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باشد. ها میه وصول آب بآب و فاضلاب روستایی به طور مداوم با آن سر و کار دارند مسئل هایشرکتکی از مهمترین مشکلاتی که ی
ت باشد. با توجه به این واقعیت، در این تحقیق تلاش شده اسبها میها آبمنبع تامین اعتبار لازم برای فعالیت این شرکت مهمترین

مقاله ..ردیگ قراری بررس مورد آق قلا شهرستان روستایی وفاضلاب آب شرکت مشترکین بهایآب قبوض پرداخت بر مؤثر عوامل
ی دهد  د بررسی قرار معلل تاخیر در پرداخت آب بهای مصرفی مشترکین آب و فاضلاب روستایی در شهرستان آق قلا را مورر حاض

مشترکین آب روستایی شهرستان آق  آماری، ةعجام. شد استفاده پاسخگویان نگرش بررسی جهت پیمایشی روش از پژوهش، این در
. برای سنجش پرسشنامه ها که می باشد مشترک4843اخت نکرده اند به  تعداد قلا که سه دوره قبوض آب بهای خود را پرد

ل تاخیر در بین علهای پژوهش نشان می دهد که یافتهگرفت. بصورت محقق ساخته می باشد پایایی و روایی آنها مورد تایید قرار 
 درآمد سطح بودن پایین،  وصول کنترلی های مکانیزم نبودن آمد کارپرداخت آب بهای مصرفی و مولفه های تعریف شده برای آن )

 موقعیت،   پرداخت مکانیزمهای نبودن مناسب،  کنتور قرائت دوره بودن طولانی،  وصولی مبلغ بودن دقیق به مشترکین اعتماد عدم، 

و عدم ارائه خدمات عدم تحلیل مناسب الگوریتم های درآمدی ، عدم توجه مامور قرائت کنتور ،  دولتی مشترکین از برخی اعتبار و
 .(رابطه معنی داری وجود داردمطلوب

 

  مشترک ، دوره قرائت ، قبوض آب بها ، شرکت آبفار :های کلیدیواژه
  



 مقالات دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب

622 

 مقدمه

باشد. دار تأمین منابع آبی موردنیاز بخش روستایی میترین مؤسسه رسمی عهدهعنوان عمده شرکت آب و فاضلاب روستایی به
بخشد تعیین مقصد و داشتن برنامه برای وصول به آن غایت است. جایگاه بخش آب و ا و مفهوم میآنچه به حیات جامعه معن

،  فرهنگی  فاضلاب روستائی با عنایت به تفکیک وظایف دولت در حوزه های چهارگانته امور حاکمیتی ، امور تصدیهای اجتماعی
از وظایف مهم دولت درحوزه امور زیربنایی است که موجب تقویت  و خدماتی ، امور زیربنائی و امور تصدیهای اقتصادی بعنوان یکی

موقع قبوض سبب حرکت شرکت آب و فاضلاب در مسیر خودکفایی پرداخت بهزیر ساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می گردد 
ان ضروری ت قبوض روستاییگردد. لذا آگاهی از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد پرداخ و تضمین تداوم فعالیت این مؤسسه در کشور می

 های عملی مناسب یاری دهد.ریزان این بخش باشد و آنها را در اتخاذ راهبردتواند راهنمای مناسبی برای برنامهاست و می
با توجه به دولتی و خدماتی بودن و وضعیت تراز مالی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان و ضرورت بهبود وضعیت بیلان 

فار از سوی های مترتب بر شرکت آبتبع آن، هزینههای مشترکین و بهعنوان بنگاه اقتصادی و همچنین روند فزاینده خواستهمالی به
 سو و ضرورت کاهش مخاطراتتوجهی از کل جمعیت استان را به خود اختصاص داده اند از یکمشترکین روستایی که سهم قابل

دهی بها و افزایش میزان رضایت مشترکین از طریق خدماتبازپرداخت بدهی آبیا عدمهای غیرمجاز، دیرکرد و ناشی از انشعاب
منظور ارانه راهکارهای عملی بهبود تراز مالی و ارتقای جایگاه فعلی شرکت با حفظ حقوق مناسب از سوی دیگر ، پژوهش حاضر به

