دمنابع 
ار ها که یکی از کارکردهای مهم باززمینی در مقابل گندم به دلیل تفاوت در کششبودن کشت سیبداری وجود دارد. اصلیمعنی

ساسیت زارعین که ح است مورد تایید قرار گرفت. در ادامه با بررسی حساسیت زارعین به تغییرات قیمت آب، به این نتیجه رسیدند
باشد. احمدی و  زمینیزمینی و گندم کمتر از حالتی است که الگوی کشت فقط سیببه تغییرات قیمت آب در الگوی کشت سیب

اقع جوار شبکه آبیاری مهیار وسازی بسترهای فنی تشکیل بازار آب در پنج مزرعه هم( به ارزیابی اقتصادی پیاده1376همکاران )
سازی، حجم تبادلی ماهانه و الگوی کشت بهینه تعیین شد و سپس رود پرداختند. با تدوین یک مدل بهینهزاینده در حوضه آبریز

ای کشاورزان پس از ایجاد بازار آب افزایش برای شرایط خشکسالی مدل تهیه شده اجرا گردید. نتایج نشان داد که بازده برنامه
درصد حجم آب مصرفی بوده است که این امر سهم بالای مشارکت  42ار به مقدار یابد. همچنین حجم آب مبادله شده در بازمی

( با استفاده از دو روش تخصیص عمومی و تخصیص مبتنی بر 1376دهد. صفاری و همکاران )زارعین در بازار آب را نشان می
ر خطی سطح سازی غیتفاده از یک مدل بهینهچای اردبیل پرداختند. ابتدا با اسبازار، به تخصیص منابع آب در حوضه آبریز بالخلی

زیر کشت بهینه محصولات و مقدار آب بهینه تخصیصی را با هدف حداکثرسازی سود بدست آوردند. سپس مدل تخصیص بر مبنای 
با تشکیل  هها بکار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد کبازار را با هدف حداکثرسازی ارزش اقتصادی آب و با وجود امکان مبادله حقابه

درصد  18یابد. بدین ترتیب امکان مبادله وری مصرف آب افزایش میبازار آب با انتقال آب به مناطق با ارزش اقتصادی بالاتر، بهره
( 1376ورنوسفادرانی )درصد سود را افزایش میدهد. زیبایی و ملک 7های تخصیص یافته فراهم میگردد که این حجم مبادلات حقابه

وری مصرف و کاهش منازعات در بخش آب کشاورزی را در استان فارس بررسی وه ایجاد بازار آب در افزایش بهرهاثرات بالق
درصد کل آب مصرفی بوده و متوسط بهبود درآمد زارعین  6/7کردند. بر اساس نتایج بدست آمده حجم آب مبادله شده در منطقه 

انگیزه کافی برای کشاورزان برای ورود به بازار آب با توجه به بهبود درآمد درصد متغیر بوده است. به دلیل وجود  42تا  16بین 
 سازی گردید. نتایج حاکی از آن بود که با اجرایبندی برداشت آب همزمان با سیاست ایجاد بازار آب شبیهزارعین، سیاست سهمیه

ر میزان درآمد کشاورزان حاصل شود مصرف آب بندی برداشت آب و ایجاد بازار آب، بدون اینکه افت چشمگیری دسیاست سهمیه
زان العمل احتمالی کشاورهای مختلف قیمت آب بر عکسدر مطالعه حاضر اثرات توسعه بازار آب با اتخاذ سیاست یابد.کاهش می

 ریزی ریاضی استفاده گردید. در شبکه آبیاری سبلان بررسی شد که برای این منظور از یک مدل برنامه

 روش تحقیق
 شهر در استان اردبیل و در شمال غربی ایراننطقه مورد مطالعه در این پژوهش شبکه آبیاری سبلان است که در منطقه مشگینم

. سد مخزنی سبلان واقع شده است 38°، 41'تا  38°، 30'های جغرافیایی و عرض 63°، 62'تا  63°،43'های جغرافیائی بین طول

                                                           
kri & EasterZe- 1 
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و سشهر و بر روی رودخانه قرهکیلومتری شمال شرق شهرستان مشکین 36رود در فاصله می که منبع تامین آب این شبکه به شمار
میلیون متر مکعب بوده که یکی از بزرگترین سدهای مخزنی استان اردبیل به شمار  74احداث شده است. حجم مفید مخزن سد 

یاب آن اختصاص یافته بود به طوریکه سطح خالص میلیون متر مکعب آب سد به شبکه آبیاری پا 86رود. در طرح اولیه حدود می
شده است. اخیراً به دنبال تغییر اقلیم و کاهش منابع آب ورودی به مخزن، هکتار می 14716اولیه اراضی تحت پوشش آن برابر 

اراضی  موقعیت سد سبلان و 1هکتار کاهش یافته است. شکل  2200سطح اراضی کشاورزی تحت پوشش واقع در شبکه آبیاری به 
 دهد.تحت پوشش آن را نشان می

 

 
 : سد سبلان و اراضی تحت پوشش آن1شکل 

 

( استفاده گردید. به همین منظور از PMPریزی ریاضی مثبت )برای رسیدن به اهداف تحقیق از ساختار توسعه یافته مدل برنامه
به همراه  73-74ستفاده از اطلاعات سال زراعی ریزی خطی )با تابع هدف حداکثرسازی سود کشاورزان( با احل یک مدل برنامه

های تولید به های کالیبراسیون، زمین و نیروی کار، حجم آب و غیره(، ارزش اقتصادی نهادههای موجود )محدودیتمحدودیت
های هادهتصادی نای و یا ارزش اقهای سایهآمد. با استفاده از ارزش اقتصادی بدست آمده )قیمتای تولید بدست همراه قیمت سایه

سازی یهدر ادامه به منظور شب تولید و محدودیت کالیبراسیون(، پارامترهای تابع تولید غیر خطی محصولات زراعی تخمین زده شد.
مدل اقتصادی در محدوده مورد مطالعه، توابع غیرخطی تولید کل بدست آمده برای محصولات مختلف در مرحله قبل، جایگزین 

مجدد  های واسنجی( به طورغیرخطی از توابع تولید کل )بدون محدودیت د. آنگاه الگوی مورد نظر با تصریحتابع تولید خطی ش
 های زراعی با سطوح مشاهده شدة ایناجرا گردید. مقایسة نتایج حاصل از اجرای الگو در این مرحله برای سطوح و ترکیب فعالیت

سازی این الگو را ارائه نمود و بر پایه آن، ارزش اقتصادی آب، درآمد کشاورزان و شبیه ها در سال پایه، معیاری از کالیبراسیونفعالیت
 و الگوی کشت بهینه محدوده مطالعاتی مورد نظر و سایر اهداف بدست آمد. 

-اطلاعات مربوط به منابع آب دردسترس )زیرزمینی، سطحی(، مصارف مختلف آب، سطح زیر کشت و الگوی کشت اراضی، تشکل

های آبیاری موجود و . . . که از ملزوات اساسی بررسی بازارهای آب و تجزیه و تحلیل آنها های تولید، شبکهبران، تعاونیآب های
های مربوطه )شرکت آب و مراجعه به ارگان 1373-74کنندگان در سال زراعی است از طریق تکمیل پرسشنامه محلی از مصرف

 آوری شد.   معای و سازمان جهاد کشاورزی( جمنطقه

 نتایج و بحث
ای هاطلاعات مربوط به سطح زیر کشت، میزان تولید، درآمد کل، هزینه کل، سود ناخالص، هزینه آب و سهم هزینه آب از هزینه
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مطابق  73-74تولید مربوط به هر یک از محصولات کشاورزی واقع در الگوی کشت موجود شبکه آبیاری سبلان در سال زراعی 
توان گفت شرایط کشاورزی منطقه مورد مطالعه برای تولید محصولات است. با توجه به آمار و اطلاعات می 2کل و ش 1جدول 

و در مقایسه سود ناخالص تولید شده  2باغی در مقایسه با محصولات زراعی از پتانسیل بالایی برخوردار است که این مهم در شکل 
 فرنگی از جمله محصولاتیباشد. در بین محصولات زراعی نیز، گوجهاهده میتوسط محصولات باغی و زراعی به وضوح قابل مش

است که در مقایسه با سایر محصولات واقع در الگوی کشت موجود شبکه سودآوری بالایی در واحد هکتار دارد. از نقطه نظر هزینه 
درصد(، کمترین مقدار را نسبت به  36کل محصولات باغی و زراعی نیز، درصد هزینه کل محصول انگور از درآمد کل آن )

های تولید در محصول باشد. همچنین سهم هزینه آب از هزینه( دارا می66( و جو )44درصد(، یونجه ) 36محصولات گوجه فرنگی )
  های تولید آن را به خود اختصاص داده است.یونجه نسبت به سایر محصولات واقع در الگوی کشت، در صد بالاتری از کل هزینه

 

 : شرایط اقتصاد کشاورزی شبکه آبیاری سبلان1جدول 

 نام محصول

 نهاده
 یونجه گوجه فرنگی جو انگور

 قیمت محصول
 )تومان در کیلوگرم(

3600 720 200 600 

 عملکرد
 )کیلوگرم در هکتار(

10000 2600 30000 8000 

 4000 21000 2372 36000 درآمد محصول )هزارتومان در هکتار(

 42/1226 31/2620 62/1663 33/12164 ل )هزارتومان در هکتار(هزینه محصو

 2224 13430 828 22836 سود ناخالص محصول )هزارتومان در هکتار(

 هزینه آب
 )هزارتومان در هکتار(

664 36 82 128 

 21/2 16/1 30/2 38/6 های تولید )درصد(سهم هزینه آب از هزینه

 

 
 ه آبیاری سبلان: شرایط اقتصاد کشاورزی شبک2شکل 

 

بعد از پرداختن به اطلاعات مهم در محدوده مطالعاتی مورد نظر و استفاده از آنها در ساختار مدل اقتصادی، در ادامه به منظور 
کالیبراسیون مدل اقتصادی، توابع غیرخطی تولید بدست آمده برای محصولات مختلف، جایگزین تابع تولید خطی مربوط به آن در 

دد اجرا های واسنجی به طور مجغیرخطی از توابع تولید کل، ولی بدون محدودیت دید. بدین ترتیب، الگو با تصریحتابع هدف گر
ها زراعی و باغی با سطوح مشاهده شدة این شد. مقایسة نتایج حاصل از اجرای الگو در این مرحله برای سطوح و ترکیب فعالیت
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ای بین مقادیر مشاهده شده در سال پایه و مقادیر حاصل از ه تفاوت قابل ملاحظه( نشان داد ک73-74ها در سال پایه )فعالیت
پارامترهای  ها با دقت بالایی انجام شده است وکالیبراسیون سطح زیرکشت محصولات مختلف وجود ندارد. بنابراین کالیبراسیون مدل

 ه را به همراه داشته است. تابع تولید غیرخطی به نحوی برآورد شدند که بازتولید درست وضعیت پای
تواند در استفاده بهینه از در شرایط عدم بازار آب، ارزش اقتصادی آب از جمله متغیرهای مهم اقتصادی است که آگاهی از آن می

منابع آب در بخش کشاورزی و در تولید اقتصادی محصولات زراعی و باغی نقش موثری داشته باشد. با توجه به این مهم و در 
ای دستیابی به قیمت بهینه آب، ارزش اقتصادی آب توسط مدل اقتصادی و به تفکیک محصولات زراعی و باغی واقع در راست

 (.2الگوی کشت موجود منطقه محاسبه گردید )جدول 
 

)ریال بر متر مکعب(: ارزش اقتصادی آب محصولات واقع در الگوی کشت موجود در شبکه آبیاری سبلان 2جدول   

 ميانگين وزنی

 تعرفه آب در شرایط موجود

 ارزش اقتصادی آب 

 میانگین وزنی ارزش اقتصادی آب انگور گوجه فرنگی یونجه جو

... ...0 ...0 0..0 0.00 .0.. 

 

توان عنوان نمود که ارزش اقتصادی با مقایسه ارزش اقتصادی آب بین محصولات زراعی و باغی واقع در الگوی کشت موجود می
اغی از محصولات زراعی بیشتر است. همچنین با مقایسه ارزش اقتصادی آب محصولات زراعی واقع در الگوی آب در محصولات ب

 2ل باشند. همان طور که در جدوفرنگی و یونجه به ترتیب دارای بیشترین و کمترین ارزش اقتصادی آب میکشت موجود، گوجه
در هر متر مکعب است که در مقایسه با میانگین ارزش اقتصادی ریال  126شود میانگین وزنی تعرفه آب در شبکه مشاهده می
ای های عرضه و تقاضقیمت بهینه آب در شرایط بازار از تقاطع منحنی باشد.ریال در متر مکعب( عدد کوچکی می 3722محصولات )

رایط بنابراین قیمتی بهینه آب در ش گردد،آید. از آنجا که آب در منطقه مورد مطالعه در شرایط بازار رقابتی عرضه نمیآن بدست می
بازار رقابت کامل نیز در این مناطق وجود ندارد تا با استفاده از قیمت مذکور و توسط مدل توسعه یافته، نقش توسعه بازار آب بر 

مت بازار آب، قی الگوی کشت موجود و درآمد کشاورزان مورد آزمون قرار گیرد. به این دلیل و به منظور دستیابی به قیمتی معادل با
یرد که گبه ناچار باید از سناریوهای قیمتی در قالب مدل اقتصادی بهره جست. در این راستا انتخاب سناریوها به نحوی صورت می

به سمت قیمت بهینه آب )در شرایط بازار رقابتی( سوق داده شود. در این مطالعه میانگین وزنی ارزش  PMPآزمون آنها توسط مدل 
حصولات واقع در الگوی کشت منطقه مورد مطالعه به عنوان قیمت بهینه آب )حداکثر قیمتی که در شرایط وجود بازار اقتصادی م

توان برای نهاده آب در نظر گرفت( در نظر گرفته شد. لذا در ابتدا متوسط وزنی تعرفه آب کشاورزی در آب در دشت مذکور می
زی رفته شد. بقیه سناریوهای قیمتی آب نیز بر اساس هزینه تمام شده تامین آب کشاورشبکه به عنوان اولین سناریو قیمتی در نظر گ

و متوسط وزنی ارزش اقتصادی آب تحویلی به شبکه آبیاری با فاصله عددی مشخص از یکدیگر که فاصله بین این دو را پوشش 
 العمل احتمالی کشاورزان )در قالب تغییراتکسهای مطالعاتی، عدهد تعیین گردید. بعد از تعیین سناریوهای قیمتی در محدوده

 بدست آمد.  3الگوی کشت( در برابر سناریوهای مذکور و به منظور دستیابی به قیمت بهینه آب مطابق جدول 
 

 : بررسی نقش توسعه بازار آب بر الگوی کشت موجود و درآمد کشاورزان شبکه آبیاری سبلان9جدول 

 سناریو قيمتی

 (ب)ریال بر متر مکع

 سود ناخالص

 )هزارتومان(

 درصد تغييرات الگوی کشت موجود در نتيجه اعمال سناریوهای قيمتی

 انگور گوجه فرنگی یونجه جو
* ۷  00.0... 0 ../.- 0 0 
** ۷   ..0...0 ../0- ../.0- 0 ../..- 

*** ۰۳۳ ..0..0. ../0- ../.0- 0 .0/..- 
**** ۲   ......0 ../.0- ../.0- .0/0- ..- 

 **: هزینه تمام شده       ***: سناریو قیمتی        ****: میانگین وزنی ارزش اقتصادی آب        میانگین وزنی تعرفه آب *:

ردد. گشود اعمال سناریوهای قیمتی آب، موجب تغییر الگوی کشت موجود شبکه آبیاری مورد نظر میطور که ملاحظه میهمان
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ود. به شایش قیمت آب در قالب سناریوهای مذکور، شدت تغییر در الگوی کشت محصولات شدیدتر میاین در حالی است که با افز
ها(، ریال بر متر مکعب( به عنوان قیمت آن )قانون هدفمندی یارانه 3266عنوان مثال و با در نظر گرفتن هزینه تمام شده آب )

و صفر درصد نسبت  63/0، 66/11، 68نگی به ترتیب به میزان فرسطوح زیر کشت محصولات کشاورزی یونجه، انگور، جو و گوجه
 به شرایط موجود کاهش خواهد یافت. این تغییرات نیز به نوبه خود، کاهش سود ناخالص کشاورزان را در پی خواهد داشت. 

گوی اقع در البا در نظر گرفتن ارزش اقتصادی آب به عنوان قیمت آب، تغییرات در سود ناخاص و سطح زیر کشت محصولات و
دهد. به طوریکه درصد تغییر در الگوی کشت محصولات زراعی جو و کشت شبکه آبیاری مورد نظر با درصدهای متفاوتی رخ می

درصد خواهد رسید. این در حالی است که سطح زیر کشت  -18/8و  -16/14و صفر درصد به  -63/0فرنگی به ترتیب از گوجه
 گور تغییر چندانی نخواهند کرد. محصول زراعی یونجه به همراه ان

های مطالعاتی تغییر یافته و سطح زیر کشت محصولات کشاورزی با با اعمال سناریوهای قیمتی الگوی کشت موجود در محدوده
های توان در هدف کشاورزان )حداکثر کردن سود حاصل از فعالیتیابد. علت این کاهش را میدرصدهای متفاوتی کاهش می

زی های کشاورستجو نمود. بر این اساس و با افزایش قیمت آب، هزینه نهایی استفاده از این نهاده برای فعالیتکشاورزی( ج
شود که کشاورزان ترکیبی از الگوی کشت را انتخاب کنند که به ازای هر واحد آب مصرفی، افزایش یافته و این مسئله سبب می

هش تواند منجر به کابودن اثر سایر عوامل، میفزایش هزینه نهاده آب با فرض ثابترو، ا تری عاید آنها گردد. از اینمنافع بیش
گردد که عملکرد محصولات و به تبع آن، بازده اقتصادی مصرف و تقاضای آب گردد. کاهش مصرف و تقاضای آب، سبب می

ع اقتصادی بالایی کنند که منافرا انتخاب می فعالیتها کاهش یابد. بنابراین زارعین به منظور واکنش به این تغییرات، الگوی کشتی
 در مقابل سایر محصولات داشته باشند.

 گیری و پیشنهادهای کاربردینتیجه
دهد. قیمت بهینه آب در بازار با توجه به عرضه و تقاضا استقرار بازار آب در منطقه، اقتصاد بخش کشاورزی را تحت تاثیر قرار می

ن که در منطقه مورد مطالعه بازار آب به شکل رسمی آن موجود نیست لذا به منظور در نظر گرفتن شود. با توجه به ایتعیین می
اثرات بازار آب بر اقتصاد کشاورزی منطقه، از سناریوهای مختلف قیمتی استفاده به عمل آمد. حداقل سناریو قیمتی برابر میانگین 

زش اقتصادی آب محصولات مد نظر قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که وزنی تعرفه آب و حداکثر آن نیز برابر میانگین وزنی ار
ص دهد و این تغییر الگوی کشت، باعث کاهش سود ناخالاعمال سناریوهای مختلف قیمتی الگوی کشت شبکه آبیاری را تغییر می

راین امل، مصرف آب کاهش یافته و بنابشود. به بیان دیگر با افزایش قیمت آب و با فرض ثابت بودن اثر سایر عوبرداران میبهره
 عملکرد تولید محصولات کشاورزی کاهش خواهد یافت.  
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 مروری بر بازارهای آب در ایران و جهان

 

 

 2علمدارلو یحامد نجف، 1انیسه جمی
  anisejami@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس  

 hamed184@gmail.comعضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس 

 

ب را تحت تأثیر قرار داده و همراه با کاهش متوسط سالانه عرضه کل آب، این کمبود تشدید تغییر آب و هوا در کل جهان، کمبود آ
رضه و باشد. فاصله بین عترین مسئله در مدیریت منابع آب، برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای اقتصادی آب میشود. مهممی

ای هوانی بشر در تولید آب، به شدت افزایش یافته است. روشهای اخیر به سبب کمیابی منابع آب و ناتتقاضای آب خصوصاً در دهه
مبنای آن  های تخصیص برتخصیص آب به تنظیمات فیزیکی، اجتماعی، سازمانی و سیاسی حساس هستند و لازم است مکانیزم

دسترسی به آب  نطراحی شود. با تشکیل بازار و وجود سیستم حقوق مالکیت خصوصی با قابلیت انتقال منابع آبی، ضریب اطمینا
آب  گردد. به دنبال مصوبه شورای عالیبرای کشاورزان افزایش و ریسک کاهش یافته و مدیریت و تخصیص بهینه آب تأمین می

ای بر اهمیت وجود نگاهی اقتصادی در زمینه تخصیص در مورد ضرورت ایجاد بازارهای آب در کشور، مدیران بخش آب، تأکید ویژه
گیری و توسعه بازارهای آب، داشتن اطلاعات کامل و جامع در مورد دازی بازارهای آب دارند. بنابراین برای شکلانو توزیع آب و راه

تمام ابعاد بازار آب ضروری است. از آنجا که در ایران تجربیات کمتری در برقراری بازار آب وجود دارد، در این مقاله تلاش شده تا 
استرالیا، ایالات متحده، شیلی، چین، آفریقای جنوبی و ایران به بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت با بررسی ساختار بازار آب کشورهای 

 و یا عدم موفقیت این رویکرد پرداخته شود.
 

 

 : بازار آب، کارایی و برابری، آثار اقتصادیهای کلیدیواژه
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 مقدمه

 عتیاز طب یاهیآب ممکن است هد. 1 (2016پراکورات، ت )کننده توسعه اقتصادی، وامنیت اجتماعی اس، تعیینآبمقدار و کیفیت 
 ابیاست محدود و کم ییصفر وجود ندارد، پس کالا متیاز آن در ق یمقدار نامحدود نکهیا لیهست و به دل زیکالا ن کیباشد اما 

ا کاهش متوسط سالانه عرضه و همراه باست  تغییر آب و هوا در کل جهان، این کمیابی را تحت تأثیر قرار داده .2(2006وینپنی، )
  .3(2012مس، شود )کل آب و افزایش تنوع در منابع عرضه آب به کاربران، این کمبود تشدید می

پس از سال  ا،یآس یاقتصادکشاورز المللینیکنفرانس ب نیبر اساس آمار پنجم زیدر دسترس دارد و ن یمنابع آب محدود رانیا
متر مکعب و  2000، 1336در سال  دشوندهیخواهد شد. سرانه آب تجد لیتبد ایتشنه دن یااز کشوره یکیبه  رانیا ،یلادیم 2060

تر از نییکه پا ابدیمتر مکعب کاهش  800به حدود  1400که تا سال  شودیم ینیب شیمترمکعب بوده و پ 2000،  1326درسال 
متفاوت روند سریع کاهشی این مقدار سرانه را به وضوح  . مقایسه این آمار در دوسال(1388 زاده،یباشد )جفره و علیم 4آبیمرز کم

 دهد.نشان می

رنوع باشد. تأمین آب برای هترین مسئله در مدیریت منابع آب کشور، برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای اقتصادی آب میمهم
د قدار عرضه اقتصادی آب همیشه محدوگذارد، بنابراین مهایی است که بر روی عرضه اقتصادی آب تأثیر میمصرف، متحمل هزینه

است. از طرفی مفهوم دیگری در ارتباط با مدیریت منابع آب وجود دارد که آن تقاضای اقتصادی آب است و هر نوع مصرف و هر 
 است کند. از این رو بدیهیآورد که در تقاضای اقتصادی آب بروز میای از مصرف آب نفع یا مطلوبیتی به دست میمصرف کننده

ای گردد. بنابراین در برابر عرضه اقتصادی آب، تقاضکه هر چه منفعت حاصل بیشتر باشد تقاضای اقتصادی آب نیز بیشتر می
(. این در حالیست که 1322اقتصادی آب نیز باید بیان شود و مسئله اساسی ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب است )سلطانی، 

های اخیر به سبب کمیابی منابع آب و ناتوانی بشر در تولید آب، به شدت افزایش در دهه فاصله بین عرضه و تقاضای آب خصوصاً
 یارا بر یمختلف یهازمیشود کشورها مکانیبر منابع آب باعث م یفشار اقتصاد شیافزا(. 1370یافته است )بخشی و همکاران، 

ر د باشد،یکنندگان مهم آب ماز مصرف یکیکه خود  یاریبا آب ههمرا یاستفاده از آب خصوصا در مورد کشاورز یوربهبود بهره
بنابراین در راستای مدیریت منابع آب، باید از معیارهای اولیه اقتصادی به سوی سود و  .6(2002جانسون و همکاران، ) رندینظر بگ

  .6(2016پاف و همکاران، رفاه اجتماعی، فراتر رویم )
ع قابل موضو نیبه ا یابیدست یشود، اما چگونگیم دهیاختصاص آب د یاهکار برار کیمناسب به عنوان  متیبه دست آوردن ق
 یهازمیو لازم است مکان حساس هستند یاسیو س یسازمان ،یاجتماع ،یکیزیف ماتیآب به تنظ صیتخص یهابحث است. روش

با  یخصوص تیحقوق مالک مستیبازار و وجود س لی. با تشک2(2000جانسون و همکاران، شود ) یآن طراح یبر مبنا صیتخص
 صیو تخص تیریو مد افتهیکاهش  سکیو ر شیکشاورزان افزا یبه آب برا یدسترس نانیاطم بیضر ،یانتقال منابع آب تیقابل
بازار یک نهاد مبادله است که در آن به واسطه قیمت، اطلاعات لازم برای  .(2002جانسون و همکاران، )گردد یم نیآب تأم نهیبه

منبع، در  نیکه ا شودیآب سبب م بازار .8(2006زکری، شود )کنندگان و همچنین تولیدکنندگان منتقل مینه به مصرفانتخاب بهی
 کنندیم تیریمحصولات خود، آن را مد یآب ازیدارد و کاربران مختلف براساس ن یشتریب یدیمصرف شود که توان تول ییجا
 .7(2006گرافتون و همکاران، )

ده آب عدم تناسب آب بها با قیمت تمام شو رویه و آسیب به منابع آبی به واسطه پایین بودن قیمت داشت بیمشکلاتی همچون بر
. 10(1376، نیرو رسانی وزارتپایگاه اطلاع) کنداستحصالی از تاسیسات آبی ضرورت تشکیل بازار آب در بخش کشاورزی را تعیین می

                                                           
1 Prokurat, 2015 
2 Winpenny , 2005 
3 Maas et al., 2017 

 مترمکعب است. 000.آبی برابر مرز کم 0
5 Johansson et al., 2002 
6 Poff et al.,2016 
7 Johansson, 2000 
8 Zekri, 2005 
9 Grafton et al., 2014 
10 Paven 
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های خاصی برخوردار از پیچیدگی 1برداری از منابع آبآن با قوانین مترتب بر بهره لحاظ مباحث حقوقی و انطباقه موضوع بازار آب ب
د رها و مطالعات بیشتری در مبانی و بسترهای قانونی آن صورت گینماید بررسیایجاب می و در کنار آن ماهیت فرابخشی آن است

  (1376برداری و حفاظت آب و آبفا، )نظام بهره

آب را  چه کسی رندیگیم میتصم یدارد و مقامات دولت اریرا در اخت یکیدرولیه یهارساختینابع آب و زکشورها دولت مدر اکثر 
را از  رییو استفاده از آب، تغ نیدر تام هزینه زیاد ی وشود. اما ناکارآمدیم نهیکند، چگونه از آن استفاده شود و چقدر هز افتیدر

 عیسر راتییتوانند تغیم بازارها کند.یم هدایتتر است،  نهیازار که مؤثرتر و کم هزبر ب یمبتن کردیرو کی به یارائه خدمات دولت
 و اشتغال یگذار هیسرماموجب تامین امنیت در توانند یو م ندایجاد کنآب  یتقاضا برا راتییرا در پاسخ به تغ صیتخصچگونگی در 

بط کنند و همه مسائل مرتینمبازارها در همه جا کار  نیب، امنحصر به فرد آ یهایژگیو لید. به دلباشنآب  به یدسترس با وجود
ا، اداره آنه یبرا یو دولت یخصوص ینهادها تیمربوط به آب و تقومناسب و مقررات  نیقوان یکنند. با طراحیمنبا آب را حل 

ها موثر لها و کانااچهیها، درو آب در رودخانه ینیرزمیز یهاآب شیافزا یتوانند به طور موثر در تقاضایآب م یرسم یبازارها
هند و د شیمصرف آب را افزا یاقتصاد ییتوانند کارایآب م یرسم یدهد که بازارهاینشان م یلیاز تجربه ش ییباشند. درسها

 امتم ای یبخش یاجاره ایفروش  یبرا ی استصاحبان آب مشوق ی برایحقوق معامله اوجود  کنند. کیرا تحر یگذار هیسرما
 به .رسانندمیخود را به حداقل  یهانهیهزکنند و در همین راستا تری را ایجاد میکه ارزش افزوده بالا یکسان بهخود  یهاحقابه

کنند میتلاش  کنند ویکارآمد استفاده م یاریآب یهاکیاز تکن را دارند، احتمالاً دیجد هایحقابه دیکه قصد خر یکشاورزان بیترت نیا
 .2(1772)توبانل،  ابدیتلفات آب کاهش تا 
 مبادله نامکا دارها،از حقابه تیحقابه، حما نییآب، تع یابیکشور، کم کیآب را در  بازار لیتشک یلازم برا طیشرا (2003) 3سیهر

شناختن  تیانتقال آب، به رسم یمناسب برا یکیزیف یهارساختیز ن،یآب از زم تیحقوق مالک کیتفک ،یآب رذخای وجود ها،حقابه
خسارات وارده به شخص ثالث  مربوط به عوارض و نیوضع قوان نیو همچن یفرهنگ نهیوجود زم اران،دحقابه یو معنو یدحقوق ما

 کرده است. انیب
سازی بازار آب و ارزیابی منافع اقتصادی حاصل از ایجاد ریزی ریاضی به شبیه( با استفاده از روش برنامه2006) 4زکری و ایستر

های تأمین کننده آب شهری در کشور تونس با در نظرگرفتن چهار سناریوی مختلف ن و همچنین شرکتبازار آب بین کشاورزا
های تأمین کننده آب شهری باعث کاهش سطح اشتغال به دهد که فروش آب به شرکتاند. نتایج حاصل نشان میآب پرداخته

 دهد.درصد کاهش می 6/12نیز به میزانآلات را ها و ماشیندرصد و مخارج کشاورزان برای نهاده 8/34میزان 
بازار آب نقدی آبیاری را در سطح حوضه  6(MCDMگیری چند معیاره )گیری از روش تصمیم( با بهره2006) 6گومز لیمون و مارتینز

بر  ین علاوهاند. در این الگو زارعآبریز دویرو اسپانیا جهت تحلیل اثرات اقتصادی و اجتماعی ناشی از ایجاد بازار آب پرداخته
ت و بازار اسسازی نیروی کار در نظر گرفته شدهسازی ریسک )واریانس درآمد( و حداقلحداکثرسازی بازده ناخالص به دنبال حداقل

است. بر طبق نتایج این مطالعه با کاهش آب، قیمت بازاری سازی شدهآب با توجه به مقدار آب در دسترس، در چهار سناریو شبیه
یابد. همچنین اجرای این نهاد، کارایی اقتصادی را به ویژه در شرایط خشکسالی مبادلات نیز در بازار افزایش می افزایش و حجم

دهد. ایشان درصد افزایش می 46تا  20افزایش داده و تقاضای نیروی کار کشاورزی را نیز نسبت به وضعیت عدم وجود بازار بین 
 کند.کنند که بازار آب را کنترل میر را نبود مجموعه قوانینی بیان میهمچنین مهمترین دلایل ناکامی وشکست بازا

( برای اولین بار یک چارچوب جامع و یکپارچه برای ارزیابی بازارهای آب و شناسایی نقاط قوت و 2011و همکاران ) 2گرافتون
 در استرالیا، شیلی به ویژه دره لیماری، چیندارلینگ -ضعف در پنج بازار آب طراحی کردند. این پنج بازار عبارتند از: حوضه ماری

                                                           
برداری آب تأکید دارد و ماده تقویت بازارهای محلی و منطقه ای و توجه به ارزش ذاتی آب و امکان مبادله استتناد بهرهقانون برنامه پنجم توستتعه بر  142و  141مواد  1

ع آب نابریزی و امور اقتصادی شرکت مدیریت مقانون توزیع عادلانه آب را در بردارد )استناد مربوط به مطالعات در حال انجام درباره بازار آب، در معاونت برنامه 28و  22
 (.ایران قابل دسترسی است

2 Tubanel, 1997 
3 Harris (2003) 
4  Zekri & Easter (2005) 
5 Gomez limon and Martinez (2006) 
6 Multi Criteria Decision Making (MCDM) 
7 Grafton et al (2011) 
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 رود آب در دسترسها اقلیمی خشک داشته و در همه آنها انتظار می)به ویژه شمال(، آفریقای جنوبی و غرب آمریکا. همه این مکان
شورهای دو بازار در ک کاهش یابد و تغییرات اقلیمی صورت پذیرد. دو بازار در کشورهای ثروتمند یعنی استرالیا و ایالات متحده و

کم درآمد تا درآمد متوسط ) یعنی شیلی و آفریقای جنوبی( قرار دارد و بازار آب در چین که کشوری است فقیر اما همراه با روند 
یافتگی. با این حال تمام کشورها از لحاظ تاریخ مصرف آب و اجرای اصلاحات و همچنین به لحاظ چارچوب قانونی سریع توسعه

 17اساساً تفاوت دارند. آنها برای ارائه مقایسه در بازارهای مختلف آب، از چارچوب کیفی وکمی استفاده کردند که در آن ونهادی 
)پنج  یطیمح یداری( و پااری)شش مع ی(، راندمان اقتصاداری)هشت مع ینهاد یهاهیپاکند: معیار را در سه دسته کلیدی بیان می

 منابع آب کپارچهی تیریآب در حال حاضر قادر به کمک به مد یتا مشخص کند که بازارهاکند یچارچوب کمک م نی(. ااریمع
  اشد.داشته ب شتریبه توسعه ب ازیممکن است ن هاعملکرد آن یاز اجزا کیبازارها وجود دارد و کدام نیدر ا ییارهایچه معو  هستند

اقلیمی و تغییر در منابع آب، امنیت غذایی و رفاه اقتصادی  ای به ارزیابی تأثیر تغییرات( در مطالعه2016) 1گوهر و همکاران
اند. طبق این مطالعه، تحقیقات کمی در رابطه با بررسی عواقب تغییرات اقلیمی بر دسترسی به آب و رفاه و معیشت اجتماعی پرداخته

های آبخوان، یک چارچوب رعه و ویژگیهای بودجه مزهای موجود در مورد بارش، دادهانجام شده است. ایشان با استفاده از داده
های آبیاری و امنیت غذایی طی چندین فرضیه اقلیمی در حالت بهینه اقتصادی قرار سازی غیرخطی پویا که در آن فعالیتبهینه

 ای با در نظر گرفتن هزینه مصرف آب تحتاند. از عوامل مورد بررسی میزان تکنولوژی آبیاری قطرهگیرند، طراحی کردهمی
 باشد.ای دولت میهای حمایتی و یارانهبرنامه

 یهااهناهمگن از بنگ ایبربازار بر مجموعه یمبتن یاز کاربرد ابزارها یناش یو برابر ییکارا نیارتباط ب( 2002) 2مسانگی و هاویت
 یزمان ،یصیتخص ییکه در کارا افتندیها درآن ینیرزمی. با استفاده از مثال آب زدهندیرا نشان م یعیمنبع طب کیکننده از مصرف

ها نامتقارن بنگاه نیب انیز ایسود  عیو توز شودیم جادیا یاریبس انیز شوند،یم دمحدو یکه طراحان با توجه به ملاحظات برابر
ه دستیابی کهمانگونه  .دهدینشان م را یعیتوز یو اختلاف در نابرابر ییکارا یتوجه به دستاوردها تیاهم جینتا نی. اشودیم عیتوز

تواند گذاران همچنین باید برابری را نیز در نظر گیرند، که گاهی اوقات میبه نتایج درست زیست محیطی مهم است، سیاست
 سیاسی بیشتری نسبت به دستاوردهای ساده در کارایی اقتصادی داشته باشد. -پیامدهای اجتماعی

 

 انواع بازار آب

 رهایبازا و یرسم یبازارها ، بازار آب به دو نوع3نوشته ایستر کتاب بازار آبدر ته باشد. داش یتواند انواع مختلفیبازار آب م
و مقررات  نیاز قوان یبزرگ و تحت کنترل مجموعه ا تجارت آب در مناطق نسبتاًی رسم یهابازاراست. بندی شدهتقسیم یرسمریغ

 هیکشاورزان همسا انیتا اجازه تجارت آب را در م ابندی یتوسعه م یبه صورت محل یرسم ریغ یازارها. بگرداندرا میسر می دولت
در بازارهای رسمی نهادهای دولتی بر انجام  .4(2014)ایستر وهمکاران،  در سطح جامعه انجام دهند یرسم ریغ نیو براساس قوان

توان به بازار آب در وجود در جهان میشود. از نمونه بازارهای رسمی ممبادلات نظارت داشته و اطلاعات بازار ثبت و نگهداری می
 .6(1777کشورهای استرالیا، اسپانیا، ایالات متحده، برزیل، شیلی و مکزیک اشاره کرد )مارینو و کمپر، 

 

 بازار آب مجن 

 مبادلاتهمراه با تغییر ساختاری در چگونگی توزیع آب و تسهیل  1341ترین بازارهاست که در سال این بازار یکی از سازمان یافته
های میلیمتر در اراضی حوزه آبریز رودخانه 200در شهر مجن از توابع شهرستان شاهرود در استان سمنان با میزان بارندگی سالانه 

لیتر  200درصد رودخانه تاش با دبی 20لیتر بر ثانیه و   60-20حصار با دبی لیتر بر ثانیه، رودخانه پی 360-400پیش ده با دبی 
حلقه چاه خصوصی، چهار حلقه چاه شرکت آبیاری مجن،  18است. آب زیرزمینی قابل استحصال در این منطقه ل شدهبرثانیه تشکی

 (.1372زاده، شود )کرامتیک حلقه چاه مربوط به شهرداری مجن و دو چشمه را شامل می

                                                           
1 Gohar et al (2016) 
2 Msangi and Howitt (2007) 
3 Easter (1998) 
4 Easter et al., 2014 
5 Marino and Kemper, 1999 
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 ( بازار آب مجن1جدول )
 بازار آب مجن ایران

 شروع فعالیت 1341سال 

 دار که میزان آب دریافتی بر اساس مالکیت زارع در آن ثبتیرابی شبیه به دفترچه حساب بانکی در ابتدای هر سال به حقابهی کارت مارائه
 است.شده

 تخصیص حقابه

 نهاد اجرایی شرکت سهامی خاص آبیاری و کشاورزی مجن

 انواع مبادلات وجود سه نوع مبادله )دائمی، سالانه، مداری( 

 حجم مبادلات هادرصد از حقابه 28تا  22ها، حجم مبادله موقت یا مداری حدود ی حدود یک درصد از حقابهحجم مبادله دائم

 هزینه مبادلات های ناچیزبدون هزینه یا شامل هزینه

گذاری برای لهکیلومتر لو 60کیلومتر نهر خاکی،  122شبکه انتقال آب )مسیر اصلی رودخانه که بخشی از آن بستر سازی و بتن ریزی شده، 
 ها به مزارع(انتقال آب چاه

 تأسیسات زیر بنایی

 انحصار در بازار بازار آب مجن بازاری رقابتی است.

 1372زاده، مأخذ : کرامت

 

 بازار آب کلرادو 

ده قع شهای راکی وااین حوزه حفاظت از محیط زیست کلرادو شمالی در غرب ایالت متحده در ایالت کلرادو در شیب شرقی کوه
متر است. در میلی 326شود که آب وهوای خشک دارد وبارش آن کمتر از هکتار زمین را شامل می 600000است. این منطقه 

که شیب غربی بارش بیشتری را در زمستان دریافت های آب خشک شده، در حالیبسیاری از مناطق در تابستان بسیاری از جریان
های مشهور است. این پروژه آب رودخانه را از دامنه غربی کوه 1BT-Cکلرادو آغاز شد که با نام پروژه بزرگ  1738در سال  کند.می

دهد. هدف از تشکیل این بازار، حفاظت، کنترل، های محلی انتقال میکلرادو به سمت جنوب و شیب شرقی به عنوان مکمل جریان
 (.Marino and Kemper, 1999 درآمد بوده است ) های تکمیلی و استنتاجتخصیص و توزیع منابع آب برای استفاده

 

 ( بازار آب کلرادو2جدول )
 بازار آب کلرادو ایالات متحده

 شروع فعالیت میلادی 1760سال 

د نوجود قرارداد قانونی به انضمام مفاد امنیتی و ضمانتهای اجرایی که تحصیص اولیه براساس نیاز کاربران و توانایی آنها در استفاده سودم
 از آب انجام شده است. 

 تخصیص حقابه

 نهاد اجرایی دولت ایالات متحده

 انواع قرارداد وجود سه نوع قرارداد اختصاصی ) قرارداد آب برای استفاده شهری، برای استفاده صنعتی و برای استفاده در کشاورزی( 

2فوت-ایکر 310000در ابتدا شامل 
 هاحجم حقابه ان اختصاص یافته است. سهم به مصرف کنندگ 310000که بر اساس  

 چگونگی مبادلات رسد.وجود کارتهایی شبیه به حساب بانکی برای هر واحد آب که پس از توافق بر سر قیمت به امضای طرفین معامله می

 بادلاتهزینه م بدون هزینه بوده و هزینه دریافت حقابه نیز به هزینه اجرایی و تعمیر و نگهداری شبکه وابسته است.

 تأسیسات زیر بنایی ایستگاه پمپاژ آب 3مخزین و  12کیلومتر تونل،  66کیلومتر کانال،  164

 انحصار در بازار بازاری رقابتی است.

 (1777مأخذ : مارینو و کمپر )
 

 بازار آب شیلی

ال اقتصادی این کشور در س کشور شیلی از جمله کشورهایی است که از بازارهای آب حمایت کرده و پس از تغییرات سیاسی و
 تشکیل بازار آب به منزله رویکردی برای تخصیص آب آغاز شد. 1781

 

                                                           
1 Colorado-Big Thomposon project 
2 Acre-Feet 
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 ( بازار آب شیلی9جدول )
 بازار آب شیلی شیلی

 شروع فعالیت میلادی 1781سال 

 تخصیص حقابه .قراردادی مشتمل بر حجم آب مربوطه، منبع تأمین، نقطه تحویل وجود دارد که نوع کاربری آن تعیین نشده است

 نهاد اجرایی کننده.های مصرفنهادهای دولتی و تشکلهای مردمی تحت عنوان سازمان

 انواع حقابه شود.های دائمی، مشروط، پیوسته و ناپیوسته برقرار میهای مصرفی و غیرمصرفی به صورت حقابهوجود حقابه

 چگونگی مبادلات رسد.از توافق بر سر قیمت به امضای طرفین معامله میوجود کارتهایی شبیه به حساب بانکی برای هر واحد آب که پس 

 هزینه مبادلات های هر معامله.های انتقال آب و هزینههای ناشی از تغییر و توسعه شبکههزینه

 لت مشغول اصلاح قوانینها، که برای برطرف شدن این مورد دواحتمال ایجاد انحصار به دلیل عدم وجود محدودیت در درخواست اولیه حقابه
 باشد.می

 انحصار در بازار

 (2003مأخذ : هریس )

 

 دارلینگ-بازار آب در حوزه ماری

 نیاول 1770و  1780 یهادههگردد، اما بر می 1700به سال  استرالیا 1دارلینگ-حوزه ماریهرچند که سابقه مبادلات آب در حوزه 
رویکرد ،  یاقتصاد کالای کیآب به عنوان  رفته است. به مرور زمان معرفیشکل گ در این حوزه جهت تجارت آب اقدامات در

 ر گردیده وپذیامکان یفصل صیتخصو موقت  مبادلاتاز مناطق،  یاری. در بسشدتجارت آب  یمعرف یبرا یجیو تدر قیدق اریبس
دارلینگ -حوزه ماریازار آب در موجب گسترش ب 2004و  1774 یهاآب در سال در مورد تبادل اصلاح شده هایچارچوب بیتصو

توان تاریخچه تکامل این بازار را چنین . چنانچه میبوده است شرفتیبازار آب در حال پ یدیشد. از آن زمان تا به حال عناصر کل
طی: ، گذار به مرحله پایداری زیست محی1774، مرحله کم آبی: 1780، مرحله توسعه در سال 1700بیان کرد؛ مرحله تحقیق در سال 

 (2011. ) کمیسیون ملی آب استرالیا، 2002
ین های مالکان پایشروع خشکسالی در این حوزه بود که رفته رفته آب در دسترس کاهش یافت و حقابه 2007و  2008های سال 

 شد دولت که موجب بود یاز عوامل یکی نیادست به اتمام رسید. به طوری که تأمین سهم محیط زیست نیز با مشکل روبرو شد و 
اً بیتقر اینهیهز درصد از کل منابع آب 10از  شیبهای اصلاحات برای در قالب بسته ستیز طیمح تیمنظور بهبود وضع استرالیا به

 تیآب را به منظور کاهش تلفات آب و سپس هدا ییربنایز یهادولت پروژه ن،یعلاوه بر ا. کند یگذاریهدلار سرما اردیلیم 2 برابر با
توان از این مشکل زیست محیطی و انسانی داشت به طور چند درسی که می کرد. یمال نیتأم ستیز طیده به محآب حفاظت ش

ای موجب انعطاف پذیری بازار و درنتیجه بهبود وضعیت کاربران و محیط زیست تقویت بازارهای منطقه خلاصه از این قرار است؛
برداری آب سطحی موجب تقویت ناپذیر است. نظارت بر بهرهبازار اجتنابی سیاسی برای اجرای اصلاحات در خواهد شد. مداخله

گردد. ارائه اطلاعات صحیح و به موقع مبادلات را تسهیل بخشیده سازی آب موجب تسهیل در تجارت میشود. ذخیرهحقوق آب می
ها نباید فراموش آب زیرزمینی و آبخوان تواند عدم اطمینان را در بازار کاهش دهد. نظارت بر منابعو اعلان اطلاعات قیمتی می
 (. 2014گردد )گرافتون و همکاران، 

 بازار آب چین

 تیریمد یبرا یچارچوب 2002سال در قانون آب  اصلاح است.و برای مردم  منابع آب متعلق به دولت نیچ یقانون اساسمطابق با 
صدور  اب ستمیس کی قیمنابع آب از طر مقدار توزیع میتنظ یبرا که ندکیحقوق آب فراهم م جادیمنابع آب، از جمله ا کپارچهی

 یبرا نیچ یادار ترتیباتباشد. یانتقال آب م ستمیو س هیآب اول صیتخص ستمیس کی جادیهدف شامل ا نیاکند. عمل می مجوز
را به وزارت  آب تیریمد یاصل تیمسئول همچنین این قانونکند. میمنعکس را کشور  یاسینظام س یسلسله مراتب تیهما ،آب

 .(2007) اسپید،  منابع آب داده است
تا کنون شاهد چند دوره تحولات بوده است. چارچوب فعلی بازار چین با توجه به اصلاحات  1747ساختار و حقوق این بازار از سالهای 

که در آن  یگروه معاملات، بحقوق کوتاه مدت آ در سطح کاربریمعاملات حیطه بیان نمود.  6توان در مربوط به قانون آب را می
                                                           

1 Murray-Darling Basin (MDB) 
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 یااز جمله انتقال متقابل منطقه های محلی؛در سطح دولت معاملات، کنندیم یداریرا خر یحقوق آب کشاورز یصنعت یهاشرکت

ر بالا و بازا تیفیحقوق آب با ک جادیمعامله و ا یهانهیآب با هدف کاهش هز یهابانک ، وجودمدت آباز حقوق بلندمدت و کوتاه
را براساس  هاهنیکشاورزان هز. بازار است یهازمیمکان قیآب از طر صیتخص نیبه شمال، که اول یپروژه انتقال آب جنوب و آب

آب  یهاکانال انیشده در م یزیروش برنامه ر کی قیاز طر یاریآب تیریمد یهاسازمان. کنندیمآب پرداخت استفاده مورد حجم 
 وده. معامله آب در بین کشاورزان آسان نبشودیم میتنظی ادار یاز ابزارهامیانگینی ب عمدتا آ صیند و مقدار تخصکنیم توزیعرا 
 .(2018)وانگ و همکاران،  است فیمعمولا ضع نییآب در سطح پا بازتخصیص ییتوانا ب،یترت نیبد و

 بازار آب آفریقای جنوبی
در به سطوح ایالتی است، هرچند هنوز این مدیریت، عمدتاً در  ( اداره آب مربوط1778در آفریقای جنوبی مطابق با قانون ملی آب )

شناخته شده و ثبت  ستیز طیتوسط اداره امور آب و مح یحقوق آب به طور رسموجود دارد،  وزارت امور آب یادفاتر منطقه
جوزها م بازبینیر هنگام و دنیز مورد توجه است  بهینه اقتصادی از آباستفاده . دگردیم دیبار تجد کیشود و هر پنج سال یم

. در تخصیص مجدد آب ممکن است مالکیت به دیگران اختصاص یابد. از این رو عدم اطمینان در مالکیت آب شودیم یبررس
از  یمحدود هایانتقال، 2010ز سال های قانون ملی آب آفریقای جنوبی است. اوجود دارد. اهمیت به محیط زیست از ویژگی

رود تا یانتظار ماوضاع تغییر کند که اما ممکن است پس از ثبت تمام حقوق ، صورت گرفته است یجنوب یقایحقوق آب در آفر
این اتفاق بیفتد. از زمان تصویب قانون ملی آب، مالکیت آب از زمین مجزا شده و مبادلات دائمی و موقت در این  2011سال  انیپا

بوده، هرچند مبادلات بین بخشی از حوزه کشاورزی به بخش صنعت نیز شود. بیشتر مبادلات در بخش کشاورزی بازار دیده می
اما به دلیل اینکه اطلاع رسانی مرکزی وجود ندارد، عدم تقارن اطلاعات  است داریپا یگذار متیق ،یجنوب یقایدر آفروجود دارد. 

 (.2011شود ) گرافتون و همکاران، قیمتی بین خریدار و فروشنده دیده می
 

 و پیشنهادهای کاربردی گیرینتیجه

توان مطالعات انجام شده در خصوص بازارهای آب را عمدتاً به دوگروه کلی تقسیم نمود. در برخی در یک تقسیم بندی جامع می
است و شرایط و ترتیبات نهادی برای تشکیل بازارهای آب مطالعات چگونگی تشکیل بازارهای آب موجود مورد پژوهش قرار گرفته

است. در گروه دیگری آثار اقتصادی بازارهای آب به طور معدود در بازارهای فعال و به تعداد بیشتر در بازارهای آب تبیین شده
 (.1376است )کیانی و باقری، سازی شده، بررسی شدهشبیه

( بر 1383جعفری ) (، که در این بین1383( و جعفری )1328(، صدر )2003اند؛ هریس )سنجی بازار آب پرداختهمطالعاتی به امکان
فع ها نظارت بر دروند تأکید دارد و معتقد است که این نهادها عضو اصلی آن به شمار میوجود نهاد ناظر بر بازارهای آب، که دولت

( و گومز 1370نماید. همچنین در نیکویی و نجفی )ها را تضمین میها و تخصیص مصارف پایه و کنترل اضافه برداشتریزبرون
اند که البته بستر فنی و های نقل و انتقال آب به عنوان بانک آب اشاره کرده( در بازار آب به وجود بنگاه2006و مارتینز )لیمون 

قانونی آن در ایران طبق این مطالعه، الزام قانونی کردن فروش و یا معاوضه آب تخصیصی در یک فصل یا ماه، با فصل یا ماه 
 بنگاه راه حل وجود فاصله بین مزارع در نقل و انتقال آب خوانده شده است. است و حضور این دیگر بیان شده

رد بندی در شرایط بازار را موهای قیمتی و سهمیهسازی بازار آب پرداخته شده است و در آن اعمال سیاستمطالعاتی که به شبیه
(. کرامت زاده و 1372زاده وهمکاران)کرامت ( و1376اند؛ همانند مطالعات زیبایی و ملک ورنوسفادرانی )بررسی قرار داده

اند که با توجه به اینکه سطح سالی مورد بررسی قرار داده و بیان داشته(، وجود بازار را در شرایط نرمال و خشک1372همکاران)
اما مجموع  یابددرصد کاهش می 10و  14سالی به میزان زیرکشت کل مناطق اراضی زیر سد به ترتیب در شرایط نرمال و خشک

رتیب سالی بیشتر از شرایط نرمال و به تیابد، به طوری که این افزایش در شرایط خشکسود حاصل از کشت محصولات افزایش می
اند. سالی به دست آوردهدرصد در شرایط نرمال و خشک 32و  62درصد است و افزایش سطح اشتغال را معادل  23و  12به میزان 

ند. ا( پس از ایجاد بازار آب، به بررسی انگیزه کشاورزان برای ورود به بازار آب پرداخته1376ک ورنوسفادرانی )درحالی که زیبایی و مل
ای هایشان وجود بازار آب را بدون طراحی اقدامات پیشگیرانه مکمل، باعث افزایش مصرف آب دانسته و به همین دلیل سیاست

اند. نتایج حاکی از آن است که های زیرزمینی کاهش یابد، اعمال کردهاشت از آبگردد مقدار بردبندی آب را که باعث میسهمیه
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یابد. در ضمن مقدار آب مبادله درصد کاهش می 11و  8درصد، درآمد کشاورزان تنها  20و  30با کاهش آب مصرفی به میزان 
( پس از 1376مطالعه احمدی و همکاران )درصد از حجم کل آب مصرفی بیان داشته است. این در حالی است که در  6/7شده را 

اند و نیز بیان درصد نسبت به حالت نبود بازار به دست آورده 28ای کشاورزان را به میزان تشکیل بازار، افزایش در بازده برنامه
مپاژ سطحی و درصد از حجم آب مصرفی است. در این مطالعه دو روش انتقال آب با پ 42داشته که حجم آب مبادله شده در بازار 

 های متفاوت وارد شده است.استخراج از آبخوان مشترک با هزینه
در است.  مصرف و قابل منابع در دسترس مقدارکل  نییتع ابتداییمسئله  ،یعیمنابع طب ریسا ایآب و  یبازار برا جادیدر ابنابراین 

مدت لندبحاصل شود که منافع  نانیتا اطم تگرفنظر را در  در بلندمدت ستیز طیمح یداریسطوح پا دیبا سقف مصرف میتنظ
یا، ) کمیسیون ملی آب استرال جامعه به نحو متعادل در نظر گرفته شوند عیوس یطیمح ستیز یهامصرف کنندگان آب و ارزش

فاه ر کند، بررسی کارایی اقتصادی بازار،آنچه در مورد ایجاد بازار آب مهم است و موفقیت یا شکست بازار را روشن می(. 2011
: بارتند ازبر حقوق آب ع یبازار مبتن ستمیس جادیا یبرا یاصل طیشراباشد. اجتماعی و توجه به حقوق حفاظت از محیط زیست می

همه  یبرا آب بازار روشن در مورد نیقوان، تعریفی واضح از حقوق مالکیت آب، آبمالکیت از حقوق  یقانون ، حمایتآب کمبود
ب اختلافات و مشکلاتی که با وجود تخصیص آ حل یکارآمد برا ستمیس، منابع آب یموجوداز ب مناس ، فهرستیشرکت کنندگان

، هاشبخ یتمامی بلکه در در بخش کشاورز فقطدر استفاده از آب، نه  یناکارآمدو عبارتست از:  حل نشده است بازار ستمیس
 .(2003 هریس،(. ستیز طیمح ظ منابع آب برایحف ست،یز طیاز مح حفاظت

ادی در بخش کشاورزی، منافع اقتص بازار آب لیبرد که تشکیمسئله پ نیبه ا توانیشده، م ررسیمطالعات ب یتوجه به تمام اب
بخشی است که برای افزایش کارایی اقتصادی آب، افزایش درآمد، کاهش ریسک درآمدی متعددی دارد و درنتیجه راه حل امید

ا حداکثر ، رفاه کشاورزان رداده شیکشاوزان را افزا ایبازده برنامه تواندیم د. بازار رقابتیشوخریداران و فروشندگان آب پیشنهاد می
و درنتیجه مدیریت تأمین آب بهبود یابد. اما  ردیگ در چارچوب بازار آب انجام گذاریشمجدد آب مطابق با ارز صیو تخصکند 

آید  کنندگان دقت کافی به عملها، ارائه اطلاعات به شرکتیف حقابهآنچه اهمیت فراوان دارد این است که در تعیین قوانین، تعر
های انحصار در بازار، واسطه گری در بازار، رانت در بازار و مرگ تدریجی محیط زیست توان از آن با عنوانتا از شکست بازار که می

همی نیز برای کنندگان باید سم بندی سهم مصرفبری باشد و در بین تقسییاد کرد، به دور ماند. تعریف حقابه باید به شکل سهم
 دارلینگ اتفاق نیفتد.-محیط زیست در نظر گرفته شود تا تراژدی حوزه ماری
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آن )درس  یرو یشپ یهاو چالش یزآبر یهادر سطح حوضه WAآب +  یحسابدار یستمس سازییادهپ

 (بختگان-طشک یزحوضه آبر یها از مطالعه موردآموخته
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لاعات مستلزم وجود اط یمناسب و حل مسائل و موضوعات آب یتیریمد یراهبردها نینظور تدومنابع آب به م یهاستمیس لیتحل
 ت،یریدم رقابلیو غ تیریآب قابل مد یهاانیحوضه، جر یکیدرولوژیه یندهایاز فرا قیمناسب و عم یدرک جادیمختلف به منظور ا

 دیمف یآب به عنوان ابزار یحسابدار راستا، چارچوب نیاخصوص است. در  نیجامع در ا یریو ارائه تصو یاراض یارتباط با کاربر
دفمند را با ه ییهااستیس یریمنابع آب و بکارگ یبرا کپارچهیجامع و  یتیریمد یبرا ییاطلاعات مختلف بنا یسازکپارچهیبا 
مدل  جیکشور بر اساس نتا زیآب حوضه آبر یحسابدار استقرار یمقاله ارائه روش شناس نی. هدف ادینمایآگاهانه فراهم م یاوهیش

طشک بختگان   زیمطالعه حوضه آبر نی. در اباشد¬ی+ مWAآب  یو چارچوب حسابدار SWAT-FARSشده  یساز ژهیو یمفهوم
 یبر مبنا یدر دو دوره زمان زیحوضه آبر طیاز شرا یلیدر نظر گرفته شد و تحل یمطالعات لوتیدر استان فارس به عنوان منطقه پا

طشک بختگان و  زیحوضه آبر یدر صد 80حدود  ای¬از راندمان حوضه یحاک جینتا لی. تحلدیآب آن ارائه گرد یحسابدار جینتا
 ،یمیاقل طیشرا رییحوضه به واسطه تغ نیباشد. در ا یحوضه م تیریبسته بودن حوضه به واسطه مصرف قابل توجه آب قابل مد

عرق ت-ریشده آب در حوضه )تبخ تیرینه تنها مصارف مد طیراش نیاست و در ا افتهیکاهش  وضهح تیریمنابع آب قابل مد
 اناتیمسئله منجر به کاهش جر نیبر آن افزوده شده است. ا زیدرصد( ن 63) یقابل توجه زانی( کاهش نداشته، بلکه به میلیتکم

و  ینیرزمیمخزن آب ز یکسر شیدهنده افزانشان جینتا ن،یشده است. علاوه بر ا اچهیکننده حقابه در نیبه عنوان تأم یخروج
و  یبه واسطه گسترش سطح اراض یکشاورز یدر سطح اراض اهانیتعرق گ شیها است. افزااز آن یبرداربهره داریناپا تیوضع
 طیبر شرا رگذاریعوامل تأث گریسودمند حوضه از د ریاز خاک از کل مصارف غ ریتر و سهم قابل توجه تبخپرمصرف اهانیگ شیافزا
ب مجدداً به چرخه منابع آ یکشاورز یبرا یاز آب برداشت یمقدار قابل توجه یطشک بختگان است. از طرف زیرحوضه آب یکنون

مربوط  یو دانش بوم اتیدارد.  مجموعه تجرب دیتأک "برداشت"تا  "مصرف"براساس  یزری¬که بر لزوم برنامه گرددیحوضه برم
مطرح  کردیرا فراهم نموده است تا رو تیظرف نیدر کشور، ا لوتیپا زیآبر یآب در حوضه ها یسابدارح ستمیس یساز ادهیبه پ

خاص حاضر که منابع آب با  طیآب کشور بخصوص در شرا تیریدر خدمت مد SWAT-PARS یشده با توسعه مدل مل

 .ردیقرار گ باشد؛¬یروبرو م یدیشد های¬تیمحدود

 

 مدیریت ، مصرف واقعی، آب قابلSWAT: حسابداری آب، مدل های کلیدیواژه
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 مقدمه-1
مروز چنین تغییر اقلیم منجر به کمبود فزاینده آب در دنیای ای بیشتر و همافزایش جمعیت، رشد اقتصادی و حرکت به سمت توسعه

های مختلف بر سر آب مستلزم به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک شده است. مقابله با کمبود آب و افزایش رقابت بخش
های منابع آب به منظور تدوین این راهبردها و حل مسائل و ردهای مدیریتی مناسب است. تحلیل سیستمتصمیمات و راهب

های آب قابل مدیریت و غیرقابل مدیریت، موضوعات آبی به درکی مناسب و عمیق از فرایندهای هیدرولوژیکی حوضه، جریان
وان بطور تافزایش منافع مصرف آب نیاز دارد. با این نگاه، میهایی برای کاهش اثرات منفی و ارتباط با کاربری اراضی و فرصت

( IWMI) المللی مدیریت آبوری ارائه نمود. موسسه بینواقعی راهبردهای مدیریتی را در جهت کاهش مصرف آب و افزایش بهره
(Seckler, 1999با دیدگاه افزایش بهره ) نهاد کردند که مبتنی بر پارادایمرا پیش "سازی واقعی آبذخیره"وری آب مفهومی به نام 

این  تواند تبعاتی برای سایر اجزاء داشته باشد. برباشد. این پارادایم بر این باور است که هر اقدامی در یک جزء مینئوکلاسیک می
صارف در م سازی واقعی آب مستلزم استفاده از چارچوبی برای تحلیلیابی به راهبردهایی با تمرکز بر مفهوم ذخیرهاساس دست

 های حسابداری آب به منظور تحلیلچارچوب بیلان آب حوضه و تفسیر یکپارچه نتایج است. در این خصوص استفاده از چارچوب
رتباط تواند بسیار کارآمد باشد. حسابداری آب فرایند ایجاد اهای منابع آب و کشاورزی مینتایج و تفسیر یکپارچه تغییرات سیستم

کننده در یک محدوده جغرافیایی همچون یک حوضه آبریز، یک کشور آبی و خدمات حاصل از استفاده مصرفبین اطلاعات منابع 
های اخیر، اختیاران آب، مدیران و ... است. در طی دههگذاران، صاحبیا یک کلاس کاربری اراضی با کاربرانی همچون سیاست
المللی (، رویکرد حسابداری آّب موسسه بینSEEAWای آب )محیطی بررویکردهای بسیاری همچون حسابداری اقتصادی زیست

اند. از بین دهی اطلاعات مرتبط با آب ارائه شدهبا هدف استانداردسازی روش گزارش +WA(، حسابداری آب IWMI) مدیریت آب
ری حسابدا رچوبکه چامحیطی برای آب مبتنی بر برداشت آب است در حالیها چارچوب حسابداری اقتصادی زیستاین چارچوب

نیز از اصول چارچوب  +WA( مبتنی بر مصرف آب است. چارچوب حسابداری آب IWMIالمللی مدیریت آب )آب موسسه بین
کند اما جزئیات بیشتری را در در فرایندها و مکانیزمهای یعنی مصرف آب به جای برداشت آب استفاده می IWMIحسابداری آب 

باشد. چارچوب حسابداری می IWMIاقع ارتقا یافته چارچوب حسابداری آب ارائه شده توسط موسسه گیرد و در واصلی آن در نظر می
( در همکاری با سازمان IWMIالمللی مدیریت آب )یک چارچوب جدید برای حسابداری آب است که توسط مؤسسه بین +WAآب 

لاعات را با استانداردهای کیفی شناخته شده از آوری اطیک سیستم استاندارد جمع +WAیونیسف توسعه یافته است. چارچوب 
 ;Karimi et al., 2013bدهددهد و اطلاعاتی را از طریق تعدادی گزارش استاندارد ارائه میای از نشانگرها نشان میطریق مجموعه

ردی ای رویکهای مختلفی وجود دارد. استفاده از تصاویر ماهوارهشناسی.  برای محاسبه این چارچوب امکان استفاده از روش((2012
های نیل و هندوس بکار بردند. فائو نیز همین رویکرد ( برای محاسبه حسابداری آب حوضه2013bو همکاران ) Karimiبوده که 

. در دانشگاه تربیت مدرس برای اولین بار اکنون برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه در دستور کار داردو هم  را برای حوضه هیرمند

های ی این رویکرد آن است که امکان حسابداری آب حوضه( وصل شد. ویژگ SWATهای مفهومی)مدلاین چارچوب به مدل

-SWAT( مدل1374نیا و همکاران )آورد. بر این اساس، فرخآبریز را تحت سناریوهای مختلف اقلیمی و مدیریتی نیز فراهم می

LU ( مدل 1376مکاران )کارهای مد نظر ستاد احیاء؛ و دلاور و هسازی جامع حوضه دریاچه ارومیه و ارزیابی راهرا برای مدل

FARS-SWAT  اکنون توسعه دادند. هم "تدوین راهبردها و برنامه ملی  سازگاری با تغییر اقلیم در بخش آب"را برای طرح ملی

سازی هیدرولوژیکی حوضه کرخه تهیه مدل جامع شبیه "( برای طرح 1376)دلاور و همکاران،  SWAT-KARKHEHنیز مدل 

در حال توسعه  "بینی بلندمدت جریانات محیطی بر آبدهی در بالادست سد کرخه و توسعه سامانه پیشجهت ارزیابی اثرات تغییر

اشد. بهای مطالعاتی و فنی در حال رشد میشناسی از بستر تحقیقاتی خارج شده و در حوزهگردد که این روشاست. ملاحظه می
 SWAT-PARSموده است تا رویکرد مطرح شده با توسعه مدل ملی مجموعه تجربیات بالا و دانش مربوط، این ظرفیت را فراهم ن

                                                           
1 http://ref.data.fao.org/map?entryId=b4b8772d-6c3a-4c8c-a86f-595a85c71bd2&tab=about 

 http://ulrp.sharif.ir/fa/news/news-3904 

3 Soil and Water Assessment Tool (https://swat.tamu.edu/) 

 کلان آب و آبفا ریزیمعاونت آب و آبفا، دفتر برنامه 

 شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان 
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باشد؛ قرار گیرد. های شدیدی روبرو میدر خدمت مدیریت آب کشور بخصوص در شرایط خاص حاضر که منابع آب با محدودیت
-SWATسازی شده  نتایج مدل مفهومی ویژه هدف این مقاله ارائه روش شناسی استقرار حسابداری آب حوضه آبریز کشور بر اساس

FARS  و چارچوب حسابداری آبWA+  می باشد. در این مطالعه حوضه آبریز طشک بختگان در استان فارس به عنوان یکی از
ها و امکاناتی که رویکرد پیشنهادی در این مطالعه مناطق پایلوت مطالعاتی انجام شده در سطح کشور در نظر گرفته شد و ظرفیت

کند مورد همچنین کمک به بهبود تصمیمات راهبردی در مدیریت منابع آب و کشاورزی آن ایجاد می در بررسی وضعیت حوضه و
 تحلیل قرار گرفته است.

 

 هامواد و روش-2

 منطقه مورد مطالعه-2-1
در  کیلومترمربع 22623وسعت  با بختگان به عنوان یکی از مناطق پایلوت مطالعاتی در سطح کشور – طشک دریاچه آبریز حوضه

دقیقه عرض  16درجه و  31دقیقه تا  2درجه و  27دقیقه طول شرقی و  33درجه و  64دقیقه تا  42درجه و  61 محدوده جغرافیایی
متر از سطح دریای آزاد و کمترین ارتفاع  3700است که بلندترین نقطه آن در غرب حوضه به ارتفاع حدود  یافتهگسترش  شمالی

 مرکزی فلات آبریز 2های درجه حوضه از یکی حوضه متر می باشد. این 1620به ارتفاع حدود بختگان -در حاشیه دریاچه طشک

مناطق جزئی از استان کهکیلویه و بویراحمد  به همراه فارس استان جنوب شرقی و مرکز مناطق شمال، از هاییبخش و بوده ایران
 ارتفاعات در مترمیلی 660 الی مرکزی هایدشت در مترمیلی 160 حدود از بارش دراین محدوده (. ارتفاع1شود )شکل را شامل می

 سدهای و کشور ترین سدهایقدیمی از یکی عنوانبه درودزن باشد. سدمتر میمیلی 320 حدود کند و متوسط بارشمی تغییر

کشاورزی،  شرب، نیازهای برای آب تأمین ها،سیلاب کنترل منظور به اخیر هایدهه در سدهایی هستند که از جمله سیوند و ملاصدرا
 ها،رودخانه هایحقابه رعایت عدم چند سال اخیر، هایخشکسالی بروز .اندبرداری رسیدهبهره حوضه به این در برق تولید و صنعت

 نتایج بر اساس .را در این حوضه ایجاد نموده است جدی مشکلات سطحی آب منابع از رویهبرداشت بی و هادریاچه و هاتالاب

 تصاویر از استفاده با که 1372 و 1366های زمانی سال مقطع دو در بختگان -آبریز طشک حوضه زاییبیابان تحلیل از آمدهدستبه

 دریاچه و بختگان طشک، هایدریاچه )شامل حوضه این آبی هایپهنه از هکتار هزار 112 حدود است، شده استخراج ایماهواره

سازی طرح )گزارش بهنگام است شده گرد و غبار تولید مستعد نمکزارهای به تبدیل و رفته بین از گذشته سال 26 طول در کافتر(
 (.1372بختگان، -جامع آب حوضه آبریز مهارلو

 

محدوده مطالعاتی آن 22موقعیت منطقه مورد مطالعه و  -1شکل   

 

 +WAچارچوب حسابداری آب -2-2
،  +WAسیستم حسابداری آب رچوب منتخب حسابداری آب مد نظر قرار گرفت. به عنوان چا+WAدر این مطالعه چارچوب آب 
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ترین رویکردهای حسابداری آب بر و به عنوان یکی از متداول IWMIنسخه ارتقاء یافته حسابداری آب ارائه شده توسط موسسه 
. ت از منابع آب توسعه داده شده استباشد. این رویکرد حسابداری بر پایه برآورد مصرف واقعی آب به جای برداشپایه مصرف می

گردد و کنندگان از کل موجودی آب کسر میبه عنوان حجم آبی که توسط مصرف +WAمصرف واقعی آب در سیستم حسابداری 
منبع غیرقابل  تعرق، انتقال به-گردد. مصرف واقعی آب به واسطه تبخیردست قابل استحصال و استفاده نیست، تعریف میدر پایین

محدوده  گیرد. این سیستم برای توصیف وضعیت یکفاده، وجود فیزیکی آب در محصولات و یا افت شدید کیفیت آب صورت میاست
گزارش کلیدی آن در خصوص  4گزارش مجزا تعریف گردیده که مشخصات کلی  8جغرافیایی )حوضه، محدوده مطالعاتی و ...( در 

 در  وری آبتوصیف وضعیت هیدرولوژیکی و بهره

( آمده است. گزارش منابع و مصارف حاوی اطلاعاتی در خصوص جریان احجام آب در سطح حوضه آبریز از جمله 1) جدول
باشد. گزارش تبخیر تعرق های آب حوضه، چگونگی مصرف آب و فرآیندهای مربوط به آن و جریانات خروجی از حوضه میورودی

دهد که چه میزان از آن در شرایط مدیریت شده، قابل تعرق در حوضه بوده و نشان می-نگر اطلاعاتی در خصوص شرایط تبخیربیا
باشد. همچنین در این گزارش مقدار تبخیر و تعرق سودمند و غیر سودمند حوضه نیز ارائه مدیریت و یا غیر قابل مدیریت می

دهد. مصرف کنندگان آب خصوص نحوه جریان آب در اراضی مدیریت شده آبی ارائه مینیز اطلاعاتی در گزارش تخلیه  شود.می
های باشند. آب از منابع سطحی و زیرزمینی در اختیار بخشدر این دسته شامل مخازن و اراضی کشاورزی، شهری و صنعتی می

ابع صرف شده و بخش دیگر مجدداً به منتعرق تکمیلی م-گیرد که بخشی از آن به عنوان تبخیرمختلف برداشت کننده قرار می
امکان تلخیص نتایج آن بر اساس  +WAهای حسابداری آب (. از ویژگی bal., 2012Karimi etگردد )سطحی و زیرزمینی برمی

ریزی و یا ارزیابی سیستم تحت اقدامات مختلف مدیریتی کارآمد هستند. باشد که به منظور برنامههای متنوع مینشانگرها و شاخص
ن مهمتریدهند. بر این اساس ت منابع آب را نشان میدهند که وضعیای از نشانگرها را ارائه میبر این اساس هر گزارش مجموعه

   تواند مورد توجه قرار گیرد عبارتند از:هایی این سیستم که در شرایط فعلی کشور  میویژگی
 ؛+WAهای مورد استفاده در بیلان جاری آب کشور در وجود و لحاظ بسیاری از مولفه-
 نفعان در جهت تسهیل ارتباطات بین سازمانی؛ یهای مختلف و ذامکان ایجاد زبان مشترک بین بخش-

های مختلفی مانند با تفکیک مصارف به مولفه (Withdrawal)های آبی به جای برداشت (Depletion)رویکردی مبتنی مصارف -
 ورد؛آفراهم می« مدیریت تقاضا»: مصرفی، غیر مصرفی، سودمند و غیر سودمند که بستر لازم را در پشتیبانی از رویکرد 

 ارائه شاخص های مدیریتی و کاربردی در مدیریت منابع، مصارف، برداشت ها ، بهره وری و آلودگی آب؛ -

 های بیلان؛و افزایش بهره وری آب و تحلیل اثرات جانبی اقدامات بردیگر مولفه 1ارزیابی اقدامات مختلف در صرفه جویی-

 باشند. می +WAتر از های اقتصادی آنها قویکه مولفه SEEAد هاس حسابداری آب ماننامکان اتصال آن به دیگر روش-
 

 IWMI (Karimi et al., 2012)های قابل ارائه در چارچوب حسابداری آب گزارش -1جدول 

 هدف عنوان

تحلیل وضعیت هیدرولوژیکی، مدیریتی، جریانات قابل استحصال، امنیت آبی، پایداری  گزارش منابع و مصارف  

تعرق-گزارش تبخیر  تحلیل جریانات سودمند و غیرسودمند 

منابع، نحوه تنظیم، تخصیص بررسی نحوه مدیریت  گزارش برداشت  

وریگزارش بهره  تفکیک و تحلیل بهره وری آب و زمین 
 
 

 های آن در تامین اطلاعات مورد نیاز سیستم های حسابداری آبو ویژگی  SWATمدل -2-9
ق با داده های از رویکرد مدلسازیی جامع حوضه در تلفی +WAدر این مطالعه به منظور تامین نیاز اطلاعات سیستم حسابداری آب 

سناریو سازی تحت شرایط مختلف اقلیمی و مدیریتی و همچنین  مشاهداتی و ماهواره استفاده گردید. استفاده از این رویکرد،  امکان
نابع های اطلاعاتی سیستم حسابداری آب، با تلفیق مباشد. استفاده از این رویکرد ضمن تامین نیازرسانی سریع میقابلیت بروز

                                                           
 gReal Water Savinطبق پارادیم  1 
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 های مدیریتی را فراهم می آورد. لاعاتی، قابلیت تحلیل طیف متنوعی از سیاستمختلف اط
به  منظور تحلیل شرایط   SWATو   WEAP, Mike Basin, VIC, HSPFسازی جامع مختلفی همچون های شبیهتاکنون مدل

ربردترین آنها در بیشتر مطالعات به عنوان یکی از پرکا SWATها مدل حوضه های آبریز کار برده شده است که از بین این مدل
سازی جامع و توام مزرعه و حوضه آبریز، دسترسی رایگان، متن باز بودن، امکان استفاده در ¬مد نظر بوده است. قابلیت شبیه

های های مختلف مکانی و همچنین اعمال طیف متنوعی از راهکارهای مدیریتی به خصوص در بخش کشاورزی از ویژگیمقیاس
 Ramosتوان به کاربرد آن برای برآورد رواناب و فرسایش خاک )می SWATهایی از کاربرد مدل  شد. به عنوان نمونهباآن می

and Casasnovas, 2015; Degefie and Bewket, 2011( مدلسازی کیفیت آب ،)Pisinaras et al., 2010 ارزیابی اثرات تغییر ،)
( و اثرات اقدامات مدیریتی بر کمیت و کیفیت Krysanova and Srinivasan, 2015; Jha et al., 2015کاربری اراضی و تغییر اقلیم )

توان به پروژه سازگاری با تغییر اقلیم اتحادیه اروپا  ( اشاره کرد. از کاربردهای دیگر این مدل میUllrich and Volk, 2009آب )
(CCTAME  در سال )اشاره کرد که از مدل  2012SWAT های ¬مدل شبیه سازی اثرات تغییر اقلیم بر بخش به عنوان یک

توسط آژانس حفاظت محیط زیست   SWATکشاورزی، انرژی و جنگل ها و بررسی اقدامات سازگاری استفاده کرد. همچنین مدل 
آب و  یتبرای شبیه سازی اثرات تغییر اقلیم بر کمیت و کیف HSPFآمریکا در تعدادی از حوضه های بزرگ آمریکا به همراه  مدل 

در کشور هند نیز که با حمایت   MICCI(. در پروژه Butcher et al., 2010تحلیل راهکارهای سازگاری مورد استفاده قرار گرفت )
انجام شد به منظور بررسی  2012( و وزارت علوم زمین هند نیز در سال NERCانجمن تحقیقات محیط زیست طبیعی انگلستان )

استفاده گردید. این پروژه در کشورهای  SWATکشاورزی  و ارزیابی راهکارهای  مدیریت آبیاری از اثرات تغییر اقلیم بر بخش 
 ,Molua and Lambi(، کامرون )Wang et al., 2007(، چین )Sanghi and Mendelsohn, 2008مختلفی از جمله هند و برزیل )

 Kurukulasuriya( و همچنین در سطح قاره آفریقا )Kurukulasuirya and Ajwad, 2006، سریلانکا )Eid, 2007(، مصر ))2007

et al. 2006( و آمریکای لاتین )Seo and Mendelsohn, 2008پذیری مناسب ( انجام شد و نتایج مطالعات حاکی از قابلیت و انعطاف
 در شبیه سازی متغیرهای مورد نیاز در سیستم های حسابداری آب است. SWATمدل 

SWAT بینی اثر اقدامات مدیریتی متنوع )مدیریت کاشت و برداشت، مدیریت نیمه توزیعی بوده که توانایی پیش مدلی مفهومی و
مدیریت  ها،ای، مدیریت سموم و افت کشای و نقطههای غیر نقطهآبیاری، مدیریت کود دهی، مدیریت آبخیزداری، مدیریت آلاینده

های مختلف، با شرایط متنوع خاک و پوشش گیاهی و کیفیت آب در حوضهالگوی زراعی، مدیریت چرای دام و غیره(  بر کمیت 
شده و با توجه به باز بودن کد برنامه و قابلیت اصلاح فرآیندها  کشاورزی آمریکا توسعه داده دپارتمانباشد. این مدل در را دارا می

سازی حوضه، ابتدا آن را به چند برای شبیه SWATهای متعددی از آن منتشرشده است. مدل و روابط مورد استفاده در آن، نسخه
( HRU) 1کند. هر زیر حوضه نیز بسته به میزان تنوع به چند قسمت دیگر به نام واحد پاسخ هیدرولوژیکیزیر حوضه تقسیم می

ند تهای درون هر زیرحوضه هستند که دارای نوع خاک، کاربری اراضی و شیب یکسانی هسشود. این واحدها قسمتتقسیم می
(Arnold et al., 1998 .)  در مدل نیز چرخه هیدرولوژیکی بر اساس معادله بیلان آب برای هرHRU  سازی شبیه 1طبق رابطه

 گردد:می

0 1
( )

t

t day surf a seep gwi
SW SW R Q E W Q


                                                                               )1( 

اند نیز به ترتیب عبارت gwQو  dayR ،surfQ ،aE ،seepWآب در خاک و  مقدار اولیه t ،0SWمقدار آب در خاک در زمان  tSWکه در آن 
یرزمینی های زتعرق، آب نفوذ یافته از خاک به لایه آب غیر اشباع و آب برگشتی از آب -از مقدار بارندگی، رواناب سطحی، تبخیر

 .iدر زمان 

سازی مقادیر ، شبیه2رسد. مرحله اول یا فاز زمینمیدر دو مرحله به انجام  SWATهیدرولوژیکی حوضه آبریز در  سازیشبیه
های ها در شبکهحرکت آن 3های اصلی مانند آب و رسوب از هر زیر حوضه به داخل مجاری زهکش و سپس مرحله روندیابیورودی

                                                           
 Hydrological Response Unit 

 Land Phase 

 Water Routing Phase 
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 گردد.زهکش تا خروجی حوضه را شامل می

 SWAT-FARSتوسعه بسته نرم افزاری -2-4
های آبریز، با توجه به شرایط خاص منطقه مطالعاتی سازی در مقیاس حوضهبرای شبیه SWATدل های مناسب مرغم ویژگیعلی

و همچنین اهداف مطالعه، تغییراتی در کد برنامه به منظور تدقیق و تطبیق مدل با شرایط منطقه صورت گرفت. بر این اساس 
ای هضه، تنظیم مدل با توجه به روند تغییرات نقشهسازی شرایط هیدرولوژیکی در سطح حواصلاحاتی در مدل به منظور شبیه

افزاری صورت گرفت و بسته نرم +WAهای مورد انتظار سیستم حسابداری آب کاربری اراضی و همچنین استخراج خروجی
SWAT-FARS  این اصلاحات شامل انجام تغییراتی در ماژول آب زیرزمینی ( 2توسعه داده شد ) شکل .SWAT  منظور به

ای مختلف هها و تبادلات حجم آب زیرزمینی بین زیرحوضهسازی اندرکنشسازی روزانه تراز آب زیرزمینی، ایجاد امکان شبیهشبیه
در  باشند. شرح کامل این اصلاحاتآبیاری مدل  به منظور تأثیرگذاری و همچنین محاسبه تلفات  آبی می ماژولو همچنین اصلاح 

 دسترس می باشد. ( در 1376مرجع دلاور و همکاران )

 

 SWAT-FARSبسته نرم افزاری  -2شکل 
 

 SWAT-FARSسازی مدل بندی و آمادهپیکره-2-1

ای از دادهبا استفاده از طیف گسترده +WAبه منظور بکارگیری آن در  استقرار سیستم حسابداری آب  SWAT-FARS آماده سازی مدل
خاک و  تغییرات کاربر اراضی حوضه،  سری زمانی دما و بارش روزانه، مدیریت ها و اطلاعات حوضه از جمله: نقشه تراز ارتفاعی، 

کشاورزی و آبیاری مناطق مختلف حوضه، مشخصات فیزیکی و بهره برداری از آبخوان ها، مصارف شرب و صنعت، مشخصات 
جامع و ملکرد مدل نیز واسنجی های ها انجام گرفت. به منظور اطمینان از عهای حوضه و نحوه بهره برداری از آنسدها و دریاچه

با استفاده از پتانسیل اطلاعات مشاهداتی موجود در کشور  شامل : دبی رودخانه ها، جریانات پایه، عملکرد و تبخیر و  چند وجهی
 تعرق محصولات، تغییرات تراز و برداشت از آبخوان ها و به تفکیک محدوده های مطالعاتی انجام گرفت.

و همچنین با توجه به  ASTERمتری  30حوضه با اندازه سلولی DEM بندی حوضه با استفاده از نقشهپیکره در مطالعه حاضر 
های مطالعاتی به منظور تطابق بیشتر با شرایط واقعی و مدیریت ها و محدودههای هیدرومتری، سدها، ایستگاهموقعیت رودخانه

های نقشه 1های همگن هیدرولوژیکی با استفاده از برهمنهیه، واحدبندی حوضفعلی حوضه صورت گرفت. پس از تهیه پیکره
DEMبرداری از سدها، نحوه مدیریت های هواشناسی، مصارف،  بهرهها داده، خاک و کاربری اراضی استخراج و با توجه به آن

گردید. بر غیره در مدل اعمال های مختلف اعم از آب زیرزمینی، مخزن، برف و همچنین پارامترهای موردنیاز در بخش زراعی و
های ها نیز از نقشهHRUها به زیرحوضه تقسیم شد. برای تقسیم زیرحوضه 66بختگان به -این اساس کل حوضه آبریز طشک

                                                           
 Overlay 

 



 الات دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آبمق

344 

HRUاستفاده گردید. بعد از تشکیل  FAOبه همراه نقشه خاک  2016و  2002و  1782های کاربری اراضی حوضه مربوط به سال

های گیاهی، خاکشناسی، آب زیرزمینی، مدیریتی و ارامترهای مربوط به هر کدام از اجزای اصلی مدل شامل پارامترها در ادامه پ
و منابع دریافت آن ها ذکر شده  ( به اختصار داده ها2های موجود به مدل معرفی گردید.  در جدول )رودخانه بر اساس آمار و داده

 است.  
 

   SWAT-FARSه در تهیه مدل های مورد استفادداده -2جدول 

 منبع های مورد استفادهداده
 Asterمتری  30با دقت  DEMنقشه  DEMنقشه 

 نقشه کاربری اراضی
کلاس کاربری و دو نقشه  7با  1383ها و مراتع سال سازمان جنگل

برای  LANDSAT 8 ایکاربری استخراج شده از تصاویر ماهواره
 1366و  1374های سال

 کلاس خاک 13با  FAO-UNESCOنقشه بروز شده  نقشه خاک

 اطلاعات روزانه هواشناسی
های سینوپتیک، کلیماتولوژی متعلق به سازمان هواشناسی کشور، ایستگاه

 سنجی و تبخیرسنجی وزارت نیروهای باراناطلاعات ایستگاه

 شرکت مدیریت منابع آب ایران هاهای هیدرومتری رودخانهداده

 زی و مدیریتیاطلاعات کشاور
ریزی آبیاری و کود دهی، الگوی کشت، تاریخ کشت و برداشت، برنامه

منبع تأمین آب و تناوب زراعی  و عملکرد محصولات به تفکیک هر 

 محدوده مطالعاتی

 محصول زراعی( 11محصول باغی و  2محصول آبی )  18

 محصول زراعی( 4محصول باغی و  3محصول دیم ) 2

(، جهاد کشاورزی استان شیراز و بازدیدهای 1372طرح جامع آب کشور )
 میدانی

ها و تغییرات تراز آب زیرزمینی و مخازن اطلاعات مشخصات آبخوان
 ذخیره سطحی

 شرکت مدیریت منابع آب ایران

 مصارف شرب و صنعت
شرکت مدیریت منابع آب ایران ، مطالعات بهنگام سازی حوضه )فارساب 

 (1373صنعت 

 سند ملی آب انسیل محصولات در هر محدوده مطالعاتیتبخیر و تعرق پت

 

 نتایج و بحث-9

 SWAT-FARSواسنجی و اعتبارسنجی مدل -9-1

-SUFI( و با استفاده از الگوریتم Abbaspour et al., 2007)  SWAT-CUPافزار  تحلیل حساسیت و واسنجی مدل با استفاده از نرم

II مل های مشاهداتی موجود شاالامکان با توجه به پتانسیل دادهبه صورت جامع و حتی سنجی مدلانجام گرفت. واسنجی و اعتبار
های هیدرومتری، تراز آب زیرزمینی، دبی پایه، تبخیر و تعرق پتانسیل و واقعی و عملکرد محصولات در منطقه مطالعاتی دبی ایستگاه

رد. در گام گیسنجی آن طی یک فرایند چند مرحله انجام می انجام گرفت. بدین منظور پس از تنظیم اولیه مدل، واسنجی و اعتبار
ها، واسنجی مدل صرفاً با سازی جریانات سطحی و آب زیرزمینی و اندرکنش آناول به منظور اطمینان از عملکرد مدل در شبیه

د مدل در بخش اول در گام دوم، گیرد. پس از اطمینان از عملکرهای دبی، دبی پایه و تراز آب زیرزمینی انجام میاستفاده از داده
ذیرد. با توجه پواسنجی مدل در برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل و واقعی و عملکرد محصولات با استفاده از پارامترهای مؤثر انجام می

ازی سهای اقلیمی و هیدرولوژیکی، دوره شبیههای کاربری در دسترس و دوره دسترسی دادهبه نحوه تنظیم مدل براساس نقشه
در نظر گرفته شد.  1در نظر گرفته شد. از این دوره، دو سال اول به عنوان گرم کردن مدل 2014تا  1780های مدل بین سال

( نیز 2014تا  2006سال انتهای دوره ) 7( صورت گرفت و 2006الی  1783ساله اول ) 22واسنجی مدل در این مطالعه برای دوره 
های جام گرفت. ارزیابی میزان تطابق نتایج در هر مرحله از واسنجی نیز با استفاده از شاخصسنجی عملکرد مدل انبرای اعتبار

                                                           
1 Warm-up period 
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( انجام گرفت. مراحل واسنجی مدل در RMSE( و ریشه میانگین مجذور خطاها )NS(، نش ساتکلیف )R2آماری ضریب تبیین )
گردد نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه می 6 تا 4و نمونه نتایج حاصل از واسنجی و اعتبار سنجی مدل در اشکال  3شکل 

ه های کلیدی بیلان آبی و همچنین عملکرد محصولات حوضنتایج واسنجی مدل حاکی از مطلوبیت نتایج مدل در شبیه سازی مولفه
 می باشد.  

 

 چارچوب کلی فرایند آماده سازی و  واسنجی مدل -9شکل 
 

 

 برای شبیه سازی دبینتایج  اعتبار سنجی مدل  -4شکل 
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 نتایج  اعتبار سنجی مدل برای شبیه سازی تغییرات تراز آب زیر زمینی -1شکل  

 

 
الف( مقایسه مقادیر مشاهداتی تبخیر و تعرق گزارش شده در سند ملی آب )نمودار جعبه ای( و میانگین  تبخیر و  -2شکل 

قاط قرمز رنگ(، ب( مقایسه مقادیر مشاهداتی عملکرد )ن  SWAT-FARS تعرق پتانسیل شبیه سازی شده توسط مدل 

 )نقاط قرمز رنگ(  SWAT-FARSمحصولات )نمودار جعبه ای( و میانگین  عملکرد شبیه سازی شده توسط مدل 

 

 SWAT-FARSحسابداری آب حوضه در شرایط تاریخی بر مبنای نتایج مدل -9-2

 گزارش پایه منابع و مصارف-9-2-1
شود. نشان داده می 2در شکل  2014تا  2002و  2006تا  1786، 2014تا  1786و مصارف برای سه دوره زمانی گزارش پایه منابع 

میلیارد مترمکعب در دوره اول  62/10باشد که حجم درصدی بارش ورودی به حوضه می 6ها، کاهش حدود ترین تفاوتاز مهم
های وره دوم رسانده است. در ادامه و با در نظر گرفتن تغییرات در مؤلفهج( در د 2میلیارد مترمکعب )شکل  17/10ب( را به  2)شکل 

 7میلیون متر مکعبی )  760ذخیره حوضه، شامل تغییرات حجم ذخایر سطحی، زیرزمینی، برفی و رطوبت خاک، کاهش حدود 
ی بارش، عمدتاً به بیلان ب و ج( که به دلیل تفاوت آن با ورود 2شود )شکل درصدی( در ورودی خالص آب حوضه مشاهده می

و ها، حوضه با دمنفی ذخایر آب زیرزمینی و سطحی حوضه )سدها و دریاچه کافتر( در دوره دوم مرتبط بوده است. در مقابل ورودی
باشد. طی دو دوره خروجی عمده مواجه است که اولین و در عین حال موثرترین آن به تبخیر و تعرق طبیعی اراضی مربوط می

شود که ناشی از درصد کاهش یافته است. البته بعضا در اجزاء آن افزایش هم دیده می 3/4رد بررسی، این مولفه حدود زمانی مو
 6ها نظیر اراضی کشاورزی دیم و آبی بوده است. اما اثر تغییر در شرایط اقلیمی حوضه )کاهش تغییرات سطح برخی کاربری

گردد که این مؤلفه کاهش کند. مشاهده میؤلفه آب قابل مدیریت خودنمایی میدرصدی بارش ورودی در دوره دوم(، در تغییر م
درصدی را تجربه نموده و در عین حال انتظار است تا در این شرایط، مصارف مدیریت شده آب کشاورزی در سطح حوضه )در  23

اهش قابل رغم کبل توجه این است که علیتعرق تکمیلی( و حقابه دریاچه را تأمین نماید. در همین راستا، نکته قا-قالب تبخیر
درصد کاهش  77دهد و در مقابل جریان خروجی حوضه تا درصدی را نشان می 63تعرق تکمیلی افزایش -توجه آن، مؤلفه تبخیر

ه، تتوان گفت، در شرایطی که به واسطه تغییر شرایط اقلیمی، منابع آب قابل مدیریت حوضه کاهش یافیافته است. بدین ترتیب می
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نه تنها مصارف مدیریت شده آب در حوضه کاهش نداشته، بلکه به میزان قابل توجهی نیز به آن افزوده شده و در این بین، جریان 
ای بوده که تحت فشار هر دو عامل قرار گرفته است. به عبارت دیگر، ورودی خروجی به عنوان تأمین کننده حقابه دریاچه، مؤلفه

 های دریاچه متحملهش یافته و مصارف مدیریت شده آن افزایش یافته و بار فشار هر دو را ورودیسیستم منابع آب حوضه کا
 شده است.

 

 a )2014-1786 ،b )2006-1786گزارش پایه منابع و مصارف سیستم حسابداری آب برای شرایط متوسط دوره زمانی  -2شکل 
 دهد.را نشان می 1786-2006ها با دوره رانتز اختلاف مولفه* مقادیر داخل پ( )میلیارد مترمکعب c )2014-2002و 

 

 تعرق-گزارش تبخیر -9-2-2

گزارش تبخیر تعرق شامل تفکیک مصارف آب در سطح حوضه و در دو بخش مختلف قابل مدیریت و غیر قابل مدیریت آن 
های دهد. مولفهها را نشان میییرات آنوضعیت حوضه را از منظر این گزارش برای دو دوره مورد بررسی و تغ 8باشد. شکل می

های مختلف اراضی به چه صورت بوده است. دهد که کمیت مصارف آب حوضه به تفکیک کاربریسمت چپ شکل نشان می
دهد درصد افزایش نشان می 38گردد که تغییرات عمده این بخش در مصارف بخش اراضی مدیریت شده آبی بوده که ملاحظه می

یز به باشد. سمت راست گزارش نصل افزایش سطح زیرکشت آبی حوضه و آب مصرف شده ناشی از آبیاری بیشتر میکه عمدتاً حا
 ها، تعرق به عنوان بخشدهد. برای این تحلیلهای سودمند و غیرسودمند مصارف آب در سطح حوضه را نشان میتفکیک، بخش

سطوح مختلف )خاک، مخازن و ...( به عنوان مصارف غیر سودمندی که مؤثر در تولید گیاهی در قالب مصارف سودمند و تبخیر از 
رغم کاهش آب قابل مدیریت حوضه که در گزارش قبلی مورد اشاره قرار گردد، در نظر گرفته شده است. علیمنجر به تولید نمی

 30ر عمده متوجه افزایش درصدی را تجربه نموده که دلیل آن، به طو 12گرفت، مصارف سودمند حوضه در دوره دوم افزایش 
 تر بوده است. دردرصدی تعرق گیاهان در سطح اراضی کشاورزی به واسطه گسترش سطح اراضی، افزایش گیاهان پرمصرف

مقابل، تعرق گیاهان در اراضی طبیعی )مراتع( به واسطه کاهش سطح )جزئی( و تأمین کمتر منابع رطوبتی مورد نیاز )ناشی از 
میلیارد  6/4ترین مؤلفه با حجم حدود دهد. در بخش مصارف غیرسودمند حوضه، مهمرصد افت را نشان مید 13ها(، کاهش بارش

شود. مقدار این مؤلفه نیز عمدتاً تحت درصد از کل سهم این مصارف را شامل می 84مترمکعب مربوط به تبخیر از خاک بوده که 
بالا رفتن سطح زیرکشت و حجم آبیاری اثرات افزایشی بر آن داشته،  درصد افت داشته است. البته 6/6تاثیر کاهش بارش، حدود 

ها نبوده است. بخش قابل ملاحظه دیگر از مصارف غیرسودمند حوضه، مربوط به تلفات اما در حد تبعات منفی ناشی از کاهش بارش
دهد. این تغییر نیز بر اثر کاهش می درصد افزایش را بین دو دوره زمانی نشان 60باشد که تقریبا از پیکره های آبی حوضه می

a) b) 

c) 
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حجم محسوس آب دریاچه کافتر و افزایش توان تبخیری آن و همچنین آبگیری سد ملاصدرا در دوره دوم بوده است. تبخیر از 
 دهد. منابع آب زیرزمینی حوضه نیز در دوره دوم اندکی افزایش را نشان می

 

 

 a )2014-1311 ،b )2002-1311ری آب برای شرایط متوسط دوره زمانی تعرق سیستم حسابدا-گزارش تبخیر -1شکل 

 )میلیارد مترمکعب( c )20014-2009و 
 

 گزارش برداشت -9-2-9

از منابع مختلف، چرخه مصرف بخشی از آن و برگشت مابقی را در قالبی  گزارش برداشت اطلاعاتی در خصوص مقدار برداشت
دهد. بختگان نشان می -ش برداشت دو دوره زمانی مورد بررسی را برای حوضه آبریز طشکگزار 7دهد. شکل استاندارد ارائه می

درصد افزایش  6/12و  6/24مقدار برداشت از منابع زیرزمینی و کل برداشت برای آبیاری اراضی کشاورزی در دوره دوم به ترتیب
ضی زیر کشت آبی که در طول زمان توسعه یافته، صورت یافته است. این افزایش برداشت به منظور تأمین آب مورد نیاز برای ارا

گرفته است. این در حالی است که با توجه به کمبود منابع آب سطحی در دوره دوم به ویژه در مناطق پایین دست حوضه میزان 
ت ( و تلفاتعرق تکمیلی-درصد کاهش یافته است. بر این اساس، مقدار مصارف آب )تبخیر 12برداشت از آب سطحی به میزان 

درصد افزایش یافته است. تلفات انتقال و کاربرد آب آبیاری )شامل تبخیر مستقیم و نشت منتهی به تبخیر  34حدودا در دوره دوم 
های انتقال، تبخیر آب پیش از نفوذ در خاک مزرعه و سایر موارد( به دلیل بالا های هرز در داخل کانالو یا مصرف توسط علف

آب )خصوصا افزایش سهم آب سطحی که توأم با تلفات بیشتری به دلیل نیاز به انتقال و مسائل مربوط به رفتن حجم برداشت 
 میلیون مترمکعب رسیده است. 666به  460درصد افزایش داشته و از  11باشد(، در حدود های آبیاری سطحی میشبکه

ر پردازد که دمنابع آب قابل استحصال حوضه میآخرین بخش این گزارش، به میزان برگشت بخشی از آب برداشت شده به 
گیرد. این بخش عمدتا در تحلیل راندمان کلاسیک آبیاری به عنوان تلفات در نظر بسیاری موارد به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی

ی حوضه خارج نشده شود؛ چرا که از چرخه آب، اما در عمل جزو تلفات واقعی آب محسوب نمی(Lankford, 2012شود )گرفته می
درصد  38دهد، در حدود . تحلیل انجام شده نشان می(and Keller, 1995 Kellerو قابلیت بازیابی و استفاده مجدد آن وجود دارد )

گیرد که با توجه به افزایش مقدار آب بختگان در این قالب قرار می -آب برداشتی برای آبیاری در حوضه آبریز دریاچه طشک
درصد افزایش یافته است. بخش عمده آب برگشتی  36طول زمان، مقدار آن در دوره دوم نسبت به دوره اول حدود برداشتی در 

 گردد. درصد( به منابع زیرزمینی برمی 78)بالغ به 
 

a) b) 

c) 
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( cو  a )2014-1311 ،b )2002-1311گزارش برداشت سیستم حسابداری آب برای شرایط متوسط دوره زمانی -3شکل 

 ()میلیارد مترمکعب 20014-2009
 

 +WAنشانگرهای عملکردی سیستم حسابداری  -9-2-4

اند. لازم به ذکر است ها در دو دوره زمانی محتلف ارائه شدهنشانگرهای هر گزارش همراه با شرح و نحوه محاسبه آن 2در جدول 
وص دست نیز لازم بود. این مورد در خصبی پایینکه برای برخی نشانگرهای گزارش منابع و مصارف در نظر گرفتن مقدار تعهدات آ

میلیون مترمکعب بطور سالیانه در  342حوضه مورد مطالعه، حقابه زیست محیطی دریاچه طشک بختگان در شرایط نرمال، برابر 
 (. 1370نظر گرفته شده است ) اداره محیط زیست استان فارس، 

  

a) b) 

c) 
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 های زمانی مختلف حسابداری آب برای دورههای سیستم نشانگرهای مستخرج از گزارش -9جدول 

 مقدار دوره تحلیل روش محاسبه شرح عنوان نشانگر

 گزارش منابع و مصارف

نسبت آب قابل 
 مدیریت

چه نسبتی از ورودی خالص حوضه برای 
دست قابل مصرف و تامین تعهدات پائین

ریزی است؟برنامه  

آب قابل مدیریت

آب ورودی خالص
 

2006-1786  28/0  

2014-2002  23/0  

نسبت تغییر ذخایر 
 زیرزمینی

چه نسبتی از آب قابل مدیریت حوضه از 
های زیرزمینی منشا گرفته تغییر حجم آب

 است؟

تغییر حجم آب زیرزمینی

آب قابل مدیریت
 

2006-1786  023/0-  

2014-2002  16/0-  

نسبت آب قابل 
 مصرف

چه نسبتی از آب قابل تخصیص حوضه 
صارف داخل حوضه قابل استفاده برای م

باشد؟می  

آب قابل مدیریت − تعهدات پاییندست

آب قابل مدیریت
 

2006-1786  88/0  

2014-2002  86/0  

 نسبت مصرف
چه نسبتی از آب قابل تخصیص حوضه، 

 در سطح آن مصرف شده است؟
تعرق و تبخیر تکمیلی

آب قابل مدیریت − تعهدات پاییندست
 

2006-1786  47/0  

2014-2002  77/0  

نسبت تامین 
دستتعهدات پایین  

چه نسبتی از تعهدات آبی حوضه به 
دست تامین شده است؟پایین  

 جریان خروجی

 تعهدات پاییندست
 

2006-1786  42/4  

2014-2002  03/0  

 گزارش تبخیر تعرق
نسبت تعرق 

)سودمندی مصرف 
 حوضه(

تعرق حوضه صرف -چه بخشی از تبخیر
گیاهان شده است؟ )چه میزان از تعرق 

 مصارف آب حوضه سودمند بوده است؟(

 کل تعرق

کل تبخیر و تعرق
 

1777-1788  41/0  

2007-1777  43/0  
نسبت تعرق 

کشاورزی)سودمندی 
مصرف بخش 

 کشاورزی(

تعرق حوضه صرف -چه بخشی از تبخیر
تعرق گیاهان شده است؟ )چه میزان از 

ه است؟(مصارف آب حوضه سودمند بود  

تعرق کشاورزی

کل تبخیر تعرق کشاورزی
 

1777-1788  81/0  

2007-1777  81/0  

نسبت مصارف قابل 
 مدیریت

چه بخشی از مصارف آب حوضه در سطح 
 اراضی تحت مدیریت اتفاق افتاده است؟

 تبخیر و تعرق اراضی مدیریت شده

کل تبخیر و تعرق
 

1777-1788  23/0  

2007-1777  31/0  

تعرق -بت تبخیرنس
 کشاورزی

چه بخشی از مصارف آب حوضه صرف 
 تولید محصولات کشاورزی شده است؟

تبخیر و تعرق کشاورزی
∗

کل تبخیر و تعرق
 

1777-1788  23/0  

2007-1777  28/0  

تعرق -نسبت تبخیر
 کشاورزی آبی

چه بخشی از مصارف آب کشاورزی 
 حوضه از محل آبیاری تامین شده است؟

تبخیر و تعرق کشاورزی آبی
∗∗

تبخیر و تعرق کشاورزی
 

1777-1788  83/0  

2007-1777  82/0  

 گزارش برداشت

نسبت برداشت آب 
 زیرزمینی

چه بخشی از کل برداشت آب آبیاری از 
 آب زیرزمینی حوضه بوده است؟

برداشت از آب زیرزمینی

مجموع برداشت آب کشاورزی
 

2006-1786  66/0  

2014-6200  88/0  

 راندمان مزرعه
چه بخشی از آب برداشت شده برای 

تعرق گیاهان زراعی -آبیاری صرف تبخیر
 شده است؟

تبخیر و تعرق تکمیلی اراضی آبی

مجموع برداشت آب کشاورزی
 

2006-1786  40/0  

2014-2006  46/0  

ایراندمان حوضه  

چه بخشی از آب مصرف شده آبیاری 
راعی شده تعرق گیاهان ز-صرف تبخیر

 است؟

تبخیر و تعرق تکمیلی اراضی آبی

مجموع برداشت آب کشاورزی − آب برگشتی
 

2006-1786  23/0  

2014-2006  86/0  

 نسبت آب برگشتی
چه بخشی از آب برداشت شده برای 

آبیاری مجددا به منابع آب قابل استحصال 
 حوضه بازگشته است؟

آب برگشتی

مجموع برداشت آب کشاورزی
 

2006-1786  43/0  

2014-2006  40/0  

  تعرق کل اراضی کشاورزی )دیم و آبی( حوضه در طول دوره رشد گیاه-تبخیر *             
 تعرق اراضی آبی حوضه در طول دوره رشد گیاه-تبخیر **             
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بت ی، نسبت آب قابل مصرف، نسنشانگر نسبت آب قابل مدیریت، نسبت تغییر ذخایر زیرزمین 6گزارش منابع و مصارف شامل 
دهد ، تحلیل نشانگرهای مربوط به این گزارش نشان می8باشد. با توجه به جدول دست میمصرف و نسبت تامین تعهدات پایین

درصد  23درصد بوده که در دوره دوم به  28ساله اول برابر با  22که مقدار نشانگر نسبت آب قابل مدیریت برای دوره زمانی 
بر  باشد، هر چند تغییرات کاربری اراضی نیز تا حدیها میدا کرده است. این تغییر عمدتاً متأثر از کاهش نسبی بارندگیکاهش پی

درصد از  6توان نتیجه گرفت حوضه طشک بختگان آن تاثیرگذار بوده است. با مقایسه مقدار این نشانگر بین دو دوره زمانی می
د را از دست داده است. البته بایستی به این نکته نیز توجه نمود که نشانگر مذکور بر اساس ظرفیت تولید منابع قابل مدیریت خو

درصدی آن به معنی کاهش مقدار  6سنجش مقدار آب قابل مدیریت به کل ورودی خالص آب حوضه تعریف گردیده و کاهش 
زان دار نشانگر نسبت تغییر ذخائر زیرزمینی که میمشابه در مقدار آب قابل مدیریت حوضه بین دو دوره زمانی مورد بحث نیست. مق

بوده که بیانگر بیش برداشت نسبی این ذخائر  023/0دهد در دوره زمانی اول پایداری منابع آب زیرزمینی حوضه را نشان می
محل افت ذخیره درصد از کل آب قابل مدیریت حوضه از  16دهد که حدود باشد. اما در دوره دوم مقدار این نشانگر نشان میمی

میلیون مترمکعب از شواهد شرایط  320است. کاهش حجم منابع آب زیرزمینی به میزان  این منابع )اضافه برداشت( تأمین شده
باشد. نشانگر نسبت آب قابل مصرف گویای نسبتی از آب قابل مدیریت حوضه است که با ناپایدار در حوضه طی این دوره می

باشد. به عبارت دیگر، بخشی از آب قابل مدیریت حوضه است که ست، در داخل آن قابل مصرف میدهای پایینرعایت حقابه
درصد  88/0دهد که امکان مصرف تعهدی در پائین دست به تأمین آن وجود ندارد. مقدار این نشانگر برای دوره اول نشان می

میلیون متر مکعب در سال حقابه  342دست )دات پائینبرداری حوضه در داخل آن، در حالت تأمین کامل تعهمنابع قابل بهره
درصد منابع قابل  86دریاچه( وجود داشته است. اما در دوره دوم، با فرض قبول مقدار قبلی به عنوان حقابه دریاچه، این میزان به 

 ه ذکر است مقادیر نسبت آبدست بوده است. لازم ببرداری حوضه در داخل آن وجود داشته و مابقی جزو حقابه تعهدی پایینبهره
قابل مصرف با در نظر گرفتن حقابه دریاچه در شرایط نرمال محاسبه شده است و در صورت مد نظر قراردادن حقابه دریاچه در 

میلیون متر مکعب( نسبت آب قابل مصرف حوضه کاهش خواهد یافت. مقدار نشانگر نسبت مصرف حوضه  200شرایط ترسالی )
درصد بوده و به عبارت دیگر، حدود نیمی از آب قابل تخصیص در آن مصرف شده و لذا امکان توسعه  47بر با برای دوره اول برا

باشد که نشان درصد می 77مصارف آب در سطح حوضه در این دوره وجود داشته است. اما در دوره دوم، مقدار شاخص برابر با 
 342دست )ه استفاده شده و در واقع، تمامی تعهدات آبی حوضه به پاییندهد، در این دوره بیش از حد مجاز از منابع آب حوضمی

دست بختگان( در داخل آن به مصرف رسیده است. نشانگر  نسبت تامین تعهدات پایین -میلیون مترمکعب حقابه دریاچه طشک
درصد بوده است. بدین  446با  دست حوضه تأمین شده برای دوره اول برابرکه مبین آن است که چه سهمی از تعهدات آبی پایین

دست را ) در شرایط در نظر گرفتن حقابه نرمال دریاچه( تأمین کرده است. اما برابر تعهد موجود به پایین 6/4ترتیب حوضه حدود 
 بختگان-درصد از حقابه دریاچه طشک 78دهد، حوضه در این دوره درصد کاهش یافته که نشان می 3در دوره دوم، این میزان به 

 را نتوانسته تأمین نماید.
تعرق -گزارش تبخیر تعرق شامل نشانگرهای نسبت تعرق، نسبت تعرق کشاورزی، نسبت مصارف قابل مدیریت، نسبت تبخیر

ت تعرق که دهد که نشانگر نسبباشد. تحلیل نشانگرهای این گزارش نشان میتعرق کشاورزی آبی می-کشاورزی و نسبت تبخیر
های باشد برای دورهد آب برای تولیدات گیاهی )اعم از زراعی و طبیعی(، از کل مصارف آب حوضه میمبین سهم مصارف سودمن

درصدی مصارف سودمند آب از کل مصارف  40باشد و گویای سهم حدود درصد می 43و  41زمانی اول و دوم به ترتیب برابر با 
نشانگر نسبت تعرق کشاورزی )سودمندی مصرف بخش کشاورزی(  آب حوضه بوده و در طول زمان تغییر چندانی نداشته است. مقدار

درصدی برای کاهش مصارف غیر  17درصد می باشد که حاکی از پتانسیل حدود  81های زمانی اول و دوم حدود نیز برای دوره
بتی از هد چه نسدباشد. مقدار نشانگر نسبت مصارف قابل مدیریت که نشان میوری در این بخش میسودمند جهت افزایش بهره

درصد  23مصارف آب حوضه در اراضی تحت مدیریت انسانی )شامل اراضی دیم و آبی( مصرف شده است در دوره اول برابر با 
بوده و بدین معنی است که کمتر از یک چهارم از مصرف آب حوضه در اراضی تحت مدیریت صورت گرفته است. با توسعه اراضی 

یابد که حاکی از افزایش امکان مدیریت مصارف آب درصد افزایش می 31وم، مقدار این نشانگر به کشاورزی آبی و دیم در دوره د
درصد بدست  28و  23های اول و دوم به ترتیب برابر با تعرق کشاورزی برای دوره-باشد. مقدار نشانگر نسبت تبخیرحوضه می
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مچنین، به دلیل افزایش سطح زیر کشت آبی و دیم در آمده که نشان از  سهمی  معادل یک چهارم کل مصارف حوضه است. ه
صارف آب دهد چه نسبتی از متعرق اراضی آبی نشان می-دوره دوم، مقدار شاخص اندکی افزایش یافته است. نشانگر نسبت تبخیر

درصد بدست  82و  83های اول و دوم به ترتیب برابر با بخش کشاورزی از آبیاری تأمین شده است. مقدار این نشانگر برای دوره
ید توان نتیجه گرفت اتکای تولباشد. همچنین میآمده که حاکی از وابستگی شدید تولید کشاورزی به آبیاری در منطقه می

 محصولات کشاورزی به آبیاری در دوره دوم افزایش یافته است.
سبت آب برگشتی در گزارش برداشت نشان ای و نتحلیل نشانگرهای نسبت برداشت آب زیرزمینی، راندمان مزرعه، راندمان حوضه

دهد که مقدار نشانگر نسبت برداشت از آب زیرزمینی که مبین میزان اتکای آب برداشتی برای آبیاری در سطح حوضه به منابع می
دوم درصد از برداشت آب کشاورزی از منابع زیرزمینی بوده است در دوره  66آب زیرزمینی حوضه است برای دوره اول که حدود 

درصد افزایش پیدا کرده و اتکای برداشت آب کشاورزی به منابع زیرزمینی بیشتر شده است. از طرفی مقدار نشانگر راندمان  88به 
تواند بدلیل اتکاء بیشتر به منابع درصد بدست آمده است که ارتقاء آن در دوره دوم می 46تا  40مزرعه برای هر دو دوره در حدود 

دهد که چه میزان از آبی که در اراضی کشاورزی آبی برداشت گردیده، ای نیز نشان مینشانگر راندمان حوضه آب زیرزمینی باشد.
تعرق گیاهان کشاورزی شده است. مزیت این نشانگر، در نظر گرفتن سهم آب برگشتی و عدم لحاظ نمودن آن به -صرف تبخیر

درصد بوده اما با  23مقدار این نشانگر در دوره زمانی اول در حدود  باشد.عنوان تلفات واقعی آب برداشت شده برای آبیاری می
درصد رسیده است. مقدار  86افزایش مصارف آبی و در نظر گرفتن نقش بازچرخانی آب در شرایط کمبود منابع آبی دردوره دوم به 

دهد برآورد گردیده است. این امر نشان میدرصد  40نشانگر نسبت بازیابی نیز برای دو دوره زمانی تقریبا مشابه بوده و در حدود 
 گردد.مقدار قابل توجهی از آب برداشتی برای کشاورزی به منابع آب سطحی و زیرزمینی حوضه برمی

 

 گیرینتیجه -4
 سازی و سازماندهیهای اطلاعاتی و مسائل موجود در زمینه یکپارچههای آبی فعلی و پیش رو در کشور و از طرفی ضعفبحران

زوم وجود  های مدیریتی، لاعات مدیریتی بین بخشی، تخمین صحیح منابع و مصارف منابع آب و همچنین ارزیابی جامع گزینهاطل
سازد.  در این های مدیریتی را فراهم آورد را آشکار میگیریها و جهتگیریهایی که امکان بهبود تصمیمها و زیر ساختابزار

ی های معمول و سنتی بیلان آبی به صورت محدود صرفاً بعد هیدرولوژیکی اطلاعات مستخرج از شیوهمدیریت منابع آبی بر مبنازمینه 
های مختلف بهره برداری از منابع آب از های آبی را از منظر عرضه و برداشت آب مورد توجه قرار داده اند عموماً تأثیر جنبهسیستم

دهند. این در حالی است که رویکردهای حسابداری آب علاوه بر تمرکز قرار نمیوری و مسائل مرتبط به آن را مورد توجه منظر بهره
های آبی و های هیدرولوژیکی چارچوبی مفهومی را برای سازماندهی اطلاعات آب و برای مطالعه چند وجهی سیستمبر جنبه

های مطرح در زمینه حسابداری از جمله روش +WAنمایند. سیستم حسابداری آب های مختلف مصرف کننده آب ایجاد میبخش
های ابلیتشود که به دلیل قآب و به عنوان نسخه اصلاح شده سیستم حسابداری آب موسسه بین المللی مدیریت آب شناخته می

بطوریکه سازمان جهانی خواربار و  مورد توجه قرار گرفته است ویژه و کاربردی آن به ویژه در خصوص صرفه جویی واقعی آب

های جاری خود آن را مورد استفاده قرار داده است. مطالعه حاضر تلاشی در جهت استقرار این سیستم حسابداری برای طرحکشاورزی 
در سطح یک حوضه آبریز در کشور  )حوضه آبریز طشک بختگان( با استفاده از یک رویکرد مدلسازی مفهومی با بکارگیری مدل 

ی هاامکان مناسبی را برای تحلیل توأم شرایط آبی حوضه و سیستمویکرد این رباشد.  می SWAT-FARSویژه سازی شده 
سازی جامع برای شبیه SWAT-FARSآورد. مدل کشاورزی و بررسی راهبردهای مختلف مدیریتی را در سطح حوضه فراهم می

ه، نقش ه بودن حوضبختگان، همچون گستردگی و تنوع کاربری اراضی، بست-های بیلان آبی و شرایط خاص حوضه طشکمؤلفه
های زیرزمینی در منطقه و تغییرات قابل توجه در آن، وجود مناطق کارستی و دینامیک کاربری اراضی در حوضه توسعه پر رنگ آب

 کند. فراهم می  WA+یافته است و امکان ارائه و تحلیل نتایج حاصل را در چاچوب سیستم حسابداری آب 

 دهد که حوضه آبریز طشک بختگان مشابههای زمانی مورد بررسی نشان میپایلوت در دورهتحلیل نتایج حسابداری آب در حوضه 
سد. منابع ربسیاری از حوضه های آبریز در کشور یک حوضه بسته است یعنی تقریبا تمام آب قابل مدیریت حوضه به مصرف می

                                                           
1 Real Water Saving 
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رغم کاهش قابل درصد کاهش یافته است اما علی 23آب قابل مدیریت حوضه در نیمه دوم دوره بررسی نسبت به نیمه اول حدود 
درصد افزایش داشته است و در مقابل جریان خروجی  63تعرق تکمیلی( -توجه آب قابل مدیریت، مصارف آب کشاورزی ) تبخیر

توان گفت، در درصد افزایش یافته است. بدین ترتیب می 22کاهش و  77حوضه و تغییرات حجم آب زیرزمینی به ترتیب تا 
رایطی که به واسطه تغییر شرایط اقلیمی، منابع آب قابل مدیریت حوضه کاهش یافته، نه تنها مصارف مدیریت شده آب در ش

حوضه کاهش نداشته، بلکه به میزان قابل توجهی نیز بر آن افزوده شده و در این بین، جریانات خروجی به عنوان تأمین کننده 
شار هر دو عامل قرار گرفته است. به عبارت دیگر، ورودی سیستم منابع آب حوضه کاهش ای بوده که تحت فحقابه دریاچه، مؤلفه

های دریاچه متحمل شده است. علاوه بر این، افزایش یافته و مصارف مدیریت شده آن افزایش یافته و بار فشار هر دو را ورودی
ها دارد. از طرفی مصارف سودمند حوضه در اری از آنبردکسری مخزن آب زیرزمینی در دوره دوم نشان از وضعیت ناپایدار بهره

درصدی تعرق گیاهان در سطح  30درصدی را تجربه نموده که دلیل آن به طور عمده متوجه افزایش  12دوره دوم نیز افزایش 
ی طبیعی راضتر بوده است. در مقابل، تعرق گیاهان در ااراضی کشاورزی به واسطه گسترش سطح اراضی، افزایش گیاهان پرمصرف

درصد افت را نشان  13ها( )مراتع( به واسطه کاهش سطح )جزئی( و تأمین کمتر منابع رطوبتی مورد نیاز )ناشی از کاهش بارش
درصد  از کل سهم این مصارف  84ترین مؤلفه مربوط به تبخیر از خاک بوده که دهد. در بخش مصارف غیرسودمند حوضه، مهممی

هم دیگر این است که مقدار قابل توجهی از آب برداشتی برای کشاورزی مجدداً به چرخه منابع آب حوضه شود. نکته مرا شامل می
یابی به اهداف مدنظر است. متوسط به منظور دست "برداشت"تا  "مصرف"ریزی براساس گردد و تأکیدی بر لزوم برنامهبرمی

ای آبیاری در این منطقه رصد بوده است. اما نکته مهم راندمان حوضهد 42حدود  راندمان مزرعه اراضی فاریاب حوضه برای دو دوره
باشد. ارقامی مشابه با آنچه برای بسیاری از درصد می 80باشد که بدلیل نقش بازچرخانی قابل توجه آب در آن، رقمی حدود می

هد دده است. علاوه براین، نتایج نشان میها مانند نیل در خارج از کشور و زاینده رود و زرینه رود در داخل کشور گزارش شحوضه
د. به عبارت رسکه حوضه آبریز طشک بختگان یک حوضه بسته است یعنی تقریبا تمام آب قابل مدیریت حوضه به مصرف می

جاری  هایوجود نخواهد داشت و بعضی طرح "ذخیره واقعی آب"دیگر، با سطح و الگو کشت فعلی بخش کشاورزی، امکانی برای 
حتی اثرات عکس  توانندتوانند پایداری منابع آب را سبب شوند، بلکه میهای تحت فشار در منطقه نه تنها نمیتوسعه سیستم مانند

 هم داشته باشند. 
مجموعه تجربیات و دانش بومی مربوط به پیاده سازی سیستم حسابداری آب در حوضه های آبریز پایلوت در کشور، این ظرفیت 

در خدمت مدیریت آب کشور بخصوص در شرایط  SWAT-PARSت تا رویکرد مطرح شده با توسعه مدل ملی را فراهم نموده اس
، SWAT-PARSباشد؛ قرار گیرد. در این راستا ویژگی مهم مدل های شدیدی روبرو میخاص حاضر که منابع آب با محدودیت

ند زیر در پشتیبانی از تصمیمات کلان کشور در مدیریت هایی را مانباشد که ظرفیتمی (+WA)اتصال آن به سیستم حسابداری آب 
 آورد:منابع آب بوجود می

 برآورد منابع آب تجدیدپذیر در شرایط تاریخی، جاری و سناریوهای مختلف اقلیمی -
ها و  مصارف مفید و غیر مفید بخش کشاورزی در شرایط تاریخی، جاری و سناریوهای مختلف مدیریت بخش برداشت  برآورد-

 کشاورزی

 رزمینی(های آب زیکارهای مختلف در ایجاد پایداری منابع آب )مانند طرح ملی احیاء و تعادل بخشی سفرهسازی و ارزیابی راهشبیه-

 احیاء دریاچه ارومیه(  کارهای مختلف در ایجاد پایداری محیط زیست )مانند طرحسازی و ارزیابی راهشبیه-
 منابع و مصارف ایجاد ادبیات جدیدی در بیلان -

 گیردهایی که هر از چند سال یکبار برای آمار برداری صورت میکاهش هزینه-

 ساله( 6های توسعه های بالادستی که بر بخش آب موثر هستند )مانند برنامهسازی و ارزیابی برنامهشبیه-

حت فشار های آبیاری ترات جانبی توسعه سیستمهای توسعه برهم  )مانند اثها و طرحسازی و ارزیابی تبعات جانبی برنامهشبیه-
 های محیط زیستی(های آب زیرزمینی و حقابهبر تغذیه سفره

 ها و مناطق مطالعاتی(گیری در مرزهای مختلف )مرز حوضه آبریز، استانامکان دریافت اطلاعات و گزارش-
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 نیراآن در ا سازییادهتخاب روش مناسب و نقشه راه پآب و ان یمختلف حسابدار هاییستمس یبررس
 

 یحسن یوسف
 uhassani58@yahoo.com یرانمنابع آب ا یریتاقتصادی، مد هاییکارشناس ارشد دفتر بررس یعی،اقتصاد منابع طب یدکترای تخصص

 

 منابع آب یکپارچه یریتوم مدمفه سازییادهاز ابزارهای مهم پ یکیمختلف حسابداری آب به عنوان  هاییستماز آنجا که س
(IWRMبه شمار ) اعات داده ها و اطل یآوری، طبقه بندی، ثبت و گزارشدهمذکور )جمع هاییستمس یلمندی از پتانسبهره رود،می

 و مهایموجود، تصم یتکامل از وضع یمنابع آب بتوانند با آگاه یرانو مد یانکه متول آوردیم فراهم ( سازوکاری رایفیو ک یکم
حسابداری آب، مسائل و مشکلات  یستمهایو از شاخصهای بدست آمده از س یندنما اتخاذخود را در بخش آب  یاستیراهبردهای س

. با توجه ندینما یریتمد ینه( در مناطق مختلف را به صورت کارا و بهمحیطی-یستو ز یمنابع آب )اقتصادی، اجتماع بخشیینب
که  ینا غمیراست. عل یافتهسازمان ملل توسعه  ینو همچن مختلف آب در سطح کشورهایحسابداری  یستمس ینمهم، چند ینبه ا
 اند.همه آنها با عنوان حسابداری آب شناخته شده ولی یکنند،را دنبال م یحسابداری مذکور، اهداف متفاوت یستمهایاز س یکهر 
 جیتلف و سازمان ملل در قالب مقاله مذکور، نتاتوسط کشورهای مخ یافتهحسابداری آب توسعه  یستمهایاز پرداختن به س بعد
 یستمنوع س انتخاب شود،یبه آن پرداخته م یشتریو دقت ب یتکشورها با حساس ینای که در ااست که، نکته واقعیت ینا یایگو

. یباشدورها مکش یندر ا یوستهپ بهم یلیچارچوب تحل یکمنابع آب در  یکپارچه یریتسازی مفهوم مد پیاده کارا و مؤثر به منظور
سطح  نوع مسئله و مشکل مورد نظر، یمی،اقل یاتخصوص ی،مکان یطشرا ی،محدوده مطالعات مختلف اییاسهمهم، با توجه به مق ینا

ا در نظر گرفتن موارد فوق و ب با مذکور انتخاب شده است. یستمهایاز س یکهر  خاص هاییتها و قابلو قابل دسترس بودن داده
اقتصادی -یطیمح -یستحسابداری ز یستمکرده است، س یرمشکلات که بخش منابع آب کشور را به خود درگ علم به مسائل و

در  آن سازی یادهو به نقشه راه پ یدانتخاب گرد یران( به عنوان روش متناسب با حل مسائل و مشکلات منابع آب اSEEAWآب )
 کشور پرداخته شد.