 شود. قلا انجام میو جلب مشارکت و رضایت مشتریان شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان آق 
 بیان مسئله

آب یک منبع طبیعی کمیاب و حیاتی و در عین حال تجدید شونده استکه انسان به طور مستمر و در هر زمان و مکان به آن نیار 
دارد آب همچنین یک  کالای با ارزش و غیر قابل جایگزین در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است.آب نقش حیاطی در آمایش 

ین بر عهده داشته و زیر ساخت توسعه سایر بخشها است و بالاخره آب یکی از  مهمترین مولفه ها در حفظ و تعادل و پایداری سرزم
ی بخش وری سایر منابع استرشد و توسعهتکوسیستم و محیط زیست است.و سبب ارتقاء شاخصهای زندگی و موجب بهبود بهره

ی جوامع، رویکرد به عدالت اجتماعی و توسعه عمومی، رفاه مردم و در نهایت توسعهآب و فاضلاب منجر به ارتقای سطح بهداشت 
وجه باشد.. با تهای انسانی و اجتماعی میی فعالیتپایدار خواهد شد و این امر عامل گسترش و فراهم نمودن زمینه برای توسعه

یر و یا باشد، لذا تأخرسانی به مشترکین میخدمات های ناشی ازبه اینکه یکی از منابع سرمایه یک شرکت، میزان بازپرداخت
 سودآوری یک مؤسسه داشته باشد.تواند نقش مؤثری در ناموزونی مالی و عدمپرداخت بدهی میعدم

 ضرورت و اهمیت موضوع

ی از برداربهرهدر کشور خشک و کم آب ایران آب همواره از جایگاه ارزشی و تقدسی زیادی برخوردار بوده است .حفظ منابع آبی و 
وری از (همچنین وضعیت اقلیمی مان باعث شده تا استحصال و بهره1372شود)قدیمی،آن به عنوان وظیفه دینی وملی قلمداد می

منابع آب بویژه آب شرب موضوع ویژه ای به شماره آید از طرفی تغیر در محیط اجتناب ناپذیر است ،سازمانها امروز نیاز فزاینده به 
ها را به سمت فعال کردن پتانسیل های خود هدایت می کند تا به شرایط محیط کار و دانش دارند واز این رو سازمان نوعی آگاهی

تواند موجب عدم توسعه شبکه آب و فاضلاب روستایی شود. بنابراین بیندیشند قصور در پرداخت بدهی از سوی مشترکین، می
 پرداخت بدهی مشترکینی و سودآوری عوامل تأثیرگذار بر تأخیر و یا عدمورضروری است که این شرکت در جهت افزایش بهره

را مورد بررسی قرار دهد. بسیاری از مشترکین روستایی درآمد ماهانه ندارند چرا که اکثر روستائیانی که به کار کشاورزی مشغولند، 
از نظر سطح تحصیلات و آگاهی مورد ارزیابی قرار شود و یا باید صورت سال زراعی و یا چند دوره در سال عاید میدرآمدشان به

های مشترکین داشته باشد. از سوی دیگر، میزان امکانات برای تواند نقش مؤثری در جهت کاهش معوقهگیرند. مسلماً آگاهی می
تاییان از وجود روس پرداخت قبوض نظیر استفاده از تلفن، اینترنت، پست بانک، عابر بانک و سایر خدمات دیگر و نیز میزان آگاهی

عملی  منظور ارانه راهکارهایتواند گامی مؤثر در این بررسی باشد. پژوهش حاضر بهی استفاده از آنها نیز میچنین امکاناتی و نحوه
بهبود تراز مالی و ارتقای جایگاه فعلی شرکت با حفظ حقوق و جلب مشارکت و رضایت مشتریان شرکت آب و فاضلاب روستایی 