 

 منابع، نقشه راه، اقتصاد آب یکپارچه یریتحسابداری آب، مد یستم: سهای کلیدیواژه
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 مقدمه و ضرورت تحقیق

توسعه جهان، جهت مقابله با کاهش شدید و فزاینده منابع آب از ابزارهای گوناگون یافته و درحالدر بسیاری از نقاط توسعه
کلات دهنده ضعف آنها در حل مسائل و مشنکارگیری این ابزارها، نشاشده است. اما نتایج بههای مدیریت منابع آب استفاده سیاست

خشک جهان به وضوح خود را نشان داده است. به مربوط به بخش مذکور بوده است. اهمیت این مهم در مناطق خشک و نیمه
های پی در پی در برخی از این مناطق از یکطرف و افزایش روز افزون تقاضای آب )ناشی از رشد جمعیت، طوریکه وقوع خشکسالی

سترش فعالیتهای کشاورزی، صنعتی و غیره( از طرف دیگر، سبب محدودیت کمی و کیفی آب قابل دسترس در این مناطق گ
های مذکور را دو ریزی بهنگام و انطباق با وضع موجود نیز، محدودیتگردیده است. این در حالی است که فقدان مدیریت و برنامه

دیریت بهینه و پایدار منابع آب و شناسایی عوامل موثر بر آن را  به یک ضرورت حتمی چندان نموده است و به تبع آن، تمرکز در م
مهم  گیران و مدیران منابع آب نیز قوت زیادی به اینهای متولیان، تصمیمنگریو حیاتی تبدیل کرده است. نتایج حاصل از بخشی

های خود را مورد بازبینی و است که دیدگاهادار ساخته ( و بسیاری از کشورهای جهان را و2008، 1بخشیده است )بارقا و لفکف
منابع آب و با علم به ماهیت چند وجهی و بین  نظر قرار دهند و با درس گرفتن از تجربیات تلخ خود در مدیریت و توسعه تجدید
 تحلیل ا آب، نیازمندای مسائل و مشکلات آن، به این نتیجه مهم دست یابند که حل هر گونه مسائل و مشکلات مرتبط برشته

( تا از طریق رویکرد مذکور، چارچوبی تحلیلی 1776، 2باشد )سرگاگلدینپیوسته منابع آب میدر قالب مدیریت بهم سیستمی
ران های مد نظر مدیها و برنامهای فراهم گردد که ضمن پرداختن به آثار اقتصادی و اجتماعی ناشی از اجرای سیاستپیوستهبهم

محیطی آن نیز مورد توجه قرار گیرد. قوت گرفتن رویکرد مذکور در نظر مدیران های نامطلوب زیستخش آب، هزینهو متولیان ب
های پشتیبان و متولیان منابع آب و نقش اساسی آن در مدیریت کارا و بهینه این منبع حیاتی موجب استفاده گسترده از سیستم

ابداری آب های حسیت یکپارچه منابع آب در کشورهای مختلف گردید که سیستمسازی مفهوم مدیرمنظور پیادهگیری به تصمیم
های حسابداری آب در سطح کشورهای مختلف و توسط محققین باشد. به همین منظور، دو دسته از سیستمهم از جمله آنها می

نند، ولی کاهداف متفاوتی را دنبال می های مذکور،این کشورها و سازمان ملل توسعه یافته است. علیرغم این که هر یک از سیستم
 اند. همه آنها با عنوان حسابداری آب شناخته شده

 های مختلف حسابداری آب، جهت انتخاب سیستم متناسب با شرایطبا در نظر گرفتن مطالب فوق، هدف کلی مقاله، بررسی سیستم
 سازی آن در ایران پرداخته خواهد شد. ه نقشه راه پیادهباشد. در ادامه نیز بو ویژگیهای مختلف زمانی و مکانی کشورمان می

 پیشینه پژوهش
خش باشند. اولین مطالعه در زمینه نحوه وارد نمودن بکشورهای هلند و استرالیا پیشگامان ایجاد و توسعه سیستم حسابداری آب می

اند. در حال حاضر نیز کشور هلند یکی از داده هان و کیونینگ در مرکز آمار هلند انجاممحیطی در حسابهای اقتصادی را دیزیست
ای هباشد. مطاله براور و همکارانش قسمتی از این چارچوب را در سطح حوضهترین حسابهای اقماری آب را در دنیا دارا میپیشرفته

نگین مغذی و فلزات سحسابداری آب در کشور هلند نیز به دلیل مشکل بزرگ آلودگی آب از طریق مواد دهد. آبخیز هلند نشان می
برای آب در  زیست محیطی -باشد که نتایج حاصل از سیستم حسابداری اقتصادیدر این کشور بر حساب کیفیت آب متمرکز می

ابراین دهند. بنهای آبی ارائه میهلند، اطلاعاتی را پیرامون برداشت، عرضه و مصرف آب توسط صنایع مختلف و خانوارها و آلاینده
 .3(2010ها تأثیر مثبتی بر تولید ناخالص داخلی این کشور داشته است )واردن، کاهش آلودگی رودخانههای برنامه

( با استفاده از اطلاعات حسابداری آب، مدلی را برای تخمین اثرات افزایش قیمت آب به وسیله آبیاران در 2004آپله و همکاران )
ین تحقیق به این نتیجه رسیدند که تقاضای بخش کشاورزی به آب در توسعه دادند. آنها در ا Murray-Darlingجنوب حوضه 

یر باشد. در دراز مدت کشاورزان با تغیباشد. ولی در دراز مدت بشدت تحت تاثیر آن میکوتاه مدت کمتر تحت تاثیر قیمت آب می
بر  های گوناگون آبرات محدودیتهای آب را برای بررسی اثدهند. دیگر افراد نیز حسابالگوی کشت به این مسئله واکنش می
( اثر افزایش جمعیت و کاهش آب قابل دسترس را بر اقتصاد و 2006و همکاران ) Youngموجودیت آن مورد استفاده قرار دادند. 

                                                           
. - Braga and Lotufo (2008) 

. - Sergageldin (1995) 

. -Vardon (2010) 
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قیمت آب استرالیا بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که این مسئله باعث انتقال آب از بخش کشاورزی به بخش شرب خواهد 
 murry-darlingدرصد کاهش مصرف آب در حوضه  10ای به این نتیجه رسید که ید. مرکز اقتصاد جهانی نیز ضمن مطالعهگرد

میلیون دلار ضرر در بخش تولید محصولات داخلی خواهد گردید. محققین دیگری  88فرصت شغلی و  700-400منجر به کاهش 
ولدی فوران و پعنوان نمونه را در استرالیا مورد بررسی قرار دادند به های مختلف مصرفهای حسابداری آب در بخشنیز سیستم

خروجی آب مصرفی در استرالیا، به مقایسه مقادیر صنعت و  با استفاده از حساب آب و تجزیه و تحلیل ورودی و 1(2002)
ا سال های مربوط به استفاده از آب را تینیبها با استفاده از مفهوم حسابداری آب پیشاند. آنهای استفاده از آب پرداختهبینیپیش

صنایع ها، درصد و ساختمان 80اند. با توجه به پیش بینی آنها، مصرف آب توسط محصولات کشاورزی و حیوانات، ارائه داده 2060
های آبی بنیز تحقیقی در جهت ایجاد حسا 2(2002)و همکاران لانگه شود. درصد کل مصرف آب را شامل می 20ثانویه و معدن 

روی رودخانه اورانج که در کشورهای بوتسوانا، نامبیا، لستو و آفریقای جنوبی جریان دارد، انجام  بر المللیبرای حوضه رودخانه بین
 دادند. 

 ردهد با وجود اینکه سرانه آب تجدید پذیهمچنین حسابداری آب در کشور زامبیا نیز اجراشده است که نتایج حاصل از آن نشان می
های بخش آب صورت پذیرد بر گذاری بیشتری در زیرساختباشد، بایستی سرمایهمترمکعب می 8200برای هر نفر در این کشور 

نماید و کشور را تولید می GDPدرصد از  22درصد از منابع آبی این کشور  26اساس این مطالعات بخش کشاورزی با مصرف 
کشور مالی نیز حسابداری اقتصادی به منظور بهبود راندمان مصرف آب و بررسی در اقتصاد این کشور دارد.  نقش قابل توجهی

گذاری در بخش آب را توسعه داده است. این کشور به دلیل رشد جمعیت شهری و پایین بودن سرانه آب در های سرمایهفرصت
های جاری اط حسابداری آب با سیاستباشد. نتایج توسعه حسابداری آب در این کشور شامل ارتبدسترس با کمبود آب مواجه می

کشور  (.1370کشور، تأثیر مصرف آب در بحث اقتصاد و برآورد هزینه فرصت تأمین نامناسب آب و بهداشت بوده است )صاحبدل، 
ت. سکارگیری سیستم حسابداری آب بوده و حسابداری آب را برای تمامی ایالات خود اعمال کرده ااسترالیا یکی از پیشگامان در به

چارچوب  هایهای آب استرالیا توسعه یافتند و از دستورالعملهای اقتصادی و زیست محیطی، حسابسازی دادهبه منظور یکپارچه
. باشدی میهای ملصورت مکملی برای سیستم حساب حسابداری اقتصادی و زیست محیطی جامع سازمان ملل پیروی نمودند که به

سازی نظام حسابداری آب پرداخت که نتیجه به پیاده 2000تا  1776های های موجود بین سالز دادههمچنین استرالیا با استفاده ا
با ایجاد تغییرات مختلفی شامل  2001و متعاقب آن در سال  1776تا  1773های آن تهیه اولین گزارش حسابداری آب برای سال

(. فلکی ایلخچی و همکاران 1372)یوسف زاده چابک،  بوده است 1773تر در مقایسه با حسابداری سال استفاده از اطلاعات دقیق
عنوان منطقه رود بهمنظور حوضه زرینهاند. بدین سازی کرده( چارچوب حسابداری آب را در مقیاس حوضه آبریز پیاده1372)

اترین رود، بخش خدمات بالزرینهآمده از این تحقیق، در حوضه آبریز دستشده است. با توجه به نتایج بهمطالعاتی در نظر گرفته
افزوده بالایی دارد اما بخش کشاورزی کمترین دهد. بخش صنعت نیز ارزشافزوده را به ازای واحد آب مصرفی ارائه میارزش
 نماید. بین محصولات کشاورزی نیز محصول یونجه به دلیل بالا بودنافزوده را به ازای بیشترین مقدار آب مصرفی تولید میارزش

نیاز ناخالص و سطح زیر کشت و محصول گندم به دلیل سطوح کشت بالا در مناطق تأثیر چشمگیری را در مصرف آب حوضه 
 به توجه که با است لازم آب، حسابداری یکپارچه سیستم اندازیراه تهیه و ( معتقدند که جهت1373یوسفی و همکاران )دارند. 

 جمله از مدخلذی هایوزارتخانه مسئولیت و گردد مشخص سیستم این تهیه متولی انسازم بالادستی کشور، اسناد قانونی تکالیف

 میدانی، صورت به ایمطالعه گردد. همچنین در تعیین زیست محیط سازمان و تجارت و معدن صنعت، و کشاورزی نیرو، جهاد

در گردد.  ها تهیهداده آوریعجم راهبرد لعملدستورا تردقیق به صورت بتوان تا شود تهیه یکپارچه آب حسابداری سیستم هایحساب
وری مصرف در جهت احیا دریاچه ارومیه ای به منظور ارزیابی جامع منابع آب در سیستم حسابداری آب با رویکرد بهبود بهرهمطالعه

بیشتر  خصیص آبجویی در میزان آب و امکان تنتایج نشان داد که تغییر روش آبیاری از سطحی به تحت فشار به منظور صرفه
 (. 1372به دریاچه کارساز تشخیص داده نشد است )نورجو، 

 

                                                           
. -Foran & Poldy (2002) 

. -Lange et al (2007) 
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 های حسابداری آب توسعه یافته در سطح کشورهاسیستم

حسابداری آب  سیستم -1اند، عبارتند از: های حسابداری آب که توسط محققین و در سطح کشورهای مختلف توسعه یافتهسیستم
سیستم حسابداری  -3، 2المللی مدیریت آبسیستم مؤسسه بین -2،  1حسابداری آب با اهداف عمومی مبتنی بر استاندارد استرالیا یا
ای هبرداری از پتانسیل سیستمباشد که در ادامه، به منظور بهرهمی 4سیستم حسابداری ردپای آب -4و 3آب از طریق سنجش از دور

 شود. شرح ذیل به آنها پرداخته می مذکور در جهت رسیدن به اهداف تحقیق حاضر، به تفکیک و به
 حسابداری آب مبتنی بر استاندارد استرالیا یا حسابداری آب با اهداف عمومی سیستم

سیستم حسابداری مذکور در قالب طرح ملی در کشور استرالیا )سیستم حسابداری متناسب با ویژگیها و شرایط منابع آب( ایجاد و 
های مهم آن به منظور پاسخ به کمبودها و نیازهایی همچون بداری مذکور، مؤلفه ها و شاخصعملیاتی گردید. چارچوب سیستم حسا

ایجاد اصول و قواعد  -2کنندگان به آمار و اطلاعات مرتبط به آب از سازمانها و نهادهای متولی آن، عدم دستیابی مصرف -1
پایبندی به تعهدات و اعمال نظرات استفاده کنندگان  -3آب،  مشخص برای ارائه آمار و اطلاعات، تعهدات و قوانین مرتبط با منابع

آمار و اطلاعات آبی در سیستم حسابداری مذکور تهیه و تدوین شده است. این مهم در حالی است که انتخاب نوع سیستم حسابداری 
سال به آن دسترسی پیدا  41 بر پایه مطالعات، سازوکارها و اقداماتی صورت گرفته است که کشور مذکور توانسته است، در طول

تواند تجارب مهمی برای کشورهای پیشرو، از جمله کشورمان را به کند. از آنجا که پرداختن به روند مطالعات و اقدامات مذکور می
 شود.همراه داشته باشد، به شرح ذیل به آنها پرداخته می

های مختلف تولید و مصرف آب در این کشور بع آب در بخشآوری آمار و اطلاعات مربوط به منا، جمع1760از اواسط دهه   -1
 مورد توجه قرار گرفت و زیرساختارهای لازم و اصولی تهیه و تدوین گردید.

 ، منابع آب این کشور توسط مرکز منابع آب آن مورد بررسی قرار گرفت.1722الی  1766در فاصله سالهای   -2

 ی، نخستین بررسی در مورد مصرف آب را در سطح ملی انجام داد.، سازمان ملی توسعه و انرژ1781در سال   -3

 ، بررسی منابع و مصارف آب توسط مرکز منابع آب این کشور صورت گرفت.1782در سال  -4

 ، نقش آب در اقتصاد کشور مذکور مورد توجه قرار گرفت )کیفیت آب مورد توجه نبوده است(.1777در سال  -6

 سی منابع آب و زمین ملی استرالیا،  منابع آب این کشور را مورد ارزیابی قرار دارد.، بخش حسابر2001در سال  -6

 سازی آن طراحی گردید. به بعد، مطالعات مربوط به حسابداری آب شروع و نقشه راه پیاده 2001از سال  -2

قالب حسابداری آب مورد نظر را به اداره  ها و اطلاعات مربوط به منابع آب دردولت استرالیا مسئولیت تهیه و تدوین و گزارش داده
 "کارگروه ملی تدوین استاندارد حسابداری آب"هواشناسی این کشور واگذار نمود. اداره هواشناسی نیز، کارگروهی تحت عنوان 

ه، جملهایی نظیر هیدرولوژی، مهندسی و اقتصادی( تشکیل داد، به طوی که تمامی وظایف خود از )شامل افراد خبره با مهارت
تهیه و تدوین سیستم مذکور، توسعه استانداردهای مربوطه و مسئولیت صحت آمار و اطلاعات مربوط به آب را به کارگروه مذکور 

 محول نمود.
، 6های آبهای و بدهیو بدهی آب، صورت تغییرات در دارایی های مهم و اصلی سیستم حسابداری آب مذکور، صورت داراییمؤلفه

باشند. به طوریکه به منظور ارزیابی می 8ها و افشای اطلاعاتو یادداشت2، اطلاعات متنی6گردش فیزیکی آب صورت جریان یا
های همچون شاخص تخلیه )نسبت حجم آب استخراج شده و یا های مورد نظر )گردش فیزیکی جریان آب( از شاخصمؤلفه

آب موجود در مخازن آبی در پایان دوره حسابداری آب(  برداشت شده به کل حجم آب تجدیدپذیر( و شاخص موجودیت آب )حجم

                                                           
1 -General Purpose Water Accounting (GPWA) 

2 -International Water Management Institute (IWMI) 

3 -Water Accounting Through Remote Sensing – Water Accounting Plus (WA+) 

4 -Water Footprint Accounting (WFA) 

5 -Statement of Changes in Water Assets and Water Liabilities 

6 -Statement of Physical Water Flows 
7 -Contextual Statement 
8 -Note Disclosure 
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 شود.در ساختار این سیستم بهره برده می
ها و اطلاعات مالی و اقتصادی مربوط های فوق، آمار و اطلاعات مربوط به کیفیت آب و همچنین دادهها و شاخصبا علم به مؤلفه

ورد )البته ممکن است آمار و اطلاعات مربوط به موارد مذکور به خبه آن در قالب چارچوب این سیستم حسابداری به چشم نمی
 ها یا افشای اطلاعات آورده شوند(. صورت موردی و در قالب  یادداشت

آوری آمار و اطلاعات در قالب سیستم حسابداری آب با اهداف عمومی به آن پرداخته شده از جمله نکات مهمی که در فرآیند جمع
آوری آمار و اطلاعات د در تهیه نقشه راه موضوع تحقیق حاضر مؤثر واقع شود(، این است که بعد از جمعتواناست )که خود می

های سیستم حسابداری مذکور، لازم و ضروری است که صحت آنها، مورد تاًیید مدیر واحد تولید کننده مربوط به هر یک از مؤلفه
ها و سنجی آمار و اطلاعات مذکور توسط سایر بخشت که صحت(. این در حال اسAccountabilityStatementآن باشد )

 (. Assurance Statementواحدهای درگیر در مدیریت منابع آب نیز، صورت گرفته باشد )
 المللی مدیریت آبسیستم مؤسسه بین

شکل گرفت. ماموریت  1776المللی واقع در سریلانکاست که در سال مرکز تحقیقاتی بین ، IWMIموسسه بین المللی مدیریت آب
این موسسه بهبود مدیریت زمین و آب برای غذا، معیشت و محیط زیست با تمرکز ویژه بر کشورهای در حال توسعه است. سیستم 

کند و استفاده از آب را به اطلاعات مربوط به عرضه و استفاده از آب را فراهم می المللی مدیریت آب،حسابداری آب موسسه بین
ود و رهای مختلف به کار میدر این سیستم برای محاسبه مقدار آب در دسترس، میزانی که توسط بخش .سازدط میاقتصاد مربو

شود. این نوع حسابداری مبتنی بر روش مانده شود، از یک روش چند مقیاسی استفاده میکارگیری آب حاصل میارزشی که در به
های مختلف حسابداری آب نظیر نماید، جریانات ورودی و خروجی به طبقهآب است و مانده آب را به اجزایی تقسیم بندی می

در چارچوب  شود.جریانات ورودی خالص، تخلیه فرآیندی، تخلیه غیر فرآیندی، جریانات خروجی تعهد شده و تعهد نشده، تبدیل می
موضوعات مورد بررسی توسط  وری آب استهدف اصلی حسابداری آب محاسبه مصرف، تخلیه و بهرهIWMI ارائه شده توسط 

باشد. منطق حاکم وری مصرف آب، کیفیت آب، بهداشت و محیط زیست و آب و جامعه میاین چارچوب شامل موجودیت آب، بهره
وری مصارف انجام عملیات حسابداری بر اساس بیلان فیزیکی آب و بر طبق مصارف و بهره IWMIدر سیستم ارائه شده توسط 

. در این سیستم جریان ناخالص ورودی پس از اعمال تغییرات صورت گرفته در ذخیره جریان در مسیر جریان گردددسته بندی می
گردد. جریان خالص در دسترس نیز به جریان قابل دسترس برای مصرف و به جریان خالص در دسترس برای استفاده تبدیل می

جریان خروجی برنامه ریزی شده )رهاسازی جریان برای تامین نیاز شود. بخشی از جریان خروجی از منطقه مورد مطالعه تبدیل می
باشد. بخشی از جریان قابل دسترس برای مصرف نیز سودمند زیست محیطی رودخانه و ...( و بخشی نیز غیر سازماندهی شده می

ردد. منظور از گی تخلیه میگردد. جریان قابل دسترس سودمند بصورت فرآیندی و غیر فرآیندو بخشی نیز غیر سودمند تخلیه می
یستم شود. این ستخلیه فرآیندی نیز مصرف آن در بخشی که هدف طرح بوده و این آب دیگر به محیط زیست برگشت داده نمی

عملیات  IWMI(. در سیستم 1371نماید )فلکی ایلخچی، با توجه به رویکرد مزبور امکان بررسی روند کامل جریانات را فراهم می
گیرد. همچنین طبق مطالعه ابوالحسنی آب در سطوح مزرعه، خدمات و سطح حوضه و زیرحوضه مورد بررسی قرار میحسابداری 

در  هایی کهشوند. شاخصگیری میطور جداگانه اندازه(، در این سیستم آب مصرف شده و آب قابل مدیریت به1376و همکاران )
شاخص آب  -3شده، شاخص آب مصرف -2شاخص آب در دسترس،  -1: اند ازگیرند عبارتاین روش مورد محاسبه قرار می

های مصرف. شایان ذکر است که از جمله از محدودیتشاخص آب قابل -6شاخص آب مصرفی غیرمفید و  -4مصرفی مفید، 

سسه ب مؤاز زمان ایجاد حسابداری آباشد. فقدان آمار و اطلاعات و عدم مطلوبیت کیفیت آنها میسیستم حسابداری مذکور 

ی االمللی مدیریت آب، این نوع حسابداری در مطالعات متعددی مورد استفاده قرار گرفته و ثابت شده است که ابزار امیدوارکنندهبین
( پیشنهاد شده +WAدر حسابداری آب است. برای ارتقاء این سیستم، متدولوژی سیستم حسابداری آب از طریق سنجش از دور )

 شود.آن پرداخته می است. که در ادامه به
 +WAسیستم حسابداری آب 

ها از ابزارهای با پیشرفت تکنولوژی در زمینه به دست آوردن آمار و اطلاعات از طریق سنجش از دور، روش اندازه گیری داده
قدان آمار و اطلاعات ا فای تغییر کرد. با تغییر آن، سیستم حسابداری مؤسسه بین المللی آب که معمولاً بفیزیکی به ابزارهای ماهواره
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تغییر نام داد.  +WAو عدم مطلوبیت کیفیت آنها و غیره روبرو بود، به سیستم حسابداری سنجش از راه دور و یا حسابداری آب 
ترین تداولباشد و از آن به عنوان یکی از مبنابراین این سیستم نسخه ارتقاء یافته سیستم حسابداری مؤسسه بین المللی آب می

شود. این سیستم حسابداری بر پایه برآورد واقعی آب به جای برداشت از منابع ردهای حسابداری آب بر پایه مصرف یاد میرویک
ودی کنندگان از کل موجآب توسعه داده شده است. مصرف واقعی آب در سیستم مذکور به عنوان حجم آبی است که توسط مصرف

ک گردد. این سیستم برای توصیف وضعیت یده و استحصال نیست، تعریف میگردد و در پایین دست قابل استفاآب کسر می
   برد. بهره می 1گزارش مطابق قسمتهای الف، ب، ج و د شکل  و جدول  4محدوده جغرافیایی )حوضه، محدوده مطالعاتی و ...( از 

 

  (  
 +WAهای قابل ارائه در چارچوب سیستم حسابداری آب گزارش( 1شکل 

 

های آب محدوده، حاوی اطلاعاتی در خصوص جریان احجام آب در سطح محدوده مطالعاتی از جمله ورودی 1گزارش منابع و مصارف
بیانگر اطلاعاتی در  2تعرق-باشد. گزارش تبخیرچگونگی مصرف آب و فرآیندهای مربوط به آن و جریان خروجی از محدوده می

دهد که چه میزان از آن در شرایط مدیریت شده، قابل مطالعاتی بوده و نشان می خصوص شرایط تبخیر و تعرق در سطح محدوده
 باشد.مدیریت و غیر قابل مدیریت می

 +WAهای قابل ارائه در چارچوب سیستم حسابداری آب ( گزارش1جدول 

 هدف عنوان
 و پایداری یت آبیتحلیل وضعیت هیدرولوژیکی، مدیریتی، جریان قابل استحصال، امن گزارش منابع و مصارف

 های سودمند و غیرسودمندتحلیل جریان تعرق-گزارش تبخیر
 بررسی نحوه مدیریت منابع، نحوه تنظیم و تخصیص گزارش برداشت

 وری آب و زمینتفکیک و تحلیل بهره وریگزارش بهره
 

 3تشود. گزارش برداشروض نیز ارائه میهمچنین در این گزارش مقدار تبخیر و تعرق سودمند و غیر سودمند محدوده مطالعاتی مف
د. دههای خالص و ناخالص( نیز اطلاعاتی در خصوص نحوه جریان آب در اراضی مدیریت شده آبی ارائه میسازی برداشت)کمی

باشند. آب از منابع سطحی و زیرزمینی در کنندگان آب در این دسته شامل مخازن، اراضی کشاورزی، شهری و صنعتی میمصرف

                                                           
1 -Resource base Sheet 

2-Evapotranspiration (ET) Sheet 

3 -Withdrawal Sheet 

)Productivity Sheet وری)( گزارش بهرهج  

)Withdrawal Sheet )ت ( گزارش برداشد  

)Evapotranspiration Sheet )تعرق -( گزارش تبخيرب  )Resource Base Sheet )مصارف  ( گزارش منابع والف  
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ش تعرق تکمیلی مصرف شده و بخ –گیرند که بخشی از آن به عنوان تبخیر های مختلف برداشت کننده قرار میتیار بخشاخ
وری نیز به اطلاعات بهره1وریدر قالب گزارش بهره .(Karimi et al, 2012bگردد )دیگر مجدداً به منابع سطحی و زیرزمینی برمی

شود. شایان ذکر است که بجز گزارش برداشت آب که بیشتر مرتبط با فرآیندهای ه میفیزیکی و اکولوژیکی زمین و آب پرداخت
ای  تخمین های ماهوارهگیری، اساساً از طریق اندازه+WAهای های ورودی سایر گزارشباشد، دادهکلاسیک حسابداری آب می

 شوند.زده می
اندارد( به بهبود درک درستی از منابع آب حوضه، شرایط و های استای از شاخصاطلاعات ارائه شده در هر گزارش )مجموعه

های های عملکردی )شاخصای از شاخصکند. به عبارتی دیگر، هر گزارش شامل مجموعههای مدیریت آب کمک میدستاورد
 کند. حسابداری آب( است که وضعیت کلی منابع آب را مشخص می

سیستم حسابداری مذکور به آمار و اطلاعات کمتری نیاز دارد )سیستم  -1از:  نقاط ضعف و قوت سیستم حسابداری مذکور عبارتند
اشند، بهای ورودی کمتری نیاز دارد(. لذا کشورهایی که با کمبود آمار و اطلاعات )از نظر کمیت و کیفیت( مواجه میمذکور به داده

تم های سیسترین دادهخیر و تعرق به عنوان یکی از کلیدیگیری تباندازه -2توانند از سیستم حسابداری آب مذکور بهره ببرند، می
های آبی مورد بررسی، مانند بارش، گیری آمار و اطلاعات فیزیکی حوضهاین سیستم بیشتر بر اندازه -3رود، مذکور به شمار می

نه تمام شده آب، سهم هزینه تبخیر و تعرق و حجم آب ورودی تأکید دارد و به آمارو اطلاعات مربوط به اقتصاد آب از جمله هزی
های برگشتی آب در جریان -4پردازد و به همین دلیل در ارزیابی اقتصادی ضعیف است، های تولید، تعرفه آب نمیآب از هزینه

، ها و اطلاعات مربوط به زیست توده از طریق ماهوارهآوری دادهبا جمع -6گیرند، سیستم حسابداری آب مذکور مورد توجه قرار نمی
 باشد.پذیر میوری اکولوژیکی آب امکانامکان محاسبه بهره

 سیستم حسابداری رد پای آب 

( با هدف اندازه گیری میزان مصرف مستقیم و غیر مستقیم آب برای Hoekstraتوسط هوکسترا ) 2002مفهوم ردپای آب در سال 
احی شده است. این ابزار از تلفیق آب مجازی و رد پای تولید محصولات مختلف و مقایسه آنها از نظر میزان آب مصرفی آنها، طر

سنجد به دست آمده است. ردپای آب، شاخصی است برای اکولوژیکی که اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیتهای انسانی را می
ا ارائه خدمات یطور مستقیم یا غیرمستقیم برای تولید محصول نشان دادن حجم کل آب شیرینی که یک فرد، جامعه یا سازمان به

شود. هدف کند. ردپای آب با در نظر گرفتن مصرف و آلودگی آب در تمام مراحل تولید یک محصول برآورد میخود مصرف می
کنندگان اثرات آب یا کمی سازی ها یا مصرفحسابداری ردپای آب، کمی سازی و مکتوب نمودن اهداف، محصولات، تولیدکننده

احیه جغرافیایی خاص است. حسابداری ردپای )اثرات( آب سیستمی است که بیانگر کاربرد آب است و مکان و زمان اثرات آب در ن
ها، محصول یا فرایند است. این رویکرد به چهار بخش ردپای سفید، خاکستری، سبز مشابه با حسابداری برای اثرات کربن، سازمان

اف حسابداری ردپای آب، تمرکز بر میزان مصرف آب برای تولید (. یکی از اهد1376شود )شکوهی و همکاران، و آبی تقسیم می
ع غذایی فروشان، صنایکنندگان نهایی، خردهمحصولات خاص در مقایسه با تولید سایر محصولات است. این اطلاعات برای مصرف

آن هستند،  ئول مدیریت مناسبکنند یا مسو مبادله کنندگان محصولات متمرکز بر آب بعلاوه کسانی که در رابطه با آب مطالعه می
حسابداری  نماید. در این نوععنوان کاربران غیرمستقیم یا مستقیم آب برخورد میشود. حسابداری ردپای آب با این افراد بهتهیه می

 گیرند:آب، رد پای آب مصرفی و رد پای آب ملی به شرح ذیل مورد محاسبه قرار می

 تواند محاسبه شود:حصول توسط دو روش مختلف میردپای آب یک م الف( ردپای آب محصول:
)جرم/حجم( برابر است با مجموع ردپای آب فرآیند مربوطه  𝑃در این سیستم، ردپای آب محصول : 2ایزنجیره-رویکرد جمع

 )زمان/جرم(: 𝑃)جرم/حجم( تقسیم بر میزان تولید محصول 

𝑊𝐹𝑝𝑟𝑜𝑑[𝑝] =
∑ 𝑊𝐹𝑝𝑟𝑜𝑐[𝑆]𝑘

𝑠=1

𝑃[𝑃]
            [𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠⁄ ]                                                                                                  (.)  

این رویکرد، روشی عمومی برای محاسبه ردپای آب یک محصول است. ردپای آب محصول خروجی : 9رویکرد تجمع گام به گام

                                                           
1 -Productivity Sheet 

2 -Chain-summation Approach 

3 -Stepwise Accumulative Approach 
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𝑃 شود.محاسبه می 2ورت رابطه به ص 

 

𝑊𝐹𝑝𝑟𝑜𝑑[𝑝] = [ 𝑊𝐹𝑝𝑟𝑜𝑑[𝑝] + ∑
𝑊𝐹𝑝𝑟𝑜𝑐[𝑖]

𝑓
𝑝
[𝑃, 𝑖]

𝑦

𝑖=1

 

×  𝑓
𝑣
[𝑃]          [𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠⁄ ]                                                                                                         (.) 

 

ردپای  𝑖 ،𝑊𝐹𝑝𝑟𝑜𝑐[𝑆]ردپای آب محصول ورودی  𝑃 ،𝑊𝐹𝑝𝑟𝑜𝑑[𝑖]ردپای آب )جرم/حجم( محصول خروجی  𝑊𝐹𝑝𝑟𝑜𝑑[𝑝]که در آن، 
ر هر واحد کند و در آب مورد استفاده دتبدیل می 𝑧به محصولات خروجی  𝑦آب فرآیند مرحله پردازش است که محصولات ورودی 

𝑓شود. )جرم/حجم( بیان می 𝑃از محصول فرآوری شده 
𝑝
[𝑃, 𝑖]  ،به اصلاح کسر تولید است𝑓

𝑣
[𝑃] باشدمی1: کسر ارزش 

𝑓فرآوری شده است )جرم/جرم،  𝑖که از یک محصول ورودی  𝑃کسر تولید محصول خروجی 
𝑝
[𝑃, 𝑖]  به عنوان میزان یا کمیتی ،)

 باشد.( می𝑤[𝑖]( بدست آمده و به ازای هر مقدار محصول ورودی )جرم، 𝑤[𝑝])جرم،  از محصول خروجی
 

𝑓
𝑝
[𝑃, 𝑖] =  

𝑤(𝑝)

𝑤(𝑖)
                                                                                                                                                                       (.) 

𝑝 (𝑓کسر ارزش محصول خروجی 
𝑣
[𝑃] واحد پولی/واحد پولی( به عنوان نسبت ارزش بازار این محصول به ارزش بازار جمع شده ،

𝑝تا  𝑧از تمام محصوات خروجی ) =  ( حاصل از محصولات ورودی تعریف شده است:1

    𝑓𝑣[𝑃]

=
𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 [𝑝] × 𝑤(𝑝)

∑ (𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒[𝑝] × 𝑤(𝑝)𝑧
𝑝=1

                                                                                                                                                       (0) 

 )جرم/واحد پولی( اشاره دارد. 𝑝به قیمت محصول  𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒[𝑝]که در آن، 
 2( ردپای آب مصرف ملیب

شاخص ردپای آب در سطح فردی، از ضرب ردپای آب محصولات و خدمات مصرفی فرد در میزان مصارف آن محصول یا خدمات 
شود که پرکاربردترین آید. میانگین ردپای افراد ساکن در محدوده مرزهای مشخص، ردپای آب آن جامعه نامیده میبه دست می

شود. این شاخص بیانگر حجم آب مورد نیاز برای شته و به صورت سرانه )مترمکعب/نفر/سال( بیان میآن ردپای آب ملی نام دا
تواند از طریق دو رویکرد مختلف تولید کالاها و خدمات مورد نیاز مردم ساکن آن کشور خواهد بود. ردپای آب مصرف ملی می

 محاسبه شوند:

نای روش حسابداری ردپای آب گروهی از مصرف کنندگان است. این گروه از مصرف این رویکرد بر مب: 9رویکرد پایین به بالا  -1

-کنندگان متشکل از ساکنان یک ملت است. ردپای آب مصرف ملی، از طریق جمع ردپاهای آب مستقیم و غیرمستقیم مصرف

 آید.کنندگان در چهارچوب یک ملت بدست می
𝑊𝐹𝑐𝑜𝑛𝑠.𝑛𝑎𝑡 = 𝑊𝐹𝑐𝑜𝑛𝑠.𝑛𝑎𝑡 + 𝑊𝐹𝑐𝑜𝑛𝑠.𝑛𝑎𝑡           [𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒⁄ ]                                                                                                       (.)  

ب اغ اشاره دارد. ردپای آکنندگان در خانه یا بردپای آب مستقیم، به مصرف و آلودگی آب به دلیل استفاده از آن توسط مصرف
 غیرمستقیم، به آبی اشاره دارد که توسط سایرین جهت ساخت کالاها و خدمات مصرف شده است.

، زمان/حجم( به صورت ردپای آب در چهارچوب 𝑊𝐹𝑐𝑜𝑛𝑠.𝑛𝑎𝑡در این رویکرد ردپای آب مصرف ملی ) : 4رویکرد بالا به پایین -2

( منهای آب مجازی 𝑉𝑖اخلی )بخش کشاورزی، صنعتی و خانگی( بعلاوه آب مجازی وارداتی )یک ملت یا مصرف کل منابع آب د
 شود.( محاسبه می𝑉𝑜صادراتی )

 
                                                           

1 -Product Fraction 

2 -Consumption Water Footprint of National 

3 -Bottom-up approach 

4 -Top-down approach 
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𝑊𝐹𝑐𝑜𝑛𝑠.𝑛𝑎𝑡 = 𝑊𝐹𝑐𝑜𝑛𝑠.𝑛𝑎𝑡 + 𝑉𝑖 − 𝑉𝑜            [𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒⁄ ]                                                                                      (6) 
مصرف کل منابع آب داخلی به صورت تبخیرتعرق کل محصولات کشاورزی )تمام محصولات کشاورزی کشت شده در داخل کشور( 

 بعلاوه مصارف آب صنعتی و داخلی محاسبه شده است.
𝑊𝐹𝑐𝑜𝑛𝑠.𝑛𝑎𝑡 = 𝐴𝑊𝑈 + 𝐼𝑊𝑊 + 𝐷𝑊𝑊                                                                                                                                (.) 

𝐴𝑊𝑈  ،آب مصرفی بخش کشاورزی شامل بارش مؤثر و آب آبیاری𝐼𝑊𝑊  آب مصرفی بخش صنعت و𝐷𝑊𝑊  آب مصرفی بخش
ها، که معمولا به صورت آب مجازی وارد شده از منابع سایر کشورنیز از حجم آب مصرف 𝑉𝑖باشد. آب مجازی وارداتی خانگی می

𝑉𝑊𝐸 𝑟𝑒شود )(، منهای حجم آبی ک مجددا به شکلی دیگر از کشور صادر می𝑉𝑊𝐼شود )می − 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡آید. این (، بدست می
 شود.محاسبه می 8پارامتر به کمک رابطه 

𝑉𝑖 = 𝑉𝑊𝐼 − 𝑉𝑊𝐸 𝑟𝑒ˍ𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡                                                                                                                                             (0) 

𝑉𝑊𝐼  ،آب مجازی وارد شده به صورت محصول است𝑉𝑊𝐸 𝑟𝑒 − 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡 شود )به عنوان مثال ر میآب مجازی که مجددا صاد
ا و پارامترهای هبندی تمامی مؤلفهدر کشورهایی که واردکننده پنبه و صادرکننده منسوجات هستند(. در نهایت پس از محاسبه و جمع

 شود.و به صورت سرانه بیان می 7فوق، شاخص ردپای آب برای یک کشور در قالب رابطه 
𝑊𝐹𝑐𝑜𝑛𝑠.𝑛𝑎𝑡 = 𝑊𝐹𝑐𝑜𝑛𝑠.𝑛𝑎𝑡 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛⁄                                                                                                                  (0) 

باشند. یشاخص های کلی که در این نوع حسابداری محاسبه می شوند مصرف آب سبز، مصرف آب آبی و  مصرف آب خاکستری م
نقایص  باشد. از جمله اینهای مختص به خود را دارا میها، نقایص و محدودیتاین سیستم حسابداری آب نیز به مانند سایر سیسنم

ردپای آب به عنوان شاخصی از مصرف آب شیرین است و با توجه به اینکه منابع آب شیرین محدود  -1ها عبارتند از: و محدودیت
ییرات آب محیطی، نظیر تغباشد و عوامل دیگر زیستپای آب برتجزیه و تحلیل مصرف آب شیرین متمرکز میهستند، ارزیابی رد

 گیرد. همچنینها، محدود بودن زمین در دسترس یا تخریب خاک را در نظر نمیو هوایی، کاهش مواد معدنی، تفکیک زیستگاه
یرات آب و رود تغیگیرد. به عنوان مثال، انتظار میه را نیز در بر نمیهای اجتماعی یا اقتصادی از قبیل فقر، اشتغال یا رفاشاخص

اورزی، آب های اقتصادی بویژه کشهای هیدرولوژیکی داشته باشد. این مسئله تأثیراتی بر فعالیتهوا تاثیر قابل توجهی بر رژیم
ضه آب و توسعه اقتصادی، در نظر گرفتن مجازی و ردپای آب دارد. با توجه به تاثیر مشخص تغییرات آب و هوا بر میزان عر

عه های آب و پشتیبانی از توستغییرات آب و هوایی در مطالعات آب مجازی و ردپای آب اهمیت زیادی جهت تسهیل توسعه سیاست
ی اقتصادی هاهای مورد نیاز به دلیل ناپیوستگی بین بخشعدم وجود داده -2ها و طبیعت دارد. اقتصاد پایدار و بهبود رفاه انسان

دقت  -3سبب شده است که مطالعات مربوطه نتوانند اطلاعات بروزی را در مورد موقعیت آب مجازی و ردپای آب را فراهم نمایند، 
کاربرد سیستم حسابداری  -4باشد، داده های لازم به منظور محاسبه شاخص های مورد نظر سیستم حسابداری مذکور پایین می

عدم در نظر گرفتن  -6یل وجود آلاینده های زیاد در این بخش و اندازه گیری آنها، محدود است، مذکور در بخش صنعت به دل
ور های اساسی سیستم حسابداری مذکمیزان آب برگشتی و هزینه فرصت استفاده از آب در بخش کشاورزی، جزء یکی از محدودیت

 رود.به شمار می

 وسعه یافته در سطح کشورهای مختلفهای حسابداری آب تنتایج بررسی و مقایسه سیستم
گیری های مختلف حسابداری آب، چنین نتیجههای سیستمها و شاخصو با علم به اهداف، مؤلفه 2با توجه به اطلاعات جدول 

د ردازنپاند که به بررسی منابع و مصارف آب میای توسعه یافتههای حسابداری آب مذکور به گونهشود که چارچوب کلی سیستممی
ای ها پرداخته نشده است. آمار و اطلاعات مربوط به فعالیتهو به بخش محیط زیست )انتشار آلودگی، فاضلاب و غیره( در این سیستم

بین  خورد و به ارتباطدهند، در ساختار آنها به چشم نمیاقتصادی که آب را به عنوان نهاده و یا کالای نهایی مورد استفاده قرار می
هر  های مذکور برایشود که سیستمد و محیط زیست نیز توجهی نشده است. البته این مهم از آنجا ناشی میهای اقتصابخش

های مختلف محدوده مطالعاتی، شرایط مکانی، خصوصیات اقلیمی و نوع مسئله مورد نظر، سطح و قابل کشوری متناسب با مقیاس
 های مذکور انتخاب شده است. سیستم از کی هر خاص هایقابلیت مورد نیاز و هایداده دسترس بودن
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 های حسابداری آب توسعه یافته در سطح کشورهای مختلف( نتایج بررسی و مقایسه سیستم2جدول

 نقاط ضعف شاخصها هامؤلفه هدف عنوان

GPWA 

 دستیابی عموم به اطلاعات آب  -
ایجاد اصول و قواعد برای ارائه آمار و  -

 اطلاعات آب
 تعهداتپایبندی به  -

و  صورت دارایی  -
 بدهی آب

 گردش فیزیکی آب -
 اطلاعات متنی -
 هایادداشت -

 برداشت آب -
 موجودیت آب -

در نظر نگرفتن آمار و اطلاعات  -
 اقتصادی

در نظر نگرفتن آمار و اطلاعات  -
 محیطیزیست

در نظر نگرفتن ارتباط بین دوبخش  -
 فوق

IWMI 
ل گیری آب مصرفی و آب قاباندازه

 مدیریت به جای برداشت آب

و  صورت دارایی -
 بدهی آب

 گردش فیزیکی آب -

 آب در دسترس -
 آب مصرف شده -
 آب مصرفی مفید -
 آب مصرفی غیر مفید -
 آب قابل مصرف -

در نظر نگرفتن آمار و اطلاعات  -
 اقتصادی

در نظر نگرفتن آمار و اطلاعات  -
 محیطیزیست

ش وبخدر نظر نگرفتن ارتباط بین د -
 فوق

 اجزای کلی بیش از حد -.

WA+ 

تحلیل وضعیت هیدرولوژیکی،  -
مدیریتی، جریان قابل استحصال، امنیت 

 آبی و پایداری
های سودمند و تحلیل جریان -

 غیرسودمند
بررسی نحوه مدیریت منابع، نحوه  -

 تنظیم و تخصیص
وری آب و تفکیک و تحلیل بهره -

 زمین

 منابع و مصارف آب -
 تعرق-رتبخی -
 برداشت آب -
 وری آببهره -

 نسبت آب قابل مدیریت -
 نسبت آب قابل مصرف -
تعرق -نسبت تبخیر -

 کشاورزی
نسبت مصارف قابل  -

 مدیریت

در نظر نگرفتن آمار و اطلاعات  -
 اقتصادی

در نظر نگرفتن آمار و اطلاعات  -
 محیطیزیست

در نظر نگرفتن ارتباط بین دوبخش  -
 فوق

اطلاعات فیزیکی متکی بر آمار و  -
 است

WFA 

اندازه گیری میزان مصرف مستقیم و 
غیر مستقیم آب برای تولید محصولات 
مختلف و مقایسه آنها از نظر میزان آب 

 مصرفی آنها

 آب مجازی -
 رد پای اکولوژیکی -
 رد پای آب محصول -
 رد پای آب ملی -

 مصرف آب سبز -
 مصرف آب آبی -
 مصرف آب خاکستری -

 دقت آمار و اطلاعات عدم -
 کاربرد محدود در بخش صنعت -
-عدم در نظر گرفتن عوامل زیست -

 محیطی
 عدم وجود آمار و اطلاعات اقتصادی -
 عدم در نظر گرفتن آب برگشتی -

 
رچه االمللی با هدف رفع نواقص مذکور و همچنین یکپهای اخیر تعدادی پژوهش در سطوح ملی و بینبا توجه به این مهم در سال

ر های حاصل شده درغم پیشرفتهای اقتصادی استاندارد انجام شده است. با این حال و علیمحیطی با دادههای زیستکردن داده
های مذکور منجر به یک سیستم استاندارد جامع نگردید. این امر سبب ورود سازمان ملل به این مهم گردید، به این زمینه، تلاش

های صورت نقطة عطف تلاش 2003محیطی سازمان ملل در سال های یکپارچة اقتصادی و زیستبطوریکه معرفی سیستم حسا
باشد. سازمان مذکور اهم دلایل خود از تهیه و المللی میسازی و جامعیت بخشیدن به آن در سطح بینگرفته در جهت همسان

 شرح ذیل عنوان نموده است: اقتصادی آب را در قالب سوالاتی به -محیطیتدوین سیستم حسابداری زیست
 آیا نحوی استفاده از محیط زیست درست و مسئولانه است؟ -1

ای ایجاد هآیا روند استفاده از منابع زیست محیطی در زمان حال )بدون توجه به امکان جایگزینی آن در آینده، توجه به آلودگی -2
ختن سلامت انسانها و زندگی سایر موجودات(، تهدیدی برای رشد شده در آن بر اثر فعالیتهای اقتصاد و در ادامه، به خطر اندا

 اقتصادی ایجاد نمی کند؟

آید، آیا ادامه چنین روندی، بدون زیست، تهدیدی برای زمان حال به شمار نمیبا فرض اینکه نحوی برخورد کنونی با محیط -3
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 دی برای آینده نیست؟مندی از خدمات زیست محیطی، تهدیانجام تغییرات اساسی در نحوی بهره

های مختلف حسابداری آب که توسط سازمان ملل توسعه یافته با توجه با این مهم، و در ادامه تحقیق حاضر به بررسی سیستم
شورهای های حسابداری توسعه یافته در سطح کشود. تا از این گذر و با مقایسه نتایج بررسی سیستماست، به شرح ذیل پرداخته می

 های حسابداری مذکور، رویکرد مناسبی برای حل مسائل و مشکلات منابع آب کشور انتخاب گردد. ( با سیستم2ل مختلف )جدو

 ( 1SNAهای ملی )سیستم حساب
نشان داده شده است. این سیستم حسابداری از یک مجموعه  3ساختار کلی یک سیستم حسابداری ملی متداول در جدول 

که رفتار اقتصاد را از تولید کالاها و خدمات )ایجاد درآمد(، سهم عوامل تولید از درآمد ملی و ای تشکیل شده های پیوستهحساب
 کند. چگونگی هزینه آن توسط عاملین اقتصادی را توصیف می

 های ملی ( ساختار سیستم حساب9جدول 

 زیستمحیط های اقتصادیفعالیت 

 های اقتصادیدارائی     

های سایر دارائی

 ولیدنشدهطبیعی ت

     
های دارائی

 تولیدشده

های منابع و دارائی

 تولید   طبیعی تولیدنشده
جهان سایر 

 کشورها

مصرف 

 نهایی

  1 2 3 4   

های ابتدای دارائی

 دوره
i    

p.ecKO   

     ii P M عرضه

   iii iC X C gI مصارف اقتصادی

مصرف کالاهای 

 ای ثابتسرمایه
iv CFC   CFC-   

   v NDP M-X C I تولید خالص داخلی

 
. سطر شودهای مختلف تأمین میهای هر حساب و برای حساباتحادهایی برای فعالیتسازگاری و همگرایی سیستم با برقراری 

i دهندة دارائینشان( ها در آغاز دورهp.ecKO و های تولیدشده یا انسانارزش ذخایر سرمایه )ساخت استnp.ecKO  ارزش ذخایر

( Pشامل عرضة کل، تولید داخلی ) iiاست. سطر  SNAهای اقتصادی در نظام ها و ...( و داراییمنابع طبیعی )نفت و گاز، جنگل
 ( است. بر اساس این اتحاد عرضه کل یک کالا در اقتصاد برابر با مجموع تولید داخل به اضافة واردات از آن کالاست:Mو واردات )

 واردات + تولید داخل= عرضه کل

د در مصارف مختلف استفاده گردند. بخشی از عرضة کل در تولید توانندهد که کالاها و خدمات تولید شده مینشان می iiiسطر
اضافی )

iC( صادرات ،)X( مصرف نهایی توسط خانوارها یا دولت ،)Gگذاری ناخالص )( و سرمایه
gIصرف شده است ) 

 ای= استفاده کلهصادرات+ تشکیل سرمایه+ مصرف نهایی خانوارها و دولت+ مصرف واسط
( را Pساختار هزینة تولید داخلی ) 1بر اساس اتحاد، عرضة کل هر کالا در اقتصاد باید مساوی با استفادة کل از آن باشد. ستون 

شامل هزینه کالاها و خدمات بکار رفته در تولید )
iCانس(، هزینه مصرف سرمایه(ساخت()انهای ثابتCFC و تراز ارزش افزوده )

GDPCFCNDPدهد )( نشان میNDPیا تولید خالص داخلی ) ای ثابت به صورت یک رقم (. مصرف کالاهای سرمایه
گذاری ناخالص منهای مصرف سرمایه: هگذاری خالص برابر است با سرمایاند. علاوه بر این سرمایهظاهر شده 4منفی در ستون 

CFCII nn  سطر .V های ملی است:دهنده اتحاد معروف حسابنشان 

                                                           
- The System of National Accounts  
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ICM)-(XNDP  

ستند که از آنها به عنوان سنجة سطح های اقتصاد کلان یک کشور همهمترین شاخص GDPوGNPدر سیستم حسابداری سنتی،

 .دکننتوسعة اقتصادی، بررسی تغییرات آن در طول زمان و همچنین برای سنجش سطح رفاه اقتصادی جامعه استفاده می
 های ملیتوسعة پایدار و ضرورت اصلاح سیستم حساب

آگاهی و توجه اندکی نسبت به آثار توسعة گسترش و توسعه یافت. در آن زمان  1760و  1740های سیستم حسابداری ملی در دهه
های ملی تابع تعاریف ارائه شده از درآمد و اجتماعی و اقتصادی بر محیط زیست وجود داشت و مبانی و مفاهیم مربوط به حساب

این  رهای ناشی از خسارات زیست محیطی نظیر آلودگی دهای طبیعی و زیانثروت بود و هیچ جایی برای تخلیه و کاهش سرمایه
 های تولیدی وها وجود نداشت. لکن امروزه چنین دیدگاهی به هیچ وجه قابل دفاع نیست زیرا روشن است که فعالیتحساب

 .ندهای آینده باید آن را پرداخت کنکند که نسلهای بسیار زیادی ایجاد میمصرفی دارای آثار جانبی زیست محیطی بوده و هزینه
ند. کی برای محاسبه و بررسی آثار تغییرات زیست محیطی بر درآمد و رفاه کشورها کفایت نمیبنابراین سیستم حسابداری مل

های ملی تنها ثروت یک کشور و شود. اول اینکه حسابهای ملی متداول به سه دستة مهم تقسیم میانتقادات وارده بر حساب
های قابل های طبیعی نظیر جنگلدهند و سایر سرمایهها قرار میساخت را مورد ملاحظه و ثبت در حسابهای انسانسرمایه

ها اهگهای طبیعی و تفرجها نظیر هوای تازه و آب، پارکبرداری، ذخایر ماهیان و آبزیان، معادن فلزی و غیر فلزی و سایر سرمایهبهره
 .کندارزش هستند، در محاسبات وارد نمی گیرند ولی از نظر اجتماعی دارایو امثال آن را که نوعاً در بازار مورد مبادله قرار نمی

( NNPهای انسان ساخت را در برآورد خود از تولید خالص ملی )های ملی استهلاک و کاهش ارزش سرمایهدوم، اگرچه حساب
هند. در دها و منابع طبیعی زیست محیطی را مورد محاسبه قرار نمیوجه تقلیل، تخلیه و نابودی سرمایه کند اما به هیچمنظور می

های مربوط به منابع طبیعی که در بازار مورد ساخت، تنها ارزش دارائیهای انسانواقع بر عکس حسابداری مربوط به فروش دارائی
های حفاظت، حمایت و نوسازی منابع طبیعی شود. سوم، هزینهگیرند، در درآمد ملی منظور میمعامله و خرید و فروش قرار می

های های مربوط به طرحشود )به طور مثال هزینهای ترمیمی یا تدافعی( نیز در درآمد ملی منظور میهمحیطی )هزینهزیست
آمد محیطی در درآوری و دفع زباله(. ولی محاسبه و منظور کردن خسارات زیستها و جمعضدآلودگی، پاکسازی و تصفیة رودخانه

یة محیطی در نظر گرفت و با آنها همانند تخلشابه تقلیل منابع زیستوجه مجاز نیست. بلکه باید این خسارات را  مملی به هیچ
د ملی را های ملی متداول، درآمذخایر منابع طبیعی برخورد کرده و آن را از تولید ناخالص داخلی کسر کرد. بنابراین سیستم حساب

رداری از منابع طبیعی بسیار زیاد است( برآورد بویژه در کشورهای در حال توسعه که استخراج و بهرهبیش از حد مقدار واقعی )به 
نوان رشد اقتصادی محیطی به اشتباه به عکنند. به عبارت دیگر، از دید این سیستم حسابداری، تخلیه و تقلیل منابع طبیعی زیستمی

د. این اشتباه زمانی به اوج شویاد می "1گیری شدهتوسعه اشتباه اندازه "های اقتصادی از آن به شود که در تئوریمطلوب تلقی می
رسد که کارشناسان اقتصادی، تولید ناخالص ملی را به عنوان شاخص ثروت جامعه و نیل به هدف توسعة پایدار مورد خود می

موسوم شوند )پکسین  "ناپایدار "های ملی به عنوان این نحوة محاسبه حساب 1770بررسی قرار دهند. این امر باعث شد تا در سال 
 .(1770، 2تزو لو

عی( و نقش زیست )شامل استفاده از منابع طبیهای اقتصادی بر محیطبنابراین امروزه این واقعیت پذیرفته شده است که آثار فعالیت
یافته سنجیده شود. این ضرورت اقتصاددانان را با دو زیست در رفاه اجتماعی باید در یک چارچوب حسابداری ملی تعمیممحیط

برو ساخته است. اول اینکه، چگونه باید معیارهای سنتی درآمد ملی برای به حساب آوردن تخلیه منابع طبیعی و پرسش اساسی رو
تقلیل کیفی آنها تعدیل شود؟ و دوم اینکه ارتباط مفاهیم رفاه اقتصادی و برابری جهانی با معیارهای تعدیل شدة درآمد ملی چگونه 

؛ 1727، 3های زیادی صورت گرفته است )داسگوپتا و هیلخ به این سوالات پژوهش(؟ برای پاس2000شود )فرزین، برقرار می

                                                           
 -Miss calculated development 

 -Peksin & Lutz 

 -Dasgupta $ Hill 
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( 1774و  1770، 1786، 6؛ آشیم1724، 4؛ سولو1776، 3؛ سیفتون و ویالی1773، 2؛ هانگ1770، 1؛ هارت ویک1770داسگوپتا، 
ارچة محیطی و بعدها به ارائة نظام یکپکه نتیجة بحث و ارائة نظرات کارشناسی در این مورد به طراحی سیستم حسابداری زیست

شود(  منجر ه آن پرداحته می( )که در ادامه ب1772اقتصادی پیشنهادی از سوی سازمان ملل متحد ) -محیطیحسابداری زیست
 شد. 

 SNA( و ارتباط آن SEEA 2محیطی )زیست -سیستم حسابداری اقتصادی 

نشان داده شده است. از این ساختار برای توضیح و استخراج  4جدول در  SNAو ارتباط آن با نظام  SEEAساختار اساسی 
است که  SNAمربوط به اقلام نظام  4های هاشور خوردة جدولتوان استفاده کرد. بخشمحیطی نیز میهای اقماری زیستحساب

 به توضیح و شرح آنها پرداخته شد.  3در جدول
  

                                                           
1 -Hartwick 

2 -Hung 

3 -Sefton and Weale 

4 -Solow 

5- Asheim 

6 -System of Environmental Economic Accounts (SEEA) 
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 زیست محیطهای اقتصادی ( ساختار پایة نظام حساب4جدول 

 زیستمحیط های اقتصادیفعالیت 

 های اقتصادیدارائی     

های طبیعی سایر دارائی
 تولیدنشده

     
های دارائی

 تولیدشده
های منابع و دارائی

 تولید   طبیعی تولیدنشده
جهان سایر 

 کشورها
مصرف 

 نهایی

  1 2 3 4 5 6 

    i های ابتدای دورهدارائی
p.ecKO np.ecKO  

     ii P M عرضه

   iii iC X C gI مصارف اقتصادی

-مصرف کالاهای سرمایه

   -iv CFC   CFC ای ثابت

   v NDP M-X C I تولید خالص داخلی

های دارائی استفاده
    vi npUse طبیعی تولیدنشده

np.ecUse- np.envUse- 

 هایانباشت سایر دارائی
     vii طبیعی تولیدنشده

np.ecI  

اصلاحات پولی در 
-های زیستحساب

 محیطی
viii  M-X C p.ecA np.ecA np.envA- 

    ix منابع/زیان موجودی
p.ecRev np.ecRev  

سایر تغییرات در حجم 
    x هادارائی

p.ecVol np.ecVol  

    xi های انتهای دورهدارائی
p.ecKl np.ecKl  

  Nations United (1993)ماخذ: 

ام محیطی را نیز به نظهای زیستتوان سایر حساببا بسط الگو میدهد که چگونه های هاشور نخوردة این جدول نشان میقسمت
محیطی بر حسب واحدهای های زیستطراحی شده وارد کرد و آنها را به صورت پولی یا فیزیکی یا هر دو محاسبه نمود. حساب

نیز در تعدیلات زیست شود و بر حسب واحدهای پولی وارد می SNAهای فیزیکی به صورت یک جریان اضافی تکمیلی در حساب
های مربوط به اصلاحات مختلف ذخایر دارائی xو  ixشود. سطرهای گیری تولید داخلی منظور میمحیطی مربوط به اندازه

ای طبیعی هها در اثر فاجعهرائیها، از بین رفتن داهای مربوط به تغییرات قیمت دارائیتولیدشده و تولیدنشده شامل تعدیل حساب
، های اقتصادی تولیدشدهگذارند. در مورد دارائیهای طبیعی اثر میها و سرمایهو سایر تحولاتی است که بر سطح ذخایر دارائی

ذخایر ابتداری دوره 
ec p.KO گذاری طی دوره،  به اضافه )یا منهای( تعدیلاتبه اضافة سرمایهp.ecRev  و

p.ecVol  ذخایر پایان

دوره را )
p.ecKlهای اقتصادی تولیدنشده، اقلام دهد. در مورد دارائی( نشان می

np.ecRev  و
n p . e cVol  تعدیلات مربوط به ذخایر

ابتدای دورة
ec np.KO ا توجه به این اقلام ذخایر پایان دوره )است که  ب

np.ecKlها )آید. سایر تغییرات در حجم دارائی( به دست می

np.envI-

EDP
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np.ecVolهای طبیعی است.( شامل تغییرات در ذخایر شناخته شده دارائی 

ازاری آنها بها مستلزم مبادلة بازاری یا شبهاین سرمایههای طبیعی غیراقتصادی ارائه شده است )زیرا استفاده از سرمایه 6در ستون 
 های بکر و بیشتر آبهای سطحی رویهای خاص، جنگلهای غیر زراعتی، اکوسیستمها عبارتند از هوا، زمینباشد(، این سرمایهنمی

نشده )های طبیعی تولیددهندة استفاده یا مصرف دارائینیز نشان Viزمین. سطر 
npUse شامل تخلیه و تقلیل منابع طبیعی مشابه )

باشد. ( میCFCساخت )های انسانمصرف سرمایه
npUse به تنهایی شامل

np.ecUseهای طبیعی اقتصادی نظیر )تخلیة سرمایه

گیرند و امثال آن( و برداری تجاری قرار میبهرههایی که مورد منابع معدنی و جنگل
np.envUse های طبیعی به ) تقلیل سایر دارائی

قلام به باشد. این اهای مختلف حیاتی و ...( میهای انسان مانند کاهش کیفیت هوا، آب و آلودگی خاک، انقراض گونهعلت فعالیت
 دهند. های طبیعی را کاهش میوند و ذخایر دارائیشظاهر می 6و  6های صورت منفی در ستون

-ه دارائیهای غیراقتصادی بها از گروه دارائیهای طبیعی تولیدنشده( به ثبت انتقال دارائی)سایر مقادیر مربوط به دارائی Vii سطر

ابل برداشت به طور های استخراج موجب افزایش سطح ذخایر نفت قهای اقتصادی اختصاص دارد. به طور مثال پیشرفت روش
ظاهر شده و رقم مساوی با آن با غ=علامت  6شود. مقدار و ارزش افزایش در ذخایر به صورت یک قلم مثبت در ستون اقتصادی می

ای است که جمع اقلام این سطر صفر خواهد بود. با اضافه کردن سطرهای شود. ساختار جدول به گونهثبت می 6منفی در ستون 
Vi  وVii های تولیدنشده یا سایر تغییرات در حجم دارائی "ول یکی از اقلام جدول یعنی به جد

np.ecVol گیرد. تحت تأثیر قرار می

های طبیعی اقتصادی است ) چه از طریق تخلیه و تقلیل منابع طبیعی یا انتقال این قلم شامل تغییر در ذخایر دارائی SNAدر نظام 
، SEEAنابع طبیعی غیراقتصادی به منابع طبیعی اقتصادی(. در نظام ها از گروه مدارائی

np.ecVol  در سطرهایVi  وVii  ستون

شوند. اگر اقلام در سطرها وستون هایی دیگر بر حسب واحدهای فیزیکی بیان شود. آنگاه این جدول کامل خواهد شد. ثبت می 6
قی می ماند. داده ها و اطلاعات زیست محیطی با اتصال سطح فعالیت های اقتصادی به بدون تغییر با SNA تجمیع پولی در نظام

تغییرات محیط زیست حساب های پولی را نیز تکمیل می کند. در هر صورت اگر بتوان تغییرات زیست محیطی را بر حسب پول 
رد که استفاده از دارایی های طبیعی زیست را می توان به نحوی اصلاح ک SNAاندازه گیری کرد، تجمیع اقلام در نظام معمول 

 محیطی را نیز نشان دهد. 
مصرف سرمایه های طبیعی ) 1حاوی داده های اصلاح شده است. در ستون Viiiسطر 

npUseاز ) NDP  )تولید خالص داخلی(

بدون  3و  2های بدست آید. ستون "درآمد پایدار "محیطی( یا همان مفهوم شدة زیست)تولید داخلی تعدیل EDPشود تا کسر می
 SEEAبه نظام  SNAمفهوم انباشت خالص را به جای تشکیل سرمایة خالص در نظام  6تا  4های مانند. ستونتغییر باقی می

IAسرمایة خالص است به طوری که های تولیدشده، انباشت خالص، مشابه تشکیل کند.در واقع برای دارائیوارد می p.ec  در .