 نماید.بودن طرح پژوهشی حاضر را توجیه مید که این موضوع، ضرورت اجرا و اقتصادیانجام ش
 مدل مفهومی تحقیق
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 دهند،بروزمی نارضایتی ازخود هنگام کنندگان مصرف که را متفاوتی اعمال تمامی که است اصطلاحی کننده مصرف آمیز شکایت رفتار

 کالا مصرف سطوح یا کاهش رابطه یک قطع در کننده مصرف انتخاب به یرفتارخروج   2006اس، ومیشل سی )جان .گیرد دربرمی

 وکارکنان مشتریان معطوف را خود توجه موفق خدماتی هایسازمان( 2006اس، ومیشل سی )جان .گردد می اطلاق خاص خدمت یا

  .کنند می درک را خدمت و سود زنجیره آنها .نمایند می
 این حلقه 6 زند می پیوند کارکنان و مشتریان خشنودی و رضایت با را خدماتی هایانسازم سود که است ای بگونه این زنجیره

 وفادار مشتریان وجود-4 بیشتر، باارزش خدماتی ارائه -3 راضی، و مولد کارکنان وجود-2  داخلی، خدمت کیفیت-1  زنجیره شامل

 (1731)کاتلر، .باشد می سالم خدمات ارئه از حاصل سود و رشد -6 خشنود،و و
آب و فاضلاب روستایی استان  شرکت در آب بها قبوض موقع به بهای پرداخت در تأخیر علل مهمترین تعیین تحقیق این اصلی مساله

 .است شده گیری بهره ذیل مفهومی مدل از وبدین منظور است بوده گلستان)شهرستان آق قلا(
 

 
 (1شکل)

 

قبوض آب بها در بین مشترکین آب و فاضلاب روستایی  اخیر در پرداختارد به بررسی علل تر قصد دبر این اساس پژوهش حاض
شهرستان آق قلا رابطه بین صفات مشترکین  و ویژگیهای ارائه خدمت با  پرداخت به موقع قبوض آب بها در امور شهرستان آق 

 ده است.بصورت زیر تدوین ش قلا شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان بپردازد در راستای این هدف فرضیه های پژوهش
 .شود می وصول در تاخیر باعث شرکت در مطالبات وصول کنترلی هایمکانیزم نبودن آمد ( کار1
 .شود می قبوض آب بها موقع به پرداخت عدم باعث درآمد سطح بودن ( پایین2

 .شود می اختپرد در تاخیر به منجر شرکت طرف از وصولی مبلغ بودن دقیق به مشترکین اعتماد ( عدم3

 . شود می پرداخت در تاخیر به شود(منجر می وصولی مبلغ افزایش باعث کنتور)که قرائت دوره بودن ( طولانی4

 .شود می پرداخت در تاخیر باعث بانکها( طریق )از پرداخت مکانیزمهای نبودن ( مناسب6

 سوی این از پرداخت در تاخیر به منجر باشد می ونیقان های اهرم اعمال مانع که دولتی مشترکین از برخی اعتبار و ( موقعیت6

 .گردد می مشترکین
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 ( عدم تحلیل مناسب الگوریتم های درآمدی منجر به تاخیر در پرداخت می شود.2
 ( عدم توجه مامور قرائت کنتور هنگام کنتورخوانی و توزیع قبوض منجر به تاخیر در پرداخت می شود.8
 به تاخیر در پرداخت می شود. ( عدم ارائه خدمات مطلوب منجر7

 مبانی نظری تحقیق
 معرف مطالبات از مشتریان است که در نتیجه فروش یا"حسابهای دریافتنی تجاری"مطالبات مشترکین یا در اصطلاح حسابداری 

زایی س ارائه خدمات ایجاد شده است.وصول مطالبات در سازملنهایی که سامانه فروش فروش آنها به صورت تعهدی استنقش به
مطالبات در سازمانهایی که سامانه ی فروش آنها به صورت تعهدی است نقش به سزایی در مدیریت نقدینگی سرمایه در گردش 
عملیات و تامین منابع هزینه ای دارد.بدیهی است هرچه فاصله زمان بین فروش و دریافت مطالبات کوتاه تر باشد موجب بهبود 

دش عملیات می شود و در صورتیکه دوره وصول مطالبات طولانی تر باشد باید انتظار آشفتگی مدیریت نقدینگی و سرمایه در گر
مالی و کاهش ارزش ریالی مطالبات را با توجه به روند افزایش نرخ تورم داشتشرکتهای آب و فاضلاب با طیف وسیعی از مشترکین 

وثیقه و پشتوانه دریافت می شود،این موضوع سبب می در گروههای مختلف مواجه هستند و بهای فروش ،پس از مصرف و بدون 
شود که برخی از مشترکین به دلایل گوناگون از پرداخت بدهی خود امتنائ کرده و زمینه بروز مشکلات متعدد فراهم می 

ط یشود.شرکتهای آب و فاضلاب درصورتی قادر خواهند بود به تمامی هدفها و وظیفه های مشخص شده نایل شوند که در شرا
متعارف ، تمامی کنتورها قرائت شده و کلیه مشترکین قبوض مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و صولی ها به میزان 

(حقوق شهروندی یکی از مولفه های حقوق انسانی و مدنی مردم در جامعه 1372صد در صد فروش برسد. )محمودآبادی و قنادی ، 
انون مسئولیت دارند و باید پاسخگو باشند قانون نیز باید به نحوی تدوین گردد که آزادیهای است همان قدر که مردم در برابر ق

فردی و اجتماعی را تامین و تضمین نماید.شرکتهای آب و فاضلاب به عنوان بزرگترین خدمت دهنده تامین و توزیع در این راستا 
یک عامل برون سازمانی ،اولین و قابل اتکاترین حامیان شرکتهای  (مشترکین به عنوان1376مسئولیتی مهم را برعهده دارند.)دشتی ،

آب و فاضلاب هستند مشتریان شرکتهای آب و فاضلاب ، عموم آحاد جامعه را مشمول می شود و انجام رصالت سازمانی ، حفظ 
آب و  نها با شرکتهایمنابع آبی و حرکت بسوی بنگاه داری اقتصادی منوط به کسب رضایت مشتریان ،جلب اعتناد و همدلی آ

 (1372فاضلاب است.)محمودآبادی و قنادی ، 

 (فاصله زمانی پرداخت صورتحساب1
خانوارهایی که با فاصله زمانی کم تر صورتحساب خود را دریافت می کنند ساختار طعرفه ای و رابطه بین صورتحساب دریافتی و 

تری نشان می دهند، زیرا زمان کمتری برای به فراموش سپردان میزان مصرف خود را بهتر درک کرده و نسبت به آن واکنش بیش
مبلغ صورتحساب قبلی دارند از طرف دیگر ، مصرف کننده هایی که در دوره زمانی طولانی تری صورتحساب با مبلغ بیشتری 

 (1376ی،ر و داودآباددریافت می کنند ممکن است بلافاصله بعد از دریافت صورتحساب واکنس زیادی از خود نشان دهند.)سجادی ف

 مطالبات وصول های شیوه (بررسی2

همان  به باشیم عقب مطالبات وصول امر در میزان هر به .دارد مشترکین رضایت تامین به مستقیم نسبت مطالبات وصول میزان
شود  تلاش باید تر لیاصو و تر دقیق بیشتر، های پیگیری با رو، این از . کنیم جلب را مشترکان رضایت نتوانیم است ممکن میزان

اگر  .شود مشترکان و مردم نارضایتی موجب نباید انرژی بهای و مطالبات وصول امر در تلاش .شود دریافت مشترکان از مطالبات
رغبت  با نیز مشترکان کنند، منتقل مشترکان و مردم به کارآمد های باشیوه را دریافتی انرژی بهای مصرف موارد ها عمومی روابط
 سرویس و ها طرح اجرای امکان انرژی بهای و صورتحساب موفق به پرداخت ، مسلم قدر . بود خواهند اقدام آن پرداخت به نسبت