)منفی( به اضافة ذخایر  np.ecUseهای اقتصادی تولیدنشده، انباشت خالص برابر است با مجموع تخلیه یا تقلیل منابع مورد دارائی

های طبیعی تولیدنشده )تواند مثبت یا منفی باشد. انباشت خالص سایر دارائیمی np.ecAرو ، از اینnp.ecIاقتصادی )مثبت( 

np.envAالذکر به صورت زیر تعریفها با توجه به معادلة فوق( همیشه منفی است. اتحاد حسابداری بین تولید خالص و هزینه 

 شود:می
)AA(AGCM)-(XEDP np.envec np.p.ec   

IAبه طوری که  p.ec   و مقادیرnp.ecA  وnp.envA کنند. جملة داخل پرانتز مساوی نیز یکدیگر را خنثی میnpUse  است

رو اتحاد فوق به باشد. از اینمی EDPمحیطی شدة زیستو تولید داخلی تعدیلNDPکه همان تفاوت بین تولید خالص داخلی
های فراوانی است. نظام دارای مزیت SEEAهای پیوسته )اقماری( فوق، نظام طور کامل اصلاح شده است. با توجه به حساب

SEEA های ملی )با توجه به های زمانی حسابمحیطی را با حفظ پیوستگی و سازگاری سریهای اقتصادی و زیستحساب
ای هکند. همچنین در این نظام هزینههای ملی معمولی( یکپارچه و درهم ادغام میگونگی تجمیع مقادیر در حسابتعاریف و چ

 گیرد.  زیست با وضوح بیشتری مورد ملاحظه قرار میحفاظت از محیط
 SEEAهای محدودیت

هایی در حیطی دارای پیچیدگیمهای زیستمرتبط هستند. حساب SNAمحیطی با مفاهیم موجود در توسعه حسابهای زیست
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محیطی ممکن است فصلی )مانند کمبود آب در تابستان( یا محلی )مانند کیفیت بد هوا در سطح ملی هستند چرا که مسائل زیست
 های فصلی وهای ملی تحلیل نمود. اگرچه تحلیل حسابتوان این موارد را به آسانی در حساببرخی مناطق( باشند که نمی

ا داشته ه ای در تئوری کار راحتی است اما در عمل کشورهای کمی هستند که آمار کافی برای تکمیل این حسابنطقهبهای محسا
ماند و محیطی آن برای سالیان دراز باقی بمحیطی ممکن است در یک سال اتفاق بیفتد اما اثرات زیستباشند. یک پدیدة زیست

ه باشد. های آینده را در نظر نداشتستی بر تشکیل آن پدیده داشته باشد و سالدر نتیجه حساب یک سال ممکن است، تاکید نادر
یی که هامحیطی یک پدیده ممکن است در مناطق دور از محل وقوع پدیده رخ دهد. مانند تولیدات کارخانهبسیاری از اثرات زیست

های آزاد که کاهش ذخایر در یک منطقه ممکن آبشود یا ذخایر ماهیان آلودگی آن به کشورهای مجاور یا مناطق دیگر منتقل می
حلیل محیطی و اقتصادی و تاست اقتصاد سایر مناطق را تحت تأثیر قرار دهد. در این گونه موارد دستیابی به آمار مناسب زیست

دی به محیطی و اقتصاهای اجرای سیستم حسابداری زیست(. در مجموع محدودیتSEEA ،2003آن بسیار دشوار خواهد بود )
 طور خلاصه عبارتند از:

 شوند.آوری میمحیطی در سطح ملی و به طور سالانه جمعهای زیستداده-
 محیطی وجود ندارد.ای زیستامکان تحلیل مسائل فصلی و منطقه-

 د.باشهای لازم برای انجام این کار  موجود نمیهای زیادی است و در اغلب کشورها دادهها نیازمند دادهاین حساب-

 ها هنوز به طور کامل روشن نیست.کاربرد و ارتباطات بین حساب-

 نیاز به بسط و توسعة بیشتر دارند. SEEAهای برخی از تکنیک-

 ( 1SEEAW)محیطی آب سیستم حسابداری اقتصادی و زیست 

ور که بواسطه سیستم مذکها در حسابداری آب توسعه یافته است. به طوریاین سیستم با هدف استاندارد سازی مفاهیم و روش
 گیرد )آنالیز پایدار توزیع آبگردد که در قالب آن، سازماندهی اطلاعات اقتصادی و هیدرولوژیکی صورت میسازوکاری فراهم می

را  SEEA - 2003های مربوط به منابع آب به بخش اقتصاد و تأثیر بخش اقتصاد بر منابع آب(. این در حالی است که تمام جنبه
گیرد. سیستم را برای تدوین آمارهای اقتصادی بکار می  SNA 1993و استاندارد آماری  کندیات بیشتری شرح و تفصیل میبا جزئ

های یکپارچه را برای نظارت بر عملکرد زیست محیطی و اقتصادی ای از شاخصمجموعه محیطی آبحسابداری اقتصادی و زیست
ا نمایند. در ارتباط بای تصمیم گیران منابع آب در سطح اقتصاد خرد و کلان فراهم میای دقیق از آمار و اطلاعات را برو مجموعه

های اطلاعاتی متمایز می کند، این دو ویژگی را از دیگر سیستم SEEAWو  SEEA - 2003مسائل زیست محیطی، دو ویژگی 
ی زیست محیطی در ارتباط هستند. سیستم هابه طور مستقیم با داده SEEAWو  SEEA - 2003های عبارتند از:  الف( سیستم

SEEAW ادی های اقتصها به حساببندیای از تعاریف و طبقهاطلاعات آب را از طریق یک ساختار مشترک، با استفاده از مجموعه
کند می ماقتصادی فراه -های زیست محیطیداده نماید. مزیت این کار این است که ابزاری برای یکپارچه سازی آنالیزمرتبط می

 گردد.محیطی میو مانع از تفکیک مسائل اقتصادی و زیست

دهند و امکان تمامی فعل و انفعالات مهم زیست محیطی و اقتصادی را تحت پوشش قرار می SEEAWو  SEEA - 2003ب( 
 کنند. تحلیل مسائلی مانند مدیریت یکپارچه منابع آب را فراهم می

ایجاد چارچوب مفهومی جهت سازماندهی منسجم و سازگار  -1نماید عبارتند از: ور دنبال میاهداف کلی که سیستم حسابداری مذک
اطلاعات هیدرولوژی و اقتصادی و ارزیابی میزان و نحوه ارتباط بخش آب و اقتصاد و همچنین پایگاه داده ای برای برنامه ریزی 

استان و کشور به صورت کارا، منصتفانه و ستازگار بتا محیط مدیریت منابع آب در سطح حوضه،  -2استراتژیک و تحلیل سیاستها، 
ایجاد سازوکار قانونی در اسناد بالادستی به منظور درونی کردن هزینه های بین  -3زیست به منظور نیل به اهداف توسعه پایدار، 

 بخشی منابع آب، 
 به طوریکه نتایج حاصل از طرح مذکور موارد ذیل را سبب شود:

مند رابطه جریانات طبیعی آب در درون محیط زیست، از محیط زیست به اقتصاد، درون اقتصاد و جریانات بازگشتی مبصورت نظا -1
های فیزیکی و ریالی، اجتماعی و جمعیتی( را در از اقتصاد به محیط زیست را ثبت و تحلیل نماید و آمار و اطلاعات مناسبی )داده

                                                           
- System of Environmental Economic Accounts of Water (SEEAW)  
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 وده مطالعاتی مورد نظر قرار دهد.اختیار مدیران و متولیان منابع آب محد
ریزان در های مستخرج از نظام حسابداری آب در محدوده مطالعاتی مورد نظر، یاریگر برنامهجداول، نمودارها و شاخص -2

ا و نهادها ههای مدیریت آب بر سایر بخشوری آب، تحلیل آثار سیاستسیاستگذاری از طرق تخصیص بهینه منابع آب، بهبود بهره
 های مرتبط با زیرساختارهای بخش آب و ... گردد.افزایش بازده سرمایه گذاری و

های فیزیکی و ریالی و سایر نتایج حاصل از طرح مذکور بتوان نقش و جایگاه بخش آب در حسابهای ملی با استفاده از داده -3
 تری ترسیم و ارزیابی نمود. کشور را بطور واقع بینانه

ها و نتایج مستخرج از این طرح، بتوان محدودیتهای ناشی از خشکسالی را توسط متولیان بخش آب روجیبا استفاده از خ  -4
 مدیریت نمود.

 های مختلف اقتصادی را توسط اسنادبا استفاده از نتایج حاصل از طرح مذکور بتوان اثرات خارجی ناشی از مصرف آب در بخش -6
 تر نمود.اجتماعی در اسناد مذکور پررنگ-ان کالای اقتصادیبالادستی درونی کرده و نقش آن را به عنو

باشد. با در نظر گرفتن شکل مذکور، اجزای می 3اقتصادی آب، مطابق شکل  -محیطیچارچوب کلی سیستم حسابداری زیست
ای سطحی، جریانات طبیعی درون محیط زیست )جریانات طبیعی بین آبه -1سیستم حسابداری عبارتند از: تشکیل دهنده این 

جریانات درون  -3جریانات از محیط زیست به اقتصاد )برداشت آب برای مصارف تولید و مصرف(،  -2زیرزمینی و رطوبت خاک(، 
اقتصاد )جریان آب به صورت پولی و فیزیکی از رشته فعالیتهای تامین کننده آب به فعالیتهای کشاورزی، صنعت، خدمات و خانوارها( 

از اقتصاد به محیط زیست )عبارت است از جریاناتی که پس از استفاده از آب به صورت فاضلاب، پساب و جریان بازگشتی  -4و 
    غیره به محیط زیست بازگردانده می شود(.

 
 اقتصادی آب -محیطی( چارچوب کلی سیستم حسابداری زیست9شکل 

 

پرداخته  ISICالمللی های اقتصادی مطابق با کدهای بینشود، در سیستم مورد نظر، به فعالیتملاحظه می 3همانگونه که در شکل 
 های حسابداری آب مذکور عبارتند از: جداول مصرف و عرضه فیزیکی آب، ماتریس جریانشایان ذکر است که مؤلفه  .شده است
ه از ک هاییباشد. شاخصهای اقتصادی، جدول مصرف و عرضه هیبریدی، حساب دارایی آب و حساب کیفیت آب میبین بخش

های مختلف مصرف، ارتباط شوند، مدیران و متولیان منابع آب در امر سیاستگذاری در بخشهای مذکور احصاء میجداول و حساب
 نماید.های اقتصاد و محیط زیست، حل مسائل و مشکلات بین بخشی آب یاری میبین بخش

 ایران انتخاب سیستم حسابداری آب متناسب با شرایط و ویژگیهای منابع آب

های حسابداری آب توسعه یافته توسط محققین کشورهای مختلف و سازمان ملل، بعد از بررسی و مقایسه روشهای مختلف سیستم
پاسخ  های منابع آب ایران باشیم، باید به این  پرسش اساسیقبل از اینکه دنبال سیستم حسابداری آب متناسب با شرایط و ویژگی

به حسابداری آب نیاز دارد؟ برای پاسخ به سوال مذکور، ضروری است که به تاریخچه مدیریت عرضه و داده شود که آیا کشور ما 
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تقاضای آب کشور به شرح ذیل پرداخته شود )به همین منظور تاریخچه مدیریت عرضه و تقاضای آب کشور به دو مرحله قبل و 
 بندی گردید(.بعد از دهه چهل تقسیم

رضه و تقاضای آب عمدتاً مبتنی بر نظام خرده مالکی و دهقانی در سطح یک منبع آبی مشخص ) تا دهه چهل، مدیریت ع  -1 
 نهر ، چشمه ، قنات و .... ( بوده است.

بعد از دهه چهل، با ملی شدن آب و گسترش برداشت، مدیریت عرضه آب در اختیار دولت قرارگرفت. در این مرحله مدیریت  -2
 شبکه آبیاری، دشت و نظایر آن سازماندهی شد.عرضه و تقاضای آب در سطح یک 

 با مطرح مدیریت یکپارچه  آب، مدیریت عرضه  و تقاضای آب در سطح حوضه های آبریز مطرح شد )تغییر در ساختار(.  -3
 تغییرات اقلیمی و افزایش تقاضای آب، شکاف بین عرضه و تقاضای آب را سبب گردید. در این مرحله موضوعات و مفاهیمی -4

نظیر آب مجازی، بازار آب و حسابداری ملی آب بتدریج وارد ادبیات مدیریت آب کشور شد. بنابراین لازمه مدیریت آب در این 
 تواند این مهم را برای کشور به ارمغان آورد.مرحله، نیاز به اطلاعات یکپارچه و منسجم در سطح ملی است که حسابداری آب می

ی از ارسیم که کشور در مرحلهعرضه و تقاضای آب کشور )مطابق موارد فوق(، به این نتیجه می با پرداختن به تاریخچه مدیریت
 تواند بسیاری از مسائل و مشکلات مرتبط به بخش مذکور را تخفیف بخشد.مدیریت آب قرار دارد که سیستم حسابداری آب می

 تناسب با شرایط و ویژگیهای منابع آب ایران، لازم و ضروریبعد از پاسخ به سوال فوق و به منظور انتخاب سیستم حسابداری آب م
است که ساختار کنونی بخش آب کشور و نظام آمار و اطلاعات مربوط به آن نیز مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این بررسی گویای 

 اساس اهداف، تفکیک وظایفهای مرتبط با مدیریت عرضه، تقاضا و مصرف آب، بر ساختار کنونی سازمان -1این واقعیت است که 
ساختار مدیریت ملی آب کشور با ساختار حسابهای ملی سازگار نیست. مواردی از عدم  -2و عملکرد متعارض شکل گرفته است. 

 تطابق مدیریت ملی آب با  نظام حسابداری ملی آب به شرح زیر است:
افزوده بخش آب می شود که مشمول تعرفه و حق النظاره  آن بخش از درآمد و هزینه منابع آب وارد محاسبه تولید و ارزش -2-1

 است.
در حال حاضر آب زیرزمینی مصرفی در بخش کشاورزی که بصورت خود مصرفی مورد مصرف قرار می گیرد و یا بصورت  -2-2

باطی شود و ارتمیهای تولید کشاورزی وارد حسابهای ملی نغیر رسمی بین بهره برداران مبادله می شود، بعنوان بخشی از نهاده
 های آب ندارد .به حساب

 شود.های بخش آب نمیشود، وارد حسابای در قبال آن دریافت نمیآن بخش از منابع آب مصرفی سطحی که تعرفه -2-3
 شود.های ملی نمیکنند، وارد حساببها پرداخت نمیآب مصرفی روستاهایی که  فاقد کنتور بوده و تعرفه آب -2-4
 های کمی ) احجام ( بخش آب وجود ندارد.های ملی، ظرفیت ورود دادهظام محاسبات حسابدر ن -2-6
های ملی، تعرفه متمرکز ابلاغی و مبالغ دریافتی ثبت شده در دفاتر است که با قیمت واقعی مبنای ارزش تولید آب در حساب -2-6

 آب اختلاف فاحشی دارد.
های (، سدهای کشور در بخش ساختمان، شبکهISICهای اقتصادی )رشته فعالیت المللیدر نظام کنونی طبقه بندی بین -2-2

ایر س»آبیاری در بخش کشاورزی، آموزش نیروی انسانی در بخش آموزش )خدمات آموزش( تصفیه و دفع فاضلاب و پساب در 
اقلام هزینه تمام شده آب در  شود. در این حالت،های اداری و پشتیبانی آب در بخش خدمات ثبت میو فعالیت« خدمات عمومی

 شود.های دیگر ثبت میدر بخش ISICنظام 
های اطلاعاتی در بخش آب نامشخص و مبتنی بر ثبت وقایع به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده نظام تولید و پردازش داده -3

 آب و نظایر آن قابل محاسبه نیست(. های کنونی هزینه تمام شده اقتصادی، بهره وری آب، ارزش اقتصادینیست )از طریق داده
 ود. شهای ریالی آب در کنار یکدیگر و پیوسته به هم ثبت نمیهای فیزیکی و دادهدر سطح طرح، پروژه و یا حوضه آبریز داده -4
رائه اهای فیزیکی و ریالی آب را به صورت منسجم و یکپارچه جهت سیاستگذاری و مدیریت آب هیچ پایگاه منسجمی که داده -6

 نماید،  وجود ندارد.
 های مختلف حسابداری آب و همچنین مسائل و مشکلات که مدیریت منابع آببا توجه به نتایج بررسی و مقایسه پتانسیل سیستم

مسائل  های حلتواند زمینهتوان نتیجه گرفت که تنها سیستم حسابداری آب که میبرد، میکشور طی چندین دهه از آن رنج می
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یل باشد. البته استفاده از پتانساقتصادی آب می-محیطیت منابع آب را در ایران فراهم آورد، سیستم حسابداری زیستو مشکلا
گردد که سازوکار لازم به منظور مرتفع کردن نواقص موجود در ساختار کنونی بخش آب کشور و سیستم مذکور زمانی فراهم می

 دد.نظام آمار و اطلاعات مربوط به آن برطرف گر

 اقتصادی-محیطیسازی حسابداری زیستنقشه راه پیاده
ازی ساقتصادی آب به عنوان یک ابزار پشتیبانی تصمیم کارآمد و موثر، نیازمند نهادینه-محیطیاستفاده از سیستم حسابداری زیست

 ز اهمیت، دستورالعمل هایفرآیند تهیه آن توسط سازمانهای مرتبط است. به منظور تهیه و تدوین حسابداری آب در این سطح ا
ازی سسازی مورد نیاز است که تهیه و تدوین آن باید توسط سازمان متولی صورت پذیرد. با توجه به این مهم، مراحل پیادهپیاده

 گردد: سیستم حسابداری مذکور به شرح ذیل ارائه می
 رتیبات نهادیت

های درگیر در تهیه و اجرای سامانه آن نقش و مسئولیت همه سازمان ترتیبات نهادی اشاره به قوانین و مقررات رسمی دارد که در
 شود که شامل مراحل زیر است:آب تعریف می

شناسایی ذینفعان و سازمانهای مرتبط کلیدی )وزارت نیرو، سازمان هواشناسی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست  -1-1
 و غیره(

 هت هماهنگی و همکاری بین سازمانهای مرتبط( تشکیل تیم اجرایی در سطح ملی )ج -1-2

 ارائه دستورالعمل راهبردی -1-2-1
 های کشور تعریف دامنه سامانه آب با توجه به سیاست های ملی و اولویت -1-2-2
 های مورد نیازتعیین منبع داده -1-2-3
 های مرتبطها از سازمانجمع آوری داده -1-2-4
 آوری شدهلاعات جمعبررسی کیفیت آمار و اط -1-2-6
 مشخص نمودن محل تامین بودجه مورد نیاز و امضای تفاهم نامه -1-3
 تعیین منطقه اجرای پایلوت با توجه به اولویتهای کشور -1-4

 راهبرد جمع آوری داده ها

ن بداری مورد نظر و همچنیهای مبتنی بر استاندارد سیستم حساها، بیانگر چارچوب مورد توافق در زمینه دادهراهبرد جمع آوری داده
باشد. تهیه این راهبرد، دارای چالشهای های آن میهای تهیه و ارائه دهنده دادهترتیبات نهادی در زمینه نقش و مسئولیت سازمان

شود. ا میههای مختلف درگیر در این زمینه( است که باعث تداخل و یا ابهام در مسئولیتها و سازمانفراوانی ) با توجه به تخصص
با توجه به این مهم، ایجاد سازوکار لازم به منظور آگاهی یافتن از حجم و میزان آمار و اطلاعات موجود منابع آب و کیفیت آنها در 

های تهیه و ارائه دهنده آنها نیز جزء یکی از ارکان اصلی تهیه کشور و همچنین ترتیبات نهادی در زمینه نقش و مسئولیت سازمان
 باشد.اقتصادی آب و نقشه راه آن می-محیطیم حسابداری زیستو تدوین سیست

  

 ظرفیت سازی استقرار سامانه حسابداری آب در کشور

برداری هر بهتر از سیستم حسابداری آب مذکور، در مرحله اول نیاز به تهیه و اجرای های لازم در جهت بهرهبه منظور ایجاد زمینه
ای برگزاری هباشد. در مرحله دوم برنامهازمانهای دست اندرکار تهیه این سیستم حسابداری میبرنامه نیاز سنجی آموزشی افراد و س

های آموزشی )شامل معرفی آموزشگران، مخاطبان، مکان، زمان، امکانات و ...( ارائه، اجرا و ارزیابی گردد. در نهایت دوره
ه های مرتبط، دامنها و ارگانبر پایه، نقش و مسئولیت سازمانهای مورد نیاز اجرای سامانه حسابداری آب در کشور دستورالعمل

 های مرتبط تهیه و تدوین گردد.ها و نیاز کارکنان سازمانآوری دادهتعریف شده برای سیستم حسابداری، راهبرد جمع
 اشاعه و انتشار اطلاعات

ای آن هلعمل چگونگی انتشار جداول و شاخصسازی سیستم حسابداری آب مورد نظر، طراحی دستورایکی دیگر از مراحل پیاده
باشد که لازم است بر پایه نیاز متقاضیان )سیاستگذاران، بخش خصوصی، محققان، عموم مردم(، چگونگی نشر اطلاعات )وب، می

 دیجیتالی و ...( و میزان دسترسی به اطلاعات صورت پذیرد.
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 گیرینتیجه
ورد بررسی اند، مکه توسط محققین کشورهای مختلف و سازمان ملل توسعه یافتههای مختلف حسابداری آب در این مقاله سیستم

حسابداری آب متناسب با حل مسائل و مشکلات منابع آب کشور و تهیه و قرار گرفتند. هدف کلی از بررسی، دستیابی به سیستم
است  ذکور در این مقاله گویای این واقعیتبندی نتایج حاصل از بررسی مباشد. جمعتدوین نقشه راه سیستم حسابداری مذکور می
سازی مفهوم مدیریت یکپارچه منابع آب در کشورهای مختلف، منظور پیادهبه مؤثر که انتخاب نوع سیستم حسابداری آب کارا و

رس تهای مختلف محدوده مطالعاتی، شرایط مکانی، خصوصیات اقلیمی و نوع مسئله مورد نظر، سطح و قابل دسمبتنی بر مقیاس
باشد.  با در نظر گرفتن این مهم، چارچوب کلی های مذکور میسیستم از یک هر خاص هایقابلیت مورد نیاز و هایداده بودن

ند. به طوریکه پردازاند که به بررسی منابع و مصارف آب میای توسعه یافتههای حسابداری آب در کشورهای مختلف به گونهسیستم
های محیط زیست )انتشار آلودگی، فاضلاب( و اقتصاد و ارتباط بین آنها در قالب چارچوب مذکور به بخش به آمار و اطلاعات مربوط

های حسابداری آب و برخورد درست و مسئولانه با محیط زیست، سازمان ملل شود. به منظور غلبه بر نقایص سیستمپرداخته نمی
ابداری اقتصادی و سیستم حس -محیطیی، سیستم حسابداری زیستهای حسابداری آب در قالب حسابداری ملبه توسعه سیستم

 های مذکور با در نظر گرفتن شرایط مدیریت عرضه و تقاضایاقتصادی آب پرداخت. نتایج حاصل از بررسی سیستم -محیطیزیست
های تمین گزینه از بین سیسترباشد که مناسبآب و ساختار کنونی نظام آمار و اطلاعات مربوط به آن در کشو، گویای این مهم می

-ستمندی از پتانسیل سیستم حسابداری زیمحیطی و اقتصادی کشور، بهرهحسابداری آب به منظور حل مسائل و مشکلات زیست

اشد که در نقشه بباشد. استفاده از پتانسیل سیستم مذکور، نیازمند ایجاد سازوکارهای متناسب به آن میاقتصادی آب می -محیطی
 سازی سیستم حسابداری مذکور به آن پرداخته شد. دهراه پیا

 منابع
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 یصولات زراعبر برآورد مصرف آب در مح یدرآمد -یآب کشاورز یحسابدار
 

 سیدعلی اکبر عظیمی دزفولی
 a.azimi@agri-peri.ir، ییو توسعه روستا یاقتصادکشاورز یزیبرنامه ر یهاموسسه پژوهش یعلم یأتعضو ه

 

قابل  یمفهوم یآن و چهارچوب یاجتماع یاطلاعات حجم مصرف آب و ارزش اقتصاد یدهسازمان یبرا یکردیآب، رو یحسابدار
 یرزمحصولات کشاو یمل دیتول ازیکند. برآورد حجم آب موردن یم جادیا ست،یز طیاقتصاد و مح نیرابطه بمطالعه  یبرا یدرک

است  نیا یکشور هست. سؤال اصل یآبکم طیمحصولات متناسب با شرا یدهمانساز یو مهم برا یمقدمات های¬تیاز فعال یکی
 محصولات، یاریخالص آب ازیستفاده از بانک اطلاعات نبا ا ست؟یچ یراهبرد یمحصولات زراع دیکه سهم مصرف آب در تول

درصد؛ نسبت به برآورد مصرف آب محصولات  44,2، فرض راندمان کاربرد 1374-1376سال  یها، آمار زراعدشت GIS های¬نقشه

 شد برآورد ¬ مترمکعب اردیلیم 28,6محصولات،  نیا دیتول یحداکثر حجم آب مصرف جیمنتخب اقدام شد. بر اساس نتا یآب یزراع
 یدرصد از کل آب مصرف 18,3مترمکعب اختصاص داشته که  اردیلیم 16,7گندم  یمل دیبه تول یآب مصرف نیشتریسال ب نای در که

حصولات در م گریگندم با د یخالص آب ازین یمتوسط حساب سهیبا مقا گرید ی. از سوشودیکشور را شامل م یآب یراعمحصولات ز
داشته، در  یمحصولات زراع نی( را بm3/h 3562) یاریخالص آب ازین زانیم نیندم بعد از جو کمتردشت کشور، محصول گ 620

 نیهکتار( است. بر ا ونیلیم 2,4در کشور ) یکشت گندم آب یاراض یدگگندم متأثر از گستر یمل دیحجم مصرف آب تول جهینت
 یمحصولات راهبرد -2 افت،یکاهش نخواهد  مصرف آب زانیمحصولات م گریبا انتقال سطح کشت گندم به د -1اساس: 

 یحسابدار -3 د،نهست یدر مناطق بحران یحت یآبکم طیبا شرا یسازگار یکشت برا نهیگز نیمانند گندم و جو بهتر بری¬آب¬کم

 یاقتصاد یها دهیفا نهیهز عیمحصولات در کنار جم یتا با در نظر گرفتن حجم آب مصرف کند¬یبر محصول اقتضاء م یآب مبتن

آب، مشارکت دادن  وری¬بهره شیافزا -4گرفت،  میها تصمکشت آن ندهیدرباره آ یاستمرار کشت محصولات راهبرد یاجتماع

بر ¬کشت محصولات آب ریکاهش سطح ز تاً یو نها یو مکان یزمان یالگو رییآب، تغ ییکشاورزان در منافع حاصل از صرفه جو
 کشور باشد. یآبکم طیشرابه  یهستند پاسخ ییچغندر( راهکارها ونجه،ی)

 

 : حسابداری آب، آب مجازی، محصولات راهبردی، نیاز خالص آبیاری، مصرف آب های کلیدیواژه
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 مقدمه
عنوان یک نیروی به مواردی از نقش کشاورزی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها به 2و جان استون 1پردازانی چون ملرنظریه

صادرات  -3عرضه مواد اولیه برای واحدهای صنعتی  -2عرضه غذا برای مصرف داخلی،  -1اند: دهمحرکه مهم و تأثیرگذار تأکید کر
طور متوسط بهشود که (. یکی ازامتدادهای مهم بحث از اینجا باز می1382عبادی و سعیدنیا، )محصولات کشاورزی و درآمد ارزی 

مصرف عنوان خوراک غذا را به یدلحاظ شده در تول یِمجاز آب یترل 2000-6000 ینوشد ول یآب م یترل 2-4هر انسان روزانه 
 .(1373)عظیمی و همکاران،  د. این واقعیت حکایت از سهم تولید غذا از منابع آب جهانی داردکنیم

های گوناگون اقتصادی به ویژه در کشورهایی که در وضعیت و برآورد منابع و مصارف آب در بخش 3در این حال حسابداری آب
یابد. در این شرایط وجود دو گروه اطلاعات حیاتی است: اطلاعات منابع آب و اطلاعات مصارف آب. هستند؛ اهمیت می 4آبیتنش 

اعاتی های اطلهای کشاورزی، شرب و صنعتی است مراجعه به بانکبخش یب براآ یابی به اطلاعات برداشتیکی از مراکز دست
 86ه.ش.(  1383) 2004آب برداشت شده برای بخش کشاورزی ایران در سال ( حجم 1جهانی مانند فائو هست. در جدول )

رغم اینکه آمار وزارت نیرو درصد برآورد شده است. در همین حال علی 72میلیاردمترمکعب و سهم آن از کل آب برداشت شده 
رائه شده از سوی وزارت شده بخش کشاورزی ابرای سهم بخش کشاورزی قریب به همین عدد برآورد گردیده؛ حجم آب مصرف

 (.26الف؛ ص 1376باشد )عظیمی، میلیارد مترمکعب می 22جهاد کشاورزی، 
 

 (FAO-AQUASTAT) 1339-2009های اصلی ج. ا. ایران طی ( روند برداشت منابع آب تجدید پذیر برای بخش1جدول )

 1339-1339 2002-1331 2009-2009 

 (2004) 86 (2001) 83,261 (1776) 26 سال(برداشت آب کشاورزی )میلیاردمترمکعب در 

 (2004) 1,1 (2001) 1,026 (1776) 1 برداشت آب صنعتی )میلیاردمترمکعب در سال(

 (2004) 6,2 (2001) 4,726 (1776) 6 برداشت آب شرب )میلیاردمترمکعب در سال(

 (2004) 73,3 (2001) 87,2 (1776) 83 برداشت کل آب )میلیاردمترمکعب در سال(

 (2004) 72,18 (2001) 73,32 (1776) 71,62 درصد برداشت آب کشاورزی ) درصد(

 (2004) 1,127 (2001) 1,143 (1776) 1,206 درصد برداشت آب صنعتی ) درصد(

 (2004) 6,646 (2001) 6,471 (1776) 2,227 درصد برداشت آب شرب ) درصد(

 

 2,3 میلیون هکتار اراضی کشاورزی، 14,02از  ،1374-76 زراعی در سال از سوی دیگر بنا به آخرین آمارنامه رسمی کشاورزی
میلیون هکتار کشت  11,22داشته است. از  میلیون هکتار آن به محصولات زراعی تعلق 11,22و باغهای کشور آن به میلیون هکتار 

در این حال از مجموع سطوح  ( است.میلیون هکتار 6,66درصد دیم ) 48,02میلیون هکتار( و  6,1درصد آبی ) 61,73زراعی هم 
درصد از اراضی  10,4میلیون تن( و  24,4درصد آن از اراضی آبی ) 87,6میلیون تن محصول تولیدشده که  83زیر کشت زراعی، 

 آمده که این آمار نشان دهنده سهم منابع آب تجدیدپذیر در تولید زراعی کشور است.دستمیلیون تن( به 8,6دیم )
وجه به و با ت یر؛پذ یددر مصرف منابع آب تجددر بخش کشاورزی و همچنین  سطح و میزان تولید زراعی آبی یگاهجابا توجه به 

کشور که نزدیک وضعیت تنش  آبکمبود غلبه بر چالش (، 1مترمکعب به ازای هر نفر )جدول  1232سرانه منابع آب تجدید پذیر 
(؛ درصدد حفظ امنیت غذایی از طریق ارتقای 1372اجتماعی )عظیمی و همکاران،  آبی قراردارد و از سویی بنا به دلایل اقتصادی و

( در این شرایط 1376توان تولید محصولات راهبردی است )مؤسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی،
 یست؟چ کشورعمده  یمحصولات زراع یداست که سهم مصرف آب در تول ینااین مطالعه  یسؤال اصل

 پیشینه پژوهش
 هاییازبا ن یو در جهت تناسب بخش یمحصولات کشاورز یدمصرف آب تول یابیزمتفاوتی برای ار یروشها یراخ یدهه ها یط

                                                           
1 Mellor 
2 Johnston 
3 Water accounting 

 باشد در وضعیت تنش آبی قرار دارد. مترمکعب 1200کمتر از ، کشوری که سرانه منابع آب تجدیدپذیر آن بر اساس شاخص فالکن مارک 4
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استفاده از  یو کنترل مصارف آب کشاورز یابیارز یاز روشها یکی. بوده است جهان یموردتوجه اغلب کشورها ییروزافزون غذا
 یمحصولات کشاورز یدتولناشی از منابع آب بر برآورد فشار  یبرا (2012) 1کارن و ویرجینبوده است.  یاهیگ یاریآب یازاطلاعات ن

 استفاده کردند. یمحصولات زراع یاریآب یازجداول ن و AQUASTATمختلف، از مجموعه اطلاعات  یکشورها
 ینپرداخته نشده است. روحا ولات کشاورزیمحص یمل یدبه صورت مشخص به برآورد مصرف آب در تول یداخل یمستندات علم در

هند. د ینمپژوهش مسئله  لازم را به پاسخ اماپرداخته اند  ییمحصولات غذا یبرخ یواردات آب مجاز ی( به بررس1382و همکاران)
ت. ده اسنموبرآورد (  6/0گندم کشور برابر  ات کشاورزی ) ازجملهمصرف آب محصول یی( متوسط کارا1388ی )سهراب و عباس

و  0,76، 3,4به ترتیب را ساله عملکرد گندم در اراضی آبی، دیم و ترکیب آن  16( متوسط وزنی 1373ذهان و همکاران ) یزیعز
از شرایط این میزان متأثر ده که نمودرصد کمتر از متوسط دنیا گزارش  30-40تن در هکتار و متوسط عملکرد گندم کشور  1,7

( با 1372و همکاران) یرچولیصوص در زراعت دیم( و عوامل فنی و مدیریتی تولید است. ماقلیمی خشک و نیمه خشک کشور )بخ
-80 یهاسال یط هاآنواردات  یبررس همحصولات گندم و جو؛ ب یازآبیاری، عملکرد و ن یدتول ،استفاده از اطلاعات سطح زیر کشت

است بر اساس واردات  یحاک یجسالها پرداخته اند. نتا ینامحصولات در  ینحاصل از واردات ا یبرآورد آب مجازو نهایتاً به  1326
 یمترمکعب آب آب یلیونم 2064مترمکعب شامل  یلیونم 12706طور متوسط مقدار، سالانه بهی مزبورسالها یط گندممحصولات 

است.  ر داخل نپرداختهاین مطالعه به برآورد آب موردنیاز برای تولید محصول دشده است. وارد مترمکعب آب سبز،  یلیونم 6861و 
د کشور پرداخته ان یمحصولات کشاورز یهای آببه محاسبه شاخص یو خارج ی( با استناد به مطالعات داخل1374)یو جعفر یزارع

 خالص یاریآب یازبر اساس ن یصادرات و واردات محصولات اصل یبرا یشده، محاسبه آب مجازمحاسبه یشاخصها یانکه در م
 یمحصولات و در سطح شهرستان، به برآورد آب مجاز یاریآب یازن یبیدر پژوهش مزبور بر اساس محاسبه تقروجود دارد.  یاهی،گ

مصرف آب پرداخته شده اما به برآورد  ییبه کارا یا یهمطالعات به صورت حاش ینصادرات و واردات محصولات پرداخته اند. در ا
 خدمات اکوسیستمی یپرداخت بها»در قالب ابزار سیاستی ( 1374ران )دانشی و همکانشده است. کشاورزی  یمل ولیدت یآب مصرف

«PES قشه این منظور، پس از استخراج ن یرود پرداختند. برا یمینهس یرحوضهکشت محصولات در ز ی، به ارزیابی فنی و اقتصاد
با استفاده از  PES هرزیابی برناما یاطلاعات مورد نیاز برا یهای مورد نظر، اقدام به جمع آوراراضی و شناسایی عرصه یکاربر

سه نوع گونه  کشت در خصوص یکشاورزان نسبت به تغییر الگو یدگاهدرباره د یجپرسشنامه شد. نتا-تکنیک تلفیقی مصاحبه
 یتغییر الگو است که فقط پیشنهاد یروغنی کلزا، سویا و گلرنگ جهت تصحیح مدیریت منابع آبی در حوضه آبریز سیمینه رود حاک

ه گونه س یمطالعه حجم آب مصرف ینو فنی الزم برخوردار است. در ا یگلرنگ از توجیه اقتصاد اینهاستفاده از گو یراکشت ب
از  یموردتوجه قرارگرفته و بحث یزحوزه آبر یکمحصولات در سطح  یگرها با دکشت آن ییو امکان جابجا یدتول ینههز ی،روغن

 گندم در یداخل یدبکار رفته در تول یگندم و آب مجاز یواردات آب مجاز یزانم یبررس ندارند. یبرآورد مصرف آب در سطح مل
برآورد نموده مترمکعب  یلیونم 10را گندم کشور  یاریخالص آب یازن( 1373) ذهان و همکاران یزیزع هست. 1380 - 73دوره 
ندم گ یواردات آب مجاز یزانم یبررسری گندم به ( با استفاده از برآورد ملی نیاز خالص آبیا1374ی علمدارلو و همکاران )نجفاند. 

پرداخته اند؛ که برخی نتایج آن نشان از کاهش دقت در برآورد  1380 – 73گندم در دوره  یداخل یدبکار رفته در تول یو آب مجاز
که ذکر شده درحالی h3m/ 6076طور نمونه نیاز خالص آبیاری گندم در استان چهارمحال بختیاری آب مصرفی در تولید گندم دارد. به

 یهانامهبر و بنا به لحاظ جغرافیایی کشت گندم در این استان مستعد چنین نیاز آبیاری نیست. در NETWATبنا به اطلاعات 
روش  اتییشده اما بنا به مشخص نبودن جز محصولات کشاورزی یمل یدبه برآورد مصرف آب در تول یاشاراتنیز  یدولت ییاجرا

 یکل آب مصرف یزان( م1374در گزارش معاونت آب و خاک)طور مثال بهتوان داشت.  یها ماز آن یمختلفرک دها، محاسبه آن
 است.  نشدهاشاره وش محاسبه که در این گزارش به راست. درحالیمترمکعب گزارش شده  یلیونم 11220گندم  یدجهت تول

 شاورزیک حصولاتم یمل یدمصرف آب تولقابل ارزیابی در  یندرآفیک بر  یمبتن یبرآورد ،در مجموع با توجه به مستندات موجود
یافت نشد. در این حال نوآوری این پژوهش نسبت به مطالعات قبلی در ارائه پاسخی روشمند مبتنی بر اطلاعات نیاز خالص آبیاری 

 ها هست. آن GISهای و نقشه NETWATهای کشور محصولات در دشت

 مبانی نظری
                                                           

1 Karen and Virginie 
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ای هها و موقعیتدر محیط (تا پایاب سرآب از) آب جریان کمیت و کیفیت به مربوط دهی اطلاعاتسازمان ییعن، آب حسابداری
 ع آب،مناب از شامل ارزیابی جامعی آب حسابداری آب. مصرف و تأمین همراه با توجه به اطلاعات اقتصادی برداری از منابع آب،بهره

 1«بحسابرسی آ»در این مقوله  .است اجتماعی نیازهای به ب و نحوه پاسخگوییکنندگان از آآب، استفاده تأمین هایزیرساخت

 سترسید، مالی امور، نهادسازی، حکمروایی از تریوسیع زمینه در را آب تقاضای و عرضه عنوان رویکردی فراتر از حسابداری آب،به
 دهد.می موردتوجه قرار هاتوجه به عدم قطعیت و

در سطوح مختلف از  ؛از چرخه آب یدرک روشنباید با ها و اقداماتی است که میامل انواع فعالیتحسابداری آب در سطح ملی ش
 هایتما سیاساقرارگیرند. موردتوجه آب  یفیتو کیافت عرضه، تقاضا، بازمزرعه، حوزه آبریز، و فراتر از آن؛ در جهت ارزیابی حجم 

 یریتدم و اقتصادیمحیطی زیست ی،اجتماع هادی،ن هایویژگیاز  یرک درستبه د یازن، علاوه بر حسابداری آب آبیمقابله با کم
امنه د یکآب در  یدر عرضه و تقاضا یندهو روند آ یت فعلیآب به مطالعه سامانمند وضع یکه اصطلاح حسابدارآب دارد. درحالی

طورکلی اقتصاد و به یت، امور مالتری از مؤسسارا در چارچوب گسترده بررسی ینآب، ا یمشخص اشاره دارد، حسابرس مکانی
 .(2012)فائو،  دهدقرار می یاسیس

، 3ازدوربر سنجشمبتنی آب  یحسابدار، 2یرزمینیهای زآب ینظارت مشارکتاند از : عبارتآب  یحسابدار یهاهایی از روشنمونه
و حسابداری  6وکارهای صنعتیکسبدر آب  یحسابدار، 6، روش منحنی هزینه آب4محیطی و اقتصادی آبسیستم حسابداری زیست

آب  ریتیقبول مدبلندمدت باهدف حفظ سطح قابل یقیتطب یریتبرنامه مد یکاز  یآب بخش یحسابدار. 2محصول آب مبتنی بر
 یعادل ملاز اهداف، ت یبرخ یبه دارد. برامبتلامسائل  یو افق زمان یاییجغراف یاسبه مق یبستگ آب ینوع حسابدار انتخاباست. 
آب  یتجربه نشان داده که بهتر است حسابدار. تر استحوضه رودخانه مناسب یمنظور تمرکز روبه یگرد یاست؛ در جا ازیآب ن

 یهای بعدعمل و کسب اطلاعات، در گام یطمح یشفاف شدن فضا یتر شروع و بنا به اقتضاهای سادهچند مرحله از حالت یط
 .(2012ئو، )فا شوند یلتکم یازهان هتر شده و بنا بمفصل

 آن زا بخشی. شودمی کاربردهبه برداشت و منبعی از انسانی نیازهای رفع برای که شودمی گفته حجم آبی : به8برداشت آب

 .شود کاربردهبه مجدداً دستپایین در و بازگردد اولیه منبع به کیفیت و کمیت در تغییراتی با است ممکن

تناسب  ه،آلود ایهای شور سفره ورود بهو تعرق،  ریمانند تبخ یلیمنبع و به دلا کیز برداشت ابعد از که  یمقدار آب: 7مصرف آب

 (.1384و همکاران دهد )رزگرانتکاربرد مجدد در همان حوزه از دست می یخود را برا

 اقلیمی هایادهد آن تحت شرایط تولید ژنتیکی پتانسیل یک محصول )وزن تولیدشده(، درواقع پتانسیل : تولید10تولید پتانسیل

 اک،خ هایخصوصیت از میزان تولید؛ است. این محاسبهقابل محصول هر که برای هست حرارت درجه و خورشیدی تابش نظیر
 (.1373عزیزی ذهان و همکاران، ) نیست تأثیرپذیر هابیماری و آفات و مدیریت آب،

 در تا شود داده گیاهی پوشش یک به باید که است یآب مقدار گیاهی آبیاری : نیاز خالص11)پتانسیل( آبیاری گیاه نیاز خالص

 مکنم محصول مقدار و حداکثر نموده تکمیل را خود رشد، شود مواجه آبی تنش با آنکه بدون و رسانده مصرف به رویش دوره طول
ر طور علاوه بمینهای مؤثر تأمین شود و هکند. در این حال ممکن است بخشی از نیازهای آبیاری گیاه از طریق باران تولید را

ه شود که از ها شستهای اضافی از منطقه توسعه ریشهتعرق باید مقداری از آب اضافی نیز به زمین وارد شود تا نمک-تأمین تبخیر
، مشخص زمانی دوره یک در، ...( جو، گندم) موردنظر گیاه تعرق -تبخیر= ETcگردد و در آن: محاسبه می ETc-Pe+L فرمول

Kc =گیاه رشد از زمانی دوره یا مرحله همان، ...( جو، گندم) گیاهی ضریب، L =0آبشویی،  نیازET =( مرجع) پتانسیل تعرق -تبخیر

                                                           
1 Water audits 
2 Participatory groundwater monitoring 
3 Water accounting based on remote sensing 
4 Macro-economic water accounting: the System of Environmental and Economic Accounting for Water 
5 Filling the gap between supply and demand: the water cost curve approach 
6 Water accounting for firms 
7 Water accounting by product: the water footprint concept 
8 Water withdrawal 
9 Water consumption 
10 Potential production 
11 Potential irrigation requirement 
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 اکخ سطوح توسط تواندمی باشد داشته وجود محدودیت بدون اگر که است آبی مقدار حداکثر یا و موردنظر زمانی دوره در همان
 شود. تبخیر و گیاه

اری به عرصه شود که متناسب با راندمان آبیبا توجه به نیاز خالص آبیاری گیاه، به مقدار آبی گفته می گیاه: نیازناخالص آبیاری

 .I=(ETc-Pe+L)/E ( :1386شود )کمالی و علیزاده،تولید منتقل و به گیاه عرضه می

 اندمانر مفهوم، باشد اری( موردنظرهای آبی)توسط سامانه آبیاری نوبت یک راندمان ارزیابی که: هنگامی1کاربرد آبیاری راندمان

باشد  شدهمصرف گیاه توسط که است زراعی قطعه به شدهتحویل آبیاری آب از درصدی مزرعه راندمان کاربرد یا آبیاری کاربرد
 (.1374)عباسی و همکاران،

اید ب واسطه ضرورتاًو به این  شتهمستقیماً در امنیت غذایی نقش دا است کهمحصولی : محصول راهبردی  محصول راهبردی

محصولات گذشته تاکنون،  ینها و قوانها، سیاستبرنامهاسناد، در (. 1387)مجلس شورای اسلامی، دنشور تولید شوکدر داخل 
به گروهی از محصولات  یمحصولات راهبرداند. اما در این مطالعه، عنوان محصولات راهبردی موردتوجه قرار داشتهی بهمتفاوت
دسترس قابل NETWATها در بانک اطلاعاتی که هم در اسناد مزبور مورد تأکید قرار داشته و هم اطلاعات نیاز آبی آنشود می اطلاق

گی، ذرت فرنزمینی، گوجهای ، اسپرس، پیاز، سیبیونجه، شبدر، ذرت علوفه جو، گندم، برنج، اند از :باشد، این محصولات عبارت
 ب(. 1376رقند، آفتابگردان، پنبه )عظیمی، ای، عدس، لوبیا ، نخود ، چغنددانه

 آن مقدار و شودمی کشاورزی فرآورده یا و کالا تولید صرف که آبی است کشاورزی مقدار مجازی آب :2آب مجازی کشاورزی

 یمدهع که بخش معناست بدان مجازی است. صفت پایان شروع تا لحظه از تولید زنجیره مختلف مراحل در مصرفی آب کل معادل
 و ریزیامهبرن و مدیریت، مکان تولید، اقلیمی شرایط .ندارد فیزیکی نهایی وجود محصول در، تولید فرآیند طی شدهمصرف آب

 فاوتمت، جهان مناطق مختلف در کالا یک برای آن مقدار و است مؤثر کالا در نهفته آب مجازی حجم در، کاررفتهبه فناوری سطح
تواند در های تبادل کالا و آب بین کشورها اختصاص نداشته و میمجازی صرفاً به ظرفیت(. آب 1374زارعی و جعفری، ) است

وی و  3چنهای کشور هم موردتوجه قرارگیرد )جهت ارزیابی و انتقال حجم آب تولید محصولات کشاورزی بین مناطق و استان

 NETWATترمکعب در هکتار است از بانک اطلاعات که بر اساس م ETc-Pe+Lدر این مطالعه نیاز خالص آبیاری (. 2012همکاران، 
( و سطح زیر کشت 1376از مطالعه )عظیمی و همکاران،  =Eدرصد 44,2( و میزان راندمان کاربرد آبیاری 1386)کمالی و علیزاده،

 وزارت جهادکشاورزی مورداستفاده قرارگرفته است. 1373-76محصولات منتخب از آمارنامه کشاورزی 
 

 ژوهشمواد و روش پ

راندمان  وی، نیاز خالص آبیاری متأثر از سطح زیر کشت آب محصولات کشاورزی یدر تولید مل یاریکه برآورد مصرف آبدرحالی
یاز، ای، اسپرس، پت سطح زیر کشت و میزان تولید محصولات: گندم، برنج، جو، یونجه، شبدر، ذرت علوفها؛ اطلاعهست یاریآب

، متوسط 1374-76از آمارنامه کشاورزی  ای، عدس، لوبیا ، نخود ، چغندرقند، آفتابگردان و پنبهنهفرنگی، ذرت دازمینی، گوجهسیب
(، میانگین وزنی 1386)کمالی و علیزاده، NETWATهای کشور از بانک اطلاعاتی حسابی نیاز آبیاری خالص محصولات در دشت

مدنظر قرارگرفته  درصد 23ای قطرهراندمان درصد و  62 یبارانان راندم ،درصد 41 یغرقابراندمان کاربرد مزارع بر اساس راندمان 
کنند ای استفاده میدرصد از آبیاری قطره 8فشار و درصد از آبیاری تحت10درصد اراضی از آبیاری سنتی،  82که حدود شده درحالی

 ازی تولید( شد.، ج(؛ اقدام به برآورد نیاز ناخالص آبیاری محصولات ) آب مج1376)عظیمی و همکاران، 
 
 

                                                           
1 Irrigation application efficiency 
2 Agricultural virtual water 
3 Chen, W. 
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 ج( 1932( الگوی برآورد آب مصرفی در تولید ملی محصولات زراعی راهبردی )عظیمی و همکاران،1شکل)

 

 نتایج
یکی از نتایج این مطالعه تلفیق اطلاعات مکانی و اطلاعات توصیفی نیاز خالص آبیاری محصولات زراعی بوده است که برای تمامی 

، سطح زیر کشت آبی محصولات 1374-76سال بر اساس آمار زراعی اند. شدهیک استخراجمحصولات زراعی منتخب به تفک
درصد از محصولات زراعی کشور  24ها درصد اراضی زراعی آبی بوده و میزان تولید آن 86میلیون هکتار و  6,2راهبردی منتخب 

رصد در اراضی زراعی مربوطه و با فرض نیاز آبیاری د 44,2را شامل شده است. با فرض متوسط راندمان کاربرد  میلیون تن( 64,7)
میلیارد مترمکعب برآورد  28,6بر (، برآورد نیاز آبیاری ناخالص این گروه از محصولات حجمی بالغ2خالص این محصولات )جدول 

درصد هست. با  86,3بر بالغ 1374-76نسبت به حجم آب موردنیاز تولید کل محصولات زراعی آبی در سال زراعی  شود کهمی
( تن میلیون 8,8هکتار بیشترین سطح زیر کشت و بیشترین میزان تولید )میلیون  2,4گندم آبی ( سطح زیر کشت 2توجه به شکل )

زی آب مجا»و بعد از محصول جو کمترین نیاز خالص آبیاری را داشته است. بر اساس مفروضات و اطلاعات در دسترس نسبت 
نتخب م میلیارد مترمکعب که نسبت به آب مجازی مورد استفاده در تولید آبی محصولات زراعی 16,7با  برابر است «تولید ملی گندم

درصد بوده است. نتایج حاکی است متوسط نیاز  18,3،  1374-76کل محصولات زراعی آبی کشور در سال درصد و نسبت به 21
تر است، ولی بنا به گستردگی اراضی کشت گندم آبی در نسبت به سایر محصولات زراعی کم (دشت کشور 620خالص آبی گندم )

 کشور میزان مصرف آبیاری گندم، بیش از سایر محصولات زراعی آبی است.
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 (1931های کشور بر اساس نیاز خالص آبیاری تولید گندم )عظیمی و همکاران، بندی دشت( طبقه2شکل )

 

میلیون هکتار و تولید  0,677، به ترتیب محصول یونجه با سطح زیر کشت  ( بعد از گندم3و شکل  2بنا به نتایج مطالعه )جدول 
 2,72میلیون هکتار و تولید  0,676میلیارد مترمکعب و سپس برنج با سطح زیر کشت  14,2میلیون تن و نیاز ناخالص آبیاری  6,87

 .های بعدی قراردادندمیلیارد مترمکعب در رتبه11میلیون تن و نیاز ناخالص آبیاری 
 

 )یافته پژوهش( 1931-32( اطلاعات تولید و آبیاری محصولات راهبردی زراعی کشور در سال زراعی2جدول)

 محصول

 سطح زیر کشت آبی

 )هکتار(

 تولید آبی

 )هزار تن(

 خالص آبیاری نیاز

 )مترمکعب(

 مصرف ناخالص آبیاری

 )میلیون مترمکعب(

 2271,8 6462 1120,6 168634 ایذرت دانه

 2330,1 74,61 6766,6 110204 چغندرقند

 2382,6 2183 682,4 148266 فرنگیگوجه

 2620,2 2124 4784,6 168160 زمینیسیب

 3011,2 6022 11226,7 223327 ایذرت علوفه

 4671,1 2736 2366,2 214467 جو

 11024,6 8268 2721 676036 برنج

 14176,6 10673 6873,2 677060 یونجه

3,2884 2122770 گندم  3662 16762,3 

 28640,7 6240 64882886 6216677 کل محصولات زراعی منتخب

 72127,3 6240 24382,6 6110121 کل محصولات زراعی آبی
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 )یافته پژوهش( 1934-31( مقایسه نیاز خالص آبیاری و میزان آب ناخالص آبیاری محصولات زراعی منتخب 9شکل )

 

 بحث

 NETWATکارگیری برآورد روشمندی است که بر اساس اطلاعات رسمی ر مقایسه با مطالعات پیشین، بهد نوآوری این مطالعه الف:

 ها وعمل شده است. این اطلاعات زمینه حسابداری آب مبتنی بر محصول را همراه با ابزار تحلیل مکانی دشت GISدر محیط 
 آورد.فراهم می هادیگر اطلاعات؛ ازجمله نقشه وضعیت آبی دشت

ور های کشنیاز ناخالص آبیاری محصولات زراعی در این مطالعه بر اساس متوسط حسابی نیاز خالص آبیاری دشت برآورد: ب

الص نیاز ناخ طور نمونه برآوردشود. بهها با بیش برآوردی مواجه میشده است که در مقایسه با روش میانگین وزنی دشتانجام
نیاز  ( برآورد1376که در مطالعه )عظیمی و همکاران، شده درحالیکعب در هکتار محاسبهمترم 3662آبیاری گندم در این مطالعه 

مترمکعب در هکتار برآورد گردید. درواقع این بیش برآوردی  2702های کشور برابر با ناخالص آبیاری بر اساس میانگین وزنی دشت
تر ری روش میانگین وزنی در این مطالعه به دلیل پیچیدهکارگیبه دلیل کاهش دقت برآورد به روش متوسط حسابی است. عدم به

آمده در این مطالعه با مصارف واقعی دستهای زمانی و اجرایی بوده است. گرچه برآوردهای بهشدن فرآیند محاسبات و محدودیت
لید سازی و حسابداری آب توتواند مبنای اولیه را برای شفافعنوان معیاری کمی میدر مزارع کشور فاصله بیشتری دارند اما به

 گذاری تنظیم الگوی کشت متناسب با شرایط آبی مناطق در اختیار قرارداد.زراعی و سیاست

ارتباط معناداری با اراضی عمده تولید گندم کشور بحرانی های دشتشود که پراکنش دیده می( 6و  4) هایشکلمقایسه بنا به  پ:

 یریگبهره -2گرم، خشک، خنک، معتدل تا مرطوب،  هاییمگندم در اقل یدیتول یهاکانون یدگپراکن -1لذا بنا به :  آبی ندارند.
 یزانبر اساس م -3 های سرد سال،ی در ماهبارندگ یاو  یسطح یرزمینی،چون منابع ز یمتعدد آبگندم از منابع  یدیتول یهاکانون

با  .یستن ییدتأابلق یگندم مل باسیاست خودکفایی یرزمینیزمنابع آب بحرانی شدن  یبستگفرض همنسبتاً کم گندم؛  یآب یازن
حصولات م های مطالعه انتقال کشت از گندم به دیگر محصولات زراعی، لزوماً منجر به کاهش مصرف آب نخواهد شد،توجه به یافته
 -6تند، بحرانی کشور هس آبی حتی در مناطقبری مانند گندم بهترین گزینه کشت برای سازگاری با شرایط کمآبراهبردی کم

واند در کاهش تبری چون یونجه و چغندر میانتقال الگوی مکانی و زمانی )از فصل تابستان به بهار و پاییز( درکشت محصولات آب
 مصرف آب کشاورزی ملی بکاهد.



 الات دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آبمق

386 

 
 (1932ها )عظیمی و همکاران،ها برحسب تنش منابع آب زیرزمینی آنبندی دشت( طبقه4) شکل

 

 
 (1932)عظیمی و همکاران، درصد ظرفیت تولید گندم آبی کشور 10های با شهرستانبندی ( طبقه1)شکل 

 

کشت هر یک از محصولات با توجه به دیگر معیارهای اجتماعی و  فایده-علاوه بر هزینه فایده اقتصادی ، باید هزینهت: 

غم رعلی رگیرند.های کلان و جامع مدنظر قراگذاریمحیطی؛ خصوصاً درباره محصولات راهبردی مانند گندم؛ در سیاستزیست
میلیارد مترمکعب( برآورد شده است، اما با توجه  12اینکه در میان محصولات منتخب، گندم دارای بیشترین مصرف آب )حدود 

ازآن ا پسشود تبرآورد حجم آب مصرفی برای تولید ملی گندم باید دید در قبال این حجم مصرف آب چه فوایدی نصیب کشور می
های کشور و یا ارتقای های مختلفی چون واردات آب مجازی گندم و یا انتقال آب مجازی آن در بین دشتبتوان درباره گزینه

 وری بهتر تصمیم گرفت.بهره
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تواند مؤید تولید داخلی گندم باشد در ( با مرور منابع متعدد داخلی و خارجی درباره ادله گوناگونی که می1372عظیمی و همکاران)
ناظر بر انطباق  یلدلا -2یران؛ و ا یجامعه جهان ییگندم در سبد غذا یگاهجا -1اند از : این موارد عبارت به بحث پرداخته است.

بازار  یتنگناها -4در قبال وقوع تحریم غذای اصلی جامعه؛  یمل یتامنصیانت از ناظر بر  یلدلا -3؛ کشور بومیستگندم با ز یدتول
اقتصاد متغیرهای کلان گندم آن در  یداخل یدثبت تولم نقش -6؛ گندم یجهان یمتقی عدم ثبات و فراز و فرودها -6؛ غذا یجهان

مصرف  میزان ،(صادرات –)واردات  ی(، اشتغال، تورم، مخارج دولت، تراز بازرگانGDP) یناخالص داخل یداز تولی ازجمله : مل
ه هزینه آب تولید گندم منابع موجود ارقام متفاوتی از سوی دیگر دربار ی.ع داخلایدر رشد صن، اندازپس گذاری ویهسرما ی،خصوص

 402 ( قیمت مناسب آب در تولید گندم را از دید متقاضیان در شهرستان دامغان را1387اند. قادر دشتی و همکاران )را ارائه کرده
را  1372-73 زراعی سال در گرگان شهرستان گندم مزارع در آب اقتصادی ( ارزش1376ریال برآورد نمودند. گلزاری و همکاران )

 مگند لمحصو آب دیقتصاا ( ارزش1387روشنایی و همکاران ) جهاخو .کردند برآورد مترمکعب هر ازای به ریال 6/1664 معادل
ا یابد. اگر ارزش آب رریال برآورد نمودند. طبیعی است ارزش آب بنا به شرایط مناطق و در روند زمان تغییر می 1820را مشهد  در
میلیارد مترمکعب گندم  12ریال در نظر بگیریم هزینه تولید در قبال مصرف آب حداکثر  1600متوسط به ازای هر مترمکعب طور به

میلیارد ریال خواهد رسید. یعنی با فرض عدم کشت گندم در داخل و واردات آب مجازی از خارج کشور هم از  26600 حداکثر به
ز ا اندازه فوق ارزش اقتصادی نصیب دولت خواهد شد.صورت دریافت هزینه آب بهشود و یا در شده کاسته میحجم آب مصرف

 1373آمارنامه سال کار خواهد شد)گندمهزار نفر  1330حداقل که منجر به بیکار شدن  سویی با تحقق فرض عدم کشت گندم
در نظر  2و  1میلیارد ریال  6طور متوسط به ایجاد اشتغال در واحدهای صنعتی با کشاورزی؛ اگر اختلاف هزینهدیران( شمرکز آمار ا

میلیارد ریال  6660000ای قریب به گرفته شود که بخواهیم این تعداد از شاغلین را به آن مشاغل انتقال دهیم نیازمند صرف هزینه
 خواهیم بود. که این رقم جدا از آثار پیچیده اجتماعی آن بسیار هنگفت خواهد بود.