 1384 شهردار، .کند می ایجاد را تاسیسات بهتر نگهداری

 مطالبات وصول (پیگیری9
 اقدامات از متشکل ندتوا می ، دریافتنی های حساب وصول بندی زمان راستای در ، شرکت مطالبات وصول برنامه

 :باشد زیر

 دریافتنی های حساب وضعیت بررسی .1

 .است رسیدن حال در آنها بدهی رسید سر که مشتریانی به نامه رسالا .2
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 . بدهی تاریخ انقضای زمان از قبل مشتریان به تلفنی یادآوری .3

 .معوق های حساب برای حقوقی اقدام به تهدید .4

 .معوق های حساب مورد در حقوقی اقدام .6

مشکوک  مطالبات درصد تقلیل ، وصول دوره متوسط شدن کوتاه ، فروش کاهش به گرایش مطالبات وصول خشن برنامه کی
فروش،  افزایش به منجر شده تلطیف و نرم وصول برنامه هکدیگری  طرف از .داشت خواهد وصول های هزینه افزایش و الوصول
 .خواهد وصول های هزینه کاهش هم شاید و الوصول مشکوک های بحسا درصد رشد مطالبات، وصول دوره متوسط شدن طولانی

 روش شناسی تحقیق
 باشد.ها  از نوع  توصیفی میتحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع  کاربردی و به لحاظ جمع آوری داده

 ( :ای و غیرهت ) میدانی، کتابخانه( روش گردآوری اطلاعا1
مع ها و ...( و جهت جها، مقالات و پایان نامهقیق، از روش کتابخانه ای )از قبیل کتاببه منظور گردآوری اطلاعات بخش ادبیات تح

 های آماری از روش میدانی استفاده می گردد.آوری داده

 : هده ، کارت آزمون ، فیش و غیره (( ابزار گردآوری اطلاعات ) پرسشنامه ، کارت مصاحبه ، کارت مشا2
 خصوص در و ارائه متخصص نفر 10 به آنرا پرسشنامه روایی نمودن مشخص است. برای سشنامهپر هاداده گردآوری اصلی ابزار

 مورد خصیصه و گیرد می اندازه را تحقیق نظر مورد متغیرهای و دهد می پوشش تحقیق را دامنه کل پرسشنامه محتوای آیا اینکه

 5 که چرا شد واقع مفید بسیار پرسشنامه روایی تائید در آنان پیشنهادات و نظرات اصلاحی و شد حاصل اطمینان سنجد می را نظر

 و مجرب استاد یک و دانشگاهی اساتید از نفر دو مشترکین، از دونفر صنعت آب و فاضلاب، در متخصص و خبره افراد این از نفر
 .بودند نموده نظر اظهار آمار در متخصص

 .باشدمی پرسشنامه بالای اتکاء قابلیت نشانگر که آمد بدست 0/9 کرنباخ ایآلف ضریب SPSS افزار  نرم از استفاده با پرسشنامه پایایی

 حجم نمونه و روش نمونه گیری ( 49
مشترک می باشد که مشترکینی که بش از سه دوره قبوض آب بهای خود  22661تعداد کل مشترکین امور آبفار شهرستان آق قلا 

نفر خواهد  362شترک بوده که با توجه به جدول کرجسی و مورگان تعداد نمونه م 4843را پرداخت نکرده اند )حجم جامعه( بالغ بر 
نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که به  372بود و با توجه به اینکه ممکن بود برخی از پرسشنامه ها برگشت داده نشود تعداد 

ارتباط بین سوالات پرسشنامه و  1دول پرسشنامه برگشت داده شد.ج 361. و از این تعداد روش تصادفی ساده انجام گرفت
 .سوالات/فرضیات تحقیق را نشان می دهد

 
 (تناظر سوالات پرسشنامه و سوالات/فرضیات تحقیق1جدول)

 سوالات مفاهیم متناظر بخشهای پرسشنامه

 6-1الی 1-1 مشخصات مشترک ویژگیهای جمعیت شناختی

 6-2الی  1-2 مطالبات وصول کنترلی مکانیزمهای ننبود آمد سنجش کارسوالات مرتبط با شاخص  فرضیه اول