 روش از گندم ارزیابی سیاست خودکفایی و نسبی مزیت بررسی راستای ( در1382) : جولایی و جیران تولید گندم نسبی مزیت

 گندم برای و 0,23 برابر آبی گندم برایDRC 3نمودند. بر اساس نتایج این مطالعه، میزان شاخص استفاده سیاستی تحلیل ماتریس
 و گندم ولیدت خودکفایی سیاست بنابراین بود. کشور در گندم لیدتو برای نسبی مزیت وجود از حاکی که آمد دست به 0,22 دیم

( با نگاهی به ترکیب محصولات صادراتی و وارداتی ایران طی سالیان 1324) سلطانی نیستند. یکدیگر با تقابل در نسبی مزیت
 شدهمواد غذایی )راهبردی( افزودهبار و خشکبار، بر حجم واردات گذشته و افزایش نسبتاً سریع صادرات محصولاتی چون میوه و تره

کند. افزایش واردات مواد غذایی از طریق صدور نفت یا حتی از طریق صادرات که این وضع خطراتی برای امنیت غذایی ایجاد می
 زیرا نوسانات درآمد ارزی ناشی از صدور کالاهای مذکور امکان حل منطقی برای حل مسئله کمبود غذا نیست؛غیرنفتی، یک راه

تر خواهد شد. از سوی دیگر وابستگی کشور به مواد غذایی روز مشکلپرداخت بهای مواد غذایی مملکت به کشور صادرکننده روزبه
بی موجود برداری از مزیت نسرسد یک راهبرد منطقی این باشد که ضمن بهرهبه نظر می ازلحاظ سیاسی اقتصادی خوشایند نیست؛

 «.های مؤثری در جهت خودکفایی نسبی محصولات راهبردی برداشته شودورزی، گامدر مورد معدودی از محصولات کشا
ای برای پذیرش مزیت نسبی تولید گندم وجود دارد، اما با توجه به جدی شدن کمبود منابع آب و ضرورت رغم اینکه ادلهعلی

 اقتصادی ارزش بر مبتنی گذاریقیمت نظام محیطی، برخی معتقدند اصلاحهای اقتصادی و یا زیستسازی آن برای اولویتذخیره
این  .انجامدمی بخش این در آب الگوی مصرف تنظیم به که است تقاضا مدیریت ابزارهای کارآمدترین از یکی، کشاورزی آب

 جوییرفهزمینه ص و یافتهکاهش آب تقاضای مقدار که بود امیدوار توانمی، کشاورزی بخش در آب هایتعرفه اصلاح گروه معتقدند با
 گردد. فراهم آن سازیذخیره و

: برخی دیگر از کارشناسان معتقدند صرف افزایش ارزش اقتصادی آب کشاورزی دیدگاه مخالف افزایش صرف قیمت آب

عنوان  تحت( در تحقیق خود 1386) و تواناصبوحی تواند راهگشای چالش مصرف نادرست آب در حوزه کشاورزی باشد. نمی

                                                           
 http://www.irna.ir/mazandaran/fa/News/82527250:  یالر یلیاردم 30 یمیهر شغل در پتروش یجادا ینههز 1

 https://www.isna.ir/news  2تومان است یلیونم 300تا  100توسط دولت در حدود  یصنعت یهر شغل یجادا ینههز 
لازم برای ذخیره کردن یا به دست آوردن یک واحد ارز خارجی است که اگر کمتر از یک باشد به معنای وجود مزیت نسبی در  هزینه منابع داخلی خصشابه معنی  -3 

 تولید محصول است چرا که برای به دست آوردن یک واحد ارز واحد کمتری از منابع معادل آن صرف خواهدشد.

http://www.irna.ir/mazandaran/fa/News/82527250
https://www.isna.ir/news
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که با کم  پیشنهاد کردند «منابع آب زیرزمینی در شهرستان لارستاناز  ازحدبرداری بیشی منفی ناشی از بهرهبررسی آثار جانب»
جانبی منفی برداشت  آثارهای با دبی زیاد، چاه بخصوصهای آبیاری از طریق ایجاد محدودیت در مجوز احداث، کردن دبی آب چاه

 توان به هدف کاهشدهد که با افزایش قیمت آب نمیمچنین نتایج نشان میه ازحد از منابع آب زیرزمینی کاهش یابد.بیش
یافت و هزینه استحصال آب تأثیر چندانی بر بازده خالص مزرعه و دسترسی اقتصادی به منابع آب زیرزمینی مصرف آب دست

 هایدر وضعیت هامچنین هرکدام از آنبرداری از منابع آب برتری ندارد و هیک از ابزارهای اقتصادی در مدیریت بهرههیچ ندارد.
. گرچه لازم برانگیز استمختلف، نتایج متفاوتی را در پی خواهد داشت. کاربرد ابزار سیاست قیمت آب، علیرغم اثربخشی آن، بحث

ره بیشتر آب خیتر و ذبه خود بیایند و در راستای برداشت کمتر، استفاده مطلوب برداراناست تا با افزایش چشمگیر بهای آب، بهره
 پذیری سیاسی آن وجود داردپذیری مالی کشاورزان، خطر عدم پذیرش اجتماعی و امکانوجود احتمال آسیببااین اما اقدام نمایند؛

 (.1372)پایدارگلسنگ، 

 وسعهت برای حصول پایداری در فرآیند درآمد تولیدکننده: پایداری به محصولات زراعی وابسته تولید پایداری در

 و تهخواس عواقب بروز و بازار باید نحوه دخالت دولت در تعیین قیمت آب با ملاحظاتی ازجمله جلوگیری از شکست ورزی،کشا
 بازار صاری،انح رقابت محیطی،زیست ناقص اطلاعات ،(حقابه) مشترک مالکیت حقوق یارانه، مالیات، نظیر دولت مداخلات ناخواسته
 آن پایداری تحقق و بلندمدت در کشاورزی بخش کارایی افزایش به عبارتی لازمه .باشد کلان اقتصادی مشکلات معیوب، سرمایه

 که هست نهادهایی گیریشکل نیازمند: نهادی پایداری -1: است ذیل ابعاد در و گذاریسیاست در پایدار توسعه اصول به توجه
 -3 نماید، فراهم درآمدکم هایگروه برای را اجتماعی رفاه باید هاسیاست: اقتصادی پایداری -2 باشند، داشته پایایی خود توانایی
: محیطیزیست پایداری -4 نمایند، شناسایی هاپروژه تکمیل و تأمین برای را مناسب مالی منابع باید هاسیاست: مالی پایداری
 انگیزه و یازن اولین عنوانبه فیکا درآمد و سود شدن بنابراین فراهم بیانجامد. طبیعی منابع پایدار مدیریت به باید هاسیاست

 است زیستمحیط احیاء و حفظ انسانی، منابع توسعه تولید، کیفی و کمی گذاری برای ارتقاءلازمه تداوم سرمایه کشاورزان،
 .(1373مریدسادات،)

 

 هاپیشنهاد
ت مین آب تا تولید محصولات است، سیاسای ناپایدار شدن منابع آب متأثر از عوامل گوناگونی در زنجیره تأزمینه از آنجا که عوامل

گذاری منابع باید مدنظر قرارگیرد. بنابراین با توجه به اینکه نحوه قیمتهایی است که میگذاری آب تنها بخشی از ضرورتقیمت
نیازمند  یشود، تولید پایدار محصولات پایه امنیت غذایشده محصول نمایان میعنوان یکی از عوامل مؤثر بر قیمت تمامآب به

ازی سوری فیزیکی و صرفه اقتصادی تولید در سطح خرد و کلان، انگیزه لازم را برای ذخیرهراستا با بهرههایی است که همسیاست
زمان نهاده حیاتی آب و اهمیت تولید غذا از منابع داخلی بنابراین بنا به اهمیت همجویی شده برای کشاورز فراهم آورد. آب صرفه
توجهی از منابع اسب بخشی منابع آب و مصارف آن در تولید محصولات عمده غذایی هستیم. با توجه به اینکه بخش قابلنیازمند تن

های های آب زیرزمینی و دشتبه سفره شوند، که در چرخه آب، بخشیهدایت می های تولید زراعیآب تجدید پذیر به عرصه
خیر شده و بخشی به نیز از دسترسی مفید گیاه خارج می گردند. می باید با دست نفوذ می یابند و بخشی از سطح خاک تبپایین

مترمکعب  میلیارد 28بر مدیریت آب عرضه شده در چرخه آب از سرآب تا پایاب که به صورت غیر مفید هدر می روند و حجم آن بالغ
درصد ( برآورد  20با فرض راندمان  کعب آبمیلیارد مترم 60درصد و  44,2میلیارد مترمکعب با فرض راندمان  28) فاصله بین 

محیطی اختصاص داد. در این خصوص می شود؛ می توان حجم آب صرفه جویی شده را به دیگر اولویتهای اقتصادی و زیست
محیطی بر کاهش راندمان آبیاری مؤثر هستند که بنا به ارزیابی خبرگی برخی از این عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی و زیست

 ارائه شده اند. 4امل در جدول عو
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 ج( 1932آبیاری نوین )عظیمی و همکاران،  سیستمهای کارایی کاهش (عوامل4) جدول

 آبیاری نوین سیستمهای کارایی کاهش عوامل 

 ضعف اقتصادی کشاورز 1

 ضعف مدیریت مزرعه، مهارت کشاورز 2

 نداشتن الگوی کشت مناسب گندم در سطح کشور 3

 هاور تشکلهای کشاورز در مدیریت منابع آب دشتضعف حض 4

 ضعف ارائه آموزشهای مناسب از سوی پیمانکاران 6

 ضعف پیگیری آموزش و ترویج بهره برداری سیستمهای آبیاری از طریق دولت 6

 ضعف حضور تشکلهای کشاورزی در توسعه سیستمهای مناسب آبیاری در کشور 2

 فعان برای توسعه سیستمهای مناسب آبیاری در کشورضعف انسجام برنامه ریزی ذی ن 8
 

با  NETWATیکی از نکات مهمی که باید به آن اشاره نمود این است که برآورد نیاز خالص آبی محصولات بر اساس اطلاعات 
محصولات بر نکته مهم دیگر اینکه برآورد نیاز آبیاری خالص  ب(. 1376محدودیتهایی مواجه بوده و هست )عظیمی و همکاران، 

برآورد ها را با اریب بیشتری )معمولاً بیش برآوردی( مواجه می نماید. در این خصوص  ها،اساس میانگین حسابی این متغیر در دشت
رآورد ب رسیدن به برآورد دقیقتر در نیاز ناخالص آبیاری محصولات زراعی نیازمند بازنگری در بانک اطلاعات فوق بوده چنانچه برای

ص آبیاری محصولات از روش میانگین وزنی )نسبت سطح زیر کشت محصول به سطح دشت( استفاده شود برآورد دقیقتری نیاز خال
عنوان واحد واحد دشت به 1402چنانچه در سرشماری کشاورزی سال  ج(. همچنین 1376به دست خواهد آمد)عظیمی و همکاران، 

 ن برآوردهای دقیقتری برای مصرف آب کشاورزی به دست آورد.جمع آوری و ارائه آمارواطلاعات انتخاب شود، می توا
یکی از نتایج این مطالعه تلفیق اطلاعات مکانی و اطلاعات توصیفی نیاز خالص آبیاری محصولات زراعی بوده است که توصیف 

ید نتقال آب مجازی تولدهد. این نقشه امکان برنامه ریزی اعمیقتری از پراکندگی این متغیر در سطح کشور در اختیار قرارمی
( و یا انتقال آب مجازی تولید محصولات 4بر را از مناطق با تنش آبی بالا به مناطق با تنش آبی کمتر )شکل محصولات زراعی پر آب

 تواند در آینده به صورت گسترده مورداستفاده قرارگیرد. بر را به مناطق با تنش آبی بالا فراهم می نماید که میزراعی کم آب
با توجه به اینکه سهم مصرف آب در تولید محصولاتی چون گندم و برنج و یونجه آبی ناشی از سطح زیر کشت ، نیاز خالص آبی 

ها است؛ از سوی دیگر استمرار تولید این محصولات متأثر از نیازها و عوامل اقتصادی اجتماعی متعدد هست مناسب است برای آن
دی اجتماعی هزینه فایده های کشت و عدم کشت و یا انتقال کشت این محصولات به سایر رسیدن الگوی کشت مناسب در فرآین

 محصولات راهبردی؛ زمینه های تفاهم جمعی کشاورزان و سیاستگذاران و محققین حاصل گردد.

 منابع
 -ییاروست یدر نواح یکشاورز یتهایفعال یبرا ینیرزمیاز منابع ز یمطلوب بهره بردار استیس یارائه الگو»( 1372. )ا دارگلسنگ،پای

دانشگاه ی، علوم انسان دانشکده ،ی جغرافیا و برنامه ریزی توسعه روستاییرساله دکتر ،«رفت، دشت جیرود لیهل یفرهنگ ی،ایحوضه جغراف
 .مدرس تیترب

 کشاورزی اداقتص «کشور در گندم تولید راهبرد تعیین در کاربردی ای مطالعه خودکفایی؟ یا نسبی مزیت( »1382جیران، م. ) و جولایی، ر.
 .166تا  142 صص: ،62، شماره 16 دوره، 1382 توسعه، تابستان و

 یگیرربکا با ،تولید تابع روش در لمد آب دیقتصاا ارزش ( تعیین1387زادران، غ. )برروشنایی، ن.؛ دانشورکاخکی، م. و محتشمی جهاخو
 ،1، ش.24، جصنایع( و معلو ورزی)کشاورزی کشا توسعه و داقتصا ،مشهد در مگند لمحصوموردی مطالعه -پیونترآ یها

اصلاح  منظورآبخیز سیمینه رود به ٔەکشت در حوز یتغییر الگو یسناریو یاقتصاد یارزیاب( 1374. )می، پناه . وم، وفاخواه ی، ع. ،دانش
،زمستان  3یازدهم، شماره  ، سالمنابع آب ایران قیقات، تحPESاورمیه با استفاده از سازوکار  هدریاچ یاحیا یبرا یشا: تلیمدیریت آب کشاورز

1374. 

 منابع موردی ی مطالعه لمحصو گندم تولید در آب دیقتصاا ارزش آورد»بر( 1387)زاد،ج. و بیات، ب. دشتی، ق.؛ امینیان، ف.؛ حسین
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 . 20.ش ، 2.ج ر،پایدا کشاورزی دانش «دامغان شهرستان زیرزمینی آب

؛ ف هومن.، ا، دهقان، ترجمه، «بحران از عبور، 2026 سال تا درجهان غذا و آب آینده( »1384.،)اس، کلاین و؛ ایکس وکای.م، رزگرانت
 .کشاورزی جهاد وزارت، کشاورزی اقتصاد و ریزیبرنامه هایپژوهش نشرمؤسسه.، ع، امیرفراهانی و

ارزیابی مبادله محصولات غذایی "( 1382گارحقیقی، ع. ا.)، ن.؛ یانگ، ه.؛ امین سیچانی، س.؛ افیونی، م.؛ موسوی، س.ف. و کامیروحان
 (.46)پیاپی  4، سال دوازدهم، شماره ب و خاک، نشریه علوم آ"و آب مجازی با توجه به منابع آب موجود در ایران

ی آب در در تجارت مجازی آب و رد پا یو باغ ینقش واردات و صادرات محصولات مهم زراع"( 1374م.ح.، ) ی،. و جعفری،غزارع
 .284-272، صص.  1374دی  -، آذر 7، جلد 6شماره  یران،ا یو زهکش یاریآب یه، نشر"یرانکشاورزی ا

 .24-22 صص ،26 ش ،1324 اسفند ،اقتصاد هایتازه، «خودکفایی در برابر مزیت نسبی محصولات کشاورزی( »1324. )غ ،سلطانی

 تانشهرس موردی مطالعه) زیرزمینی آب منابع حد از بیش برداری بهره از ناشی یمنف جانبی آثار ( بررسی1386صبوحی، م. و توانا، ح. )
 . 22 صفحه تا 62 صفحه از ;( کشاورزی توسعه و اقتصاد ویژه) 2 شماره,  21 دوره,  1386:  کشاورزی صنایع و ، علوم(لارستان

 ،یزیبرنامه ر انتشارات مؤسسه پژوهشهای –« 1381-1386 رانیا یاسلام یجمهور ییترازنامه غذا»( 1388، ا. )ایدنیف؛ و سع ،یعباد
 .ییو توسعه روستا یاقتصادکشاور

 فنی تحقیقات مؤسسه، آب مصرف وری بهره ارتقای( 1374)اکبری، م.  عباسی، ن. و ج. ؛ ،باغانی ف.؛ ،سهراب ا.؛ ، ناصری،.ف، عباسی
 کشاورزی. مهندسی و

( 1373) .ر، تبریزى طلوعى و پیرى.؛ ر. م، سرایى.؛ غالبى، س.؛ رضوى، ر.؛ ع .اک، نابراهیمى پ.؛ شهابى فر، م، ع. ا.؛ هانذی زیعز
 ، ایران.1373آذر  18اولین همایش ملی مدیریت خاک وآب درتولیدگندم، « ارزیابی کارایی مصرف آب گندم در ایران و جهان»

غلبه برچالش بحران آب  یبرا یکردیرو یکپارچه، ینگار یندهآ( 1373), ., ایدج, ها., عیافتخار ینرکن الد ،س.ع. ا. ی،دزفول یمیعظ
 .1373اسفندیانه، شیراز، و خاورم یرانبحران آب ، در ا یرو یشپ یراهکارها یشهما، و غذا

ساس بر ا یزراع یمحصولات راهبرد یاریخالص آب یازل.، اطلس ن ی،افروز، ر. ؛ اصلان یحیس.ع. ا. ؛ عبداله زاده، م. ؛ ذب ی،دزفول یمیعظ
  1376یر، مؤسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، تهران ، ت(1376)های کشوردشت یکبه تفک (NETWATآب ) یسند مل

، رساله دکتری، رشته 1404( آینده پژوهی تأمین آب کشاورزی جهت تولید گندم ج. ا. ایران تا افق 1376)س.ع. ا.  ی،دزفول یمیعظ
 .1376ماعی، دانشگاه امام خمینی )ره(، شهریور آینده پژوهی، دانشکده علوم اجت

مؤسسه پژوهشهای برنامه ، در مصرف آب یمحصولات راهبرد ییبه خودکفا یابیالزامات دست ی، بررس(1376)س.ع. ا.  ی،دزفول یمیعظ
 .1376یرریزی و اقتصاد کشاورزی، تهران ، ت

برآورد ( 1376), ه. ی, فهم., فرج زاده اصل, م.پور, ق ی, نظام., ایدج, ها., بینظر .؛, عیافتخار ینس.ع. ا., رکن الد ی،دزفول یمیعظ
 .176-123(: 2)21 ;1376فضا,  یشو آما یزیبرنامه ریران، گندم در ا یدآب موردنیاز تول یلیتحل

, ه. ی, فهم.ه اصل, م, فرج زاد.پور, ق ی, نظام., ایدج, ها., بی, نظر., کاظم نژاد, م., عیافتخار ینس.ع. ا., رکن الد ی،دزفول یمیعظ
 :doi, یروستائ یپژوهشها یران،ا یاسلام یجمهور 1404گندم تا افق  ییتأمین آب جهت خودکفا یاجتماع یرشبر پذ یلیتحل( 1372)

10.22059/jrur.2018.246929.1191. 

 .یآستان قدس رضومشهد، نشر  -)ع( رضادانشگاه امام  «رانیدر ا اهانیگ یآب ازین»( 1386ا. ) ،زادهیعل و ؛غ ی،کمال

 مجله «گرگان شهرستان در گندم محصول تولید در آب اقتصادی ارزش برآورد» (1376زاده، ع. ) کرامت و ف؛ ز.؛ اشراقی، گلزاری،
 .466-462(، 30:4) شماره، 1376، کشاورزی در آب پژوهش

 .وری بخش کشاورزی و منابع طبیعیقانون افزایش بهره( 1387شورای اسلامی) مجلس

 «مطالعه موردی استان خوزستان-رد کارآفرینانهکیا روب زیکشاور اریدپا یتوسعه  استیس یالگو یارائه »( 1373دسادات، پ. )مری
 مدرس. تی، دانشگاه تربیدانشکده علوم انسان ،ییروستا یزیو برنامه ر ایرشته جغراف یرساله دکتر

 ششم برنامه، کشاورزی آب مصرف جویی صرفه و وریبهره تقایار راهبردی سند (1374)وزارت جهادکشاورزی  خاک و آب معاونت
 .جهادکشاورزی وزارت، داری آبخوان و آبخیزداری

برنامه ارتقای توان -های اجرایی اقتصاد مقاومتی( پروژه1376مؤسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی )
peri.ir/ -http://www.agri دسترسی در :ردی، وزارت جهادکشاورزی، قابلتولید ملی امنیت غذایی و تولید محصولات راهب

d39f51f9f134-85ae-4f24-cf31-File/ShowFile.aspx?ID=48c867b7 

 یمللال ینکنفرانس ب ین، نخس"یستمهااکوس یتبر وضع یتجارت آب مجاز یرتأث"( 1372.) ی،سطانسل . وی،مف. و فرامرز یرچولی،م

http://www.agri-peri.ir/%20File/ShowFile.aspx?ID=48c867b7-cf31-4f24-85ae-d39f51f9f134
http://www.agri-peri.ir/%20File/ShowFile.aspx?ID=48c867b7-cf31-4f24-85ae-d39f51f9f134
http://www.agri-peri.ir/%20File/ShowFile.aspx?ID=48c867b7-cf31-4f24-85ae-d39f51f9f134
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یران.اصفهان،ا ین،آبان،زم یمایس یاکولوژ
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 یلامشده آب سد چم گردلان اتمام یمتق یینتع
 

 یریم یهسا علی
 asayehmiri@gmail.comهیئت علمی دانشگاه ایلام 

 
قیمت به عنوان یکی از متغیرهای مهم وکلیدی اقتصاد نقش مهمی در تخصیص بهینه منابع ومدیریت پایدارآنها ایفا می کند. 
تعیین قیمت آب ودر شکل کامل تر آن ارزشگذاری آب در کشوری مثل ایران که با بحران کم آبی مواجه است.  نقش بسزایی در 

منحصر بفرد دارد. این مقاله با هدف تعیین قیمت تمام شده آب شرب در سد چم گردلان ایلام از دیدگاه  حفظ وصیانت از این منبع
(و مدل تحلیل COSهای عرضه آب)ملی ودیدگاه بنگاهی )شرکت مدیریت منابع آب( با روش های قیمت گذاری بر اساس هزینه

که قیمت تمام شده هر متر مکعب آب در مصارف شرب و  دهد( آب انجام شده است. نتایج نشان میLCCهزینه چرخه عمر )
ریال واز دیدگاه بنگاهی )شرکت مدیریت منابع آب (به ترتیب معادل  6286ریال و4288کشاورزی از دیدگاه ملی به ترتیب معادل 

ه ملی مورد توجه ریال بوده است. بر اساس یافته های این مطالعه پیشنهاد می شود قیمت گذاری آب از دیدگا 422ریال و 306
قرار گیرد وهمزمان با اجرای آن با روشهای دیگر حمایت اجتماعی لازم از مصرف کنندگان با توجه به ویژگیهای  منطقه مورد 

 مطالعه مدنظر قرار گیرد.

 

 هزینه آب،قیمت تمام شده،تحلیل هزینه چرخه عمر. :های کلیدیواژه
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 مقدمه

 "آب است یو عرش او رو"الماءعلی ،وکان عرشه 1(30اءیانب)"میرا از آب ساخت ینده از زیهر چ"،یوجعلنا من الماء کل شئ ح

 ."دیمرده را زنده نما نیآب را فرو فرستاد تا زم نیآمده است که خداوند بعد از خلقت آسمانها و زممجید از قرآن  هیآ 33در. 2(2هود)

به  نیزم ریدر ز نیو همچن باشدیورودخانه موجود م اچهیدر ،ایدر انوس،یرا آب فرا گرفته که در اق نیدرصد سطح زم 21حدود 
 .دهدیم لیرا آب تشک جاتیو سبز هاوهیاز م یدرصد بعض 70-76 و درصد وزن بدن انسان 20 .شودیم افتیادیز ریمقاد
فاده است که است دحام درو قابل از  ریاستثناناپذ و ریدناپذیتجد یوگاه  ریاستثنا پذ ،ریپذ دیحال تجد نیو در ع ابیمنبع کم آب

 -یخلاقا ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاسیس ،یاقتصاد یکالا کی نیآب همچن. دارند ازیطور مستمر به آن نه موجودات زنده در همه حال ب
ورها کش یاجتماع یتوسعه اقتصاد یبرنامه ها در یآب نقش محور. جهان است در نیگزیجا بلقا ریو غ یطیمح ستیز ،یارزش

مکان . شودیمحسوب م ستیز طیمح یداریحفظ، تعادل و پا یآب مولفه اساس. دیآی حساب مه عامل توسعه ب نیتر ییابن ریداردو ز
بهداشت  ،یصنعت ،یکشاورز ،یدنیآشام مقاصدی به آب برا یدسترس زانیبه م یادیز اریتاحد بس یاقتصاد یتهایو شدت فعال

آب تنها . 3(1786وهاومن، انگی)بستگی دارد ستیز طیومح یاشناختبیز ،یوسرگرم حیفاضلاب، حمل ونقل، تفر هیتصف ،یعموم
 یالتهاازح کیبه هر لیشود و ضمن تبد یم افتی نیکره زم یگاز، وجامد بررو ع،یهر سه شکل ما درطبیعت که بهاست  یماده ا

 یزمان و مکان و داراردریمتغ بالا ، باعرضه یاقتصاد اسی، بامق میبزرگ وحج یکالاآب .ی نیزمی باشدادیز یکاربردها یافوق دار
ا همراه ب، مکمل محصول ویدرپ یپ یاستفاده ها یآب دارا. است های فاضلاب وآلودگ هیتصف و درجذب یریحلال پذ تیخاص

شوند آب،  یفوق باعث م یمشخصه ها ی فراهم می آورد.وفرهنگ یاجتماع یها ارزشمنافع متقابل بوده و زمینه برای ایجاد 
 (.1763 ، زباور  ؛2001 ،یسونج ؛1786 وهاومن، انگی) داشته باشد ریناقص وشکست پذ رهمگن،یغ ه،یاول یبازار

آب می تواند با توجه به سیکل آب شناسی بعنوان یک منبع تجدید پذیر وهمین طور باتوجه به نرخ ثابتی از اتلاف به عنوان یک 
شدنی است زیرا عرضه آن در طبیعت محدود بوده و در اعماق  آب منبع تمام.تلقی شود( البته در کوتاه مدت) منبع پایان پذیر

شواهد . این ویژگی ها مدل های متفاوتی برای قیمت گذاری وتخصیص آب خلق کرده است .طولانی در زیر زمین وجود دارد
مختلف،  سال گذشته داشته ودر مناطق 100تجربی نشان می دهد که رشد اقتصادی و جمعیت نقش مهمی در مصرف آب درخلال 

دورات )اگرچه کاهش شدت مصرف آب بنحو قابل توجهی باعث کاهش رشد مصرف آن شده است . آثارآن متفات بوده است
 (.2010ودیگران 

 یاجتماع ،یاز تحولات اقتصاد یسرمنشاء بسیار تواندیم قرن حاضر یهااز بزرگترین چالش ییکبعنوان  نیریآب ش یابیکم
امروز بایستی با مشارکت دولت ها و بخش خصوصی در یافتن یک راه حل فوری و اضطراری برای  جهانلذا . باشدجهان  یاسیوس

بحران آب در  دهدیمختلف نشان م یها ینیبشیپ (.2006ارد )سازمان ملل، قدم های جدی تری بردشیرین پاسخ به بحران آب 
 یجهان نیانگیمیک چهارم  کشورمانتجدید پذیرب سرانه آ .است شیافزا به رو ما شورجهان و بخصوص ک یاز کشورها یاریبس

 ،یونت گاهمراکز سک و ینینامناسب شهرنش یالگو ،یومکان یزمان کنواختیریغ عیآب قابل دسترس، توز تیمحدود رانیادر  .است
ات مشکل بارا الگوی مصرف واستفاده نادرست از آن، آلودگی فزاینده منابع آب کشور ،یوباغ یمحصولات زراع دیتول وهینوع وش

. این موضوعات ضرورت  ابعاد آن افزوده شده است بر ریاخ یسالها در یمتوال یها یبا بروز خشکسال مواجه ساخته وعدیده ای 
گیری با توجه به چندین شاخص و هدف مختلف بوده گذاری نوعی تصمیمقیمت ارزشگذاری آب را بیش از گذشته آشکار میسازد.

تظار، ها، کسب بازده مورد اناد یکدیگر باشند. حفظ بقا و حیات، حداکثرسازی سود، پوشش هزینهکه ممکن است این اهداف متض
های عمده حداکثرسازی سهم بازار، تثبیت قیمت )حاشیه سود(، بازگشت سریع سرمایه، راهبری حفظ کیفیت و... از هدف

اهی ینه منابع و افزایش کارآمدی است و باید با آگشود. قیمت یکی از متغیرهای اقتصادی در تخصیص بهگذاری محسوب میقیمت
ط محیطی دلیل شرایگذاری کالای انحصاری مانند آب در مقایسه با سایر کالاها بهکامل و لحاظ کردن تمام جوانب انجام شود. قیمت

ب انجام شود، علاوه بر ای مناسگذاری آب به شیوهاگر قیمت .اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی( از حساسیت بیشتری برخوردار است)

                                                           
 .30قرآن کریم،سوره انبیاء،ایه -1
 .2همان،سوره هود،آیه -2

3 - Young.R.A and  Haveman.R.H.(2006) 
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تواند بهترین ابزار در راستای مدیریت تقاضای آب باشد. این موضوع در کشورهایی مانند ایران نیل به اهداف مالی و اقتصادی می
ورها بر گذاری آب در بیشتر کشتواند بسیار اثربخش باشد. قیمتبرد میکه از بحران و تنش آبی و مصرف بیش از حد آب رنج می

ها و با در نظر گرفتن خصوصیاتی مانند عدم اعمال حقوق مالکیت گیرد و برای تامین هزینهبازار شکل نمی س عملکرد عواملاسا
شود؛ یم های حمایتی انجاماز آب، تامین امنیت اجتماعی، بهداشت عمومی و سیاست های بین نسلی استفادهفردی، منافع و هزینه

 .(1374)ابراهیم آبادی، برداری نیستندهای عملیاتی و بهرهنده بخش قابل توجه از هزینهدههای آب پوششبنابراین قیمت
 چرخه نهیزه لیتحل روش بر یمبتن فاضلاب دفع خدمات و آب شده تمام متیق استاندارد دستورالعمل) هنگام پژوهان دانش مطالعه

 نییعت دستورالعمل هیته و نمود مصوب را ییروستا و یشهر شرب آب یگذار متیق ضوابط اقتصاد، یشورا 1386 سال در (عمر
 نیا بر. ردیگ قرار آب یگذارتعرفه یمبنا مزبور یشورا دییتأ از پس تا گذارد روین وزارت عهده به را آب یاقتصاد شده تمام متیق

 نییعت پروژه و دمنعق( هنگام) مشاور نیمهندس شرکت با را یقرارداد کشور فاضلاب و آب یمهندس یتخصص مادر شرکت اساس
 30 یبرا کیتفک به را مزبور پروژه زین مذکور شرکت. دیگرد واگذار شرکت نیا به فاضلاب خدمات و آب یاقتصاد شده تمام متیق

 شرح به فاز سه در عمر چرخه نهیهز روش از استفاده با( یشهر فاضلاب و آب شرکت34جمعاً ) مستقل شرکت 4 و کشور استان
دشتی در ارتباط با سیاست قیمت گذاری آب سه نقش عمده برای آب  ذکر می کند که عبارتند (: 1324)دشتی : درآورد اجرا به لیذ

 تأمین بخشی از هزینه های عرضهو  صرفه جویی در مصرف آب، های مختلف  توزیع آب بین متقاضیان و فعالیت :از 
 .را پیشنهاد می کند گذاری مناسب آب وی برای صرفه جویی در مصرف آب تحویل حجمی و قیمت

دهقانیان و شاهنوشی در یک مطالعه موردی در مزرعه دانشکده کشاورزی مشهد با استفاده از  (: 1323)دهقانیان و شاهنوشی 
نتایج برآورد آنها نشان می دهد که مقدار قیمت آب در فصول بهار . الگوی برنامه ریزی خطی تابع تقاضای آب را برآورد کرده اند 

، ( هره وری نهایی آب ب) این محققین پس از تعیین قیمت سایه ای  . ن تأثیر بیشتری بر تقاضای آب دارند تا فصل پائیزو تابستا
ریال برای هر متر مکعب  236دراین قیمت که برابر . قیمت آب را تا جایی که با قیمت سایه ای آن برابر شود افزایش داده اند 

علاوه بر این ، در الگوی مورد استفاده مقدار آب در دسترس را . الص کل ، منفی گردیده است است، بازده  سرمایه ای یا سود ناخ
تا جایی که قیمت سایه ای با قیمت بازار آب برابر گردد ، افزایش داده اند و نتیجه گرفته اند که چنانچه مقدار آب در دسترس در 

حقق ت( ارزش بازده نهایی آن ) قیمت بازار آب با قیمت سایه ای آن  هزار متر مکعب افزایش یابد اصل برابری 836فصل بهار به 
 . پیدا می کند 

سلطانی با استفاده از روش برنامه ریزی خطی ، قیمت سایه ای ) ارزش بازده نهایی آب ( را در اراضی زیر سد (:  1322)سلطانی 
مطالعه بهره وری نهایی آب بسیار بالاتر از آب بهای  درودزن محاسبه نموده است . وی به این نتیجه رسید که در منطقه مورد

می باشد . وی اصلاح سیستم تخصیص آب و افزایش تدریجی آب بها را به منظور  همچنین هزینه تولید و توزیع آب دریافتی و
 ایجاد انگیزه بیشتر برای راندمان آبیاری و کاهش تلفات  آب توصیه می نماید . 

در مطالعه دیگری به این حقیقت اشاره می کند که در آبیاری محصولات زراعی معمولاً تفاوت قابل سلطانی (:  1324)سلطانی 
نی ، مقدار بهینه ف. و مقدار اقتصادی آب وجود دارد ( مقدار بهینه فنی ) ملاحظه ای بین مقدار آب تعیین شده توسط مهندسین 

 . اکثر نماید مقداری است که مقدار محصول یا درآمد ناخالص محصول را حد
در حالی که مقدار بهینه اقتصادی مقداری است که درآمد خالص یعنی تفاوت بین درآمد کل و هزینه کل آبیاری را حداکثر می 

آن  اگر آب مجانی و یا قیمتو  نماید . هرچه قیمت آب افزایش یابد تفاوت بین مقدار بهینه اقتصادی و فنی بیشتر خواهد شد.
و برهم منطبق خواهند شد . لازم به ذکر است که هرگاه قیمت )آب بها( به صورت حجمی دریافت شود ، خیلی کم باشد این د

هزینه آبیاری جزء هزینه متغیر محسوب شده و در نتیجه قیمت مصرف تاثیرخواهد داشت . در این صورت مقدار بهینه اقتصادی 
مدیریت ) آقای اسفندیاری در مقاله خود تحت عنوان (: 1324)ریآب همواره کمتر از مقدار بهینه فنی آن خواهد بود . اسفندیا

اشاره می کند که تأمین هزینه های طرحهای بزرگ در حدی نیست که بتواند هزینه ( اقتصادی طرحهای بزرگ توسعه منابع آب 
ارآیی ی علت اصلی پایین بودن کاز بانک جهانوی به نقل قول .های لایروبی وآماده سازی کانالهای آبیاری را به موقع تأمین نماید 

اقتصادی طرحهای بزرگ توسعه منابع آب را عواملی از قبیل چند پارچگی مدیریت آب ، توسعه بیش از حد دفاتر دولتی ، غفلت از 
 ر ادامهدکیفیت آب و مسائل زیست محیطی و ارائه خدمات ناکافی و مهمتر از همه ارزشگذاری آب زیر قیمت واقعی ذکر می کند . 
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ضمن بیان مطالب تئوریک در خصوص دخالت دولت در بخش آب،اهدافد تعیین قیمت آب وفرآیند قیمت تمام شده آب ومختصری 
 از سد چم گردلان ایلام به محاسبات این مقاله ونتیجه گیری وپیشنهادات لازم پرداخته می شود.

 های آب، منطقی برای مداخله دولت ویژگی
برای   شوند در واقع منطق تصمیم گیریالیتها با شرایط وجود یا فقدان بازار رقابت کامل ارزیابی میدرعلم اقتصاد بسیاری از فع

این شرایط هم برای کالای مبادله شده و هم برای . تخصیص منابع اقتصادی براساس شرایط بازار رقابت کامل صورت می گیرد
طلاعات ا ایط بازار رقابت کامل نظیر: استثناپذیری، رقابت پذیری، وجودشوند کاربرد دارد، شربازار که این کالا در آن مبادله می

کامل، تحرک منابع و عوامل برقراری حقوق مالکیت است. اگر نگاهی گذرا به بعضی از این شرایط انداخته شود ضرورت حضور و 
دی مورد توجه قرار گیرد نتیجه وقتی ویژگیهای منابع آب از نظر فیزیکی و اقتصاگردد. دخالت دولت در بخش آب روشن می

  1نامند این ویژگیها عبارتند از:ب بازاری کامل نیست. بهمین دلیل بازارهای آب را بازارهای ناقص میگیریم که بازار آمی
 رتحرک پذیری منابع آب: در واقع آب تمایل به تحرک دارد وبطور دائم  این امر بصورت تبخیر، نشت، قابلیت تعرق و ...تغیی -1

یرا هم در ز تواند حقوق مالکیت انحصاری برای آن تعریف شود.شود و نمیکند. آنگاه اندازه گیری و تعریف آن دچار مشکل میمی
 تعریف وهم در اندازه گیری و اجرای مفاهیم دارای مشکلاتی خواهد بود.

ار ای برای بروز انحصه است. این امرزمینهمقیاس بزرگ: آب دارای اقتصاد مقیاس بزرگ در انتقال، ذخیره، توزیع و تصفی  -2
 گیرد. طبیعی فراهم می آورد. بهمین خاطر عرضه آب تحت مقررات خاص و بوسیله بخش عمومی صورت می

عرضه متغیر: میزان عرضه آب در زمان، مکان و کیفیت های مختلف متفاوت است. عواملی نظیر سیل، خشکسالی، ذخیره آنی  -3
مومی بودن آب خواهند شد. از یکطرف ناهماهنگی زمانی و مکانی دسترسی آب واز طرف دیگر ناهماهنگی )فوری( زمینه ساز ع

شود عملا نتوان از همه منابع آب شیرین استفاده نمود. افزایش کیفی استفاده از آب برای زدودن آلودگی بر تقاضای آب باعث می
ای که منابع آب هر جا و هر وقت به آنها نیاز داریم در دسترس بگونه نی یک مشکل گسترده استاین معضل افزده است. توزیع مکا

نیست. مثلا برزیل که نسبت کمی از جمعیت جهان را در خود جای داده است دارای یک پنجم منابع آب شیرین جهان است. در 
 .2(1773ختیار دارند.) شیکل مانو، شیرین جهان را در احالیکه هند و چین با بیش ازیک سوم جمعیت جهان تنها یک دهم منابع آب 

انتقال فاضلاب، نمک زدایی وکاهش آلودگی های مختلف همچون تصفیه وخاصیت حلال داشتن: این ویژگی نیز در زمینه -4
 کند و از رقابتی شدن آب جلوگیری می نماید .ویژگی عمومی بودن و جمعی بودن آب را تقویت می

ب یک توان گفت آدست و پایین دست یک رودخانه را در نظر بگیریم می های مکرر در بالاهاستفاده پی در پی : اگر استفاد -6
استفاده کننده خاص ندارد و حجم و کیفیت استفاده از بالا دست تا پایین دست متفاوت خواهد بود که این امر منجر به بروز مشکلاتی 

بد یاای ضرورت میا وجود نهادهای تخصصی با کارکردهای پیچیدهدر تعریف ،اندازه گیری واجرای اصول اقتصادی خواهد شد و لذ
 شود.و دخالت بخش عمومی بخوبی احساس می

گیرد. مثلا ایجاد یک سد بخاطر اهداف چندگانه کنترل مکمل بودن محصولات: استفاده از آب برای چندین هدف صورت می -6
تمام ویژگیهای  بر ای تفریحی و .... لذا تعریف واعمال مالکیت خصوصیسیلاب، آبیاری، تامین آب شرب، تولید برق، امکانات و فض

 توانند به بخش خصوصی واگذار شوند.مذکور مشکل وعملا امکانپذیر نیست، البته بخشهایی از این فعالیتها می
ره انتقال و ذخیهای حجیم بودن: آب یک کالای حجیم است و گنجایش نگهداری آن ممکن است خیلی زیاد باشد لذا هزینه -2

قتصادی هر واحد آن در نقطه استفاده نهایی بسیار بالا است. این ویژگی با هزینه بری اجرایی و عملیاتی و آن نسبت به ارزش ا
 سازگاراست. 4یا دسترسی آزاد 3کند که بیشتر با مالکیت عمومیپرسنلی یک نوع ساختار را بر ای آن تعریف می

هنگی: اهداف متفاوت برای یک کالا که در مواردی حتی متضاد همدیگر هستند ممکن است تضاد ارزشهای اجتماعی و فر-8
به این نکته اشاره داردکه تقدس آب بعنوان سمبل  6(1780علیرغم وجود بهره وری بالا به نتایج متضاد منتهی شود )بولدینگ 

                                                           
1 Young. R. A and Haveman.R. H. (2006), 
2 Shiklomanov, I. A. (1993) 

3Commons Property 

4Open access  
5 Boulding, K.E. (1980) 
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دی آب بخاطر های اقتصای ممکن است بعضی زمینهگیرد. یعنپاکیزگی و تشریفاتی در بعضی از موارد بر منطق بازار پیشی می
اهداف زیست محیطی و اجتماعی تحت تاثیر قرار گیردو دست بازار در بخش آب کوتاه شود. لذا بعضی از موانع فرهنگی و اجتماعی 

 ممکن است مانع اجرای کارکرد نیروهای بازار در تخصیص آب شوند.
انت از منبع مهم آب برای تحقق عدالت بین نسلی و حفاظت از منابع آب شیرین و دولت نیز بخاطر اعمال مقررات به منظور  صی

محیط زیست، وجود سرمایه گذاریهای عمومی در زیر ساختها، بخصوص در بخش آب، عملیات و مالکیت عمومی، وجود اهداف و 
ابد یهای مختلف بروز میصورتبدخالت خودرا در بخش آب گسترش می دهد. این دخالت فعالیتهای چندگانه در بخش عمومی 

یک یا چند  هدف در این بخش دست یابد. بهر حال زیرا ممکن است دولت با ارائه خدمات بخش آب در قالب بخش خصوصی به 
 که در جای خود بایستی بدان پرداخته شود. 1ها و اهداف متفاوتی است.های دولت در این بخش دارای معیاردخالت

 آب  م شدهاهداف تعیین قیمت تما
 :به طور کلی اهداف تعیین قیمت تمام شده و همچنین دریافت آّب بها از مصرف کنندگان آب شامل موارد زیر است

 نرخگذاری و بازیافت هزینه ها-1
بر اساس این هدف تعیین قیمت تمام شده مبنای تعیین تعرفه و دریافت آن از مصرف کنندگان در بخش های مختلف خواهد 

اصل از این راه صرف تامین و انتقال آب به منظور بهره برداری مناسب و حفظ پایداری مالی طرح در بلند مدت از این درآمد ح.بود
 ( 1324) دشتی  .تاسیسات خواهد شد

محاسبه قیمت  درصورتی که هدف مدیریت مسئول تامین هزینه ها،بازیافت تمام یا بخشی از هزینه ها از از مصرف کنندگان باشد،
در این حالت قیمت تمام شده تحت تاثیر شرایط و تعهدات . شده با توجه به هزینه های مالی مبنای نرخ گذاری قرار می گیردتمام 

مالی و ضوابط نظام مالی یا دستگاه بودجه ریزی کشور قرار دارد و مفروضات محاسباتی باید از سیاستها و ضوابط و آیین نامه های 
 ..تبیعت نماید-رت وجوددر صو-تهیه شده در این زمینه

 کنترل ساختار هزینه ها-2
معمولاً .تعیین حد مناسب انجام هزینه در تامین و انتقال آب توسط بخش دولتی یکی دیگر از اهداف تعیین قیمت تمام شده می باشد

انجام  ساسا نیاز بهدر شرکت های وابسته به دولت ممکن است برخی از هزینه ها بدون نظارت و کنترل دقیق صورت گیرد و یا ا
محاسبه قیمت تمام شده امکان کنترل هزینه ها و تعیین حد و حدود مناسب برای آنها و جلوگیری از اتلاف  .برخی هزینه ها نباشد

برای اصلاح خط و  در صورتی که هدف واحد مسئول تامین هزینه ها،کنترل ساختار هزینه ها، .اعتبارات را به همراه خواهد داشت
محاسبه قیمت تمام شده با توجه به هزینه های مالی به تفکیک مراکز مختلف  و تامین هدفهای مدیریتی باشد،مشی ها 

ماشین آلات و سایر سرمایه های فیزیکی و یا  مواد مصرفی و سوخت، تامین،انتقال،توزیع،تصفیه و امثالهم،یا نیروی انسانی،)هزینه
و به تفکیک اجزای مختلف انجام می پذیرد در این حالت سهم عوامل (ه برداریاستهلاک سرمایه گذاری ثابت و نگهداری و بهر

 استان در شرب آب شده تمام قیمت . :که رسید نتیجه این به(  1328آبادی ابراهیم) .مختلف در قیمت تمام شده باید مشخص گردد

 .نمی باشد واقعی شرکت شده تمام بهای و می باشد متوسط صنعت از بالاتر بلوچستان و سیستان
 تخصیص بهینه منابع آب کمیاب-3

از آنجایی که آب به عنوان نهاده ای است که در بخش های مختلف اقتصادی قابل استفاده و کاربرد می باشد تعیین قیمت تمام 
 .شده آب می تواند مبنایی برای تخصیص این منبع کمیاب بین مصارف مختلف مورد استفاده قرار گیرد

 های کم درآمد از طریق یارانه و انتقال های بین بخشی )کشاورزی، شرب و صنعت( حمایت از گروه-4
محاسبه قیمت تمام شده یکی از اقلام اطلاعات مورد نیاز به منظور تعینن میزان حمایت از گروه های کم درآمد از طریق پرداخت 

مام شده و بر اساس قیمت های ت. می باشد( اً صنعتیعمدت)یارانه و یا تعیین تعرفه بالاتر برای مصارف با ارزش اقتصادی بیشتر
درآمدمردم در مصارف مختلف است که میزان حمایت از گروه های درآمدی پایین تعیین و بر اساس آن عمل می 

 (.1324سلطانی،(.شود

                                                           
1 I bid 
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 1فرآیند محاسبه قیمت تمام شده یک متر مکعب آب
مر باقیمانده )عمر مفید منهای سال محاسبه به علاوه سال احداث( محاسبه ارزش تأسیسات )تجدید ارزیابی( براساس نسبت ع -

 به عمر مفید.
محاسبه هزینه جایگزینی  معادل حاصلضرب دفعات جایگزینی )در صورتیکه عمر باقیمانده کمتر از دوره استهلاک سرمایه باشد(  -

 در هزینه احداث در سال محاسبه
 ( در هزینه احداثCRFلضرب فاکتور بازیافت سرمایه در دوره عمر باقیمانده )محاسبه هزینه جایگزینی سالانه معادل حاص -

𝐶𝑎𝑟 = 𝐶𝑅 . 𝑅𝑓 . [
𝑑𝑟(1+𝑑𝑟)𝐿𝑟

(1+𝑑𝑟)𝐿𝑟−1
]                                                                                                                    (1)  

 CRF = [
𝑑𝑟(1+𝑑𝑟)𝐿𝑟

(1+𝑑𝑟)𝐿𝑟−1
] 

محاسبه هزینه های سالانه تعمیر و نگهداری تأسیسات )حاصل جمع هزینه های سالانه مواد و مصالح، ماشین الات و نیروی  -
 انسانی تعمیرکار هر یک به عنوان درصدی از هزینه احداث تأسیسات(

(2) 

( معادل حاصلضرب فاکتور Present Worth Annuityمحاسبه هزینه سرمایه ای ) -
 ( در ارزش تجدید ارزیابیCRFبازیافت سرمایه )

 :3رابطه شماره 
                                                        (3)   

 (3و2و 1( تأسیسات )جمع روابطLife Cycle Cost Annuityهای کل سالانه )محاسبه هزینه -
(4) 

 

 ( در هر یک از مراحل معادل حاصل تقسیم هزینهLife Cycle Unit Cost Annuityاستخراج قیمت تمام شده یک متر مکعب ) -
 ( بر حجم تولید آب سالانه4های کل سالانه هر یک از تأسیسات )رابطه 

(6        )                                                                                                                                      𝐶𝑢𝑡 =
𝐶𝑡

𝑉
         V: annual water volume 

 خلاصه ای ازسدچم گردلان ایلام ، پیکره ویژگیهای آن 
ر روی بران دشت مهران بسد مخزنی ایلام با هدف اولیه تامین آب شهری ایلام و نیز تامین نیاز آبی شبکه امیرآباد و نیز حقابه

خزنی ایلام تحت عنوان طرح افزایش تکمیلی مرحله دوم سد م مطالعات بازنگری و 1328در سال  .رودخانه بر آفتاب طراحی گردید
امیر  دشت توسعه اراضی کشاورزی چاویز ووهای گل گل حجم مخزن سد ایلام با هدف تنظیم مقادیر بیشتری از جریان رودخانه 

)طرح سد هکتار اراضی علاوه بر نیازهای اولیه طرح ممکن گردید 3700اتمام پذیرفت و تامین آب کشاورزی برای  آباد ومهران 
کیلومتری جنوب شهر ایلام در پایین دست محل تلاقی دو رودخانه گل گل  22(.این سد در فاصله 1381زنی چم گردلان ایلام، مخ

میلیون متر مکعب در سال، تامین نیاز  4/28اهداف عمده این سد تامین آب شرب شهر ایلام به میزان . و چاویز احداث شده است
 .هکتار از اراضی دشت مهران بوده است 6800هکتار و تامین حقابه حدود  700اد به وسعت آب کشاورزی برای توسعه دشت امیر آب

میلیون متر مکعب و حجم آب تنظیمی سالانه  67سد ایلام از نوع سنگریزه ای با هسته رسی و با گنجایش مفید مخزن در حدود 
 .می باشد( میلیون متر مکعب 6/47،  4/28ترتیب  سهم آب شرب و توسعه اراضی کشاورزی به) میلیون متر مکعب  28به مقدار 

کیلومتر دارای تصفیه خانه فیزیکی، پمپاژ و مخازن می باشد که  24در پایین دست این سد طرح انتقال آب به شهر ایلام به طول 
ب و به شرکت آ( بعد از آبگیر به ) البته مسؤلیت بهره برداری از خط انتقال . به بهره برداری رسیده است 1382در اواسط سال 

 .فاضلاب ایلام واگذار شده است

 پیکره شماتیک سیستم منابع آب در سد ایلام 
پیکربندی شماتیک سیستم منابع آب سد ایلام آورده شده است که در آن دبی، حقابه ها، نیازهای آبی، مساحت اراضی -1در شکل 

                                                           
1 - Life Cycle Unit Cost Annuity 
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 مربوطه نیز قید شده است. 

 
 منابع آب سد چم گردلان ایلام پیکربندی شماتیک سیستم -2شکل 

 

 نیازهای آبی سیستم

 نیازهای آبی سیستم منابع آب سد ایلام و جریان حوزه میانی شامل نیاز آب شهری ایلام، اراضی دشت امیرآباد و نیازهای حقابه
هری نیاز آب ش. است بر اراضی دشت مهران در نظر گرفته شدهدشت مهران بوده و اراضی قابل توسعه از لحاظ نیاز ابی منطبق

 1/22میلیون مترمکعب از طریق چشمه گل گل و  3/6میلیون مترمکعب در سال بوده که از این مقدار،  4/28معادل ” ایلام مجموعا
 . باشدمی( 1)صورت جدول ه توزیع ماهانه نیاز آب شهری ایلام از سد مخزنی ب. گرددمیلیون مترمکعب از سد مخزنی ایلام تامین می

 

 (مترمکعب در ثانیه)توزیع ماهانه نیاز آب شهری ایلام از سد مخزنی ایلام -1ل جدو

 ماه

فروردین
ش 

اردیبه

خرداد ت
 

تیر
مرداد 

شهریور 
 

مهر
آبان 
 

آذر
ی 

د
بهمن 

اسفند 
 

 سالانه

 63/0 2/0 8/0 71/0 77/0 84/0 2/0 66/0 66/0 62/0 63/0 62/0 2/0 (cms)نیاز   آبی 
 

هکتار براساس طرح افزایش حجم  730 اضی دشت امیرآباد از سد مخزنی ایلام برای شبکه با وسعت خالصتوزیع ماهانه نیاز آبی ار
 باشد. ( می2صورت جدول )ه سد ایلام ب

 

 (مترمکعب در ثانیه)توزیع ماهانه نیاز آبی دشت امیرآباد از سد ایلام  -2جدول 

 سالانه اسفند بهمن دی رآذ آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه

 23/0 86/0 23/1 10/1 20/0 07/1 20/0 60/0 0 0 028/0 32/0 64/0 (cms)نیاز آبی 
 

توزیع . باشدمیلیون مترمکعب در سال می 4/42الذکر سالانه بران مهران براساس گزاراشات فوقهکتار حقابه 4000نیاز آبی حدود 
 . شدبامی( 3)صورت جدول ه ماهانه این نیاز ب

 

 هکتار اراضی مهران 4000توزیع ماهانه نیاز آبی  -9جدول 

 سالانه اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ماه

 40/1 76/1 66/2 08/1 10/1 26/1 20/1 86/1 80/1 68/1 22/1 73/0 60/1 (cms) نیازآبی

میلیون مترمکعب آب منطبق بر توزیع نیاز دشت  3/46هکتار اراضی مهران، تامین  4000اساس مطالعات انجام شده علاوه بر  بر
هکتار اراضی با الگوی نیاز  3700لذا . توسط سیستم سد ایلام و حوزه میانی آن نیز میسر خواهد بود( هکتار 3700معادل )مهران 

 .فته شده استبرداری از منابع آب در نظر گرسازی بهرهآبی اراضی مهران نیز در شبیه
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 سد ایلام  برآورد قیمت تمام شده آب
دانست زیرا قبل از برنامه دوم توسعه میزان اعتبارات تخصیصی  1323می توان زمان شروع جدی احداث سد ایلام را در سال 

 اث سد به قیمتسرمایه گذاری احد. جوابگو نبوده  و لذا سرمایه گذاری در این طرح عملاً از برنامه دوم توسعه شروع شده است
 :(  است4به شرح جدول ) 1383دفتری مطابق با موافقتنامه های مربوط، در سال 

 

 میلیون ریال: ارقام گذاری انجام شده در احداث سد ایلامهزینه سرمایه -4جدول 

 جمع 1383 1382 1327 برنامه دوم در  برنامه دوم قبل از  سال/ مقطع 

 123628 4678 2227 14600 74836 2016 مبلغ هزینه

 .میلیون ریال از محل وام بانکی بوده است 2600های انجام شده، مبلغ گذاریهای مربوطه از کل سرمایهبر طبق موافقتنامه* 
 

، 1382با توجه به شروع بهره برداری از سد و تأسیسات مزبور و اجرای طرح آبرسانی اضطراری به شهر ایلام در شهریور ماه سال 
به شرکت آب و فاضلاب استان ایلام در محل ( لیتر در ثانیه 180)قه ای غرب به منظور اخذ بهای آب تحویلی شرکت آب منط

 6/1024تصفیه خانه اضطراری، قیمت تمام شده یک متر مکعب آب تحویلی را با لحاظ نمودن ارقام تجدید ارزیابی شده معادل 
 .برآورد نموده است( 6)ریال به شرح جدول شماره 

 1912قیمت تمام شده یک متر مکعب آب در سال  -1 جدول

 
 

برای محاسبه قیمت تمام شده آب نیاز به متغیرهای متعددی است که در قسمتهای بعد مورد بحث و بررسی و اندازه گیری قرار 
ظرفیت اسمی،  های نگهداری و بهره برداری، حجم آب تحویلی،گذاری، هزینههای سرمایهگیرند.این متغیرها شامل هزینهمی

در محاسبه قیمت تمام شده هر متر مکعب آب، از  . می باشد... سازی وعمرمفید سد و شبکه آبیاری دشت امیرآباد، ضرایب بهنگام
ظرفیت اسمی و حجم آب تحویلی هر یک از تاسیسات طرح تامین آب شهر ایلام و شبکه آبیاری امیرآباد به تفکیک استفاده شده 

منظور از ظرفیت اسمی، حداکثر ظرفیت ممکن در تولید، . باشدنشان دهنده ظرفیت اسمی تاسیسات می( 6)جدول شماره . است
یمانکار یا های پارقام مربوط به ظرفیت اسمی هر یک از تاسیسات از گزارش. باشدانتقال و توزیع آب به تفکیک تاسیسات می

 .برداری از این تاسیسات استخراج شده استهای بهرهشرکت

 
 ظرفیت اسمی سد و شبکهارقام به میلیون متر مکعب-2جدول 

 جمع کشاورزی شرب نام تأسیسات

 28 47.6 28.4 سد چم گردلان
 

لازم به ذکر است حجم آب تحویلی هر . درج شده است( 2)احجام آب تحویلی نیز به تفکیک هر یک از تاسیسات در جدول شماره 
 .شده آب بر اساس ظرفیت تحویلی مورد استفاده قرار گرفته استیک از تاسیسات برای برآورد قیمت تمام 

 
 حجم آب تحویلی سد چم گردلان  و شبکه ارقام به میلیون متر مکعب -9جدول 

 توضیحات حجم آب تحویلی نام تأسیسات

 تحویل به آبفای شهری ایلام 16.6 شرب
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 تحویل به شبکه آبیاری و زهکشی کنجاچم 11.6 کشاورزی

 - 28 جمع
 

 گذاریهای سرمایههزینه
بر این . دهدگذاری انجام شده بر روی سد چم گردلان و شبکه کنجاچم را نشان میهای سرمایهاقلام هزینه( 8)جدول شماره 
ارائه ( 1374به قیمت ثابت سال )های تاریخی و هزینه های به هنگام شده گذاری های انجام گرفته در قالب هزینهاساس، سرمایه

های انجام شده بر روی هر یک از تاسیسات بر اساس موافقتنامه مبادله شده با های تاریخی، هزینهمنظور از هزینه.ستشده ا
این ارقام در واقع معتبرترین ارقام جهت محاسبه قیمت . باشدیریزی کشور در طول دوره احداث آنها مسازمان مدیریت و برنامه
های مرتبط با سد چم گردلان و شبکه کنجاچم در موافقت نامه های اعتبارات گذاریایهارقام سرم. آیدتمام شده به حساب می

برای محاسبه ارزش  لذا. تملک دارایی های سرمایه ای مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، موجود می باشد
های احداث هر یک از تاسیسات استفاده شده  گذاری های سال های قبل به قیمت روز، از متوسط ضرایب تعدیل سالسرمایه

 . است
 مبالغ به میلیون ریال اقلام هزینه های سرمایه گذاری انجام شده سد چم گردلان و شبکه کنجاچم -1جدول 

 سال پایان سال شروع نام تأسیسات
 میزان سرمایه گذاری

 1374به قیمت ثابت سال  ارقام تاریخی

 1.204.406 116.221 1383 1323 سد چم گردلان

 222.000 81.012 1372 1324 شبکه آبیاری کنجاچم
 

 سالانه به ازای یک مترمکعب آب ( بهره)هزینه های جایگزینی و سرمایه ای 
د نظر، مور( نرخ تنزیل)گذاری ها به سال پایه مورد نظر تعدیل گردید، بر اساس عمر مفید و نرخ بهره پس از آنکه ارزش سرمایه

گردد تا ای سالانه آنها با استفاده از فرمول ذیل محاسبه و بر ظرفیت اسمی تاسیسات تقسیم میجایگزینی و سرمایه هزینه های
 .سهم هر متر مکعب محاسبه شود

𝐂𝐑𝐅 = [
𝐝𝐫(𝟏+𝐝𝐫)𝐋𝐜

(𝟏+𝐝𝐫)𝐋𝐜−𝟏
]                                                                                                                                              (6)  

. معادل سالیانه سرمایه گذاری سد چم گردلان و شبکه کنجاچم را به ازای یک مترمکعب آب نشان می دهد( 7)جدول شماره 
ریال و  1033هر متر مکعب آب ناشی از احداث سد معادل هزینه جایگزینی  1374دهدکه در سال نشان می(  7)اطلاعات جدول 

هزینه جایگزینی هر متر مکعب آب تحویلی به شرکت آب و . باشدریال می 283رقم متناظر در شبکه آبیاری کنجاچم معادل 
 .ریال برآورد شده است  1316و    1033به ترتیب معادل   1374فاضلاب و کشاورزان در سال 

ریال و رقم متناظر در شبکه آبیاری کنجاچم معادل  472یه ای هر متر مکعب آب ناشی از احداث سد معادل همچنین هزینه سرما
به ترتیب  1374هزینه سرمایه ای هر متر مکعب آب تحویلی به شرکت آب و فاضلاب وکشاورزان در سال . باشدریال می 121

 .ریال برآورد شده است  618و    472معادل  
 های جایگزینی و سرمایه ای به ازای هرمترمکعب آب به میلیون ریالهزینه - 3جدول 

 نام تأسیسات ردیف
 گذاری ارزش سرمایه

 (1374به قیمت ثابت سال )
 هزینه جایگزینی

 (به ازای یک متر مکعب)
 هزینه سرمایه ای

 (به ازای یک متر مکعب)

 472 1033 1.204.406 سد چم گردلان 1

 121 283 222.000 چماشبکه آبیاری و زهکشی کنج 2

 

 برداری استانداردهای نگهداری و بهرههزینه

برداری مطلوب منظور های نگهداری و بهرهگذاری هر یک از تاسیسات به عنوان هزینههای سرمایهدر این روش درصدی از هزینه
 . می شود
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 46.608معادل  1374گردلان با این روش در سال برداری استاندارد سد چم های نگهداری و بهرهارقام بدست آمده برای هزینه
برداری مطلوب از این سد چه میزان می بایست سالانه دهد که در صورت نگهداری و بهرهاین ارقام نشان می. باشدمیلیون ریال می

 .هزینه گردد

 استفاده از ارقام منعکس در دفاتر

ی تاسیسات سد چم گردلان و شبکه کشاورزی کنجاچم، استفاده از بردارهای نگهداری و بهرهیک روش دیگر جهت تعیین هزینه
ه این برداری سالانهای صورت گرفته برای نگهداری و بهرهاین ارقام مبین میزان هزینه. باشدارقام منعکس در عملکرد دفاتر می

در زمان تهیه این گزارش هنوز  1374برداری سال های نگهداری و بهرهلازم به توضیح است که ارقام هزینه. باشدتاسیسات می
 . استخراج و ارائه نشده است

 

 براساس عملکرد دفاتر ارقام: میلیون ریال متوسط هزینه نگهداری و بهره برداری سالانه سد چم گردلان-10جدول 

 سال
 اقلام هزینه ای

 میانگین 1374 1373 1372 1371 1370 1387 1388 1382 1386 1386

 NA 480 NA NA 662 816 810 662 666 667 0 حقوق و مزایا

 NA NA 682 408 261 2326 641 326 223 483 42 عملیاتی

 NA NA 863 887 261 3172 1361 722 228 1142 42 جمع کل
 

برداری هر متر مکعب آب قابل با توجه به حجم آب تحویلی و نیز دو روش استاندارد و عملکرد دفاتر، هزینه نگهداری و بهره
برداری هر متر مکعب آب استفاده بهرهدر این گزارش از حجم آب تحویلی به منظور محاسبه هزینه نگهداری و . به استمحاس

 .گرددبرداری سالانه بر حجم آب تحویلی تقسیم میهای نگهداری و بهرهبه عبارت دیگر، هزینه. شده است
به تفکیک مصارف و تاسیسات در جداول شماره ( برمبنای دفاتراستاندارد و )هزینه نگهداری و بهره برداری هر متر مکعب آب 

 .آورده شده اند (12)، (11)
 به ازای یک مترمکعب آب استانداردهزینه نگهداری و بهره برداری  -11جدول 

 نام تأسیسات ردیف
 (به ازای یک متر مکعب)ریال  هزینه نگهداری و بهره برداری

 کشاورزی شرب

 3.762 2.268 سد چم گردلان 1

 874 - شبکه آبیاری و زهکشی کنجاچم 2

 4.861 2.268 هزینه نگهداری و بهره برداری به ازای یک متر مکعب
 

استاندارد هر متر مکعب آب بر حسب حجم آب تحویلی از تاسیسات سد چم برداری ، هزینه نگهداری و بهره(12)جداول شماره 
 .دهدان میگردلان ایلام و شبکه آبیاری کنجاچم را نش

 

 به ازای یک مترمکعب آب براساس عملکرد دفاترهزینه نگهداری و بهره برداری -12جدول 

 نام تأسیسات ردیف
 (به ازای یک متر مکعب)ریال  هزینه نگهداری و بهره برداری

 کشاورزی شرب

 26 62 سد چم گردلان 1

 NA 0 شبکه آبیاری و زهکشی کنجاچم 2

 NA 62 برداری به ازای یک متر مکعبهزینه نگهداری و بهره 

برای محاسبه قیمت تمام شده هر مترمکعب آب پای سد چم گردلان ایلام و همچنین شبکه آبیاری کنجاچم، هر یک از اقلام 
 .شودبرداری برای یک متر مکعب آب محاسبه و با هم جمع میگذاری و نگهداری و بهرههای سرمایههزینه

توان قیمت تمام شده هر متر مکعب آب را به به قیمت تمام شده در این گزارش به صورتی است که مینحوه ارائه نتایج محاس
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ب سپس با جمع قیمت تمام شده هر متر مکع. تفکیک هر یک از تاسیسات شامل سد و شبکه آبیاری به طور جداگانه بدست آورد
با  هر یک از تاسیسات مرتبط ع قیمت تمام شده آب برایآب در تاسیسات مرتبط با آب شرب، قیمت تمام شده آب شرب و با جم

 .آب کشاورزی، قیمت تمام شده آب کشاورزی محاسبه خواهد شد

 محاسبه قیمت تمام شده آب سد چم گردلان ایلام از دیدگاه اقتصاد ملی

به . دتامین مالی شامل می شو قیمت تمام شده آب از دیدگاه اقتصاد ملی، کلیه هزینه های مرتبط با طرح را بدون توجه به منابع
له ، وامهای بلاعوض وکلیه منابع مالی از جم(به ویژه انرژی)عبارت دیگر قیمت تمام شده از دیدگاه اقتصاد ملی، یارانه های مختلف 

 یداده می شود را نیز در بر م( شرکت آب منطقه ای)کمکهای مردمی که به روشهای مختلف از طرف اقتصاد ملی به مدیریت آب 
 . گیرد

سپس باتوجه به  عمر مفید تاسیسات، معادل سالانه . می شود تبدیل 1374های انجام شده به قیمت ثابت سال گذاریابتدا سرمایه
ه سرمایه هزین. گرددگذاری سالانه هر یک از تاسیسات بر ظرفیت اسمی تقسیم میسرمایه. گذاری آنها محاسبه می گرددسرمایه

قیمت تمام یک متر مکعب آب  ب آب با هزینه های نگهداری وبهره برداری هر متر مکعب آب جمع و نهایتاای به ازای هرمترمکع
 .محاسبه گردیده است

قیمت تمام شده هر متر مکعب آب را با توجه به مفروضات حالت منتخب به تفکیک تاسیسات مختلف نشان  (13جدول شماره )
 .می دهد

 از دیدگاه ملی آب سد چم گردلان و شبکه کنجاچم تمام شده هرمترمکعبقیمت -19جدول

 نام تأسیسات ردیف
 (لریا)قیمت تمام شده یک متر مکعب 

 کشاورزی شرب

 6482 4288 سد چم گردلان 1

 1.278 0 شبکه آبیاری و زهکشی کنجاچم 2

 6286 4288 قیمت تمام شده یک متر مکعب

 
از دیدگاه ملی یا با توجه به کلیه هزینه های صورت گرفته و صرف نظر از  1374بر اساس این اطلاعات، قیمت تمام شده در سال 

 .ریال به ازاء هر متر مکعب خواهد بود 6286و  4288منابع تامین آن برای شرب و کشاورزی به ترتیب معادل 

 شرکت مدیریت منابع آب  دیدگاه از لامیا گردلان چم سد آب شده تمام متیق محاسبه
های سرمایه گذاری در سد چم گردلان و شبکه کنجاچم از محل وامهای بلاعوض، کمک های مردمی، اعتبارات  بخشی از هزینه

گاه این بنابراین از دید. ای ایلام ملزم به بازپرداخت آنها نمی باشدمی باشد که شرکت سهامی آب منطقه ....عمرانی خشکسالی و
 . ت که می بایست بازپرداخت نمایدشرکت، قیمت تمام شده آب مربوط به هزینه هایی اس

بر  .نشان می دهد( شرکت آب منطقه ای ایلام) قیمت تمام شده هر متر مکعب آب را از دیدگاه مدیریت آب  (14جدول شماره)
ریال بر مترمکعب  400ریال و  284معادل  1374اساس این اطلاعات، قیمت تمام شده هر متر مکعب آب شرب و کشاورزی در سال 

 . تواند مبنای محاسبه تعرفه آب شرب و کشاورزی قرار گیرداین قیمت می. ده شده استبرآور
بر حجم آب تحویلی تقسیم گردیده و با هزینه  1386-72های برداری شرکت در طی سالهای نگهداری و بهرهمیانگین هزینه

سال برای شبکه ( 26)م گردلان و بیست و پنج سال برای سد چ (60)پنجاه  جایگزینی بدست آمده از ارقام تاریخی و عمر مفید
بر اساس این روش قیمت تمام شده هر متر مکعب آب شرب و کشاورزی . کنجاچم، جمع و نتایج آن در این جدول ارائه شده است

 .ریال محاسبه شده است 113و  71معادل  1374در سال 
 

 از دیدگاه شرکت آب منطقه ای ایلام شبکه کنجاچمقیمت تمام شده یک مترمکعب آب را در سد چم گردلان و  -14جدول

 نام تأسیسات ردیف
 (ریال)قیمت تمام شده یک متر مکعب 

 کشاورزی شرب
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 استاندارد O&Mبا  دفاتر O&Mبا  استاندارد O&Mبا  دفاتر O&Mبا 

 422 113 306 71 سد چم گردلان 1

 NA NA - - شبکه آبیاری و زهکشی کنجاچم 2
 422 113 306 71 ده یک متر مکعبقیمت تمام ش

 

طور همان. در این قسمت نتایج بدست آمده از روش محاسبه قیمت تمام شده مورد بحث در قسمت قبل ارائه و تحلیل خواهد شد
برداری ریزی کشور، ظرفیت اسمی، نگهداری و بهرهکه قبلاً اشاره شد قیمت تمام شده براساس شاخص سازمان مدیریت و برنامه

تاندارد و عملکرد دفاتر و استهلاک محاسبه شده از ارقام تاریخی با نرخ بهره صفر درصد و عمر مفید ارزیابی شده این سال مورد اس
 .های مختلف متفاوت استنشان می دهد قیمت تمام شده آب از دیدگاه 14و13همانگونه که جداول شماره. توجه قرارگرفته است

 یریگ جهینت
ل شماره ارقام جدو. دهدبا توجه به منظور نمودن کلیه هزینه ها رقم واقعی تری از قیمت تمام شده را بدست میدیدگاه اقتصادملی، 

و  4288به ترتیب معادل  1374دهد که قیمت تمام شده هر متر مکعب آب در مصارف شرب و کشاورزی در سال نشان می 13
( قانون برنامه و بودجه 32موضوع ماده )ینکه هزینه بهره اعتبارات دریافتی از دیدگاه مدیریتی، با توجه به ا .ریال می باشد  6286

متر  ای، قیمت تمام شده یکهای سرمایهبنابراین با حذف هزینه ،بازپرداخت نمیگرددبه خزانه  توسط شرکت آب منطقه ای ایلام
به ( دفاتر O&M)اری ثبت شده در دفاتر های بهره برداری و نگهدبر مبنای هزینه 1374مکعب آب  شرب و کشاورزی در سال 

  306به ترتیب معادل ( استاندارد O&M)های بهره برداری و نگهداری استاندارد ریال و بر مبنای هزینه 113و   71ترتیب معادل 
 . باشدریال می 422و 

نوان مثال، چنانچه قیمت تمام شده به ع. های فوق را انتخاب نمودبا توجه به هدف قیمت تمام شده آب می توان هریک از دیدگاه
اما چنانچه هدف از محاسبه قیمت تمام شده آب، . به عنوان مبنایی برای محاسبه تعرفه ها باشد، دیدگاه دوم اهمیت پیدا میکند

ار می رشناسایی هزینه های انجام شده بر روی هر متر مکعب آب بدون توجه به منابع مالی باشد، دیدگاه اقتصاد ملی مورد توجه ق
 .گیرد

بطور خلاصه وجمع بندی شده قیمت تمام شده اب از دیدگاه ملی برای مصارف شرب وکشاورزی در منطقه مورد مطالعه به ترتیب 
 . ریال می باشد422ریال و306ریال واز دیدگاه شرکت آب منطقه ای ایلام نیز معادل  6286ریال و 4288

تمام شده آب از هر دو دیدگاه )اقتصاد ملی و مدیریت آب(، بالاتر از تعرفه ابلاغ شده با توجه به نتایج حاصله، می توان گفت قیمت 
قیمت تمام شده آب از  همچنین براساس نتایج بدست آمده ریال به ازای هر متر مکعب می باشد.226و مورد عمل فعلی یعنی

 شرکت آب منطقه ای ایلام( می باشد.دیدگاه اقتصاد ملی، بسیار فراتر از قیمت تمام شده آب از دیدگاه بنگاهی )

های با توجه به دولتی بودن شرکت آب منطقه ای ایلام و کاهش تدریجی اتکا به منابع دولتی جهت تأمین هزینهپیشنهاد می شود 
 ریال( شود. 226ریال جایگزین تعرفه فروش  ) 306بهره برداری و نگهداری از تأسیسات، قیمت تمام شده 

 

 منابع
پایان نامه درجه کارشناسی . بررسی سیستم و عوامل مؤثر بر قیمت تمام شده آب شرب شهرستان اهواز .1328. اقبال منش ابوالقاسم

 .1328ارشد رشته مدیریت پروژه موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت  پاییز 
 ابوطالب ،مهندس.منابع آبهای ایران از نظر توسعه اقتصادی،ماد تهران،بیتا .

موزش ، موسسه تحقیقات و آ"بررسی نارسائیها و مشکلات محاسبه قیمت تمام شده فعلی آب تحویلی به کشاورزان. 1382. آزاد، مجید
 .1382مدیریت ، زمستان 

( ،تحلیل مقایسه ای قیمتگذاری اب ، ترجمه سید شمس الد  حسینی،مجله پژوهشهای وسیاستهای اقتصادی 2004بی ایدی کالو وسواد )
 . 116.ص 38اره دانشگاه تهران، شم

مطالعه و بررسی اقدام تشکیل دهنده بهای تمام شده آب شرب به منظور کاستن هزینه آب شرب انتقال از "پور اربابی، غلامرضا، 
 "چاههای زابل به زاهدان
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ب منابع آ سیاست قیمت گذاری و تقاضای آب کشاورزی در ایران ، مجموعه مقالات کنفرانس منطقه ای مدیریت. 1324. دشتی ، قادر
 306-272ص  – 24سال  –دانشگاه  صنعتی اصفهان 

. برآورد تابع تقاضای تجویزی آب و تعیین الگوی کشت بر اساس قیمت سایه ای آب . 1323دهقانیان ، سیاوش و شاهنوشی ، ناصر .
 72-107ص2شماره  8 مطالعه موردی در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد . مجله علوم و صنایع کشاورزی جلد

 ./https://donya-e-eqtesad.com. 1374،یآباد غلام می،ابراه. یشهر آب یگذارمتیق متداول یهاروش
. ارزیابی عملکرد هیدرولیکی وبهره برداری سازه های کنترل جریان در شبکه های آبیاری زاینده رود و درودزن  1324سالمی ، جلال . 

 ارشد آبیاری و زهکشی . دانشکده کشاورزی دانشگاه شیرازفارس . پایان نامه کارشناسی 
 .76،سال 1( قیمت گذاری آب شرب شهر اراک ، مجله اب وفاضلاب شماره 1376سجادی فر، حسین وهمکاران)

 یابی و روشهای حسابداری صنعتی ، جلد اول ،مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی.نژاد،حسن ،اصول هزینهسجادی
. تعیین آب بها و تخصیص بهینه آب در اراضی زیر سدها : مطالعه موردی سد درودزن . مجموعه مقالات  1322، غلامرضا . سلطانی 

 176-211دومین سمپوزیوم سیاست کشاورزی ایران . دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز ص 
 .21ص 10فصلنامه امور آب وزارت نیرو شماره  . بهره برداری اقتصادی از منابع آب . آب و توسعه .1324سلطانی ، غلامرضا . 
 .12-21ص  12. نرخگذاری آب کشاورزی . آب و توسعه . فصلنامه امور آب وزارت نیرو شماره 1326سلطانی ، غلامرضا . 
الات . تعیین آب بها و تخصیص بهینه آب در اراضی زیر سدها : مطالعه موردی سد درودزن . مجموعه مق 1324سلطانی ، غلامرضا .

 176-211 دومین سمپوزیوم سیاست کشاورزی ایران . دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز ص
 .1381، آبان ماه و هیدروکلیماتولوژی برداری از مخزن سدهای بهرهدستورالعمل، طرح سد مخزنی ایلام، ای غربشرکت آب منطقه

 –در شبکه های سیستان و ارائه طریق برای کاهش هزینه ها  مطالعه تطبیقی قیمت تمام شده آب –غدیر محروم شهرکی پایان نامه
 .131-122ص – 81تابستان  –موسسه تحقیقات وآموزش مدیریت 

 .28-22ص 1322منتشر نشده   “محاسبه میانگین قیمت تمام شده یکمتر مکعب آب آشامیدنی در شهر مرند   “کاظم محمدی اقدم 
ن آب و راههای مقابله با آن . مجموعه مقالات اولین کنفرانس برنامه ریزی و سیاست گذاری . فرازهایی از بحرا 1323موسوی ، فرهاد . 

 .43-64امور زیر بنایی ) آب و خاک ( در بخش کشاورزی . وزارت کشاورزی ص
ریت .مدیریت اقتصادی طرحهای بزرگ توسعه منابع آب . مجموعه مقالات کنفرانس منطقه ای مدی 1324نوری اسفندیاری ، انوش 

 12-28ص منابع آب . دانشگاه صنعتی اصفهان
 .6-11ص  12. نگرش جامع بر مدیریت اقتصادی آب  و توسعه فصلنامه امور آب وزارت نیرو شماره  1326نوری اسفندیاری ، انوش 

 .27، ص 1370وزارت آموزش وپرورش، تعلیمات اجتماعی، چهارم دبستان، 
آب بها و حق النظاره آب کشاورزی و نحوه اعمال آن از دیدگاه قانون در ایران . معاونت امور .مروری برسیر زمانی  1323وزارت نیرو ، 
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 قیمتی آب با تمرکز برآب کشاورزی یهااستیس
 

 2، انوش نوری اسفندیاری1طیبه اریان
 Aryan_ta@yahoo.comهای اقتصادی، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس مدیر بخش بررسی-1

 عضو شورای سیاست گزاری اندیشکده تدبیر آب ایران-2

 

 سازوکارهای از استفاده گرفته شود، به کار تواندمی جهان کشورهای کلیه در آب حکمرانی ارتقای و بهبود برای که مهمی هایمولفه از

 تقویت یا ایجاد و گذاریقیمت عوارض، و مالیاتها اخذ دار، هدف هاییارانه انواع اعطای مانند است. محور بازار و اقتصادی

 نظیر تامین ایبرنامه هایهدف تحقق جهت رد غیرمستقیم روشهای از یکی تواندمی درست گذاری بازار رقابتی. قیمت سازوکارهای

های ها  راسا سیاستباشد. در شرایط انحصار کامل و فقدان بازارهای آب، دولت آب مصرف و تقاضا کاهش یا و مالی منابع
میزان  نگیرد و هم قیمت تقاضا. اما تاکنوکنند. در این چارچوب هم قیمت عرضه مورد توجه  قرار میگذاری  را تعیین میقیمت

تابعی است از نوع مصرف و ملاحظات سیاسی، اجتماعی،  میزان تعرفه و تغییر آن طی زمان توجه به طرف عرضه یا تقاضا و حتی
های قانونی گذاری معمولا بار سیاسی زیادی دارد و به همین علت معمولا از تمام ظرفیتزیست محیطی و اقتصادی. این شیوه قیمت

قیمت گذاری به خصوص قیمت آب کشاورزی به  -ه نمی شود. در ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگربرای اخذ تعرفه استفاد
کمیابی آب ) شرایط فعلی اکثر کشورهای جهان و به ویژه دوره  امادر  شدت تحت تاثیر ملاحظات سیاسی و اجتماعی قرار دارد.

ی است، آب چه نوع کالای داد کهتشخیص بایستی در وهله اول  است. بدین منظوربه سرمشق مدیریتی جدیدی نیاز  کشور ایران(
ر د داد.  در این مقاله  نحوه تغییررا تغییر  و شیوه نرخگذاری ها، نهادهابرای حرکت به سمت هدف سپسو  کالایی باید باشد چه

 فت.مورد توجه قرارخواهد گرمشخص کردن گروه بندی و مصادیق کالای آب،  براساسسیاستها و قوانین 
 

 : حکمرانی، سازوکارهای اقتصادی، قیمت آب، تعرفه.های کلیدیواژه
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 مقدمه
 سازوکارهای از استفاده گرفته شود، به کار میتواند جهان کشورهای کلیه در آب حکمرانی ارتقای و بهبود برای که مهمی هایمولفه از

 تقویت یا ایجاد و گذاری قیمت عوارض، و مالیاتها اخذ ر،دا های هدفیارانه انواع اعطای. مانند است محور بازار و اقتصادی

 نظیر تامین ایبرنامه هایهدف تحقق جهت در غیرمستقیم های روش یکی تواندمی درست گذاری بازار رقابتی. قیمت سازوکارهای

  (.1373باشد )نوری اسفندیاری،  آب مصرف و تقاضا کاهش یا و مالی منابع
با توجه به  آب به ارزان دسترسیای مهم اقتصاد آب، قیمت گذاری است. اغلب این اعتقاد وجود دارد که هبنابراین یکی از سیاست

 کالای این تلف کردن دادن و بها کم به منجرآن  4و زیست محیطی 3، مالی2اقتصادی ، 1های گوناگون و متفاوت اجتماعیارزش

 منابع مدیریت و ریزی برنامه انداز چشم پایدار ملی، هایظرفیت از راترف کشور، آبی اراضی آن توسعه همراه و شده ارزش پر بسیار

 داشته نمود زیر هایصورت به اخیر هایهده در عمل شیوه و این نگاه .است انداخته خطر به کننده نگران بسیار حد در کشور را آب

 :است

 کشاورزی تولید در آب کارآمدی شدن اهمیت کم  

 است. ناپذیر برگشت بعضاً که زیرزمینی هایآب منابع رفتن دست از 

 است ملی انرژی و سرمایه رفتن دست از واقع در که آب تلافا. 

 کشاورزی مرغوب اراضی نمودن شور و کردن دار زه محیط زیست، تخریب. 

 منجر آب منابع وری بهره سیستمهای بهبود به انگیزه، نبود علت به نیز آب بخش علمی و فنی توسعه طرفی از 

 .است نشده
سال سابقه دارد. اما علیرغم سابقه زیاد، به دلیل ملاحظات سیاسی و  80استفاده از قیمت گذاری رسمی آب در کشور ما نزدیک به 

های آب کشاورزی کارکردهای مالی آن در این بخش و همچنین اجتماعی در تعیین قیمت آب به روش اداری و مناسب نبودن تعرفه
دلیل مشکلات کنترل و تحویل حجمی آب و  فقدان دیدگاه دراز مدت  ه رضایت بخش باشد. همچنین بهآبرسانی روستایی نتوانست

در اقدامات اصلاحی )با توجه به شرایط اجتماعی، هیدرولوژیکی، محیط زیستی و خصوصیات اقتصادی کشور( در این زمینه، این 
 مناسبی نیز برخوردار نمی باشد. 6نرخ گذاری ازکارکرد اقتصادی

به دلیل  باشد، اماهای قیمتی بر مدیریت و کنترل مصرف آب امری بدیهی میعلیرغم اینکه به لحاظ اقتصادی تاثیر سیاست
ها و برنامه عمل در این زمینه به خصوص در مورد آب کشاورزی بسیار های نظام حکمرانی و نهادی، تدوین استراتژیمحدودیت

شود که با تفکیک نظام های مختلف حکمرانی و بهره برداری از منابع ین مقاله تلاش میپیچیده و دور از دسترس است. لذا در ا
 "های قیمت گذاری آنها مرور شده و نهایتاآب، سهم و نقش هر یک از آنها در بهره برداری از آب، حدود سرمایه گذاری و سیاست

ه طبقه بندی ب با توجهمناسب و تنظیم انواع مقررات  های سازمانیتعیین گزینهپیشنهادی کاربردی به تفکیک نوع حکمرانی )
مالی و اقتصادی( و نظام های بهره برداری )به تفکیک آب ها و دیدگاهها )(، هدفخدمات مرتبط با آب از نظر خصوصی یا عمومی

 زیرزمینی، سطحی مهار شده و بازار آب( ارائه گردد. 

 آشنایی با مفاهیم 
 در محیطی زیست و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، آثار کامل کردن لحاظ به قادر بازار نهاد ،6آب فرد به منحصر هایبه دلیل ویژگی

                                                           
نیازاساسی انسان برای بقا محسوب می شود و  بایستی حتی   رد نیاز برای نوشیدن، پخت و پز و بهداشت عمومی به عنوانآب یک حق انسانی است. آب مو -1

اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می کند انسان برای داشتن سطحی استاندارد  0.ماده  قادر به پرداخت هزینه ای برای آن نیست قابل دسترس باشد .  فردی که  برای

 .نیست"حق دسترسی نامحدود به آب رایگان"به معنی  "حق دسترسی به آب"زندگی و سلامت باید از دسترسی به آب برخوردار باشد. اما از 

 شود.کارگرفته میآب در فعالیتهای تولیدی)کشاورزی و صنعت( و خدماتی ) ترابری آبی و ...( به -2

 مدیریت تامین مالی شرکت های کارگزار - 3

 ندارهای مربوط به پیکره های آبی، چشم اندارهای سبز متعلق به کارهای آبی یا جریان آب در بستر و نیاز کیفی چشم ا -4
 تطبیق تقاضا با عرضه آب از نظر کمی و کیفی   -6
 عرضه طبیعی انحصار موضوع محیطی، ستزی و بازاری غیر کیفیت بودن مکرر، مطرح و مجدد استفاده قابلیت ای و نهایی بودن،آب، واسطه پذیریتحرک و سیالیت-6

  جمعی. اقدامات و های دولت دخالت ضرورت و )جایگزین بدون( آب بودن بدیل بی و حیاتی ،)مشاع( مشترک منبع های ویژگی وداشتن مقیاس اقتصاد به دلیل خدمات
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و تعرفه  2، هزینه1باشد. به همین دلیل می بایست سه مفهوم قیمتنمی مسایل حل و ها تعادل ایجاد نیازها، به پاسخگویی برقراری
 یا نرخ آب را از هم تفکیک کرد. 

 برای تعادل به منجر که کنندمی منعکس را تقاضا و عرضه نیروهای مخالف طرف دو ترتیب به 4 ادی آبارزش اقتص و 3تعرفه
 از مقدار چه که است سیاستی مهم انتخاب این دهندهنشان گذاری تعرفه غیربازاری، شرایط در. شود می بازاری خدمات و کالاها
 هزینه ایهپ بر که ملاحظاتی بالاخص عرضه طرف ملاحظات معمولا عرفهت. شود داده پوشش باید کسی چه توسط و چگونه ها، هزینه
 ارزشگذاری فرآیندهای در است، مربوط پرداخت توان به که آنهایی تقاضا، طرف ملاحظات. کندمی منعکس را هستند استوار

 هاییاستس در مردم انتظار وردم هاییاولویت و آب کنندگان مصرف رفتار مطالعه اقتصادی، ارزشگذاری. اندشده منعکس اقتصادی
 وانت محدودیت به توجه با را ارزش هم و هزینه ملاحظات هم بایست می آب سیاسی معتبر ابزارهای انتخاب. است آب مدیریتی
  .نماید منعکس( 20106جرنالاند،)ها  کننده مصرف پرداخت

 نظام های مختلف بهره برداری و سرمایه گذاری در آب 
 .است تفکیک قابل آب منابع از بهرداری بهره نظام نوع چهار ما درکشور اکنون هم ها، گذاری سرمایه تصدی و ریبردا بهره نظر از

  (خودگردان) مصرفی خود نظام-

 و گذاری سرمایه از اعم) آب استحصال مالی های هزینه و کندمی استحصال را آب مستقیما خود کننده مصرف نظام، این در
 نظام این  قالب در کشور پذیر تجدید آب منابع  %26 حدود که است گفتنی. پردازد می کامل بطور هم را (ریبردا بهره – نگهداری

 . گیرد می قرار برداری بهره مورد سطحی و زیرزمینی آب منابع از
 مربوط آن %20  که است سال در( شونده تجدید آب منابع %46 حدود) مکعب  متر میلیارد 6/61 حدود زمینی زیر آب از برداشت-
 این6.است(  حلقه هزار 776 و 617 حدود ترتیب به)  عمیق نیمه و عمیق چاههای به مربوط مابقی%80 و قنوات و ها چشمه به

 ها چاه ایسرمایه ارزش(. آبی اراضی از %60) دهد می قرار پوشش تحت را کشور 2کشاورزی اراضی کل از %34 حدود  آب میزان
 این استحصال برای که است ذکر به لازم.8گرددمی آورد بر ریال میلیارد هزار 336 حدود 6137 سال ثابت هایقیمت به توجه با

 ارز نرخ کردن لحاظ و دلار 66 معادل نفت بشکه هر احتساب با. 7شود می مصرف خام نفت بشکه میلیون 4/16 معادل آب میزان
 دودح جامعه برای زیرزمینی آب مکعب متر هر استحصال سوخت هزینه ، سوخت از ناشی هایآلاینده هایهزینه همچنین و دولتی
 بمکع متر هر ازای به سوخت هزینه برای دولت موجود، های تعرفه به توجه با که است حالی در این. گردد می برآورد ریال3200

                                                           
1 -Price :تمایل به پرداخت "قیمت"کامل ،  برابر است با پرداخت هر پولی برای خرید هر واحد آب. در شرایط بازار رقابت (pay to Willingness ) خریدار نهایی و

هستند. در شرایط غیر بازاری ارزش به طور معمول به معنی  ( برابر Value) تمایل به فروش عرضه کننده نهایی را منعکس می کند. بنابراین در این بازار قیمت و ارزش
 (.2010ان می باشد ) جرنالاند،برآوردی ساختگی از تمایل به پرداخت ذینفع

2- cost : بهره برداری( است و در دیدگاه اقتصادی علاوه برآن شامل  –در دیدگاه مالی شامل پرداختهای لازم برای تولید هر واحد آب )اعم از سرمایه گذاری و نگهداری
 کنندگان برای مصرف آلودگی ایجاد یا و آب دربالادست برداشت از ناشی یامدهایاقتصادی )نظیر پ بیرونی آثار و منبع همان از بدیل استفاده با فرصت مرتبط هزینه

 (. 1776خاص نیز است )پیتر راجرز، گروه یا بخش در یک آب مصرف بدلیل دیگران به شده ( وارد.دست پایین
3- Tariff  :برای اهداف پایداری شرکتهای تامین آب و خدمات آنها می  در سیاست آب، تعرفه بندی به فرایند پوشش هزینه های پولی از طریق مصرف کنندگان آب

های  زینهبرای پوشش ه) باشد به همراه در نظر گرفتن ملاحظات ممکن برای فراهم نمودن انگیزه های صرفه جویی. تعرفه می تواند در قالب هزینه ثابت یا حق اشتراک

 .شود دریافت ( تعمیرات و برداری بهره نگهداری، های هزینه شامل جاری های هزینه پوشش ) برای شده( و هزینه متغیر یا آب بهاء انجام گذاری سرمایه
4- Economic value of water  : ارزش اقتصادی آب استفاده از روشهای غیربازاری اقتصادی برای تعیین ارزش اقتصادی بر اساس مفهوم تمایل به پرداخت برای

 دارد بر در کمی هزینه آشامیدن جهت نهر ازیک آب (. به عنوان مثال برداشت2010تخصیص و مدیریتی می باشد )جرنالاند، هایخدمات آب و با هدف ارزیابی سیاست
 کمی ارزش که مصرفی برسد به اما باشد بالا بسیار دست بالا ای نقطه به آب پمپاژ هزینه است ممکن یا و باشد زیادی می بسیار ارزش دارای آب مقدار همین لی و

  .کند یدتول
5 Bjornlund, H. (2010) 

  1376سال  –ماخذ : سالنامه آماری کشور  - 6
آبی و مابقی  %62باغی( میلیون هکتار است . از این اراضی حدود  67/2زراعی و  11,84) 2/14حدود  1373کل اراضی کشاورزی بر اساس آمار نامه کشاورزی سال  - 2

 دیم است.
متر و استفاده از آخرین ارقام برآورد شده برای تجهیر چاه ) حفاری ، لوله گذاری ،  26و  100اههای عمیق و نیمه عمیق به ترتیب در نظر گرفتن متوسط عمق چ - 8

 خرید پمپ و ...(
   میلیون لیتر به ترتیب نفت سفید ، نفت گاز و نفت کوره 3,8و17،3320هزار جیگاواتساعت برق، 36حدود  - 7
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 . کندمی دریافت ریال 436 حدود زیرزمینی آب

 %14 که گیردمی قرار برداری بهره مورد انهار طریق از هارودخانه طبیعی رژیم از دهاستفا با شونده تجدید آب منابع از %30 حدود-
 موتور) گذاری سرمایه میزان از تخمینی برای مدونی اطلاعات متاسفانه. (آبی اراضی از%23)کند می آبیاری را کشاورزی اراضی از

 .باشد نمی دسترس در برداران بهره از بخش این جاری های هزینه همچنین و... (   و سازی دهنه سر ، ها پمپ

  ) آب محلی بازارهای)  خصوصی نظام-
 . گیردمی صورت بخش خصوصی توسط اولیه های و هزینه گذاری سرمایه محیط، این : در نظام خصوصی )بازارهای محلی آب(

محلی و از نظر وسعت "غالبا این بازارها .گیردبخشی از آب استحصالی در این نظام، در بازارهای غیررسمی مورد مبادله قرار می
تعیین می شود  آن متقاضی و آب کننده عرضه طرف دو میان تفاهم نوعی مبنای هستند، قیمت آب بر جغرافیایی محدود و کم عمق

 و تضمین اعتبار فروش آب نیز به عهده خود طرفین معامله  یا نهادهای غیررسمی می باشد.

 شکل همچنین و آب قیمت آب، مبادلات انواع به مطالعات این در. است آب بازار از شواهدی موید نایرا در شده انجام مطالعات
 از مواردی همچنین. است شده اشاره میبد شهرستان و یزد زارچ فیروزآباد، نظیر مختلف نقاط در غیررسمی بازار یک در قرارداد
 داران آبه حق که شاهرود شهرستان در مجن نمونه در. است شده ارائه نیز کشور مختلف استانهای در چاهها آب مبادله قیمت

 رسمی غیر ازارب تحقق امکان نمایند، اقدام سطحی آب منابع از برداری بهره به نسبت یافته سازمان و متشکل شکل به اندتوانسته
 . است شده آب فراهم

 . است تکمیلی مطالعات گرو در ایران آب منابع از برداری بهره نظام در بازارها این سهم تعیین 

 دولتی کارگزاران-

 رداریب بهره و اجرا زمینه در ایگسترده هایگذاریسرمایه آب، منابع مالکیت کردن عمومی با دولتها ،آب حوزه در کشورها اغلب در

 رایطش این در است هیبدی. اند داده گسترش و ایجاد را دولتی مختلف مدیریتی تشکیلات و داده انجام آب منابع توسعه هایطرح
 میزان )سیاسی و اداری هایگیری تصمیم و ایبرنامه کارهای و ساز قالب در آب منابع مدیریت به مربوط تصمیمات عمده بخش

 بآ تامین زمینه در نیز ایران در. شود می اجرا و اخذ...(  و گذاری تعرفه سیاست ، مختلف مصارف و مناطق به آب تخصصیص
 مصرف که کندمی ایفا را 1گر انحصار یک نقش دولت زهکشی، و آبیاری مدرن هایشبکه و سطحی شده مهار آب شهرها،

 .کنندمی تامین آن به وابسته های شرکت از را خود نیازهای کنندگان
 مصارف هب %6 و %2،%11،%82 ترتیب به آب میزان این از .رسدمی برداری بهره به نظام این توسط کشور آب منابع از %26 حدود 

 الس قیمتهای سطح در آب مختلف خدمات زمینه در دولت گذاری سرمایه کل. رسد می زیست محیط و صنعت شرب، کشاورزی،
 .3گردد می برآورد 2ریال میلیارد هزار 6801 حدود 6137

 هزار270 حدود (کشور آبی اراضی %12 حدود آبیاری برای)  کشاورزی آب وتوزیع تامین در دولتی بخش گذاری سرمایه تخمین
 .  است( 4توزیع و تامین ترتیب به ریال میلیارد هزار  380و 410) ریال میلیارد

 عمومی -خصوصی بخش مشارکت-
 ورمنظ به بلندمدت مشارکت یک برای یکدیگر کنار در خصوصی و دولتی هایبخش گردآمدن عمومی -خصوصی مشارکت
 عمل رابتکا مشمول توافق مختلف انواع از وسیعی دامنه عمومی یخصوص مشارکت. است دوجانبه مشترک هایفایده تحصیل

                                                           
، شکل خاصی از انحصار است  Natural Monopolyیا انحصار طبیعی .شرایطی است که در آن، تنها یک عرضه کننده وجود دارد opolyMon ای انحصار شرایط - 1

ل به وجود ین دلیین انحصار با رانت یا فشار یا حتی به دلیل تکنولوژی های فوق مدرن به وجود نیامده است، بلکه صرفاً به اا .شودی ثابت بالا ایجاد میکه به دلیل هزینه

توانند حجم مشتری مورد نیاز برای اقتصادی کردن فعالیت خود را تامین کنند اگر چنین سرمایه گذاری سنگینی را انجام دهند، نمیهای دیگر احساس میآمده که شرکت

 .کنند
( و استفاده از نرخ رشد قیمت اعلام شده توسط سازمان برنامه و 1137الی  1342برآورد بر اساس عملکرد بودجه های سنواتی طرحهای توسعه منابع آب )از سال  - 2

 بودجه
ه شهرها و سایر سرمای فاضلاب تاسیسات توسعه و درصد در تامین و توزیع آب کشاورزی، تامین آب شهرها ، تولید برقابی، ایجاد 8و  3، 7، 13، 20، 42به ترتیب  - 3

 گذاری شده است .
 های آبیاری توسط بخش خصوصی در استفاده از آب زیر زمینی در دسترس نمی باشد.برآوردی از هزینه شبکه  - 4



 الات دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آبمق

408 

 خدمات فروش و دولتی تجاری هایفعالیت به خصوصی بخش هایدارایی معرفی.  شودمی شامل را مالی تامین در خصوصی بخش
 دارد رارق حیطه این در تدول هایدارایی تجاری هایقابلیت ارتقاء جهت در خصوصی بخش تحقیقات و تربزرگ بازارهای به دولتی

 ( . 2002انگلستان، دولتی تجارت اداره)
( مبادله ستد در و شده انجام) عمومی -خصوصی بخش مشارکت توسط گذاری سرمایه پتانسیل دسترس، قابل اطلاعات به توجه با
. است شده محاسبه 3ریال ردمیلیا هزار 68 حدود 6137 سال قیمتهای سطح در متقابل بیع و BOT 1 ،BOO2 قراردادهای قالب در

 : است زیر شرح به طرحها کلی بندیدسته
 میلیون متر مکعب. 104با ظرفیت سالانه حدود  ( اقدام دست پروژه در 23 و شده انجام پروژه 28)  پروژه 61: کن شیرین آب-

 میلیون متر مکعب در سال 70پروژه با حجم حدود  14: فاضلاب تصفیهجمع آوری و -

 میلیون متر مکعب در سال 230پروژه با ظرفیت اسمی حدود  3: ارتقای تصفیه خانه آب احداث یا-

 پروژه 1:  آب رفت هدر از جلوگیری-

 مگاوات 460پروژه با ظرفیت تولید  4:  برقابی هاینیروگاه-

  4ایران در آب گذاری قیمت تاریخچه بر مروری

 بهاء آب – تعرفه-
 و متقاضی افراد سایر یا و بران آبه حق از هریک توسط استفاده مورد آب حجم ثبت منظور به آب، بخش در دولت دخالت از قبل تا

 حال در شیوه این .است شدهمی استفاده منظور این به دفاتری از بها آب و نگهداری و تعمیر احداث، مختلف هایهزینه همچنین

 گذاری سرمایه گیرد. بامی قرار استفاده مورد تغییراتی با میکنند استفاده مزارع آبیاری جهت قنات آب از که مناطقی در نیز حاضر

 خدمات و آب برداران بهره و متقاضیان از و وضع نیز دیگری های تعرفه زمان مرور به آب توزیع و انتقال تامین، زمینه در دولت

 و رود زرینه رودخانه آب تقسیم نامهنظام تصویب با 1312 سال به کشور قوانین در موضوع این سابقه شد. دریافت آن به منضم
 شامل دریافتی بهای آب که است نشده مشخص دقیق طور به موجود مستندات در که است ذکر به لازم .گرددمی بر  رود سیمینه

هم اکنون آب بهاء بر اساس درصدی از محصول و بدون توجه به قیمت عرضه  خیر؟ یا است شدهمی نیز گذاری سرمایه هایهزینه
 شده انجام گذاری سرمایه هایبخشی از هزینهبهره برداری را پوشش می دهد.  -های نگهداریاز هزینه شود که بخشیتعیین می

 .شود دریافت اشتراک حق تعرفه قالب در تواندمی
 راساس قانونب .گیردمی قرار استفاده مورد و تهیه نامه مشخصی شیوه کشاورزی بهای تعرفه آب تعیین جهت حاضر فقط حال در

 ارزش محصول از درصدی حسب بر کشاورزان از دریافتی بهای آب آن نامه اجرایی آیین و 1367 سال مصوبه زراعی بهای آب تثبیت

 در و ارزش محصول درصد 3 مدرن معادل های شبکه در شده تنظیم آب بهای آب متوسط قانون این به استناد .باشدمی شده کشت

 کشت الگوی باشد. در این راستا ابتدا می شده تولید محصول ارزش درصد یک و دو معادل ترتیب به سنتی و  مدرن نیمه هایشبکه

 به استناد محصولات از یک هر نیاز آبی سپس گردد.می مشخص آبیاری های شبکه پوشش تحت های زمین زراعی محصولات

 منتشر هایگزارش به استناد هیات تشکیل این عدم ورتص در و عادلانه اب توزیع قانون 17 ماده موضوع نفره سه هیات گزارش

 رقم لازم به ذکر است که به .6 گردد تعیین می آبیاری کم ضریب و آبیاری راندمان به توجه با و کشاورزی جهاد وزارت توسط شده

 هر عملکرد حاصلضرب از محصول ارزش .دست آید به محصول آبی نیاز کل تا گرددمی نیزاضافه سالیانه آب خاک آبی، میزان نیاز

 کشاورزی آب مترمکعب هر تعرفه در برآورد و محاسبه محصول مزرعه سر قیمت یا و اقتصاد شورای تثبیتی قیمت در محصول

 .شود می استفاده

محل  از ماهیان بهای ایران، آب اسلامی جمهوری آبزی منابع از برداری بهره و حفاظت قانون نامه اجرایی آیین  21 به استناد ماده
 تنظیم آب منابع برای و آن ریالی ارزش یا محصول از آبی( گرم درصد )به ترتیب سرد آبی و  6 تا 3معادل  شده تنظیم آب منابع

                                                           
1 Built ,Operate ,Transfer 
2 Built ,Operate ,Own 

 هزار میلیارد آن سرمایه گذاری شده است . 7این رقم مربوط به طرحهای تولید انرژی برقابی است که صرفا  %62حدود  - 3
   راهنمای تعیین حق اشتراک و تعرفه فروش آب –ماخذ: طرح استاندارد  - 4
 .کنندمی اقدام محصولات آبی نیاز به تعیین نسبت تاسیسات ساخت مرحله مطالعات یا و آب ملی سند براساس منطقه ای شرکتهای آب اکثر حاضر حال در اما - 6



 الات دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آبمق

407 

 گردیده است. تعیین آن ریالی ارزش یا از محصول درصد 1 یک معادل نشده

 و فاضلاب شهری و آب هایشرکت به آب تحویل به اقدام آب انتقال و تامین تاسیسات احداث با که ایمنطقه آب هایشرکت کلیه
 .نمایندبها می آب دریافت و حساب صورت صدور به اقدام نیرو وزیر توسط شده سالیانه ابلاغ تعرفه براساس نمایند می روستایی

خشنامه ب براساس. باشدمی بها متغیرآب و اشتراک حق ثابت بخش دو شامل صنعت بخش در استفاده مورد بهاء تعرفه آب
نمایند. این  پرداخت بهاء همراه آب به نیز را اشتراک حق یا ثابت جزء توانندمی صنایع نیرو، وزیر 12/3/82مورخ  100/31/4218

 تعرفه تا حدودی بر اساس کنترل حجمی و با توجه به قیمت تقاضا )ارزش آب( و توافق و تراضی طرفین تعیین می گردد.

 النظاره حق-
  تا آب بخش در مصوب قبلی قوانین از یک هیچ در نشده مهار های آب و زیرزمینی های آب منابع از النظاره حق دریافت موضوع به

 برای که است قانونی مرجع تنها 16/12/1361 مصوب آب عادلانه توزیع قانون . است نشده ای اشاره آب عادلانه توزیع قانون از قبل

 اقدامات انجام برداران، بهره حقوق از حفاظت هایهزینه تامین برای را النظاره حق تعرفه فتدریا اجازه زیرزمینی آب منابع از برداشت

 هایتبصره و مذکور قانون 33 ماده "ب" بند است. داده زیرزمینی های آب آلودگی از جلوگیری و زیرزمینی آب سفره تغذیه با مرتبط
 پذیرد، نمی انجام دولت وسیله به آب استحصال که مواردی در بند، این براساس .باشدمی النظاره حق دریافت مرجع تنها آن، ذیل

 و تعیین را عوارضی منطقه هر اجتماعی و اقتصادی شرایط به توجه با دهدمی انجام که خدماتی و نظارت ازای به تواند می دولت
 .نمود تصویب را 33 ماده "ب" بند  به بوطمر های تعرفه و ضوابط اقتصاد شورای 1321 سال در قانون این دنبال به. نماید وصول

. است شدهمی اجرا 1383 سال پایان تا آن کردن اجرایی زمینه در اقتصاد شورای مصوبه و آب عادلانه توزیع قانون 33 ماده "ب" بند
 .شد کامل تمعافی مشمول 84 سال ابتدای از کشاورزی، النظاره حق 26/2/1383 تاریخ در اسلامی شورای مجلس تصویب با اما

و  شهری فاضلاب و آب های شرکت توسط عمدتا بهداشت و شرب مصارف برای آب برداشت که دهد می نشان سوابق بررسی
 در روستایی فاضلاب و آب هایشرکت و 1367 سال در شهری فاضلاب و آب هایشرکت تشکیل از قبل تا .گیردمی انجام روستایی

 شرکت آب عادلانه توزیع قانون تصویب از پس اما .کردندمی اقدام زیرزمینی آب منابع از برداشت به نسبت ها شهرداری 1324 سال

 در محدوده شرب آب تامین اختیار واگذاری با. اندشده النظاره حق پرداخت به ملزم مشترکین سایر و شهری فاضلاب و آب های

 به تعرفه این پرداخت به نسبت شهری فاضلاب و آب هایشرکت حاضر حال در فاضلاب، و آب هایشرکت به روستاها و شهرها

 خصوص در النظاره حق پرداخت از 1388 سال تا روستایی فاضلاب و آب های شرکت اما .نمایند می اقدام ای منطقه آب های شرکت

 آب این عتوزی صورت در ولی .بودند معاف روستاییان شرب مصارف جهت روستایی مناطق در شده توزیع و شده برداشت آب سهم

 می شهری فاضلاب و آب های شرکت النظاره حق تعرفه معادل النظاره حق تعرفه پرداخت به موظف صنعتی یا و شهری مناطق در

 .باشند
) است  اقتصاد شورای مصوب و آب عادلانه توزیع قانون (33) ماده به مستند کشاورزی النظاره حق نظیر آبزیان پرورش النظاره حق
 زیربخش هایفعالیت جمله از اسلامی شورای مجلس12/8/1327 مورخ استفساریه استناد به النظاره حق این اام(. 16/11/1321

 .شد متوقف اشاره مورد تعرفه اعمال عملا و شد النظاره حق فعالیت مشمول و شده منظور کشاورزی
 حق میزان کنون تا 1321 سال از اساس این است. بر پرداخته کشاورزی غیر مصارف به اقتصاد شورای الذکر فوق مصوبه "و" بند

 ... و ماهی پرورش ،(ها گاوداری و ها مرغداری) هادامداری بهداشت، و شرب جهت صنعتی های چاه از صاحبان دریافتی النظاره

 به صادره اریبرد بهره پروانه مجاز میزان به توجه با استحصالی آب مترمکعب هر ازای به صنایع سایر و کشاورزی به وابسته صنایع

 شورای طرف از فوق موضوع با ارتباط در قانونی و رسمی مصوبه هیچ نیز تاکنون سال آن از. است بوده عمل ملاک ثابت رقم علاوه
 .است نشده ابلاغ و تصویب اقتصاد،

رتی و حفاظت از منابع های نظاهای مرتبط با جمع آوری آمار و اطلاعات و هزینهالقاعده حق النظاره بایستی بر اساس هزینهعلی
های ، هزینه1384شود، اما با توجه به معافیت حق النظاره آب کشاورزی و پائین بودن تعرفه در سایر مصارف از سال آب تعیین 

 مرتبط در قالب طرح  تعادل بخشی آب زیرزمینی از منابع عمومی تامین می شود.
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 1جبرانی های هزینه-
 ها شرکت مدیره هیات مصوب های تعرفه براساس و نیرو وقت وزیر نامه بخش صدور با 1321 سال از جبرانی های هزینه دریافت

 و موقت های تبصره از بخش آن که است ذکر به لازم.پذیرفت می انجام ای منطقه آب های شرکت بودجه در مذکور ارقام ذکر با و
 لذا .شوند می دائمی "دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون "عنوان تحت اند نموده پیدا دائمی جنبه که بودجه قوانین در سالانه

 .2کرد تصویب قانون به را 1384 سال بودجه قانون 3 تبصره "ب" بند تغییر 16/8/1384 تاریخ در اسلامی شورای مجلس
 ی شود.این هزینه ها برای اجرای طرحهای جبرانی ) تغذیه مصنوعی و انتقال آب( با توجه به قیمت عرضه تعیین م 

 9کارشناسی های هزینه-
 حراست و حفظ مورد در وزیران هیات1/8/1342مورخ نامه تصویب (3) ماده کارشناسی خدمات دریافت و انجام مستند ترین قدیمی

 قانونی مصوبه اولین اما .باشد می متقاضی عهده به کارشناسی هزینه درصد پنجاه مصوبه این باشد. براساس می زیرزمینی آب منابع

 زیرزمینی های آب منابع حراست و حفظ قانون (4) ماده دارد، وجود کارشناسی هزینه دریافت و کارشناسی خدمات انجام زمینه در که

 تعاونی های شرکت و بوده متقاضی عهده به کارشناسی هزینه درصد پنجاه قانون این براساس. باشدمی 1/3/1346 مصوب کشور

 به زیرزمینی های آب به مربوط کارشناسی های هزینه تعرفه حاضر حال در .اند شده معاف اسیکارشن حق پرداخت از نیز روستایی

 آنکه ضمن . نمایند پرداخت را ها هزینه % 100 باید متقاضیان اساس براین. شود می وصول آب عادلانه توزیع قانون (8) ماده استناد

 50 فقط المنفعه عام موسسات و عشایری و روستائی خدمات مراکز و روستائی تعاونی های شرکت مزبور، قانون ذیل تبصره براساس

 .نمایند می پرداخت را مقرر کارشناسی هزینه ٪
. باشد می آن ذیل های تبصره و آب عادلانه توزیع قانون (2) ماده ... و ها رودخانه حریم و بستر حد تعیین به مربوط مستند اولین

 ها، رودخانه حریم و بستر حد تعیین به نسبت باشند می مکلف  ایمنطقه آب هایشرکت ن،قانو این نامه آیین (9) ماده براساس

 عدالت دیوان 30/2/1386تاریخ در است ذکر شایان.4نمایند اقدام کارشناسی هزینه اخذ با و متقاضی درخواست براساس  ...انهار،

 اعلام باطل قانون متن با مغایرت دلیل به را آن (9 ) ماده جمله از الذکر فوق نامهآیین در مندرج های تبصره و مواد از تعدادی اداری

 .6 است داده قرار خود الشعاع مزبورراتحت کارشناسی خدمات مورد در ابلاغی تعرفه آخرین آن تبع به که نمود

 اشتراک حق-
  :کرد تقسیم زیر شرح به مشخص زمانی دوره دو در توان می را اشتراک حق تاریخچه

 .بود نشده ایران گذاری قانون ادبیات وارد"اشتراک حق" عبارت رسما که 1364 سال تا جاری قرن ابتدایی های دهه از-

 حق"عبارت از آنها در و است رسیده تصویب به"اشتراک حق"زمینه در متعددی مقررات و قوانین که تاکنون 1364 سال از-
 .است شده استفاده"اشتراک

 بنگاه" مثال عنوان به. است شده مستتر قانونی متون در بها، آب لفظ تحت اشتراک، حق عمدتا که است این اول گروه اصلی ویژگی

 را شوند می مشروب زهکشی و آبیاری عملیات براثر و ها شرکت یا خود خرج به که هاییزمین آب بهای تواندمی آبیاری مستقل

 یا شهرها، کردن مشروب برای آب از که مواردی در نماید. تدریاف کشاورزان حال رعایت با محل هر در معمول قیمت ارزش طبق

 کننده ومصرف آبیاری بنگاه تراضی به آب بهای ، شود استفاده غیره و برق نیروی تولید و آبدنگ آسیاب قبیل از غیرزراعی کارهای

 "شد خواهد وصول و تعیین
 استفاده"اشتراک حق" از صراحتا( 14/8/1364) آب عادلانه توزیع نقانو ( 43) ماده به تبصره دو الحاق قانون (2) تبصره در بار اولین

                                                           
 تعرفه غیرکشاورزی برای مصارف حفرچاه متقاضیان از باشد می آنها به رودیو از تر بیش زیرزمینی آب های ازسفره آب برداشت که کشور ممنوعه های دشت در -1

 .شود می اخذ جبرانی های هزینه تعرفه عنوان تحت ای

 "دولت مالی مقررات از الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی"قانون    62ماده-2
 سازندهای کارشناسی و آبدهی میزان تعیین پمپاژ، عملیات بر نظارت لایروبی، شکنی، فجابجایی،ک و جدید حفرچاه کارشناسی شامل خدمات درمورد آب زیرزمینی این -3

 .باشد می سخت
  .پذیرفت انجام ابلاغ این نیز  1385سال در ترتیب به همین  .شد ابلاغ و تصویب فوق موضوع کارشناسی خدمات تعرفه بار اولین ، برای1384در سال  -4

  .باشد می پیگیری در حال نیرو وزارت دفتر حقوقی توسط ، موضوع 26/1/1386 مورخ رسمی روزنامه در فوق موضوع ابلاغ زمان از -6
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 اراضی شدن استفاده غیرقابل های خسارت جبران هایراه از یکی اشتراک، حق محاسبه مبانی ذکر بدون مذکور تبصره در است. شده

 است. شده ذکر "اشتراک حق" دریافت آبیاری، های شبکه مسیر املاک و
هایی که از های فرعی آبیاری و زهکشی پیش بینی شده، عملا پیش پرداختایی که برای تامین مالی شبکهبا توجه به سازو کاره

کشاورزان از طریق مقروض کردن آنها به شبکه بانکی پیش بینی شده، عملا بخش مهمی از تعرفه قبل از شروع بهره برداری بر 
 اساس قیمت عرضه اخذ می شود.

 انواع قیمت گذاری 

 رفی خود مص-
شامل بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و رژیم طبیعی  (%26حدود کشور) مصرفی آب حجم عمده بخش همانطوریکه اشاره شد،

اخت پرد "های تامین و توزیع را خود راسااز آنجائیکه در این نظام مصرف کننده کلیه هزینه است. محیط این به مربوط رودخانه ها،
 هدف کنترل با عوارض مالیات یا اما .ندارد موضوعیت مالی های هزینه بازیافت و پوشش منظوربه سط دولتگذاری توکند، قیمتمی

 .دارد جدید قوانین وضع به نیاز که باشد مطرح تواند می محیطی زیست و اقتصادی جانبی آثار

 دولتی -
گذاری را تعیین می کنند. در این چارچوب هم تهای قیمدر شرایط انحصار کامل و فقدان بازارهای آب، دولت ها  راسا سیاست

گیرد و هم قیمت تقاضا. اما میزان توجه به طرف عرضه یا تقاضا و حتی میزان تعرفه و تغییر آن قیمت عرضه مورد توجه  قرار می
رات ن و مقرطی زمان تابعی است از  نوع مصرف و ملاحظات سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی. در این راستا قوانی

دولتی وضع می شود. این شیوه قیمت گذاری معمولا بار سیاسی زیادی دارد و به همین علت معمولا از تمام ظرفیت های قانونی 
شود. درایران قیمت گذاری به خصوص قیمت آب کشاورزی به شدت تحت تاثیر ملاحظات سیاسی و برای اخذ تعرفه استفاده نمی
ضوع چه در کشورهای در حال توسعه و یا توسعه یافته نیز مشاهده می شود . به عنوان نمونه در اجتماعی قرار دارد. این مو

گذاری وجود دارد، مثلا در کشورهای اروپای جنوبی در بخش های قیمتهای مختلف اروپا تفاوت اساسی بین سیستمقسمت
یین های ترجیحی تعرانه های مختلف و براساس قیمتباشد، قیمت آب با وجود یاای میکشاورزی که دارای مصرف کنندگان عمده

، کنندگان توجه شدهشود. در مواردی مانند پاکستان، هم پوشش بخشی از هزینه موردنظر بوده و هم به توان پرداخت مصرفمی
گذاری تاثیر تمعهذا بازهم ملاحظات سیاسی و اجتماعی در تعیین قیمت نقش داشته است. در هند نیز یکی از مسایلی که بر قیم

 دارد نوع و ماهیت توافق قراردادهای آب آبیاری نظیر اجاره آب، حقابه در کوتاه و بلندمدت است.
بی توجهی به قیمت عرضه موجب عدم امکان بازیافت هزینه ها، استهلاک بی رویه سرمایه، ناتوانی در جایگزینی، بهبود و بهسازی 

بهره برداری و یا کاهش کیفیت ارائه خدمات شده است. مهمتر از آن عدم  –ای نگهداری ها و در نیتجه بالا رفتن هزینه هدارایی
توجه به قیمت تقاضا و محدودیت در تحویل حجمی آب به مصرف کننده نهایی و به تبع آن نبود مصوبات لازم  در  اعمال تعرفه 

 ا برای اعمال مدیریت در این زمینه بسیار سخت کردهپلکانی )نامناسب بودن ساختار تعرفه( به ویژه در بخش کشاورزی، شرایط ر
 است. 

 خصوصی -
های زیر بنایی توسعه منابع آب مدت زیادی که در غالب کشورها از زمان درگیر کردن بخش خصوصی در اجرای طرحاز آنجایی

ر قالب بازارهای آب )که گذاری در بخش خصوصی وجود دارد. این تجارب دنگذشته است ، لذا تجارب محدودی در زمینه قیمت
 خصوصی قابل تفکیک است . –در ادامه به آن اشاره می شود( و مشارکت بخش عمومی 

 خصوصی-عمومی-
شود که در یک دوره دراز مدت، قیمت توافق شده، علاوه بر هایی به کار گرفته میعمومی، عمدتا روش –های خصوصی در روش

گذار را نیز تامین می نماید. شایان ذکر است که برداری(، سود موردنظر سرمایهبهره – گذاری و نگهداریها )سرمایهپوشش هزینه
گذاری، توافقی بودن های دولت )بخشودگی، مشارکت در سرمایهدر این روش قیمت گذاری، نحوه مشارکت، کمک یا تضمین

ی و...( نیز بردارک نرخ بازده ثابت، طول دوره بهرهگذار در  تعیین قیمت )در نظر گرفتن یهای سرمایهقیمت و ...( و حتی حساسیت
مورد بحث قرار می گیرد. اما آنچه مسلم است، در این روش تمایل به پرداخت مصرف کننده مورد نظر نیست و صرفا تمرکز بر 
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جامع و  لروی قیمت عرضه است. لازم است که ضوابط و معیارها بر اساس توجه به قیمت تقاضا و ملاحظات زیست محیطی شک
 کامل تری پیدا نماید.

 بازارهای محلی آب -
برداری از منابع آب، حقوق خود را با یکدیگر یا با متقاضیان بازارآب، ترتیبات نهادی است که از طریق آن دارندگان مجوز بهره

و به عنوان یک نهاد اقتصادی، (. بازار آب به عنوان یک نهاد اجتماعی، امکان مراوده و تعامل 2001کنند )کمپر، جدید مبادله می
کند. بر این اساس، تخصیص و توزیع آب بین متقاضیان و برداری از منابع آب را فراهم میامکان داد و ستد حقوق بهره

شود. در بازارهای محلی آب، قیمت گذاری بر مبنای کنندگان آب به صورت کلی و جزیی و خودپو و غیرمتمرکز انجام میمصرف
معمولا بار سیاسی  "شکل گیری قیمت ". این شیوه 1میان دو طرف عرضه کننده و متقاضی آب صورت می گیردنوعی توافق 

 سوم تا یک حتی گاهی زیادی ندارد و در صورت رقابتی و عادلانه بودن با اعتراضات اجتماعی هم مواجه نمی شود. در این بازارها،

 تعیین می شود. آب بهای عنوان به هم محصول دوم یک
در برخی از بازارهای محلی )مجن شاهرود( به علت تحولی که ذینفعان درحکمرانی محلی و نظام بهره برداری آب ایجاد کردند 

 اند به سطح مناسبی از رقابت، کارایی و عدالت در شکل گیری قیمت دست یابند. توانسته

 نتیجه گیری و پیشنهادهای کاربردی 

 هایهای طرف عرضه آب و نه برای سیاستهای موجود قیمت گذاری نه برای سیاستاستهمانگونه که اشاره شد، نظام و سی
اس نوع گذاری بر اسهای قیمتطرف تقاضا اهمیت و کارایی لازم را ندارد. در نتیجه تقاضا برای بازبینی و تجدید نظر در سیاست

داری بطور پیگیر مشهود است. البته این موضوع به طور های مورد نظر و نظام های بهره برها و دیدگاهحکمرانی و مدیریت، هدف
های اخیر که به طور مکرر تکرار شده، انعکاس نیافته است. بر این دقیق و نظام یافته در بیانات مسئولین و قوانین توسعه در دهه

 اساس نتیجه گیری مقدماتی از این بحث را می توان در سه  بخش زیر مورد توجه قرار داد.

 مرانی و مدیریت نوع حک
موقعیت، زمان، کیفیت و اطمینان  مشخصات اقتصادی آن به لحاظ نوع مصرف، آید وآب کالایی واحد و همگون به حساب نمی-

) آب  3یا خصوصی 2سره)آب سدها و کنترل سیلاب( ها به لحاظ کالای عمومیآب در انواع بهره برداری پذیری متفاوت است.
ارزش آب و  این موضوع در  تقاضا برای آن، در ، متفاوت و متمایز است و4ینی و شبکه های آبیاری(مشترک) آب زیرزمیا بطری( 

های سازمانی مناسب و تنظیم انواع (. چگونگی تعیین گزینه20066,)هنمندر ترتیبات اجتماعی ونهادی تامین آن تاثیر می گذارد 
های لوقتی بتوان کنتر آب از نظر خصوصی یا عمومی بودن دارد. مقررات تا حد زیادی بستگی به طبقه بندی خدمات مرتبط با

شمار آورد. اما در غیر این صورت که موارد آن زیاد  توان یک کالای خصوصی نیز بهدقیقی بر توزیع آب اعمال کرد، آب را می
ای لکیت آن را مشخص و برمتفاوتی نوع ما عنوان کالای خصوصی به شمار نمی آید و باید بر اساس طبقه بندیهاست،  آب ب

پر هزینه   و یا دشواری آب دلیل خصوصیاته مدیریت مناسب آن برنامه ریزی کرد. این موضوع بخاطر انواع مشکلاتی است که ب
و از این نظر تکیه صرف بر قیمت گذاری برای کنترل رفتار مصرف کنندگان دور از بودن اعمال کنترل دقیق، بروز پیدا می کند 

(. منظور از 1374پژوهی است )حسینیان، اجرایی کردن این ملاحظات مستلزم ایجاد نهادهای سیاست .بنظر می رسد واقع بینی
های تصمیم های آکادمیک )تئوری( و فضاهای سیاستی )دستگاهاینگونه نهادها برقراری ساز و کارهایی است که بتواند بین دیدگاه

در کشور ما نهادهایی نظیر مجمع تشخیص نظام، سازمان برنامه و  (.1374اسفندیاری گیری و اجرایی( ارتباط برقرار کند )نوری 
توانند برای برنامه ریزی و نظارت، طرحها، لوایح و آیین های مجلس میهای ذیربط، مرکز پژوهشبودجه، دفاتر پژوهشی وزارتخانه

 نامه ها و دستورالعمل های لازم  را پشتیبانی و تامین نمایند.

                                                           
های خارج از محدوده طرح ها از این طریق مبادله می شوند و دولت دخالت مستقیم یا سیاست مدونی در نرخ ها و برداشتدر کشورما ، در حال حاضر آب مازاد چاه -1

   دارد .گذاری و تنظیم بازار ن
2 public good 
3 Private good 
4comman good  
5 Henemann, 2006 
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ه در وهله ک دبه سرمشق مدیریتی جدیدی نیاز دار  کمیابی آب )شرایط فعلی اکثر کشورهای جهان و به ویژه کشور ایران( دوره-
ها را تغییر ، نهاداهدافبرای حرکت به سمت  سپسو  کالایی باید باشد آب چه نوع کالایی است، چه داد کهتشخیص بایستی اول 
بندی و مصادیق کالای آب، اقدامی بدون تامل ر سیاستها و قوانین بدون مشخص کردن گروهد تغییر (. بنابراین20141، زتلند)داد 

 نظر می رسد.  ه و دور از ضوابط و منطق اقتصادی ب

 هدف ها و دیدگاه ها
رو که هر یک اهداف گذاری و نحوه تلفیق میان آنها حایز اهمیت است. از اینتفاوت دیدگاه اقتصادی و مالی در بحث قیمت
ها و بازگشت سرمایه توجه دارد. در مقابل دیدگاه گذاری فقط به پوشش هزینهمتفاوتی در پیش دارند. دیدگاه مالی در قیمت

، آلودگی آب، مسائل اجتماعی و مسائل زیست 2اقتصادی علاوه بر این موارد به تغییر رفتار مصرف کنندگان در مواجهه با کمیابی آب
های با گذاری متناسب، مصرف کنندگان انگیزه لازم به منظور استفاده آب در فعالیتن سیستم قیمتکند. بدومحیطی نیز توجه می
د، ها و بازگشت سرمایه مواجه نشونکنندگان خدمات آبی با تحقق پوشش هزینهدهند. به طور مشابه اگر عرضهارزش را از دست می

 (20033، کیفیت این خدمات کاهش خواهد یافت. )تورتاجادا و بیسواس
رداری های بهره بهای حکمرانی در نظامها با در نظر گرفتن الزامات بازسازی شیوهالزامات تقویت دیدگاه مالی در سیاست گذاری

 توان به شرح زیر فهرست کرد:را می
ات سازی اطلاعافهای در دست بهره برداری توسط دولت از نظر کارایی و شفایجاد تحول و دگرگونی در مدیریت مالی و دارایی-

 مالی
 اجرای برنامه سنجیده انتقال و واگذاری مسئولیت مالی و مدیریتی بخش هایی از شبکه های آبیاری به نهادهای آب بران -

 به آب عمومی )به عنوان مثال تامین مالی طرحها از طریق تجهیز پیمانکاران–گسترش ساز و کارهای مشارکت خصوصی-

 مالی(.  تامین سازوکارهای

گذاری آب با در پیش گرفتن مدیریت مالی پویا و شفاف و مرتبط کردن های قانونی و موجود نرخاستفاده کارآمدتر از ظرفیت-
 کیفیت خدمات با اقدامات تعرفه ای.

 ها:الزامات تقویت دیدگاه اقتصادی در سیاست گذاری-
ی اول تا پنجم توسعه نظیر صدور مجوزهای معتبر و قابل هاجامه عمل پوشاندن به تدابیر اقتصادی پیش بینی شده در برنامه-

های نههای پر مصرف با هزییابی کشتمعامله بهره برداری از آب، تطبیق الگوی کشت با امکانات آبی هر منطقه )به منظور مکان
 ای آب برانهای مختلف آبریز با همکاری نهادهاقتصادی و محیط زیستی کمتر(، برآورد ارزش اقتصادی آب در حوضه

ها و سنجش و تحویل حجمی آب برای ها و برنامه اجرایی و ایجاد نهادهای مناسب برای کاهش محدودیتتدوین آیین نامه-
ت های پلکانی با ساختار مناسب از دیدگاه تدابیر و سیاسمصرف کنندگان نهایی در مصارف مختلف و امکان پذیر کردن اعمال تعرفه

 های اقتصادی

 برداری کننده از آب  بهره نهادهای ایجاد و محلی جوامع در های اجتماعیایهسرم تقویت-

 نظام بهره برداری از آب
های دولتی در کل نظام های بهره برداری از نظر حجم آب استحصالی لازم است گوناگونی با توجه به محدود بودن سهم تصدی

 یر مورد توجه قرار گیرد.اقدامات لازم برای بهبود نظام های قیمت گذاری به شکل ز

 آب زیر زمینی  -
های مدیریتی بخش آب، تحت تاثیر سایر سیاستهای اقتصادی )به جز بخش آب( به خصوص انرژی این بخش علاوه بر سیاست

 انرژی یها مانند یارانه هاکردن یارانه هدفمند )برای پمپاژ( نیز است که ارتباط مستقیمی به قیمت گذاری دولتی آب ندارد. البته

                                                           
1 Zetland, 2014 

 با است لازم شود، می برآورد صنعت بخش در شده مصرف آب کامل اقتصادی هنگامیکه هزینه مثال برای .فرصت، منعکس کننده کمیابی آب است برآورد هزینه -2
 برای شده مصرف آب اقتصادی هزینه برآورد در آن، یاکشاورزی( بدست آید . نظیر خانگی )نظیر مصارف شده محروم مصرف از که بدیلی بهترین از ارزش برآوردی

 آید. بدست شهری و صنعت های بخش در شده مصرف آب ارزش برآوردی از است لازم نیز، آبیاری
3 Tortajada &.Biswas; 2003 
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 برداران بهره های ساختار انگیزه و پذیر آسیب های گروه شناخت به توجه با باید که است جامعی ریزی برنامه نیازمند آب کشاورزی

علاوه بر اصلاح یارانه انرژی، اخذ مالیات یا عوارض با هدف کنترل آثار جانبی اقتصادی و زیست  .پذیرد انجام موثر عوامل دیگر و
 (.1373تواند مطرح باشد که نیازمند وضع قوانین جدید است )نوری اسفندیاری،یمحیطی نیز م

 آب سطحی مهار شده توسط دولت  -
های قبلی اشاره شد، درصد کل منابع آب است، اما همانطوریکه در بند بخش 26است، حدود  متولی آن دولت که آبی حجم هر چند
صادی تاق منطق اساس بر . بنابر این اگر دولت نتواندبسیار قابل توجه است است، هشد آب انجام  از حجم این برای که هاییهزینه
 میان های متولی،کند، علاوه بر مشکلات عدم تامین مالی شرکت دریافت آن کننده استفاده از را مرتبط خدمات و واقعی آب هزینه

های تواند منجر به آسیبمی گویند که می 1"رانت"ن ای ایجاد می شود که به آپرداختی نیز فاصله هزینه و آب استحصال ارزش
های اقتصادی و زیست محیطی بخش آب گردد. لذا در گام نخست لازم است که برآورد صحیحی از هزینه کامل جدی به ظرفیت

بخشی یا انجام پذیرد. بدیهی است دریافت  2های آثار بیرونی زیست محیطی(های اقتصادی  و همچنین هزینهآب )شامل هزینه
مستلزم توجه به مسائل اقتصادی )ارزش اقتصادی کل هزینه کامل آب از مصرف کنندگان مختلف )کشاورزی، شهری و صنعتی( 

آب(، اجتماعی )توانایی پرداخت مصرف کنندگان به خصوص اقشار کم درآمد و میزان آثار زیست محیطی است. تحویل حجمی و 
 مت تقاضا اجتناب ناپذیر است .قی هرای توجه باری پلکانی در این بارزشگذ

 بازار آب -
 .شوند به نحو بهتری خصوصیات قیمت آب با هدف اقتصادی را دارندقیمت هایی که در شرایط بازار رقابتی تعیین می

اکم بر آن، های حاست. با توجه به امکانات بازار و محدودیت فعال غیررسمی بطور عمدتا و دارد ما کشور در تاریخی سابقه آب بازار
رسد اصلاحات قانونی، نهادسازی و برنامه ریزی در راستای  بهبود وضعیت بازارهای موجود و بستر سازی برای بازارهای میبه نظر

 طور مرحله ای و سنجیده  ضروری باشد. اهم این موارد به شرح زیر است :جدید به
 شناسایی و ساماندهی بازارهای غیر رسمی موجود آب -
 باشد. 3حقوق مالکیت به شکلی که ایمن، غیرقابل تجاوز و قابل انتقال تعریف-

 حذف مقررات ممنوعیت مبادله آب پس از ساماندهی نظام حکمرانی محلی آب-

 ها و اتحادیه های آب برانواگذاری مدیریت تخصیص محلی آب به نهاد-
 هایی برای اطلاع رسانی بی طرفانه و متقارن ایجاد سامانه-
 تولید و تخصیص که فرآیند قیمتی چنین بود. نخواهد کارآمد آن در تعیین شده قیمت نباشد، کامل رقابت بازار ساختار که تیصور در

 باشد، نمی عادلانه کند. به عبارت دیگرنمی ایفا را کامل بازار در قیمت گانه سه های نقش سازد، محقق می ناکارآمدی شکل به را

 نظارت برای دولت حضور موثر جهت همین به است. نرسیده نیز مصرف ترین پرارزش به و نشده تولید کالا شکل ترین صرفه زیرا با

 .باشد می اقتصاددانان توصیه مورد )عادلانه بودن و رقابت کارایی،(بهینه شرایط سمت به آن هدایت و بازار این عملکرد بر
 

 منابع
 رت نیرو.آمار و اطلاعات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و وزا

،ترجمه عباسقلی جهانی و انوش نوری "آب به عنوان کالای اجتماعی و اقتصادی "، 1324راجرز، پیتر، بهاتیا، رامش و انت هیوبر، 
 اسفندیاری، وزارت نیرو، شرکت سهامی مدیریت منابع آب ، دفتر اقتصاد آب.

 ، اندیشکده تدبیر آب ایران  1374حسینیان ، روش های یگانه سیاست پژوهی ، ویژگیها و تفاوت ها ، برگردان : آرش 
 . 617، نشریه شماره "راهنمای اصول و رویه دست یابی به قیمت توافقی "،1371سازمان برنامه و بودجه، 

                                                           
. این شرایط موجبات رشد و گسترش انگیزه های نا کارامد و ضد انگیزه ها  و فساد در میان کنشگران  آیدتلاش به دست میدرآمدی است که بی رانت علم اقتصاد در -1

  اقتصادی می باشد.
پالایش  مت عموم مردم و زیست بوم ها مربوط است.این هزینه ها در صورت وجود داده ، می تواند بر اساس خسارت های ایجاد شده یا هزینه های اضافیبه سلا -2

 برای برگرداندن آب به کیفیت اولیه محاسبه گردد.
 در شرایط مختلف و به شکل های گوناگون قابل بهره برداری باشد. -3

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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 ، پایگاه اندیشکده تدبیر آب ایران."آب را عادلانه توزیع می کنیم  "، 1376شرکت مدیریت منابع آب آیران ،

دستورالعمل و ضوابط تعیین حق اشتراک و تعرفه فروش آب به مشترکین و آب بران شرکت  "،1388کشور،  طرح استاندارد صنعت آب
 .a -368نشریه شماره  "های آب منطقه ای

شرکت مدیریت منابع آب ایران، وزارت  1373، پژوهش نامه "قیمت گذاری و بازار آب در ایران "، 1373نوری اسفندیاری ، انوش ، 
 نیرو

 ، اندیشکده تدبیر آب ایران."سیاست پژوهی در حوزه آب "، 1374ندیاری ، انوش ،نوری اسف

المسائل مشکلات آب آدرس را غلط داده ایم ،قیمت گذاری حل "1373نوری اسفندیاری انوش، کریمی پورمحمد حسین و آریان طیبه،
 .12، زمین سازه ، شماره "نیست 

شرکت مدیریت منابع آب ایران،  1373، پژوهش نامه "ای اقتصادی و حکمرانی آب ساز و کاره"، 1373نوری اسفندیاری، انوش ، 
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 یدر خراسان رضو یبر عملکرد چغندرقند آب یکشاورز یهاو نهاده یمیاقل یرهایمتغ یرتأث
 

 یمنصوره کوهیش، آرش دور اندی، محمود دانشور کاخکی، فروشان یناصر شاهنوش، 1یمظاهر جنت صادق
  jsadeghi.mazaher90@gmail.comدانشجوی اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، -1

 
های اخیر تغییرات آب و هوایی و نوسانات آن همواره یکی از مسائل مهم در بخش کشاورزی بوده است. چرا که بخش در سال

رفی شود. از طسالی(، با کاهش یا از بین رفتن تولیدات باغی و زراعی مواجه میکشاورزی با نوسانات آب و هوایی)مانند خشک
گردد. کشاورزی در استان ه در تولیدات بخش کشاورزی نیز سبب نوسان عملکرد میهای بکار گرفته شدتغییر در نهاده

های تولید  بوده و در بخش کشاورزی تولید چغندرقند به عنوان یک محصول زراعی رضوی همواره یکی از مهمترین بخشخراسان
های ن شاغل در تولید چغندرقندآبی طی سالو صنعتی همواره مورد حمایت بوده است. در این مطالعه جامعه آماری شامل کشاورزا

( به بررسی تاثیر J&Pباشد که در این پژوهش با بکار گیری مدل تابع تولید تصادفی جاست و پاپ)می 1370-1374زراعی 
ع وهای کشاورزی بر عملکرد چغندرقندآبی پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان داد که لگاریتم مجممتغیرهای اقلیمی و نهاده

بارش در فصول رشد و لگاریتم مقدار ازته مصرفی دارای تاثیر منفی بر میانگین عملکرد بوده اما متغیرهای لگاریتم میانگین حداکثر 
دما در فصول رشد، لگاریتم سطح زیر کشت و لگاریتم بذرمصرفی دارای تاثیر مثبت بر میانگین عملکرد محصول چغندرقند آبی در 

. همچنین نتایج در تابع ریسک عملکرد نشان از تاثیر منفی ضریب مکانیزاسیون و لگاریتم ازته مصرفی رضوی بوده استخراسان
بر ریسک عملکرد داشته اما متغیرهای لگاریتم مجموع بارش در فصول رشد ، لگاریتم حداکثر دما در فصول رشد، لگاریتم مقدار 

گردد ریسک عملکرد بوده است. بنابراین در این پژوهش پیشنهاد میبذر مصرفی و لگاریتم سطح زیرکشت دارای تاثیر مثبت بر 
های آبیاری )از آبهای سطحی و زیرزمینی جمع شده(، تغییر در زمان که توجه به بهبود مکانیزاسیون شامل بهبود کارایی سیستم

بر اساس شاخص آب  کاشت محصول در جهت جلوگیری از کاهش عملکرد محصول و همچنین توجه به بیمه محصولات زراعی
 تواند در بهبود عملکرد  و توسعه کشاورزی منطقه مفید واقع گردد.و هوایی می

 

 های کشاورزی، عملکرد چغندرقندآبی، مدل جاست و پاپ، خراسان رضوی: تغییر اقلیم، نهادههای کلیدیواژه
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 مقدمه
های ها، تسهیل اشتغال و تامین مواد اولیه صنعت یکی از بخشوهوایی، متنوع بودن فعالیتکشاورزی در ایران با توجه به تنوع آب

دلیل گرم شدن های اخیر بهدر سال .(1388وتحول گردد)سند اشتغال وزارت جهادکشاورزی،تواند سبب توسعهمهمی است که می
سالی با افزایش تقاضای سالی و افزایش وقوع این پدیده همراه بوده است. خشکصورت خشکوهوایی بهزمین، تغییرات آبیکره

های بارش شدید را فراهم کرده وهوایی و رژیمدلیل رشد جمعیت و منابع محدود و نامشخص آب، زمینه تغییرات آبآب به
سالی نسبت به سایر پیامدها و بلایای طبیعی کم است اما همواره خسارات با توجه به اینکه فراوانی خشک (.2013، 1است)استوکر

سالی سبب (. خشک2011، 2یعیطب یایبلا ین المللیگاه بیباشد )پاجانی و مالی آن دارای رتبه نخست در ایران میهای و زیان
(. تفاوت عمده 2016، 3گردد)وود و مندلسونکاهش یا از بین رفتن عملکرد محصولات دامی، باغی و زراعی در بخش کشاورزی می

 وجود زمان دقیق شروع و خاتمه آن و وسعتزمانی طولانی و عدم ی در یک دورهطبیعی، تاثیر تدریجاین پدیده با دیگر بلایای

طور کلی یک فرآیند ریسکی هستند و  (. بنابراین تولیدات کشاورزی به2002باشد)پاندی و همکاران،جغرافیایی تاثیرگذاری آن می
(.پنج منبع عمده ریسک در کشاورزی 4،1782)هازلکنندمیرفتار  گریز ریسک صورت هکه کشاورزان بدهد میشواهد بسیاری نشان 
ها، آفات، ب( ریسک بازار که به تغییرات هوایی، بیماری وتغییرات در عملکرد محصول با توجه به شرایط آب شامل؛ الف( ریسک

ساب در ح صورت به بازار مربوط شده، ج( ریسک مالی مربوط به قابلیت یا توانایی پرداخت شده در قیمت کالاها و مقادیر عرضه
( محیطی و زیست حقوقیو برای جلوگیری از ورشکستگی،د( ریسک  کشاورزیموعد مقرر، وضع مالی مناسب برای ادامه فعالیت 

یا مدیریت در کسب و کار  کار کار خانوادگی و کارگر برای ارائه به نیروی دسترسی که از عدم انسانیریسک دسترسی به منابع 
ناکارایی بازار، اطلاعات  دلیل در کشورهای در حال توسعه به اطمینان تاثیر این ریسک و عدم (.2007 6تون)آن باشد کشاورزی می

خودی خود (. درنتیجه افزایش ریسک درآمدی کشاورزان به2003های ارتباطی ضعیف بیشتر است )فوفا و حسن، نامتقارن و شبکه
های مدرن تولید محصول ممکن است سبب به با کاهش جذابیت تکنولوژیپذیر شده و  رفتن رفاه خانوارهای ریسکسبب از بین

کنترلعلت نوسانات تولید بر اثر غیرقابلبنابراین کشاورزان به .تاخیر انداختن توسعه کشاورزی در کشورهای در حال توسعه شود
یت ریسک محصولات کشاورزی برای همچنین  مدیر (.62002پذیری بالایی دارند)گامانو و مورداچاقلیمی، آسیببودن عوامل

های ریزیها و برنامهتوان سیاستهای کشاورزی و توقف آن  ضروری است که بوسیله آن میجلوگیری از رخداد اختلال در فعالیت
لذا دارند ای در تولید محصول نقش های نهاده(. علاوه بر عوامل اقلیمی، عامل1373زاده و همکاران، دقیق صورت پذیرد)قهرمان

)ازته( مصرفی، بذر مصرفی و سطح زیرکشت  بارندگی، سطوح مکانیزاسیون، سم و کودشیمیایی ،حرارتدر این پژوهش اثر درجه 
 ت.صورت گرفته اس  کشور در داخل و خارج از یمطالعات به می گیرد که در این مورد ربر عملکرد چغندرقندآبی  مورد بررسی قرا

 

 پیشینه پژوهش
( در مطالعه خود  یک چارچوب اقتصادسنجی را برای تعیین اثرات تغییر اقلیم روی بخش کشاورزی 2006) ایسیک و دوادوس

ما و پاپ و اطلاعات کمی از اثرات د توسعه دادند که در آن بوسیله مدل اقتصادسنجی و با تخمین تابع تولید تصادفی جاست و
خش زمینی و چغندرقند برای تبیین اثرات تغییر اقلیم بر روی بو ، سیببارش روی میانگین، واریانس و کوواریانس عملکرد گندم، ج

بکار گرفته شد. نتایج مدل این پژوهشگران نشان داد که اثرات بارش و دما روی عملکرد محصولات مختلف  2کشاورزی ایداهو
تایج ند و سیب زمینی داشته است. نمتفاوت است. دما و بارش اثرات مثبت بر روی میانگین و واریانس عملکرد گندم، جو، چغندرق

سازی در این مطالعه نشان داد که میانگین عملکرد اغلب محصولات به دلیل افزایش نسبی سطوح بارش و دما، افزایش داشته شبیه
است. همچنین واریانس عملکرد برای محصول گندم، جو و چغندرقند کاهش داشته است اما تغییرپذیری عملکرد سیب زمینی 

                                                           
1 - Stocker 
2 - International Civil Aviation Organization 
3 - Wood & Mendelsohn 
4-  Hazell 
5 - Antón 
6 - Gamanou & Morduch 
7 - Idaho 
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انتظار افزایش عددی داشته است. در نهایت کواریانس عملکرد جو و گندم نیز به دلیل جایگزین بودن این دو محصول در حال بنابر
 افزایش بوده است. این پژوهش کاربردهای متعددی بر تخصیص زمین بین محصولات مختلف و ترکیب تولید محصولات دارد.

رد اثرات گذشته و آینده تغییر آب و هوا بر عملکرد چغندرقند مطابق با خاک این ( در تحقیق خود در مو2016) 1مینگ و جاگاردیآ
 اثرات را مثبت یافتند. 

( در مطالعه خود به نتایجی رسیدند که در پژوهش حاضر کاربردی است. افزایش میانگین 1322نژاد و بافنده ایماندوست)موسی 
افزایش دما از حدی بیشتر سبب افزایش ریسک عملکرد شده است. دما سبب افزایش عملکرد محصول چغندقند گردیده ولی 

مصرف بهینه کود ازته سبب کاهش ریسک عملکرد گردیده و افزایش بذر مصرفی با افزایش تعداد بوته ها و تراکم سبب کاهش 
در  یر کشتریسک عملکرد گردیده است ولی سبب کاهش عیار چغندرقند می گردد. همچنین عامل های بذر مصرفی و سطح ز

هکتار تاثیر مثبت معنی دار بر میانگین عملکرد چغندرقند داشته و در نهایت بارش را عاملی با تاثیر مثبت و بسیار کوچک بر عملکرد 
خصوص بزرگ طور معمول باعث کاهش ریسک عملکرد برای کشاورزان بهچغندر بیان داشتند.  عامل سطوح مکانیزاسیون به

 (. 1324ونجفی، شود)بهائیانمالکان می

 هدف مطالعه
و همچنین تغییرات اقلیمی شدید در استان خراسان  1370-1374با توجه به تغییرات سطوح عملکرد چغندرقندآبی طی سال های 

ای بر عملکرد پرداخته خواهد شد. همچنین با توجه های اقلیمی و نهاده(، در این مطالعه به تعیین تاثیر عامل1376رضوی)فاتح، 
تواند راهبردی در جهت تعیین مقدار تاثیرپذیری عملکرد محصول در مراحل رشد از ب بر بودن این محصول ، این تحقیق میبه آ

گذاری هایی در جهت کنترل عملکرد محصول در استان در شرایط آب و هوایی های تولید و در نهایت سیاستبارش و دما و نهاده
 مختلف ارائه دهد.

 ساختار مطالعه
جه به ریسکی بودن فعالیت های کشاورزی و تاثیر پذیری آن از نهاده های کشاورزی، در قسمت مقدمه به بررسی مطالعات با تو

مرتبط در داخل و خارج از ایران پرداخته شد و هدف از مطالعه بیان گردید. در قسمت های بعدی به ترتیب به روش تحقیق، نتایج 
 و پیشنهادات پرداخته خواهدشد.

 قیقتح روش
و همچنین تغییرات اقلیمی شدید در استان خراسان  1370-1374با توجه به تغییرات سطوح عملکرد چغندرقندآبی طی سال های 

ای بر عملکرد پرداخته خواهد شد. در این پژوهش از های اقلیمی و نهاده(، در این مطالعه به تعیین تاثیر عامل1376رضوی)فاتح، 
عملکرد  های مصرفی بربه منظور بررسی اثرات تغییرات آب و هوایی، ضریب مکانیزاسیون و نهاده روش تابع تولید جاست و پاپ

شهرستان شامل؛ مشهد،  12آماری این پژوهش شامل چغندرکاران و واریانس عملکرد چغندرقندآبی بکار گرفته خواهد شد. جامعه
بزوار و جام، تایباد، بردسکن، سحیدریه، نیشابور، تربتجوین، تربتگناباد، کلات، فریمان، رشتخوار، درگز، داورزن، خوشاب، خواف، 

باشند. متغیرهای مورد استفاده در پژوهش شامل، بارش، دما، کود شیمیایی ازته، کود شیمیایی می 70-74سرخس طی دوره 
حصول انس عملکرد مباشد که تاثیر آن بر میانگین و واریفسفاته، ضریب مکانیزاسیون، سطح زیرکشت و بذر مصرفی می

ازمان شناسی، سهای آب وهواشناسی، پژوهشکده اقلیمچغندرقندآبی محاسبه خواهد گردید. اطلاعات مورد نیاز در پژوهش از سازمان
 آوری گردید.رضوی جمعای و سازمان و آمارنامه های جهادکشاورزی در استان خراسانآب منطقه

سازی و مدل رگرسیونی های شبیههوا بر بازدهی محصول و درآمد با استفاده از دو روش مدلوگیری اثر آبطورکلی مطالعات اندازهبه
وهوا در بخش کشاورزی شامل منظور بررسی اثر آبگیرد. دو مدل عمده بکار گرفته شده در اکثر تحقیقات بهتابع تولید صورت می

روش تابع تولید تصادفی)رویکرد اقتصادسنجی(  (.2،2016اشد)کبیربتولید تصادفی )اقتصادسنجی( و رویکرد ریکاردو میرویکرد تابع
محیطی، قابلیت پیش بینی اثرات بالقوه آب و هوایی بر بخش کشاورزی را ریزی تصادفی از شرایط ریسکی زیستبا یک برنامه

رویکرد اقتصادسنجی مبتنی  (.2016گیرد)کبیر،داراست اما این روش نگرش کشاورزان در تطبیق با شرایط اقلیمی را در نظر نمی

                                                           
1 - Aiming & jaggard 
2- Kabir 
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باشد و فرض بر این است که کشاورزان انتظار دارند تا سود مورد انتظارشان از تولیدات کشاورزی بر رفتار واقعی کشاورزان می
 (.1،1771وجاستحداکثر شود)پاپ

گیرد. های مقطعی در نظر میادهزراعی را با استفاده از د -وهواییدر مقابل رویکرد ریکاردو رابطه بین ارزش زمین و عوامل آب
های مختلف و با ها و زمانباشد که با مقایسه درآمد خالص کشاورزان در مکانوهوایی میروش ریکاردو تخمین زننده اثرات آب

ولز، های بسیار در کشورهای مختلف ازجمله آمریکا، انگلیس، شود. اما این روش با وجود موفقیتوهوای متفاوت بکار گرفته میآب
ترین ضعف مدل ریکاردو در توسعه قابل کاربرد نیست. عمدهعلت عدم کارایی بازار زمین در کشورهای درحالتایوان و ... ، به

و عنوان فاکتورهای خاص مکانیهای غیرقابل مشاهده کشاورزان و کیفیت خاک بهشده مانند مهارتمحاسبه متغیرهای حذف
 (.2016قابلیت ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر روی تنوع عملکرد را ندارد)کبیر،باشد. همچنین این روش زمانی می

تواند خواص یک تابع ( بر روی ریسک تولید متمرکز بوده و بر اساس واریانس تولید محاسبه شده و می1727وپاپ)روش جاست
توانند سبب ها میبر روی این است که نهاده تولید مطلوب و قابل قبول را در زمینه ریسک تولید ارائه دهد. تمرکز اصلی این روش

های اقتصادسنجی سنتی وپاپ بر روشاما درباره دلیل بکارگیری و برتری تابع تولید جاست .افزایش یا کاهش ریسک تولید شوند
ه مید بکار گرفتهای بکار گرفته شده در تولید هم برای افزایش تولید و هم افزایش تنوع تولیتوان گفت از آنجایی که نهادهمی

های اقتصادسنجی شود. با این حال روشها برای محصولات مختلف سبب تغییر تولید میشود، تغییرات در مقدار بکارگیری نهاده
داد که مانع از امکان شد بطور ضمنی فرضیاتی ارائه میقدیمی که در تجزیه و تحلیل فرآیندهای تولید کشاورزی بکار گرفته می

( این محدودیتها و موانع را شناسایی کرده بودند، 1728وپاپ)شد. رویکرد جاستها بر تغییرات تولید محصول میادهبررسی اثر نه
ها روی میانگین یک تابع تولید تصادفی عمومی خاص ارائه کردند که این شامل دو تابع کلی است: یکی از عوامل تاثیرات نهاده

پذیر است؛ وپاپ( انعطافاین مدل)جاست. شودیانس عملکرد تولید محصول بررسی میعملکرد تولید محصول و دیگری بر روی وار
کند و برای تحلیل اثرات ها روی واریانس عملکرد تولید را به میانگین عملکرد تولید مرتبط با آن محدود نمیچرا که اثرات نهاده

زمانی و مقطعی صورت ترکیبی از سریهای تولید بهداده زمانی وهای مقطعی، سریها بر روی توزیع محصول در دادهریسک نهاده
 (.2003وحسن، 2 افباشد)فومیمناسب 

بنابراین به صورت کلی در روش ریکاردو اثرات آب و هوایی بر بخش کشاورزی، با مقایسه درآمد کشاورزان در مکان ها ، زمان 
(. اما به دلیل کارایی پایین زمین های کشاورزی، حذف 2016های مختلف و آب و هوای متفاوت بکار می گیرد)وود و مندلسون،

مهارت های غیرقابل مشاهده کشاورزان، کیفیت خاک و عدم قابلیت ارزیابی ارزیابی بر روی واریانس و کوواریانس عملکرد در 
بکارگیری اطلاعات  اما در رهیافت تابع تولید تصادفی جاست و پاپ،(. 2016کشورهای در حال توسعه قابل کاربرد نیست)کبیر،

تواند سبب نوسانات میانگین و امکان محاسبه و استخراج اطلاعات مفید از تابع واریانس وجود دارد و از آنجا که ریسک عملکرد می
توان با این مدل هنگام مقداری کردن اثرات تغییرات اقلیم بر روی عملکرد های بازار گردد لذا میعملکرد، ناپایداری قیمت و ریسک

تر و کاراتر برای این پژوهش میهر دوی این اثرات را همزمان وارد کرد. بنابراین این روش نسبت به روش ریکاردین کاربردی
 (. 1376باشد )شهرکی و همکاران،

غیر متتواند مانع بخش کشاورزی باشد، یک موجی از مطالعات اخیر اثرات تغییر در وهوا میبرای بدست آوردن اینکه چطور تغییر آب
( و ایسیک و 2004کردند. در امتداد این تفکر محققانی از قبیل چن و همکاران)هوا را  بر روی عملکرد محصول بررسی و آّب

ارائه شده بود بکار گرفتند.  (1728)4تولید تصادفی که بوسیله جاست و پاپ منظور شناسایی ریسک تولید، تابع ( به2006)3دوادوس
 باشد.ورت زیر میصشکل کلی این مدل به

(1) 
  

 باشد.جزء اخلال تصادفی میها(، برداری از عوامل موثر)نهاده Xعملکرد محصول،   Yکه در این تابع

                                                           
1- Pope & Just 
2 - Fufa 
3 - Isik & Devadoss 
4 - Just & Pope 

1

2( ) ( ) , ( ) 0, ( ) 1Y F X h x E V     
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ها )عوامل تاثیرگذار بر میانگین عملکرد( بر روی عملکرد با اثرات شود که نباید اثرات نهادههمچنین طبق معادله بالا این دنبال می
 )دو معادله جدا از هم(. هم وابستگی داشته باشدنوسان عملکرد بهها بر روی نهاده

 ها بر روی میانگین عملکرد:(: بیانگر اثرات نهاده2معادله )

(2)   
 ها بر روی واریانس عملکرد:بیانگر اثرات نهاده، 3معادله 

(3)   
 ی پژوهش بکار گرفته شد.(، برای توسعه مدل اقتصادسنج2006در ادامه برآورد، روش ایسیک و دوادوس)

(4) 
 

 جزء خطا با :  .tو سال  i: نهاده مورد استفاده برای شهرستان  .tو سال  iعملکرد محصول برای شهرستان :  
 

اثر متغیر مستقل بر روی میانگین عملکرد  که  ی مدل هستندکنندهپارامترهای تعیین واریانس عملکرد مثبت است. 
 باشد.یر مستقل بر روی واریانس عملکرد محصول میاثر متغ محصول و 

 از این رو عملکرد انتظاری محصول برابر است با:
(6)  

 شود:صورت زیر برآورد میو واریانس عملکرد محصول به

(6)  

شده ادهشده در فرم معادله بالا مطابق با برآوردهای استفمدل بیان باشد.برقرار می   ( با فرض بر اینکه 6معادله)
)حداکثر( و برآورد بیشترین 1ممکنهای برآورد حداقل مربعات کلی دنبال استفاده از هر دو مدل( به1728و پاپ ) در روش جاست

 باشد.می 2درستنمایی

 (FGLS)برآورد حداقل مربعات کلی ممکن 
 شود.با بکارگیری سه دستورالعمل زیر محاسبه می برآورد حداقل مربعات کلی ممکن

از اولین ها برآورد شده است. دومین مرحله ، لگاریتم مربعات باقیمانده 3معمولیمربعاتتوسط حداقل    ،4معادله از

 است. 4جزء تغییر پذیر از مدل در معادله شود که در این برآورد مرحله برای برآوردهایی از پارامترها بدست آورده می
(2)  

 (.1772و همکاران،  4سازگاری بوسیله حداقل مربعات بدهد)ساهاتواند یک برآوردهای می 2معادله 
آمده شده از نتایج بدستلگاریتم ارزش پیش بینی، آنتی4وزن داده شده از نتایج اولیه در معادله مربعاتسومین قدم برآورد حداقل

 بریم: مرحله دوم را به عنوان وزن بکار می

(8)  

                                                           
1 - Feasible Generalized Least Square(FGLS) 
2 - Maximum Likelihood 
3 - Ordinary Least Squares(OLS) 
4 - Saha 
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 برآوردهایی سازگارند. ( نشان دادند که 1772(  با استناد به کار ساها و همکاران )1780) 2( و جابسون و فویلر1786)1آممیا
 (MLE) 9ییدرستنما حداکثر  برآورد

 (:1772آید)ساها و همکاران، صورت زیر بدست میبه  4، تابع لگاریتم احتمال از رابطه  تحت فرض

(0)  

 اند.پارامترهای مجهول برآورد شده ، الا تعریف شده و صورت ببه Xو  Yتعداد مشاهدات،  Nدر اینجا 

ارائه  FGLSرا سازگارتر و کاراتر نسبت به  پارامترهای برآوردی ML( ، عملکرد 1772مطابق با تحقیق ساهاو همکاران )
 دهد.می

 نتایج پژوهش
دمای بیشینه، ضریب مکانیزاسیون،  جدول توصیف آماری پژوهش به صورت زیر آمده است. در این جدول متغیرهای عملکرد ،

رکشت برای محصول چغندرقندآبی در استان خراسان رضوی یسم مصرقی، کود ازته، کود فسفاته، بارش کل و سطح زبذرمصرفی ، 
 توضیح داده شد.

 توصیف آماری (1)جدول

 حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین مشاهده متغیر

 68363 20000 82/16116 76/31120 86 ار(ر هکتعملکرد چغندرقندآبی )کیلوگرم ب

 02/32 68/6 68/4 27/24 86 دمای بیشینه چغندرقندآبی)سانتیگراد(

 27/2 20/0 62/0 17/1 86 ضریب مکانیزاسیون

 2230 210 16/1168 2062 86 بذر مصرفی چغندرقندآبی)کیلوگرم بر هکتار(

 76/11 33/1 22/3 02/6 86 سم مصرقی چغندرقندآبی)کیلوگرم بر هکتار(

 76/323 6/222 14/37 22/226 86 کود ازته چغندرقندآبی)کیلوگرم بر هکتار(

 71/170 44/122 28/26 66/162 86 کود فسفاته چغندرقندآبی)کیلوگرم بر هکتار(

 6/276 7 83/67 62/108 86 بارش کل در تولید چغندرقندآبی)میلیمتر(

 4160 0 36/1088 26/826 86 رکشت چغندرقندآبی)هکتار(یسطح ز

 های تحقیقمأخذ: یافته
 

متغیر وابسته در این پژوهش، عملکرد چغندرقندآبی )کیلوگرم در هکتار( و متغیرهای مستقل  شامل معدل حداکثر و حداقل درجه
رم بر هکتار، ضریب یلوگی دما، مجموع بارش به میلیمتر، کود حیوانی مصرفی)کیلوگرم در هکتار(، کود شیمیایی ازته و فسفاته به ک

مکانیزاسیون، سطح زیر کشت چغندرقند آبی )هکتار(، بذر مصرفی برای چغندرقند آبی در هکتار، شاخص استانداردشده 
 باشد.سالی( میبارش)شاخص خشک

 هاآزمون استقلال سطح مقطع
جو دیم نتایج آن به شرح برای محصول   هامنظور تشخیص استقلال سطح مقطعبا بکارگیری سه آزمون پسران، فریز و فریدمن به

 :زیر است
نتایج استقلال مقاطع (2)جدول  

یسطح معنی دار آماره آزمون استقلال مقاطع  

-68/0 پسران  47/0  

32/0 فریدمن  00/1  

23/1 فریز  - 

 های تحقیقمأخذ: یافته

                                                           
1 - Amemiya 
2 - Jobson & Fuller 
3 - Maximum Likelihood Estimation(MLE) 
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 جدول نتایج ایستایی و ریشه واحد

دار گردید. همچنین تمامی د آبی برای تمامی متغیرها در سطح یک درصد معنینتایج ایستایی متغیرها برای محصول چغندرقن
 متغیرها بدون عرض از مبدا و روند و با یک وقفه ایستا گردید.

 

(یمدل )چغندرقند آب یرهایمتغ یج آزمون ایستایی برای: نتا9جدول  
ریمتغ  وقفه (LLCآماره آزمون ) 

یعملکرد چغندرقند آب  ***12+e3/1 1 

ار بارشمقد  -17/82*** 1 

 1 ***7/66- متوسط حداکثر دما

ونیزاسیشاخص مکان  -8/81*** 1 

رکشت محصولیسطح ز  -6/24*** 1 

یمقدار بذر مصرف  -1/21*** 1 

یکود ازته مصرف  -4/68*** 1 

 درصد( 1درصد و  6درصد،  10داری در سطح های تحقیق )* و **، *** به ترتیب معنیمأخذ: یافته

)قابل چغندرقند آبی  منظور بررسی عوامل موثر بر عملکرد را به  Just-Pope  نتوان آزمواین برای محصول چغندرقند آبی  میبنابر
 کنترل و غیر قابل کنترل( بررسی کرد.

 

 نتایج بر آورد تابع میانگین و ریسک عملکرد محصول چغندرقند آبی در سطح استان خراسان رضوی 

صورت تخاب بهترین تابع تولید، توابع ترانسندنتال، کاپ داگلاس مورد بررسی قرار گرفت که نتایج تابع بهدر این پژوهش برای ان
 کاپ داگلاس بهترین نتایج را بدست داده است.

 لیمر پانل بودن تابع میانگین عملکرد چغندرقند آبی Fرضوی، در تابع میانگین عملکرد چغندرقندآبی خراسان، 4با توجه به جدول 
را تایید کرد. آزمون هاسمن نیز پانل با اثرات ثابت را تعیین کرد. افزایش بارش و بکارگیری کود ازته با میانگین عملکرد رابطه 
عکس را نشان داده است و متغیر بارش تاثیر آن غیر معنی دار شده است. متغیر میانگین حداکثر دما در فصول بهار، تابستان و پاییز 

دار گردید. متغیرهای سطح زیر کشت و بذر مصرفی در هکتار باشد اما غیر معنیانگین عملکرد با افزایش دما میبیانگر افزایش می
 (.1322ایماندوست،نژاد و بافندهدار بر میانگین عملکرد تاثیر مثبت داشته است)موسینیز به صورت معنی

رقند آبی در سطح استان خراسان رضوینتایج بر آورد تابع میانگین و ریسک عملکرد محصول چغند -4جدول   

 متغیر
تابع میانگین عملکرد چغندرقندآبی در استان 

 رضویخراسان

تابع واریانس)ریسک(عملکرد چغندرقندآبی در 

 یرضواستان خراسان

 zآماره  ضریب tآماره  ضریب

 01/6 26/3*** -66/0 -13/0 ول رشدلگاریتم مجموع بارش در فص

 63/10 62/13*** 02/0 01/0 شدفصول راکثر دما در لگاریتم میانگین حد

 -76/3 -11/6*** - - لگاریتم ضریب مکانیزاسیون

 66/4 64/1*** 16/22 40/2*** لگاریتم سطح زیر کشت

 -68/2 -62/6*** -84/4 -63/3*** لگاریتم ازته مصرفی

 62/6 36/11* 38/2 12/1*** لگاریتم بذر مصرفی

 68/0 41/7 68/4 72/16*** عرض از مبدا

 82/0 81/0 تعیین تعدیل شدهضریب 

 درصد( 1درصد و  6درصد،  10داری در سطح های تحقیق )* و **، *** به ترتیب معنیمأخذ: یافته

 

شود لیکن اگر این بارش رضوی، بارش سبب افزایش عملکرد میاز طرفی در تابع واریانس )ریسک( عملکرد چغندرقندآبی خراسان
شود. افزایش میانگین حداکثر دما سه فصل سبب زمانی و مکانی نامناسب همراه باشد سبب افزایش ریسک عملکرد میبا توزیع 

شود. مصرف بهینه کود ازته در افزایش عملکرد خواهد شد اما افرایش درجه حرارت  بیش از حد سبب افزایش ریسک عملکرد می
(. افزایش بذر مصرفی در هکتار 1322ایماندوست،نژاد و بافندهید )موسیهکتار سبب کاهش ریسک عملکرد در هکتار خواهد گرد
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لیکن کاهش عیار چغندر قند در هکتار را در پی خواهد   با افزایش تعداد بوته ها و تراکم آن سبب کاهش ریسک عملکرد می شود.
باعث کاهش ریسک عملکرد برای کشاورزان طور معمول (. عامل سطوح مکانیزاسیون به1322نژاد و بافنده ایماندوست،داشت)موسی

 (. 1324شود)بهائیان ونجفی،خصوص بزرگ مالکان میبه
 

 پیشنهادات
ای بر رضوی طی سالهای گذشته، توجه به شاخص بیمهسالی در استان خراسانبا توجه به تاثیرپذیری تولیدات کشاورزی از خشک

 پذیری اقتصادی کشاورزان ضروری می باشد.آسیب اساس آب و هوا برای محصولات کشاورزی به منظور کاهش
ی های اخیر، ضرورت سرمایه گذاری بیشتر بر روسالی در سالمثبت بهبود مکانیزاسیون در عملکرد محصولات و آمار خشکتاثیر  

ورزان استان کشا های نوین آبیاری و افزایش توجه به راندمان آب بر روی افزایش عملکرد در هکتار و بهبود وضع اقتصادیسیستم
 دهد.و راهکاری برای توسعه کشاورزی منطقه را نشان می

رضوی چون تاکید بر تغییر الگوی کشت به سوی محصولات با سالی در سطح استان خراسانسیاست های کاهش اثرات خشک  
رویه منابع ی از تبخیر بیسالی و تغییر زمان کاشت محصول جهت کاهش تنش محصول ، جلوگیرنیاز آبی کمتر و مقاوم به خشک

های شور و لب شور، استفاده از رطوبت هوا وشبنم و... های نامتعارف )استفاده مجدد و بازچرخانی فاضلاب آبآبی و استفاده از آب
 تواند در بهبود وضعیت کمبود آب در منطقه و کمک به تولید پایدار چغندرقندآبی ضروری باشد.( می

 

 منابع
. عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار در تولید چغندرقند با تاکید بر مکانیزاسیون: مطالعه موردی استان 1324فی،ب.بهائیان، ص و نج

 .1263. شماره پیاپی3فارس. مجله علوم کشاورزی ایران. دوره

 .1388. سند اشتغال وزارت جهاد کشاورزی در طی برنامه پنجم توسعه کشور

. شماره 6. تحلیل اثرات تغییر اقلیم بر تولید گندم با رویکرد تابع تولید تصادفی. دوره 1376قوبی، م. شهرکی، ج.، صبوحی صابونی، م.، یع
 .67-84. ص 11

 رضوی. مشهد مقدس.. آخرین وضعیت بارش، دما و خشکسالی در کشور و استان خراسان1376فاتح، ش. 

متغیرهای اقلیمی بر عملکرد و ریسک عملکرد محصولات گندم و ذرت  (. اثر1373زاده، م. گلباز، م.، حیاتی، ب و دشتی، قادر.)قهرمان
 (.102-126. ص )4. شماره 8در استان قزوین. مجله اقتصادکشاورزی. جلد

(. تولید چغندر قند در استان خراسانو تخمین اقتصاد سنجی آن. اقتصادکشاورزی و 1322موسی نژاد، م، ق و بافنده ایماندوست،ص.) 
 .2سال. 6توسعه. شماره
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 یمزارع کشاورز یاقتصاد ییفشار بر کاراتحت یاریآب یهااستفاده از روش یرتأث یبررس

 
 ژادیزیدنبا یا0دنو  یزارع یمجتب ، 1یمیرح یمحمود حاج

 mhajirahimi@uok.ac.ir، یدانشگاه کردستان، گروه اقتصاد کشاورز یدانشکده کشاورز -1

 
ستی روبروست که در آینده بایدشوار این واقعیت  توجه شرایط آب هوایی و محدودیت شدید منابع آبی، با بخش کشاورزی ایران با

های آبیاری تحت فشار یکی از معمول ترین ابزارهای روش استفاده ار  تولید بیشتری را عرضه نماید. ضمن مصرف آب کم تر،
 کارایی اقتصادی ومطالعه حاضر درصدد است ضمن محاسبه ، راستادر این موجود جهت دستیابی به چنین هدف بزرگی است. 

ر افزلیش انی بهای آبیاری بارمیزان تاثیر این روشو بارانی  سطحی سنتیدر هکتار در دو روش آبیاری مصرفی میزان مصرف آب 
با استفاده از های لازم، داده بازدهی و کارایی اقتصادی و کاهش مصرف آب در مزارع کشاورزی را مورد بررسی میدانی قرار دهد.

دهگلان  -پرسشنامه از طریق مصاحبه حضوری با کشاورزان دشت قروه 200روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و تکمیل تعداد 
روش آبیاری نتایج نشان داد،  محاسبه شد.( DEAتحلیل پوششی داده ها) دست آمد. کارایی باکاربرد روش در استان کردستان به

درصد کارایی 7درصد کارایی فنی،  16نسبت به روش آبیاری سطحی به طور متوسط می تواند بارانی در منطقه مورد مطالعه 
استفاده از روش آبیاری بارانی در مقایسه با همچنین،  .دهدکشاورزی را افزایش درصد کارایی اقتصادی مزارع 20تخصیصی و 
دهگلان موجب کاهش میزان آب مصرفی در هکتار برای محصولات اصلی گندم، سیب زمینی -در دشت قروه نشتیروش آبیاری 

  شده است.متر مکعب  1621و  3324، 1677و یونجه به ترتیب به میزان 
 

  دمان آبیاری، کارایی اقتصادی،تحلیل پوششی: آبیاری بارانی، رانهای کلیدیواژه
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 مقدمه
 استفادهآبیاری فشار های تحتهای سنتی از روشکمبود آب در اکثر کشورهای جهان باعث شده است که زارعان به جای روش

شده است  اراضی باعثیی برخوردارند عوامل دیگری مانند کمبود کارگر یا بزرگ بودن کنند. در کشورهایی هم که از منابع آبی بالا
به سرعت در دنیا به بعد 1730از سال  ی آبیاری تحت فشارهاسیستم. استفاده از های آبیاری تحت فشار گسترش یابدکه روش

از مجموع  میلیون هکتار 16بالغ بر  بیشترین اراضی آبیاری تحت فشار دنیا در آمریکا قرار دارد کهاز نظر مساحت،  .توسعه پیدا کرد
. گسترش (2016استابز  ای رفته است )زمینهای آبی( زیر آبیاری بارانی و قطره ٪66یون هکتار اراضی آبی این کشور )میل 26

قریب ت به قدری است که به و چک لیتوانی  ند، فرانسه،فنلا ،های آبیاری تحت فشار در کشورهایی مانند انگلستان، آلمانروش
ترین درصد آبیاری تحت فشار در شوند جالب توجه آنکه بالاتحت فشار، آبیاری می هایتمام اراضی آبی این کشورها با روش

یروی کار ن بالا بودن دستمزدکشورهایی است که از لحاظ آبی مشکل چندانی ندارند و مسایل دیگری به غیر از کمبود آب از جمله 
هزار هکتار اراضی  200میلیون و  8 حدود موعازمج. در ایران، (1382سرخوش سلطانی، ها بوده است)عامل گسترش این روش

به عبارت دیگر،  .ه استهای نوین آبیاری وتحت فشار قرار گرفتهزار هکتارزیر پوشش سامانه 200میلیون و یک حدود آبی تاکنون 
شور کبا وجود بحران آب و قرار گرفتن کشور در منطقه خشک و نیمه خشک که ضرورت گسترش سیستم های آبیاری نوین در 

(. 1376ها قرار گرفته است )وزارت جهاد کشاورزی، های آبی کشور تحت این روشدرصد کل زمین 20را دو چندان می کند، کمتر 
می  های آبیاری جدید را نشانهمین موضوع لزوم اهتمام بیشتر به سرمایه گذاری بیشتر و همچنین مطالعه بیشتر جوانب روش

زده آبرسانی روشهای مختلف آبیاری به نحوی که مورد استفاده گیاهان قرار گیرد معمولا به صورت دهد. از نظر فنی راندمان یا با
(. به عبارت دیگر 1372های تحت فشار است ) حقیقتی برای روش ٪60برای روش سنتی و نشتی، و بیش از  ٪40کلی کمتر از 

شود افزایش راندمان آب آبیاری می ٪10ی ( حداقل موجب اتغییر روش آبیاری از سطحی )نشتی( به تحت فشار ) بارانی و قطره
تواند تأثیر به سزایی در مدیریت آب کشاورزی و افزایش تولید داشته باشد. سوال اساسی تحقیق حاضر است که استفاده از که می

افزایش راندمان آبیاری با  ٪10ها از نظر اقتصادی تا چه میزان می تواند کارایی و بازدهی مزارع را افزایش دهد؟ آیا این روش
روش آبیاری بارانیتا چه میزان می تواند کارایی و بازدهی اقتصادی را تحت تاثیر دهد؟ جواب سوال فوق، به طور ضمنی اهمیت 

 های تولیدی را نیز نشان خواهد داد. ی آب در میان نهادهنهاده

) شامل کارایی فنی ، کارایی تخصیصی و کارایی اقتصادی(  هدف مطالعه حاضر، محاسبه و مقایسه معیارهای بازدهی اقتصادی
شوند. جهت حداقل شدن اثر متغیرهای برای مزارعی است که با دو روش متفاوت آبیاری سطحی و آبیاری بارانی  آبیاری می

ن زم در محدوده همگغیرقابل کنترل به جز روش آبیاری، نظیر شرایط آب و هوایی و کفیت خاک و آب بر کارایی، مزارع نمونه لا
 دهگلان و قروه دهگلان براساس روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. دشت –جغرافیایی دشت قروه

دقیقه  66درجه و  34شرقی و  دقیقه طول 10درجه و  48دقیقه تا  6درجه و  42جغرافیایی  موقعیت حدفاصل در است منطقه ای
این دشت دارای اقلیم خشک و  کیلومتر مربع است. 4234 منطقه مساحت . است شده واقع  دقیقه عرض شمالی 42درجه و  36تا 

درجه سانتی گراد است )شرکت اب  11میلی متر و متوسط دمای سالانه  363سرد )براساس روش دمارتن(، متوسط بارندگی سالانه 
درصد بوده و مساعد کشت محصولات زراعی شامل 8یب کمتر از (. هفتاد درصد عرصه این دشت دارای ش1386منطقه ای غرب 

 3600گندم، سیب زمینی، یونجه، سیر، پیاز و هویج است. در این دشت عمده آب کشاورزی از سفره آب زیر زمینی و از طریق 
آبی را تأمین می  میلیون مترمکعب آب مورد نیاز اراضی زراعی 360حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق بدست می آیدکه هرسال حدود 

ها در های استفاده شد. روش تحلیل پوششی داده( برای محاسبه معیارهای کاراییDEAروش تحلیل پوششی داده ها ) کنند.

 (، 2004) 2(، هلفند ولیوین 2002) 1مطالعات مختلفی جهت تعیین کارایی مزارع کشاورزی به کار رفته است )ویلسون و همکاران

مقایسه کارایی  مورد(. با وجود این روش در 1386(، موذنی و کرباسی )1382(، اسلامی و محمودی )1381منعم و همکاران )

روشهای آبیاری سطحی و تحت فشار  در ایران به کار نرفته است؛ و مطالعه حاضر از این نظر پیشگام به کار گیری یک ابزار 
 تحلیلی کارآمد در این زمینه است. 

                                                           
1. Wilson & et al 
2. Helfand & Levine 
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های مختلف آبیاری وری آب سیستمای در استان همدان با استفاده از تحلیل شاخص بهره، در مطالعه(1384جعفری و همکاران ) 
وری آب جهت مقابله با کم گیری نمودند و تاثیر سیاست افزایش راندمان و بهرهتحت فشار را برای محصول سیب زمینی اندازه

های آبیاری تحت فشار های این مطالعه سیستمر دادند. براساس یافتهوری آب در بخش کشاورزی مورد ارزیابی قراآبی را بر بهره
های آبیاری ویلموو و کلاسیک باشند. اما فقط خالص و ارزش افزوده سیستمدارای حداکثر محصول و درآمد از هر مترمکعب آب می

 یهاسالثر بر کارایی گندم را در بین (، با استفاده از تابع مرزی تصادفی عوامل مو1384ثابت مثبت است. موسوی و خلیلیان ) 
های آبیاری در استان چهارمحال بختیاری بررسی نمودند. نتایج این مطالعه نشان داد عواملی نظیراستفاده از سیستم 1322 -83

در مطالعه (،1386ی ترویجی برای کشاورزان و اندازه مزرعه بر کارایی مزارع موثر است. خلیلیان و همکاران )هاکلاستحت فشار، 
ای به برآورد کارایی فنی تولید محصولات زراعی با توجه به روش آبیاری  مورد استفاده در شهرستان شهرکرد پرداختند. در این 

ریزی ریاضی و تابع تولید مرزی قطعی استفاده گردید. نتایج این مطالعه نشان داده است که با کاربرد روشمطالعه از روش برنامه
های آبیاری تحت فشار حت فشار کارایی تولید محصولات زراعی افزایش خواهد یافت و در مزارعی که از سیستمهای آبیاری ت
(، با استفاده از روش 1386افزایش یافته است. موذنی و کرباسی ) %74به  %2/67اند کارایی فنی به طور متوسط از استفاده کرده

ای هتان زرند را بررسی کردند. نتایج نشان داد که میانگین کارایی فنی برای دشتها کارایی پسته کاران شهرستحلیل فراگیر داده
باشد و کارایی فنی خالص )کارایی مدیریتی( و میانگین کارایی مقیاس برای دشت درصد می 62و  62زرند و سیریز به ترتیب حدود 

در  (، 2002) 6درصد است. ویلسون و همکارانش 20و  82درصد و برای دشت سیریز به ترتیب  21و  26زرند به ترتیب حدود 

ارایی مدیریت بر ک ریتأث هاآنکاران را بررسی کردند. م در انگلستان شرقی کارایی فنی گند 1773 -72ی هاسالای طی مطالعه
ت با کارایی مثب نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش دانش مدیریت و افزایش تجربه کشاورز به طور فنی را نیز مطالعه کردند.

2.  هلفند ولیوین شودیمرابطه مثبت دارد و باعث افزایش کارایی فنی 
ای را در کشور برزیل  با هدف بررسی تاثیر (، مطالعه2004) 

ام دادند، ها انجوسعت زمین و استفاده از ادوات و ابزار آلات کشاورزی بر کارایی کشاورزان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده
آنها دریافتند که تاثیر وسعت زمین بر کارایی مزارع تابعی خطی نبوده بلکه با افزایش وسعت زمین کارایی مزارع ابتدا کاهش و 

 های کشاورزی تاثیر مستقیمی بر میزان کارایی مزارع دارد  علاوهیابد و همچنین استفاده از ابزار آلات و تکنولوژیسپس افزایش می
 3یولیش و وسیر تواند عامل موثری در افزایش میزان کارایی باشد.تند که بالابردن سطح سواد کشاورزان نیز میبراین آنها بیان داش

( کارایی فنی و اقتصادی مزارع کشاورزی  DEA) هادادهی در کشور ویتنام با استفاده از روش تحلیل پوشش امطالعه(، در  2006)
( کارایی را محاسبه و بعد عوامل موثر بر کارایی را با روش رگرسیون بررسی  DEAش )را بدست آوردند.در این پژوهش ابتدا به رو

کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که مزارع بزرگتر نسبت به مزارع کوچکتر از کارایی بالایی برخودار هستند و همچنین پیشنهاد 
 وانتیمدر مزارع این کشور عدم کارایی مزارع بزرگتر را  ی آبیاری تحت فشارهاروشکردند که با سرمایه گذاری و استفاده از 

   د.تقلیل دا
باشد. کشاورزان و صاحبان مزارع دشت قروه و دهگلان می پرسشنامه  200های استفاده شده در این مطالعه استخراج شده از داده

ها از سازمان جهاد کشاورزی، وزرات ر دادهای متناسب جهت انتخاب نمونه بکار برده شده است. سایگیری طبقهاز روش نمونه
 آوری شده است.  های مورد مطالعه جمعهای تولیدی کشاورزی در شهرستانکشاورزی و تعاونی

 روش تحقیق 
ود ها، افزایش مقدار تولید و بهبشود. یعنی تصمیماتی که با هدف کاهش هزینهکارایی به اجرای درست کارها درسازمان مربوط می

به معنای درجه و کیفیت رسیدن به مجموعه اهداف  ،در مفهوم عام آن 4کارایی. به طور کلی، شوندمحصول اتخاذ میکیفیت 
اما وجه اشتراک همه آنها این است که  .از کارایی ارائه شده است دیگری تعاریف متعددی علاوه بر موارد ذکر شده، .ت مطلوب اس

ن بیشترین ستانده را بدست آورد. کارایی شاخصی است که توانایی مدیریت یک واحد های معیبنگاهی کاراست که از ترکیب داده
ها برای نخستین تلاش (.1382)احسانی وخالدی،سنجدها میها در جهت تولید خروجیتصمیم گیرنده را در استفاده بهینه از ورودی

                                                           
1. Wilson & et al 
2. Helfand & Levine 
3. Rios & Shively  

2. Efficiency 
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پمن کارایی فنی را تعریف و بیان نمود و دبرو، شاخصی کو انجام گرفت.  1ارزیابی عملکرد و کارایی واحدها، توسط کوپمن و دبرو

انجام داد. او  1762در سال  2برای اندازه گیری کارایی فنی ارائه نمود. اما کار اساسی و کاربردی برای تشخیص کارایی را فارل

اهده ها را مشها و ستاندهدادهبرای اولین  بار تخمین کارایی به روش پارامتری را مطرح کرد و به جای حدس تابع تولید، مقادیر 
کرد و مرزی را برای واحدها در نظر گرفت که آن مرز تابع تولید مرزی است که شاخصی برای اندازه گیری کارایی محسوب می 

ری و )اکبشودهای دیگر با آن مقایسه میداد که عملکرد بنگاهها در صنعت را نشان میواقع عملکرد بهترین بنگاه شود و در
 (.1382دی،زاه

به طورکلی کارایی فنی یک بنگاه نشان دهنده میزان توانایی آن بنگاه برای حداکثرسازی تولید با توجه به عوامل تولید مشخص 
اشد از بکارایی تخصیصی نشان دهنده توانایی بنگاه برای استفاده از ترکیب بهینه عوامل تولید با توجه به قیمت آنها میو باشدمی

 :( نشان داده شده است1که در رابطه) توان کارایی اقتصادی را محاسبه کردایی فنی و کارایی تخصیصی میحاصل ضرب کار

=کارایی اقتصادی کارایی تخصیصی   × ی فنی  کارای                            (1)  

واحد تولیدی مستقل که از یک مدل ناپارامتریک است که می تواند در اندازه گیری کارایی یک ( (DEAتحلیل پوششی داده ها 
یک تکنیک برنامه ریزی ریاضی است که می تواند در اندازه  DEAچندین نهاده استفاده و چندین ستاده تولید می کند بکار رود. 

اصطلاح تجزیه وتحلیل پوششی داده ها برای اولین مورد توجه قرار گیرد.  (3DMUs)گیری کارایی مربوط به واحدهای تصمیم ساز
(. این مدل نهاده 1380شهرت یافت)ابطحی و کاظمی،  CCR4سط مقاله چارنز، کوپر و رودز مطرح شد و پس از  آن به مدل بار تو

یک مدل برنامه ریزی خطی را برای سنجش کارایی تکنیکی  CCRمحور بوده و دارای فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس است.  
را بسط داده وبه کار بردند.  DEAتولید ندارد. از آن زمان مقاله های زیادی روش  پیشنهاد می کند که نیازی به دانستن شکل تابع

، با استفاده از برنامه ریزی خطی بدون نیاز به تخمین تابع تولید وتابع هزینه، تنها با استفاده از  DEAروش تحلیل فراگیر داده ها 
یی های مختلف هریک از بنگاه ها را به طور جداگانه محاسبه می اطلاعات موجود به نهاده ها وستاده ها، مقادیر مربوط به کارا

های دیگر با استفاده از مقادیر مشاهده شده واقعی برای  DMUدر رابطه با تمام  DMUکارایی نسبی هر   DEAکند. در روش 
طراحی  DMUی هر برای ماکزیمم کردن مقدار کارایی نسب DEAمحاسبه می شود. محاسبات  DMUستاده ها و نهاده های هر 

های دیگر که در محاسبه  DMUباید برای تمام  DMUمی شود با این شرط که مجموعه وزن های حاصله در این روش برای هر 
 (.1382آمده اند قابل دسترسی باشد)اکبری و زاهدی،

روف است که کارایی مع CCRمدل های اصلی در تحلیل پوششی داده ها به دو دسته کلی تقسیم می شوند. دسته اول به مدل 

DMU  ها را با فرض وجود بازدهی ثابت نسبت به مقیاس اندازه گیری می کند. دسته دوم به مدل 
6

BCC   معروف است که کارایی

DMU  ها را با فرض متغیر بودن بازدهی نسبت به مقیاس اندازه گیری می کند. مدلCCR   وBCC  از دو روش قابل محاسبه
دو نوع جهت گیری می توان به مدل نگاه کرد. اولین جهت گیری به جهت گیری نهاده گرا و دومین جهت  اند. به عبارت دیگر با

گیری به جهت گیری ستاده گرا معروف است. در جهت گیری نهاده گرا در تعریف کارایی یک واحد تصمیم گیری مقدار کارایی 
 محاسبه می شود 2 آن به صورت رابطه

) 2( 

می شود صورت کسر، مجموع وزنی ستاده ها و مخرج کسر معرف مجموع وزنی نهاده ها می باشد. حال در همانطور که مشاهده 
محاسبه شود، جهت گیری تصمیم گیرنده در محاسبه کارایی یک  3را معکوس کرده و مقدار کارایی از رابطه   2صورتی که رابطه 

  واحد تصمیم گیری از نوع ستاده گرا می باشد

                                                           
1. Copman and Debreu  
2 .Farrell (1957) 
3. Decision Making Unit  
4. Charnes, Cooper, Rhodes  
5 . Banker, Charnes and Cooper 
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) 3( 

 

ابل توجه این است که در حقیقت هردو روش جواب های یکسانی را بدست می آورند و فقط زاویه نگاه به مدل متفاوت نکته ق
 است. معمولا  برای محاسبه کارایی واحد های تصمیم گیرنده از جهت گیری نهاده گرا استفاده می گردد.  

  (CCR) :مدل بازدهی ثابت نسبت به مقیاس
نهاده  Kگر اطلاعات در موردامعروف شد.   (CCR)که به مدل ارائه گردید،  چانز، کوپر، و رودس وسطت 1728در سال این مدل 

 خواهد بود.   زیر   تبنگاه وجود داشته باشد، فرایند محاسبه به صورN محصول برای هر کدام از  Mو
 

)4( 

S.T:  

Ej =
∑ uryrj

s
r=1

∑ vixij
m
i=1

≤ 1 → (j = 1,2, … . , n)  

vi, ur  ≥ 0  

  .استشامل وزن های عوامل تولید  k×1یک بردار  Viشامل وزن های محصولات و  M×1یک بردار Urکه در آن  

به گونه ای است که نسبت کل مجموع وزنی محصولات به مجموع iVو   Ur( هدف به دست آوردن مقادیر بهینه 4در رابطه )
( حداکثر شود مشروط بر اینکه اندازه کارایی هر بنگاه کوچکتر و یا مساوی واحد باشد. وزنی عوامل تولید )میزان کارایی هر بنگاه

ز ارابطه کسری بالا تعداد بی شماری راه حل بهینه دارد. همچنین این مدل غیرخطی و غیرمحدب است. برای حل این مشکل، 
و نیز ضرب مخرج هریک از قیود و محدودیت با عدد یک  یک سری تکنیک های ریاضی مانند مساوی قراردادن مخرج تابع هدف

(. 1327های مسئله در عدد سمت راست قیود و آوردن معادلات به سمت چپ نا مساوی، به فرم خطی تبدیل می شود)امامی میبدی،
 را می توان در رابطه زیر  مشاهده نمود.    4فرم خطی شده رابطه 

 
(6)  

S.T  

∑ vixik = 1

m

i=1

  

 

 vi, ur  ≥ 0  

مسئله اخیر را می توان با استفاده از تکنیک های رایج برنامه ریزی خطی حل کرد، به طوری که از مزایای تبدیل دوگان و 
محاسبات آن بهره جست. استفاده از برنامه ریزی خطی برای حل مسئله دوگان به معنی نیاز به قیود کمتر نسبت به روش اولیه 

( برای حل مسئله فوق ارجح می باشد، ضمن اینکه فرم دوگان در واقع میزان 6شکل دوگان )رابطه( است. به همین دلیل 4)رابطه 
         نشان داده شده است  6فرم دوگان مدل در رابطه کارایی فنی هر بنگاه را به تفکیک ارائه می کند 

 
)6( 
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∑ λjyrj − yrk  ≥ 0 → r = 1,2, … , s 

n

j=1

  

∑ λj

n

j=1

xij − θxik  ≤ 0 → i = 1,2, … . , m  

λj  ≥ 0  

را تأمین می کند. همچنین در رابطه فوق اولین   θ ≤ 1 کارایی بنگاه ها خواهد بود که شرطθمقادیر اسکالر به دست آمده برای  
این مقدار  ام با استفاده از عوامل تولید می تواند بیشتر از iقید بیان می کند که آیا مقادیر واقعی محصول تولید شده توسط بنگاه 

ام حداقل باید به اندازه عوامل مورد استفاده بنگاه  iباشد؟ محدودیت دوم دلالت بر این دارد که عوامل تولید مورد استفاده بنگاه 
( برای هر بنگاه به θبار و هر مرتبه برای یکی از بنگاه ها حل شود تا میزان کارایی ) Nمرجع باشند. مدل برنامه ریزی خطی باید 

باشد، نشان دهنده نقطه ای روی منحنی هم مقداری تولید و یا تابع تولید مرزی است و بنابراین بنگاه دارای   θ =1ید. اگر دست آ
 (.1382)اکبری و زاهدی،کارایی نسبی صد درصد است

ت مسطح مفرض بازده ثابت نسبت به مقیاس تنها در صورتی قابل اعمال است که بنگاه ها در مقیاس بهینه عمل کنند. )قس
منحنی هزینه متوسط بلند مدت( مسائل متفاوتی از قبیل آثار رقابتی، محدودیت ها و غیره موجب می شوند که بنگاه ها در مقیاس 

بنکر، چارنز و کوپر مدل جدیدی را عرضه کردند که با توجه به حروف اول نام آنان به مدل   1784بهینه عمل نکنند. در سال 
BCC مدل تحلیل فراگیر داده ها با فرض بازده متغییر نسبت به مقیاس، کارایی فنی ای را (. 1382زاهدی، )اکبری وشهرت یافت

 و کارایی ناشی از صرفه جویی مقیاس یک بنگاه است. برای( کارایی ناشی از مدیریت )ارائه می کند که شامل کارایی فنی خالص 
لاعاتی درباره کارایی مقیاس مورد نیاز می باشد. همچنین برای تشویق نمونه جهت ارزیابی تأثیرات تغییر و اصلاح ساختاری، اط

مدیران نمونه، داشتن اطلاعاتی در مورد کارایی ناشی از مدیریت لازم است. برای این کار، در فرمول بندی مسئله دوگان در برنامه 
قید تحدب( به رابطه برنامه ریزی )  NI′λ = 1  ریزی خطی، با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس، به وسیله اضافه کردن محدودیت

(. بنکر، چارنز و کوپر با اصلاح مدل 1382)اکبری و زاهدی،خطی، محاسبات با فرض بازده متغییر نسبت به مقیاس انجام می شود
CCR  مدلBCC را به صورت رابطه زیر ارائه کردند  

) 2(  

     :T.S 

∑ 𝜆𝑗𝑦𝑟𝑗 − 𝑦𝑟𝑘  ≥ 0 → 𝑟 = 1,2, … , 𝑠 

𝑛

𝑗=1

 

∑ 𝜆𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑥𝑖𝑗 − 𝜃𝑥𝑖𝑘  ≤ 0 → 𝑖 = 1,2, … . , 𝑚  

∑ λj

n

j=1

= 1 → j = 1,2, … . , n  

λj  ≥ 0  

کارایی تخصیصی، توانایی یک بنگاه را برای استفاده از نهاده ها در ترکیب های بهینه با توجه به قیمت های متناظر نهاده نشان 
داقل کردن هزینه و حداکثر کردن درآمد های یک بنگاه می باشد. در این روش فرض می شود می دهد. هدف این نوع کارایی ح

بردار  Wمی توان استفاده نمود. در این رابطه  8که بنگاه از لحاظ تکنیکی کاملا کاراست. برای محاسبه این نوع کارایی از رابطه 
  ز رابطه زیر محاسبه نمودمقدار بهینه می باشد که می توان آن را ا *Xقیمت نهاده ها و 
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      𝑚𝑖𝑛 → 𝑊𝑘𝑋𝑘 
∗ 

  :S.T 

)8( 

  

 

 

 λj  ≥ 0  

کارایی اقتصادی به دو نوع کارایی قبلی یعنی کارایی فنی و کارایی تخصیصی کاملا مرتبط می باشد. به طوری که، اگر یک بنگاه 
ی اقتصادی نیز می باشد. در حقیقت این نوع کارایی از حاصل هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ تخصیصی کارا باشد، دارای کارای

  ضرب کارایی فنی و تخصیصی در یکدیگر حاصل می شود. کارایی اقتصادی را می توان از رابطه زیر محاسبه نمود

 

(7(  

 ارتباط میان کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی را با یکدیگر نشان می دهد.  10 رابطه
)10( 

 نتایج و بحث

مدل های مورد بررسی در روش تحلیل پوششی داده ها در این مطالعه همگی نهاده محور هستند و متغیرهای ورودی مزارع مورد 
بررسی به ترتیب شامل : سطح زیرکشت برحسب هکتار، مقداربذر مصرفی برحسب کیلو گرم، تعداد ساعات ماشین آلات برحسب 

کش،  حسب کیسه، سموم شامل حشرهر های شیمیایی شامل ازت، فسفات و پتاس بروز، کود-ساعت، تعداد نیروی کار برحسب نفر
های شیمیایی یارانه ای  شامل ازت وفسفات برحسب کیسه است، و مقدار حسب لیتر و کیلوگرم، کودر قارچ کش و علف کش ب

، تولید پیاز، یب زمینی، تولید یونجهآب مصرفی بر حسب متر مکعب و متغیرهای خروجی نیز عبارتند از میزان تولید گندم، تولید س
ریزی ( از تکنیک برنامهDEAها )ی ستاده ها برحسب تن می باشند. در روش تحلیل فراگیر دادهتولید سیر و تولید هویج که همه

وش رشود. در این سازی به صورت مجزا برای هربنگاه محاسبه میخطی استفاده شده. همچنین کارایی با انجام یک سری بهینه
های اندازه گیری متفاوتی وجود دارد، همچنین نوع بازده نسبت به مقیاس تولید را نیز به برای عوامل  تولید و محصولات، واحد

کنند و به عنوان شاهد مورد مزرعه که از آبیاری سطحی استفاده می 60در این راستا کارایی  دهد.تفکیک برای بنگاه ها ارائه می
( گزارش شده 1شود، که نتایج در جدول )د، در دو روش بازدهی ثابت و متغییر نسبت به مقیاس محاسبه میاستفاده قرار گرفتن

 است.
 

    : انواع کارایی روش آبیاری سطحی در حالت بازدهی ثابت ومتغیر نسبت به مقیاس1جدول  

 میانگین کارایی
 حالت بازدهی  نسبت به مقیاس تعداد مزارع

 فنی یتخصیص اقتصادی مقیاس

 ثابت 60 67/0 22/0 46/0 -

 متغیر 60 21/0 27/0 68/0 11/0

 های تحقیقیافته: منبع
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 67/0میانگین کارایی فنی در حالت بازدهی ثابت نسبت به مقیاس،  شامل کارایی فنی خالص و مقیاس است. که در جدول فوق 
درصد از  36مزرعه یا همان  18مزرعه مورد بررسی تنها  60میان ناکارایی فنی وجود دارد. از  41/0می باشد به تعبیر دیگر حدود 

دارند، که دلیل پایین بودن کارایی اغلب مزارع را  %80درصد آنها کارایی بیش از  12مزرعه یا  6را دارند و  %60مزارع کارایی زیر 
پایین بودن سطح زیرکشت و روش آبیاری  می توان به عدم توانایی کشاورزان در استفاده مناسب از نهاده ها، بویژه نهاده آب،

منابع تولیدی   %22شود. بدین معنی ، نوسان کمتری دیده می22/0دانست. بر خلاف کارایی فنی، در کارایی تخصیصی با میانگین 
 یبه صورت بهینه و کارا تخصیص یافته است.  پس از محاسبه دو کارایی ذکر شده، کارایی اقتصادی که از حاصل ضرب کارای

در حالت بازدهی  کارایی فنیاست.  46/0قرار دارد. میانگین این کارایی %11-1آید که در دامنه ی  فنی و تخصیصی بدست می
درصد افزایش پیدا کرده است. ولی کارایی تخصیصی در حالت بازده  21متغیر نسبت به مقیاس کارایی فنی در حالت بازدهی ثابت 

درصد نسبت به حالت بازده ثابت افزایش یافته که این نشان  12. همچنین کارایی اقتصادی متغیر تغییر نامحسوسی داشته است
 می دهد کارایی فنی در تعیین کارایی اقتصادی از کارایی تخصیصی تعیین کننده تر بوده است. 

ابت و متغیر نسبت به مقیاس کنند، طی دو حالت بازدهی ثای که از آبیاری بارانی استفاده میمزرعه 160(، کارایی 2در جدول ) 
 گزارش شده است.
 : انواع کارایی روش آبیاری بارانی در حالت بازدهی ثابت ومتغیر نسبت به مقیاس2جدول 

 میانگین کارایی

 حالت بازدهی  نسبت به مقیاس تعداد مزارع
 فنی تخصیصی اقتصادی مقیاس

 ثابت 160 80/0 83/0 67/0 -

 تغیرم 160 86/0 88/0 28/0 32/0

 های تحقیقیافته: منبع 

دهد میانگین کارایی فنی مزارعی که از روش آبیاری بارانی استفاده کرده اند درحالت بازدهی ثابت نشان می   2همانطور که جدول 
درصد افزایش یافته است وهمچنین در حالت بازدهی متغیر  21باشد که نسبت به کارایی فنی در روش آبیاری سطحی می 80/0

 16است که نسبت به میانگین کارایی فنی روش آبیاری سطحی  86/0نسبت به مقیاس میانگین کارایی فنی روش آبیاری بارانی 
درصد افزایش داشته است. این نتایج  حاکی از آن است که کارایی فنی روش آبیاری بارانی در دو حالت بازدهی ثابت و متغیر 

وش آبیاری سطحی است. درمورد کارایی تخصیصی تغییرات کمی در دو حالت بازدهی نسبت به مقیاس بیشتر از کارایی فنی ر
ثابت ومتغیر نسبت به مقیاس در دو روش آبیاری بارانی و سطحی وجود دارد به طوری که در حالت بازدهی ثابت کارایی تخصیصی 

درصد نسبت به کارایی تخصیصی  7ارانی درصد و درحالت بازدهی متغیر کارایی تخصیصی روش آبیاری ب 6روش آبیاری بارانی 
روش آبیاری سطحی در دو حالت بازدهی ثابت ومتغیر افزایش یافته است، اما کارایی اقتصادی روش آبیاری بارانی در حالت بازدهی 

 درصد نسبت به روش آبیاری سطحی افزایش داشته است.  20درصد و در حالت بازدهی متغیر  23ثابت 
 

 هادهای کاربردییشنو پ گیرییجهنت
همچنانکه در بخش روش تحقیق تشریح شد، مدل بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در صورتی نتیج قابل قبولی خواهد داشت که 

، مزارع های مختلفمزارع در مقیاس بهینه عمل کنند. همچنانکه قبلا اشاره شد معمولا به دلیل وجود آثار رقابتی و وجود محدودیت
تر برداری دهقانی و کوچکی مزارع کشاورزی بیشکنند. این وضعیت در کشاورزی ایران با توجه نظام بهرهنمی در مقیاس بهینه عمل

چشمگیر و رایج است. در مطالعه حاضر متوسط سطح زیر کشت محصولات در مزارع سنتی که تنها از روش آبیاری سطحی استفاده 
 12از روش آبیاری بارانی در محصولات زراعی استفاده می کردند حدود هکتار و سطح زیر کشت در مزارعی که  8می کردند حدود 

هکتار بود، که به وضوح از مقیاس بهینه مزارع فاصله دارد. بنابراین، نتایج مدل بازدهی متغیر نسبت به مقیاس نسبت به نتایج مدل 
ج مدل بازدهی گیری نهایی براساس نتاینتیجه بازدهی ثابت نسبت به مقیاس به واقعیت نزدیکتر می باشد. با توجه همین واقعیت،

، می توان گفت با به کارگیری 1و مقایسه آن با جدول  2شود. با توجه به نتایج ارائه شده در جدول متغیر نسبت به مقیاس انجام می
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اقتصادی مزارع  درصد کارایی20درصد کارایی تخصیصی و 7درصد کارایی فنی،  16روش آبیاری بارانی در منطقه مورد مطالعه 
های آبیاری بارانی در منطقه مورد مطالعه، توانسته است موجب افرایش افزایش پیدا کرده است. به عبارت دیگر، استفاده از روش

ها و به صورت مشخص نهاده آب شده است. این نتیجه مطابق انتظار تئوری است، زیرا استفاده درصد بهبود به کارگیری نهاده 16
ری بارانی قبل از هر چیز یک بهبود در تکنیک استفاده از نهاده آب است. علاوه بر این، این نتیجه نشان دهنده اهمیت از روش آبیا

درصد بهبود در بکارگیری تکنیکی یا کارایی فنی شود. علاوه  16نهاده آب در تولید است، به نحوی که تغییر روش آبیاری می تواند 
ها ها و بویژه نهاده آب با توجه به هزینه آنری بارانی عملکرد کشاورزان را در تخصیص نهادهبراین، به کارگیری روش های آبیا

درصد کارایی تخصیصی مزارع استفاده کننده از آبیاری بارانی نسبت به مزارع 7بهبود بخشیده است به نحوی که به طور متوسط 
درصد کارایی 20در کارایی فنی و تخصیصی، منجر به افزایش  سنتی افزایش یافته است. ترکیب این دو بهبود عملکرد کشاورزان

اقتصادی مزارع استفاده کننده از روش های آبیاری بارانی شده است. این میزان بهبود کارایی اقتصادی و کمک به افزایش سودآوری 
ر در کشاورزی شود. لازم به ذک گذاری مجددمزارع می تواند اثرات کلانی در توسعه کشاورزی و تقویت بنیه کشاورزان و سرمایه

است محاسبه راندمان آبیاری در روشهای مرسوم مهندسی آبیاری کاملا با روشهای محاسبه کارایی اقتصادی که در این مطالعه 
انی راستفاده گردید متفاوت است.  همچنانکه در بیان مسئله اشاره شد،  باتوجه به نتایج مطالعات مختلف، استفاده از روش آبیاری با

ها، از هد. با توجه به نتایج فوق، استفاده از این روشحدود ده درصد راندمان آبیاری و آبرسانی هدفمند به گیاهان را افزایش می 
علاوه براین، نتایج نشان داد  شود.درصد بهبود در عملکرد اقتصادی را موجب می 20نظر اقتصادی بیشتر از این میزان و حدود 

دهگلان موجب کاهش میزان آب مصرفی در هکتار -بیاری بارانی در مقایسه با روش آبیاری غرقابی در دشت قروهاستفاده از روش آ
شود. بدیهی است این متر مکعب می 1621و  3324، 1677برای محصولات اصلی گندم، سیب زمینی و یونجه به ترتیب به میزان 

کشاورزان معمولا اقدام به گسترش سطح زیر کشت کرده اند، که میزان کاهش به معنای کاهش کل آب استفاده شده نیست و 
هکتار بیشتر بود که می تواند  4نحوی که همچنانکه اشاره شد سطح زیر کشت در مزارع با آبیاری نسبت به مزارع سنتی حدود 

اری و وجود اینکه راندمان آبیهای آبیاری بارانی با ناشی از همین افزایش سطح زیر کشت باشد. به عبارت دیگر، استفاده از روش
کارایی اقتصادی آب کشاورزی را به نحو قابل توجهی افزایش می دهند، لزوماً به کاهش مجموع مصرف آب کشاورزی نمی شوند 

های زیر زمینی لازم و برای کاهش کل آب مصرفی و رعایت الزامات زیست محیطی در مورد آب های کشاورزی بویژه در مورد آب
 ی مدیریت عرضه و تقاضای آب استفاده شود.از روش ها

 با توجه به نتایج بالا لذا پیشنهادات کاربردی زیر ارائه می شود:  
با توجه به محدودیت شدید آب درکشاورزی ایران وبا توجه به نتایج تحقیق،  روش آبیاری بارانی به میزان قابل ملاحضه ای 

شود در نتیجه پیشنهاد می شود سیاست توسعه و ترویج سیستم های آبیاری  موجب افزایش کارایی فنی و اقتصادی مزارع می 
های تحت فشار  در مزارع آبی کشور طی درصدی فعلی آبیاری 20بارانی دنبال و تکمیل شود به نحوی که سطح زیر پوشش 

 درصد برسد.  60ساله به حداقل  6یک برنامه 

چشمگیر استفاده از روش های آبیار تحت فشار در بهبود کارایی اقتصادی مزارع،  نتایج این مطالعه نشان داد علیرغم تاثیر بسیار
شود، بلکه سطح زیر کشت ها لزوماً موجب صرفه جویی و کاهش مصرف کل آب در  مزارع کشاورزی نمیاستفاده از این روش

برای مدیریت میزان مصرف آب در  محصولات آبی را گسترش می دهد و بازدهی اقتصادی را بیشتر ایجاد می کند. بنابراین،
 کشاورزی و رعایت الزامات زیست محیطی لازم از روش های مناسب عرضه و تقاضای آب استفاده شود.
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های بررسی روند گسترش روش )گسترش آبیاری تحت فشار؛افزایش مصرف بهینه آب کشاورزی .1382سرخوش سلطانی، مهدی. 

 .24تا  18. صفحات 270(. هفته نامه برنامه. شماره های توسعهفشار در برنامه آبیاری تحت
. مدیریت آب 1382فی، م.، دربندیع ص.، سلامت، ع.، انتصاری، م. و سادادات میرئی، م. فرشی، ع.، خیرابی، ج.، سیادت، ح.، میرلطی

 صفحه. 200آبیاری در مزرعه. انتشارات کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. 
داده ها  ( . ارزیابی عملکرد بهره برداری از شبکه های آبیاری به روش تحلیل پوششی1381منعم، م. و علیرضایی، م. و صالحی، ا. )

(DEA  .مجله علوم وفنون کشاورزی و منابع طبیعی، جلدششم، شماره چهارم ،) 
:  62، فصلنامه اقتصادکشاورزی و توسعه،  شماره م(. بررسی عوامل موثر بر کارایی فنی تولید گند 1384)  ص.و خلیلیان،  ح.موسوی، 
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 (. آمارنامه کشاورزی.1376وزارت جهاد کشاورزی. )

Fahimifard, S. M., Mohaddes, S. A., Mohammadi, H., and Keshtkar, R., (2012) Application of NNARX to 

Agriculture Sector Value Added Forecasting: A case of Iran’s agriculture sector, African Journal of Agricultural 

Research Vol. 7(27), pp. 3918-3924.  

Farrel, M. J. (1957), The measurement of productive efficiency, Journal of Royal Statistical  
Helfand S.M., Levine, E.S. (2004). Farm size and the determinants of productive efficiency in the Brazilian 

Center-West, Agricultural Economics ,31: 241–249  
Rios, R.,Shiveli, E.(2005). Farm Size And Nonparametric Efficiency Measurements For Coffee Farms in 

Vietnam: 2005 Annual Meeting, Juli 24-27, Providence, Ri 19159, American Agricultural Economics 

Association.   

 Society, Series A, 120, Part 3, pp81-253.  
Stubbs. M. (2016). Irrigation in U.S. agriculture: on-farm technologies and best management practices. 

Congressional Research Service, Report R44158. 
Wilson, P., Hadlei, D., ASBY, C.,(2002). The Influence of Management Characteristics on The Technica 

Efficienci of Wheat Farmers in Eastern England, Journal of Agricultural Economics Researches, 24:329- 338.   
  



 مقالات دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب

436 

 آب یورو بهره یاریآب آب یمتبر ق یاریکم آب یرتأث
 

 ییهما یمهد 10یدیام یماهفر
 farimahomidi@ymail.com، مدرس یتدانشگاه ترب-1

 
خشک با آن روبرو هستند. کاهش روزافزون منابع آب و اثر آن بر ترین چالشی است که کشاورزان در مناطق خشک و نیمهکم آبی، مهم

آبیاری به عنوان راهکاری برای مقابله با کمبود آب بهره ببرند. از سوی است که از کمکمیّت و کیفیّت محصولات، کشاورزان را بر آن داشته
ای و کمبود آن، سبب افزایش رقابت برای دسترسی به این عنصر حیاتی شده و آن را به عنوان دیگر، اهمیّت آب به عنوان کالایی واسطه

ری وآبیاری به عنوان راهکاری برای افزایش بهرهکند. در این راستا، تعیین قیمت آب آبیاری در شرایطی که کماقتصادی مطرح میکالایی 
، تحت ( Capsicum Annum) گیرد، امری ضروری است. به همین منظور، در پژوهش حاضر، گیاه فلفل سبز قلمیآب مورد استفاده قرار می

ی کشت و برداشت، تابع تولید محصول بر اساس درصد نیاز آبی گیاه کشت شد. پس از اتمام دوره 120و  100، 20 ،60چهار تیمار آبیاری 
یاری و پس آبی خشک تولید شده به دست آمد و از آن برای تعیین قیمت آب آبیاری استفاده شد. نتایج نشان داد که با اعمال کممقدار مادّه

)هزار ریال به ازای هر متر مکعّب( رسید که حداکثر قیمت به دست آمده برای آب در  44/183قیمت آب به  سازی عمق آب آبیاری، از بهینه
ر شرایط د وری اقتصادیاقتصادی و بهره -وری فیزیکیوری فیزیکی، بهرهباشد. همچنین، راندمان کاربرد آب آبیاری، بهرپژوهش میاین 
)هزار ریال به ازای هر متر مکعّب در هر هکتار( و  42/171)کیلوگرم بر متر مکعّب(،  1/6ر مکعّب(، )کیلوگرم بر مت 62/6آبیاری به ترتیب کم
ی سازی عمق آب آبیاری، بر راندمان آبیاری اثر قابل توجّهبه دست آمد که از سایر تیمارها بیشتر بود. همچنین کم آبیاری، قبل از بهینه 04/1

   ی عمق آب، سبب افزایش راندمان آبیاری نسبت به حالت آبیاری کامل شد.سازنداشت در حالی که بعد از بهینه
 

 وری اقتصادیآبی، تابع تولید محصول، راندمان آبیاری، بهره: تنش کمهای کلیدیواژه
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 مقدمه

مخرب و  هایهای متناوب و سیلآبی، خشکسالیایران یکی از کشورهای واقع در کمربند خشک کره زمین است که با مشکل کم
های ناشی از آن و نیاز روزافزون به محصولات کشاورزی، دامی و محدودیت ی جمعّیت و تخریبویرانگر مواجه است. رشد فزاینده

ر قرار ای بسیار جدّی فرا روی کشوآبی را به گونهی کمآب و نیز خاک حاصلخیز به عنوان بستر اصلی تولیدات کشاورزی، مسأله
(. بنابراین، سرزمین پهناور ایران، منابع آبی و خاکی فراوانی را در خود جای داده که بخشی از 1376کاران، داده است )پوران و هم

آن برای کشاورزی چندان مناسب نبوده و هر نوع عملیات کشت و کار در آن نیازمند مدیریّتی تخصصی و آگاهانه است )همایی، 
های مختلفی مانند: کاهش مساحت تحت آبیاری، تعییر گیاهان الگوی راهکارآبی، (. کشاورزان برای مقابله با بحران کم1381

، 1مانیدهند )هارگریوز و ساهای نوین، کاهش مقدار آب آبیاری و تغییر زمان کشت را مورد استفاده قرار میکشت، استفاده از فناوری
(. 2018، 6؛ مانینگ و همکاران2014، 6و همکاران ؛ وادا2007، 4؛ گیرتس و رائس1776، 3؛ انگلیش و رَجا1770، 2؛ انگلیش1784

ای سبب ایجاد ارزش افزوده در کشاورزی ، محدود هستند و آب به عنوان کالایی واسطهاز آنجایی که منابع آب قابل استفاده
مود قتصادی اعمال نریزی برای مصرف آب را نیز از دیدگاه اشود، باید آن را به عنوان کالای اقتصادی در نظر گرفت و برنامهمی

(. بنابراین، تعیین قیمت آب آبیاری، به ویژه در مناطقی که با کمبود آب روبرو هستند، امری ضروری 2006، 2)هوکسترا و هانگ
 است. 

د تولی است تا راهکارهایی برایاز سوی دیگر، رشد روزافزون جمعّیت و نیاز به آب و تولید غذای بیشتر، کارشناسان را بر آن داشته
محصول به ازای مصرف آب کمتر اعمال کنند چرا که، برداشت بی رویّه از منابع آب سطحی و زیرزمینی و خشکسالی های پی در 

بیاری آهای بسیار بزرگ پیش روی کشاورزان بدل شود. در این راستا، کمپی سبب شده که کاهش مصرف آب به یکی از چالش
؛ 1784گیرد )هارگریوز و سامانی، محصول به ازای آب کمتر مورد استفاده قرار می هایی است که به منظور تولیدیکی از روش

 (.2018؛ مانینگ و همکاران، 2014؛ وادا و همکاران، 2007؛ گیرتس و رائس، 1776؛ انگلیش و رجا، 1770انگلیش، 
تولید محصول نامیده می شود که پایه و ها، تابع های مصرفی و مقدار محصول تولید شده با این نهادهی بین مقدار نهادهرابطه

ی آب مصرفی و توابع تولید (. در زمینه2014، 7؛ یانگ و لومیس2006، 8باشد )یانگهای قیمت گذاری آب میاساس تمامی روش
( نگرش کارشناسان 2( نگرش آگرونومیست ها یعنی حصول حداکثر عملکرد در واحد سطح، )1مربوطه سه نگرش و جود دارد: )

( نگرش اقتصاددانان که به حداکثر سود و درآمد 3وری از آب مصرفی بوده و )اری که هدفشان حصول حداکثر کارآیی و بهرهآبی
اشد بخالص نهایی توجه دارند. از دیدگاه متخصّصان آبیاری کارایی مصرف آب همان میزان تولید به ازای مصرف یک واحد آب می

آب  وریی آب بر بهرهر میزان مصرف آب آبیاری، عواملی چون روش آبیاری و قیمت نهادهولی اقتصاددانان معتقدند که علاوه ب
ر ریزی شود که از هبرداری اقتصادی از آب لازم است الگوی مصرف آب به نحوی تدوین و برنامهباشند. به منظور بهرهمؤثّر می

های کاهش مصرف آب راین، به هنگام به کار گیری روش(. بناب1371واحد آب، بیشترین درآمد تولید گردد )اسدی و همکاران، 
وری آب هم از دیدگاه فنی و هم از دیدگاه ی آبیاری بر قیمت آب آبیاری و بهرهآبیاری، لازم است که اثر روش و برنامهمانند کم

 اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد. 
های گردد. پژوهشسال قبل بازمی 100آب مصرفی، به بیش از ی تعیین تابع تولید محصول به ازای ی پژوهش دربارهتاریخچه

                                                           
 Hargreaves and Samani (1984) 

 English (1990) 

 English and Raja (1996) 

 Geerts and Raes (2009) 

 Wada et al. (2014) 

 Manning et al. (2018) 

 Hoekstra and Hung (2005) 

 Young (2005) 

 Young and Loomis (2014) 
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 6(، هَنکس1768) 6(، جِنسِن1763) 4(، آرکلی1768) 3(، دِویت1738) 2(، ماتیوز و براون1723) 1انجام شده توسط کول و ماتیوز
( 1727) 11(، دورنباس و قَسام2172) 10(، دورِنباس و پِروییت1728) 7(، هِگزِم و هِدی1722) 8(، استوارت1724) 2(، مینهاس1724)

( همگی منجر به یافتن توابع تولید تجربی بر اساس مقدار آب آبیاری، تبخیر و تعرّق و یا تعرّق 1782) 12و هَنکس و راسموسِن
 در همین  ای مفاهیم کاربردی اقتصادی و کشاورزی را بر اساس تابع تولید ارائه نمودند.( مجموعه1728شدند. هِگزِم و هِدی )

آبیاری را از دیدگاه اقتصادی مورد بررسی قرار دادند. یکی از موانعی که اغلب بر سر راه (، کم1784راستا، هارگریوز و سامانی )
دارد. های زراعی تطابق نها با روابط حاکم بر پدیدههای اقتصادی قرار دارد این است که روابط مورد استفاده در این تحلیلتحلیل

ی کشت متغیّر است )گیرتس و رائس، های زمانی مختلف در طول دورهد که ارزش آب به هنگام استفاده در بازهدهشواهد نشان می
ی خطی بین مقدار محصول (؛ این در حالی است که برخی پژوهشگران معتقدند که یک رابطه2018؛ مانینگ و همکاران، 2007

 (. 1727؛ دورنباس و قسّام، 1770؛ انگلیش، 1722ارد )استوارت، ی رشد وجود دتولید شده و ارزش آب آبیاری در طول دوره
 ی کشتها در طول دورههای ورودی، بلکه به زمان استفاده از آناز آنجایی که مقدار محصول تولیده شده نه تنها به مقدار نهاده

ت تأثیر متغیّرهای رت دیگر، تولید محصول، تحتواند بسیار پیچیده باشد. به عبانیز بستگی دارد، فرآیند تولید محصولات کشاورزی می
ی کشت قرار دارد )یانگ، ها در طول دورهها و آفات( و زمان وقوع آنبینی نشده )مانند دما، بارش، باد، خاک، بیماریمحیطی پیش

بیاری می آب آ-حصول(. بنابراین، ارزیابی واکنش گیاه به کمبود آب و یافتن بهترین تابع تولید م2014؛ یانگ و لومیس، 2006
کود، راندمان  یی آبیاری، انتخاب گیاهان مناسب برای الگوی کشت، تعیین مقدار بهینهتواند ابزاری دقیق به منظور تعیین برنامه

 ی قیمت آب آبیاری در اختیار کارشناسان قرار دهد. وری آب آبیاری و محاسبهکاربرد و بهره
بع آب، یک مسیر مستقیم جهت افزایش ارزش تولید شده توسط آب است که با مفهوم مدیریّت مصرف در بهره برداری از منا

های اخیر و عدم تعادل در عرضه و تقاضای آب، مدیریّت وری آب شناخته می شود. با توجّه به مشکلات کمبود آب در سالبهره
وری آب را مصرف آب را کاهش داده و بهره مصرف، ایجاد انگیزه، آگاهی و قرار دادن قوانین محکمی که در کنار هم بتوانند

افزایش دهند، امری ضروری است. از جمله ابزارهای کارآمد در مدیریت تقاضا و کاهش مصرف، قیمت گذاری آب است )اوهب 
منابع آب در کشاورزی، همواره نرخی  %70(. این در حالی است که در کشور ما، با وجود مصرف بیش از 1373یزدی و همکاران، 

ها بدون هیچ پرداختی صورت درصد قیمت محصولات بابت مصرف آب از کشاورزان دریافت شده و برداشت از چاه 3تا  1بین 
ی قیمت آب آبیاری، اّولین قدم برای بهینه سازی عمق آب آبیاری بر (. از سوی دیگر، محاسبه1376گیرد )پوران و همکاران، می

 (. 2008، 13وری اقتصادی نیز می باشد )کاپرا و همکارانی مفهوم بهرهگیرندهاساس نسبت سود به هزینه است که در بر
با توجّه به مطالب ذکر شده، هدف از پژوهش حاضر، تعیین قیمت آب آبیاری بر اساس تابع تولید محصول به هنگام اعمال تنش 

 باشد.یدگاه فنّی و اقتصادی میوری آب از دکم آبی و بررسی اثر آن بر بهره

 تحقیق روش
کشت  %120و  100، 20، 60( تحت چهار تیمار آبیاری 14به منظور استخراج تابع تولید محصول، فلفل سبز قلمی )کاپسیکوم آنوم

                                                           
 Cole and Mathews (1923) 

 Mathews and Brown (1938) 

 De Wit (1958) 

 Arkley (1963) 

 Jensen (1968) 

 Hanks (1974) 

 Minhas (1974) 

 Stewart (1977) 

 Hexam and Heady (1978) 

 Doorenbos and Peruit (1977) 

 Doorenbos and Kassam (1979) 

 Hanks and Rasmussen (1982) 

 Capra et al. (2008) 

 Capsicum Annum 
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ی خشک گیاه تعیین شده و سپس بهترین تابع تولید محصول به ی کشت و برداشت محصول، مقدار مادّهشد. پس از پایان دوره
ی قیمت آب آبیاری دست آمده برای محاسبهبه دست آمد. از تابع تولید به 1ه از نرم افزار سیگماپلاتازای مقدار آب مصرفی با استفاد

 آبیاری استفاده شد. آبی یا همان کمو تعیین مقدار آب مصرفی بهینه به هنگام اعمال تنش کم
ته تا سه درصد قیمت محصول در نظر گرفبا توجّه به نکاتی که در بخش مقدمّه ذکر شد، قیمت آب آبیاری در کشور ما، بین یک 

ی قیمت آب آبیاری استفاده شد. روش اوّل که در آن قیمت آب آبیاری بر اساس شود. در این پژوهش از سه روش برای محاسبهمی
 شود: ی یک محاسبه میدرصدی از قیمت محصول بوده و با استفاده از رابطه

(1)  
شود، گونه که مشاهده میباشد. همانمی قیمت محصول  و  یمت آب آبیاری ق که در این رابطه، 

 باشد. ی علمی ندارد و فقط تخمینی از قیمت آب میاین روش پایه
(، قیمت آب 2014میس )( و یانگ و لو2006(، یانگ )1776(، انگلیش و رجا )1770های انگلیش )در روش دوّم، بر اساس پژوهش

ر محاسبه ی زیباشد که با استفاده از رابطهآبیاری تابعی خطی از مقدار محصول تولیدی به ازای آب مصرفی و قیمت محصول می
 شود:می
(2) 

 
 و  مقدار محصول تولید شده  ، قیمت محصول  ، قیمت آب آبیاری  که در آن، 

 باشد. می مقدار آب مصرفی 
ا زی دو بلامانع است چرا که در این مناطق، یا عوامل محیطی تنشدر مناطقی که با کمبود آب مواجه نیستند، استفاده از رابطه

ی کشت وجود ندارد و صد درصد نیاز آبی ات مقدار آب آبیاری در طول دورهوجود ندارند و یا کنترل شده هستند. بنابراین، تغییر
شود. شرایط در مناطق خشک و نیمه خشک و یا مناطقی که با کمبود آب روبرو هستند، ی مراحل رشد، تأمین میگیاه در همه

 شود:هاد میی قیمت آب آبیاری، روش سوّم پیشنمتفاوت است. برای لحاظ کردن اثر تنش آبی در محاسبه
(3 ) 

 
ی تابع تولید محصول دهندهنشان و  قیمت محصول  ، قیمت آب آبیاری  ، ی سه، در رابطه

 باشد. به ازای آب مصرفی می
 های کاشت، داشت و برداشت استخراجدو و سه، تابع هزینهی قیمت آب آبیاری با سه روش ارائه شده در روابط یک، پس از محاسبه

اده آبیاری، مورد استفشد و به همراه تابع تولید محصول به ازای آب آبیاری، در بهینه سازی عمق آب آبیاری به هنگام اعمال کم
 قرار گرفت. 

(4)  
(6)  

 ها ها به ازای آب مصرفی می باشد که در آنتابع هزینه ،6ی چهار، تابع تولید محصول به ازای آب مصرفی و رابطهی رابطه
 ند. باشپارامترهای توابع هستند که برای هر گیاه و در هر شرایط اقلیمی خاص، منحصر به فرد می مقدار آب آبیاری و 

 ه شد:آبیاری، از روابط زیر استفادبرای بهینه سازی عمق آب آبیاری به هنگام کم
(6) 

 
باشد. عمق آبیاری کامل بدین معناست که آب مورد نیاز گیاه به می ی عمق آبیاری کامل نشان دهنده که در آن، 

 هستند.  4ی پارامترهای رابطه و  طور کامل تأمین شود و گیاه دچار تنش نگردد. 
 گیرد:ی زیر مورد استفاده قرار میت محدود باشد، رابطهاگر سطح زیر کش

                                                           
 SigmaPlot 
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(2) 
 

 6ی پارامترهای رابطه و  در شرایطی است که سطح زیر کشت محدود شود.  مقدار آب آبیاری  که در آن 
 هستند. 

 شود:ی عمق آب آبیاری استفاده میبرای محاسبه 8ی اگر منبع آب آبیاری محدود باشد، از رابطه
(8 ) 

 
 باشد. آبیاری میبه هنگام اعمال کم مقدار آب آبیاری  که در آن، 

 شود:محاسبه می 7ی به هنگام محدودیت زمین، عمق معادل آبیاری کامل با استفاده از رابطه
(7) 

 

  آید:ی زیر به دست میز رابطها  که در آن
(10) 

 
 آید:ی زیر به دست میآبیاری(، عمق معادل آبیاری کامل از رابطهبه هنگام محدودیت آب )کم

(11 ) 

 
 شود:به شکل زیر محاسبه می که در آن، 

(12 ) 

 
 آید:به دست می 13ی ود( با استفاده از رابطهشسری )هنگامی که سود با هزینه برابر میعمق آب آبیاری در حالت سربه

(13) 

 
 آید:ی زیر به دست میاز رابطه که در آن 

(14 ) 
 

، 1به دست آمد )کِلِر و کِلِر 16و  16سازی عمق آب آبیاری، راندمان آبیاری و راندمان کاربرد آب با استفاده از روابط پس از بهینه
 (:2000، 3؛ بارکِر و همکاران2003، 2ران؛ سِکلِر و همکا1776

(16 ) 
 

مقدار نفوذ  ، مقدار آب آبیاری  ، مقدار بارش مؤثر  ، مقدار تبخیر و تعرّق  که در آن 
 باشد.می ی آب قدار برگشت به چرخهم و  عمقی 

(16 ) 
 

 باشد.می تبخیر و تعرّق گیاه  و  مقدار محصول تولید شده  که در آن 
بهتر  یآید. برای استفادهدست می ها بهها به ورودیوری از نسبت خروجیوری بسیار وسیع است. به طور کلی، بهرهمفهوم بهره

                                                           
 Keller and Keller (1995) 

 Seckler et al. (2003) 

 Barker et al. (2000) 
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؛ 2003تقسیم نمود )سِکلِر،  3و اقتصادی 2اقتصادی-، فیزیکی1وری، می توان مفهوم آن را به سه بخش فیزیکیاز مفهوم بهره
 آمد:ی زیر به دست وری فیزیکی با استفاده از رابطه(. در این پژوهش بهره2003بارکِر، 

(12) 
 

 باشد. می مقدار آب آبیاری  و  مقدار محصول تولید شده  که در آن، 

 ی زیر استفاده شد:اقتصادی از رابطه-وری فیزیکیی بهرهبرای محاسبه
(18 ) 

 

 باشد. می اری مقدار آب آبی و  ارزش محصول تولید شده  که در آن، 

 محاسبه شد:  17ی وری اقتصادی در این پژوهش با استفاده از رابطهبهره
(17) 

 

 می باشد.   و  ارزش محصول تولید شده  که در آن، 
 

 نتایج و بحث
 است: ست آمده از پژوهش در شکل یک ارائه شدههای به دنتایج حاصل از برازش تابع به داده

 

مأخذ:  -( تحت تیمارهای مختلف آبیاریCapsicum Annumآب آبیاری برای فلفل سبز قلمی )-: تابع تولید محصول1شکل 
 های پژوهشیافته

 

 است:ی زیر ارائه شدههای مشاهداتی در شکل یک، در رابطهتابع تولید برازش داده شده به داده
(20)  

 باشد. می مقدار محصول  و  مقدار آب آبیاری  که در آن، 
ی قیمت آب به دست آورد. نتایج محاسبه 3ی توان قیمت آب آبیاری را از طریق رابطهبا استفاده از تابع تولید به دست آمده می

ریال به  32600است. قیمت محصول در محاسبات این پژوهش، ک، دو و سه در جدول یک ارائه شدهآبیاری با استفاده از روابط ی
 (. 1376است )بر اساس قیمت در بازاردر سال ازای هر کیلوگرم در نظر گرفته شده

                                                           
 Physical Productivity (PP) 

 Physical-Economical Productivity (PEP) 

Economical Productivity (EP) 
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 ( با استفاده از سه روش معرّفی شدهCapsicum Annum: قیمت آب آبیاری برای فلفل سبز قلمی )1جدول 
 قیمت آب آبیاری از روش سوّم  قیمت آب آبیاری از روش دوّم  قیمت آب آبیاری از روش اوّل  مقدار آب آبیاری  محصول مقدار 

 )ریال به ازای هر متر مکعب( )ریال به ازای هر متر مکعب( )ریال به ازای هر متر مکعب( )مترمکعب در هکتار( )کیلوگرم در هکتار(

1/6628 
6/4682 

1826 

3/3281 

1306 

760 

663 

1603 

1126 

1126 

1126 

1126 

6/160162 

7/186032 
1/102626 
6/26261 

4/44620 

3/36164 
4/14007 
2/36663 

 مأخذ: یافته های پژوهش 

ی یک و به صورت سه درصد از قیمت شود، قیمت آب آبیاری که با استفاده از رابطهطور که در جدول یک مشاهده میهمان
ریال به ازای هر متر مکعب(. این روش،  1126باشد )برای هر مقدار محصول و هر عمق آب، ثابت می است،محصول محاسبه شده

ا نشان های محیطی رتواند اثر عواملی مانند عرضه و تقاضا، مقدار محصول، مقدار آب آبیاری و اثر تنشمبنای علمی نداشته و نمی
 ز این روش بسیار کم است. دهد. همچنین، ارزش محاسبه شده برای آب با استفاده ا

ریال به ازای هر متر  7/123های سری یکنواخت، قیمت آب آبیاری را برای گندم (، با استفاده از معادله1371اسدی و همکاران )
(، از ترکیب روش برنامه ریزی خطی و روش بودجه 1373مکعب محاسبه نمودند. در پژوهشی دیگر، اوهب یزدی و همکاران )

وری، قیمت آب نیز ریال به ازای هر متر مکعب محاسبه کردند که با افزایش بهره 1360ه و قیمت آب آبیاری را بندی استفاد
(، میانگین قیمت آب آبیاری گندم برای کل 1374ریال به ازای هر متر مکعب رسید. امیدی و همایی ) 1280افزایش یافته و به 

ریال به ازای هر متر مکعب در  3622به  1328ریال در سال  1036دند که از ی زمانی ده ساله محاسبه کرکشور را در یک بازه
وری، ارزش اقتصادی آب آبیاری را افزایش یافت. در پژوهش دیگری، پوران و همکاران، با هدف حداکثر کردن بهره 1388سال 

ریال به ازای  37224و  4623، 2240، 40608، 14616های آذربایجان غربی، بوشهر، اصفهان، ایلام و سمنان به ترتیب برای استان
های ذکر شده نشان داد که در روشی که دست آمده در جدول یک با نتایج پژوهشهر متر مکعب محاسبه کردند. مقایسه نتایج به

مقدار  تاست )روش سّوم(، قیمت آب کمتر از روشی است که در آن از نسبقیمت آب آبیاری با استفاده از تابع تولید محاسبه شده
 ت.اساست )روش دوّم(. نتایج به دست آمده در جدول یک، در شکل دو نشان داده شدهمحصول به مقدار آب آبیاری استفاده شده

 

مأخذ: -(Capsicum Annum)های مختلف برای فلفل سبز قلمی ی قیمت آب آبیاری به دست آمده از روش: مقایسه2شکل 

 پژوهش های¬افتهی
 

ه دهد کباشد. همچنین روند تابع قیمت نشان می، قیمت آب آبیاری در روش دوّم، بیشتر از دو روش دیگر می2 با توجّه به شکل
(، سبب کاهش قیمت آب 1آبیاریدرصد نیاز آبی )بیش 120درصد و سپس  100درصد نیاز آبی به  20افزایش مقدار آب آبیاری از 

                                                           
 Over Irrigation 
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الی شود. در حان راهکاری برای کاهش مصرف آب، سبب افزایش قیمت آب میآبیاری به عنوشود. به عبارت دیگر، کاربرد کممی
 افتد.درصد نیاز آبی اتفاق می 100شود و قیمت بیشینه آب آبیاری در آبیاری در تغییر قیمت آب دیده نمیکه در روش سوّم، اثر کم

زیر  ی دوّم به قرارای درجهکل دو، تابع چند جملهگذاری آب آبیاری در شتابع برازش داده شده به نتایج حاصل از روش سوّم قیمت
 است:

(21)  
 باشد. می قیمت آب آبیاری و  مقدار آب آبیاری   که در آن 

ابت به های ثکردن مقدار هزینه باشد، با اضافهسازی عمق آب آبیاری، ضروری میها برای بهینهاز آنجایی که تعیین تابع هزینه
است. با توجّه به جدول دو، تابع های ثابت در جدول دو ارائه شده(. هزینه1776ها به دست آمد )انگلیش ، تابع هزینه21ی رابطه
 است. ارائه شده 22ی ها در رابطههزینه

(22)  
 باشد.می ها مجموع هزینه و مقدار آب آبیاری که در آن 

 

 های تولید: هزینه2جدول 

هابندی هزینهطبقه  مقدار هزینه تولید  

ی کشتهای ثابت طول دورههزینه  )ریال به ازای هر هکتار( 
 600000 آماده سازی مزرعه

 200000 تجهیزات آبیاری

 626000 ابزار و وسایل

های ثابتکل هزینه  0001226  

ی کشتهای متغیر طول دورههزینه  )ریال به ازای هر هکتار( 
 230000 بذر

 200000 برداشت

 700000 آبیاری

 200000 کود نیتروژن

های متغیرکل هزینه  2030000 

هامجموع هزینه  3306000 

 های پژوهشمأخذ: یافته                                                        

سازی عمق آبیاری مطابق روابط چهار و پنج فراهم شد. نتایج داشتن تابع تولید و تابع هزینه، امکان تجزیه و تحلیل بهینهبا 
ها معرّفی طور که در بخش موّاد و روشاست. همانسازی عمق آب آبیاری برای محصول فلفل سبز در جدول سه ارائه شدهبهینه

 عمق آب آبیاری در حالت کمبود زمین،  سری، ی عمق آب آبیاری در حالت سربهدهندهشانن  شد، در جدول سه، 
عمق معادل آبیاری کامل  عمق آب معادل آبیاری کامل در حالت کمبود زمین،  عمق آب آبیاری در حالت کمبود آب، 

سازی عمق آب آبیاری برای محصول باشد. همچنین در جدول چهار، نتایج بهینهعمق آبیاری کامل می در حالت کمبود آب و 
متر مکعب در هکتار( سبب شد که  772)  آبیاری به هنگام کمبود آباست. این نتایج نشان داد که اعمال کمفلفل سبز ارائه شده

ا هسری، مقدار سود ناخالص و هزینهست آید. این در حالی بود که در شرایط سربهمیلیون ریال به د 84/170سود ناخالص برابر با 
 03/644ری )سبرابر و سود خالص، منفی شد. بیشترین مقدار آب ذخیره شده حاصل از اعمال کم آبیاری به ترتیب در شرایط سربه

متر مکعب در هکتار( و به  12/622ودیت آب )متر مکعب در هکتار(، به هنگام اعمال عمق معادل آبیاری کامل در شرایط محد
 متر مکعب در هکتار( به دست آمد. 87/187آبیاری )هنگام اعمال کم

 62/0هکتار، حالت عمق معادل به هنگام کم آبیاری  64/0سری سطح قابل کشت با این مقادیر آب ذخیره شده برای حالت سربه
آبیاری حداقل بود ولی سبب شد که سود خالص این افزایش سطح در حالت کم هکتار محاسبه شد. اگرچه 16/0هکتار و کم آبیاری 

میلیون ریال برسد. در شرایطی که محدودیت زمین وجود  4/212با در نظر گرفتن افزایش سطح زیر کشت به حداکثر مقدار یعنی 
از این کار کمتر از حالت آبیاری کامل  متر مکعب در هکتار آب ذخیره کرد امّا سود خالص حاصل 12/622دارد، اعمال کم آبیاری 
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د خالص ی بیشتر آب باشد یا تولید سوبود. بنابراین، اینکه چه عمقی برای آبیاری اعمال شود به این بستگی دارد که هدف ذخیره
 بیشتر باشد. 
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( Capsicum Annumلمی )های مختلف آب آبیاری برای فلفل سبز قها به ازای عمق: تجزیه و تحلیل درآمدها و هزینه9جدول 

 آبی به هنگام اعمال تنش کم

شرایط 
 آبیاری

مقدار آب 
 آبیاری

مقدار 
 محصول

 هاهزینه سود ناخالص

مقدار آب ذخیره 
اس یقشده در 

 آبیاری کامل

 سود خالص

سطح قابل 
کشت با 

آب ذخیره 
 شده

کل سود خالص 
با در نظر گرفتن 
 سطح اضافه شده

)متر مکعب 
 در هکتار(

رم )کیلوگ
 در هکتار(

)میلیون ریال به 
 ازای هر هکتار(

)میلیون ریال به 
 ازای هر هکتار(

 )متر مکعب(
)میلیون ریال به 
 ازای هر هکتار(

 )میلیون ریال( )هکتار(

 

8/642 88/87 32/3 22/6 03/644 376/2- 64/0 662/102 

 

2/664 466 1/12 28/6 12/622 326/11 62/0 627/112 

 

772 73/6088 84/170 

 
 

883/6 87/187 762/184 16/0 378/212 

 

7/1186 88/6664 67/208 882/6 0 8/202 0 8/202 

 

7/1186 88/6664 67/208 882/6 0 8/202 0 8/202 

 

7/1186 88/6664 67/208 882/6 0 8/202 0 8/202 

 های پژوهشمأخذ: یافته
 

گفت که اگر هدف، افزایش سود خالص به ازای مصرف آب باشد، روش کم  توانبا توجّه به نتایج ارائه شده در جدول چهار می
 جوییباشد؛ در حالی که اگر هدف صرفههزار ریال به ازای هر متر مکعب در هر هکتار( روش بهینه می 6/186آبیاری )با سود خالص 

ق معادل آبیاری کامل در شرایط محدودیت در مصرف آب و افزایش سطح زیر کشت با استفاده از آن مقدار آب باشد، بهتر است ازعم
 آب استفاده شود.    

 

 آبی( به هنگام اعمال تنش کمCapsicum Annumسازی عمق آب آبیاری برای فلفل سبز قلمی ): بهینه4جدول 

 شرایط آبیاری

  مقدار آب آبیاری
مقدار کاهش 

 مصرف آب
 سازی )%(رشد درآمدها پس از بهینه سود خالص

 % در هکتار()متر مکعب 
)میلیون ریال به ازای هر 

 هکتار(

)هزار ریال به ازای هر متر مکعب 
 در هر هکتار(

به هنگام محدودیت 
 زمین

به هنگام 
 محدودیت آب

 

8/642 3/64 376/2- 

326/11 

762/184 

8/202 

8/202 

8/202 

4/4-   

 

2/664 4/62 326/11 063/20   

 

772 16 762/184 614/186  8/8  

 

7/1186 0 8/202 82/120   

 

7/1186 0 8/202 82/120 0  

 

7/1186 0 8/202 82/120   

 های پژوهشمأخذ: یافته
 

با استفاده از مشاهدات پژوهش، تابع تولید محصول به ازای مقدار تبخیر و تعرّق نیز به دست آمد. در جدول پنج، مقدار تبخیر و 
طور که در جدول پنج نیز مشاهده است. همانکاربرد آب برای هر تیمار آبیاری ارائه شدهتعرّق محصول، راندمان آبیاری و راندمان 

درصد نیاز آبی به دست آمد. با در سایر تیمارهای آبیاری، راندمان آبیاری 100درصد به هنگام تأمین 100شود، راندمان آبیاری می
درصد نیاز آبی گیاه به  20آبیاری با تأمین ب آبیاری در شرایطی کمدرصد باقی ماند. از طرفی، راندمان کاربرد آ 70همواره بالای 

آبیاری اثر بسزایی بر راندمان کاربرد آب دارد در حالی که بر رسید. این نتایج حاکی از آن است که کم 2/6حداکثر مقدار خود یعنی 
تری آبیاری، راندمان کاربرد آب آبیاری، معیار قابل اعتمادراندمان آبیاری تأثیر محسوس ندارد. بنابراین، برای بررسی ابعاد و اثرات کم

 باشد.  نسبت به راندمان آبیاری می
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 Capsicum): راندمان آبیاری و راندمان کاربرد آب آبیاری برای تیمارهای مختلف آبیاری محصول فلفل سبز قلمی 1جدول 

Annum) 

 راندمان کاربرد آب آبیاری ن آبیاریراندما تبخیر و تعرّق مقدار محصول مقدار آب آبیاری

 )کیلوگرم به ازای هر متر مکعب( - )متر مکعب در هکتار( )کیلوگرم در هکتار( )متر مکعب در هکتار(

1306 1/6628 6/1237 1 3/4 

760 6/4682 3/872 7/0 2/6 

663 1826 2/610 7/0 1/3 

1603 3/3281 8/1443 7/0 3/2 

 های پژوهشمأخذ: یافته

-صولتبخیر و تعرّق همانند تابع تولید مح-داشتن اطلاعات تبخیر و تعرّق در هر تیمار و مقدار محصول شده، تابع تولید محصولبا 
آب آبیاری، استخراج شد. شکل سه، مقادیر تبخیر و تعرّق در هر تیمار آبیاری و تابع تولید محصول به ازای تبخیر و تعرّق را نشان 

 دهد. می
 

 

 ( به ازای تبخیر و تعرّق در تیمارهای مختلف آبیاریCapsicum Annumع تولید فلفل سبز قلمی ): تاب9شکل 
 

ز ی دوّم است که با استفاده اای درجهتبخیر و تعرّق که در شکل سه نشان داده شده، یک تابع چند جمله-تابع تولید محصول
 شود:ی زیر تعریف میرابطه

(23) 14669- 

ی مقدار تبخیر و تعرّق )متر مکعب در هکتار(نشان دهنده ی مقدار محصول )کیلوگرم در هکتار( و نشان دهنده آن  که در
، ، های مختلف آبیاری تبخیر و تعرّق و مقدار محصول تولید شده به ازای عمق-می باشد. با داشتن تابع تولید محصول

مقدار تبخیر و تعرّق در هر عمق آبیاری با حل معکوس محاسبه شد. مقادیر تبخیر و تعرّق، راندمان  و  ، ، 
ن ین جدول نشااست. نتایج اسازی عمق آب آبیاری، در جدول شش ارائه شده آبیاری و راندمان کاربرد آب آبیاری پس از بهینه

سری به دست آمد در حالی که بیشترین راندمان کاربرد آب آبیاری درصد( در حالت سربه76دهد که بیشترین راندمان آبیاری )می
آبیاری محاسبه شد. همچنین مقدار راندمان کاربرد آب آبیاری به هنگام کیلوگرم به ازای هر متر مکعّب( در شرایط اعمال کم 62/6)

 )کیلوگرم به ازای هر متر مکعّب( افزایش یافت.   62/6)کیلوگرم به ازای هر متر مکعّب( به  2/6پس از بهینه سازی از آبیاری کم
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سازی عمق آب آبیاری برای محصول فلفل سبز قلمی : راندمان آبیاری و راندمان کاربرد آب آبیاری پس از بهینه2جدول 

(Capsicum Annum) 

 شرایط آبیاری
 راندمان کاربرد آب آبیاری راندمان آبیاری تبخیر و تعرّق مقدار محصول آبیاریمقدار آب 

 )کیلوگرم به ازای هر متر مکعب( - )متر مکعب در هکتار( )کیلوگرم در هکتار( )متر مکعب در هکتار(

 

8/642 88/87 2/618 76/0 12/0 

 

2/664 466 2/632 76/0 86/0 

 

772 73/6088 2/872 7/0 62/6 

 

7/1186 88/6664 6/787 83/0 62/6 

 

7/1186 88/6664 6/787 83/0 62/6 

 

7/1186 88/6664 6/787 83/0 62/6 

 های پژوهشمأخذ: یافته
 

است. این نتایج نشان داد وری در این پژوهش، در جدول هفت ارائه شدهنتایج به دست آمده از محاسبات قیمت آب آبیاری و بهره
)هزار ریال به ازای هر متر مکعب( رسید. این  44/183آبیاری، قیمت آب آبیاری به حداکثر مقدار خود یعنی ال کمکه به هنگام اعم

درصد نیاز آبی در جدول یک، همخوانی دارد. این نتیجه نشان داد که  20قیمت با قیمت به دست آمده از روش دوّم در تیمار 
شود. به عبارت دیگر، کمبود آب سبب افزایش ارزش اقتصادی آن خواهد کاهش مقدار آب آبیاری سبب افزایش قیمت آن می

ری وآبیاری به دست آمد. مقادیر بهرهکیلوگرم در هر متر مکعب( به هنگام کاربرد کم 1/6وری فیزیکی )شد.همچنین، بیشترین بهره
به دست  04/1متر مکعّب در هر هکتار( و  )هزار ریال به ازای هر 42/171وری اقتصادی نیز به ترتیب فیزیکی و بهره-اقتصادی

 آبیاری این نتیجه حاصل شد.آمد که بر اثر اعمال کم
 

 (Capsicum Annumسازی عمق آب آبیاری برای محصول فلفل سبز قلمی )وری آب پس از بهینه: قیمت و بهره9جدول 

شرایط 
 آبیاری

مقدار آب 
 آبیاری

مقدار 
 محصول

 آبیاری قیمت آب هاهزینه سود ناخالص
نسبت درآمد 

 به هزینه
 وری فیزیکیبهره

وری بهره
 یفیزیک-اقتصادی

وری بهره
 اقتصادی

)متر مکعب در 
 هکتار(

)کیلوگرم 
 در هکتار(

)میلیون ریال به 
 ازای هر هکتار(

)میلیون ریال به 
 ازای هر هکتار(

)هزار ریال به ازای 
 هر متر مکعب(

- 
)کیلوگرم به ازای 

 هر متر مکعب(

ر ریال به ازای )هزا
هر متر مکعب در 

 هر هکتار(

- 

 

8/642 88/87 32/3 22/6 63/66 6/0 12/0 2/6 07/0 

 

2/664 466 1/12 28/6 14/26 3 81/0 3/30 4/0 

 

772 73/6088 84/170 

 
 

883/6 44/183 4/32 1/6 42/171 04/1 

 

7/1186 88/6664 67/208 882/6 06/182 6/36 2/4 83/126 72/0 

 

7/1186 88/6664 67/208 882/6 06/182 6/36 2/4 83/126 72/0 

 

7/1186 88/6664 67/208 882/6 06/182 6/36 2/4 83/126 72/0 

 های پژوهشمأخذ: یافته
 

 نتیجه گیری و پیشنهادهای کاربردی
وهش وری و راندمان کاربرد آب، پژهآبیاری بر بهرآبیاری و بررسی اثرات کمبه منظور تعیین قیمت آب آبیاری در شرایط اعمال کم

و  %60 %20، %100( تحت چهار تیمار آبیاری Capsicum Annumحاضر به انجام رسید. در این پژوهش، گیاه فلفل سبز قلمی )
نیاز آبی گیاه کشت شد و سایر نیازهای کودی و محیطی گیاه به نحوی فراهم شد که عوامل محیطی اثری بر رشد محصول  120%

ی خشک تولید شده، تابع تولید محصول هم به ازای مقدار آب آبیاری و هم به باشند. پس از برداشت و تعیین مقدار مادّهنداشته
آب آبیاری برای تعیین قیمت آب آبیاری با استفاده از روش مبتنی بر تابع -ازای تبخیر و تعرق به دست آمد. از تابع تولید محصول

؛ 1374؛ امیدی و همایی، 2014های پیشین )یانگ و لومیس، . نتایج استفاده از این روش در پژوهش( استفاده شد3ی تولید )رابطه
ز تر بوده و ا( نشان داد که این روش برای مناطقی که با محدودیّت آب و تنش آبی مواجه هستند، مناسب2018، 1امیدی و همایی

                                                           
 Omidi and Homaee (2018) 
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. از تابع آبی و کمبود زمین انجام شدقدار آب آبیاری در شرایط کمسازی مدقّت بیشتری برخوردار است. سپس تحلیلی برای بهینه
. سپس سازی شده استفاده شدهای آبیاری بهینهتبخیر و تعرّق به منظور تعیین مقدار تبخیر و تعرّق برای عمق-تولید محصول

-وری اقتصادیوری فیزیکی، بهرهرهها، بهقیمت آب آبیاری، راندمان آب آبیاری، راندمان کاربرد آب، نسبت درآمدها به هزینه
سازی شده و مشاهده شده، محاسبه شد. نتایج نشان داد که وری اقتصادی برای هر یک از مقادیر آب آبیاری بهینهفیزیکی و بهره

دار خود قآبیاری به حداکثر مفیزیکی و اقتصادی در شرایط کم-های فیزیکی، اقتصادیمقادیر راندمان کاربرد آب آبیاری، راندمان
رسند. از طرفی، مقدار سود خالص حاصل از کم آبیاری، پس از افزایش سطح زیر کشت با استفاده از آب ذخیره شده، بیشتر از می

توان گفت که روش قیمت گذاری آب آبیاری، به ویژه در مناطق خشک و سایر مقادیر آب آبیاری بود. به عنوان جمع بندی می
بیشتری  تواند دقتران بسیار اهمیّت دارد و تعیین تابع تولید محصول به ازای مقدار آب آبیاری مینیمه خشک مانند کشور ما ای

ا کم تواند بآبی میقیمت و یا حسّاس به کمی قیمت آب آبیاری فراهم آورد. همچنین، استفاده از محصولات گرانبرای محاسبه
شود یباشد. بنابراین پیشنهاد مر بسزایی برکاربرد کم آبیاری و طراحی الگوی کشت داشتهتأثی و  ی بین کردن فاصله

اشند بسازی عمق آب آبیاری را برای طراحی الگوی کشت در نظر داشتهریزی آبیاری، نتایج بهینهکه کارشناسان، به هنگام برنامه
عوامل  ها ازاوه بر این، شرایط بازار، قیمت محصول و کمبود نهادهآبیاری به حداقل برسد. علتا خطر افت مقدار محصول بر اثر کم

ری ووری فیزیکی، بهرهمهم دیگری هستند که باید با استفاده از معیارهایی چون قیمت آب آبیاری، راندمان کاربرد آب، بهره
 وری اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرند. فیزیکی و بهره-اقتصادی

 منابع
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