 11-2الی  6-2 درآمد سطح بودن سنجش پایینسوالات مرتبط با شاخص  فرضیه دوم

 16-2الی  12-2 شرکت طرف از وصولی مبلغ بودن دقیق به مشترکین اعتماد سنجش عدمسوالات مرتبط با شاخص  فرضیه سوم

 20-2الی  12-2 شود( می وصولی مبلغ افزایش باعث کنتور)که قرائت دوره بودن سنجش طولانیسوالات مرتبط با شاخص  فرضیه چهارم

 24-2الی  21-2 بانکها( طریق )از پرداخت مکانیزمهای نبودن سنجش مناسبسوالات مرتبط با شاخص  فرضیه پنجم

 فرضیه ششم
 های اهرم اعمال مانع که دولتی مشترکین از برخی اعتبار و سنجش موقعیتسوالات مرتبط با شاخص 

 باشد می قانونی
 27-2الی  2-26

 33-2الی  30-2 سنجش عدم تحلیل مناسب الگوریتم های درآمدیسوالات مرتبط با شاخص  فرضیه هفتم

 38-2الی  34-2 سنجش عدم توجه مامور قرائت کنتور هنگام کنتورخوانی و توزیع قبوضسوالات مرتبط با شاخص  فرضیه هشتم

 46-2الی  37-2 عدم ارائه خدمات مطلوب سنجشسوالات مرتبط با شاخص  نهمفرضیه 
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 . یافته های پژوهش 4

 ها. تجزیه و تحلیل توصیفی داده4-1

 توزیع فراوانی نمونه بر حسب نوع مشترک. - - 

برای  21و  12و  323یب گردد، فراوانی مشترکین بر حسب نوع در نمونه مورد مطالعه به ترت( مشاهده می1همانطور که در جدول )
 (.1کاربریهای خانگی و تجاری و سایر می باشد)
 کاربری مشترکین نوع: فراوانی نمونه به تفکیک 14جدول 

 درصد تجمعی درصد تعداد جنسیت

 6/87 6/87 323 خانگی
 2/74 2/4 12 تجاری
 100 8/6 21 سایر
  100 361 کل

 

 
 فراوانی مشترکین  با کاربری مختلف : 1نمودار 

 

 توزیع فراوانی نمونه بر حسب سن.  - - 

دهد که نتایج حاکی از آن است که از مجموع  ( فراوانی و درصد افراد پاسخ دهنده در تحقیق را بر اساس سن نشان می2جدول)
 (.2)نمودار اندسال سن داشته 60تا  46نفر  161سال و  46تا  30نفر بین 167سال،  30نفر زیر  31نفر پاسخگو،  361

 

 : فراوانی نمونه به تفکیک سن کارکنان 2جدول 

 درصد تجمعی درصد تعداد سن)سال(

 6/8 6/8 31 30زیر 

 4/66 8/46 167 46تا  30
 100 6/44 161 60تا  46

  100 361 کل
 

 
 : فراوانی مشترکین  با سنین مختلف 2نمودار 

 

خانگی

تجاری

سایر

30زیر 

45تا 30

60تا 46
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 ضیه هاتجزیه و تحلیل فر. - - 

درصد از پاسخگویان کاملا  36,48مطالبات   وصول در تاخیر در مطالبات وصول کنترلی مکانیزمهای نبودن آمد تاثیر کاردرخصوص 
 درصد کاملا مخالف هستند 2,26درصد مخالف و  18,84درصد موافق و  36,62موافق  و 

می قبوض آب بها موقع به پرداخت عدم باعث مشترکین درآمد سطح بودن پایینها حاکی از این است در این خصوص که یافته
 درصد کاملا مخالف هستند.6,07درصد مخالف و  13,86درصد موافق و  38,23درصد از پاسخگویان کاملا موافق  و  41,83 شود

 در خیرتا به منجر شرکت طرف از وصولی مبلغ بودن دقیق به مشترکین اعتماد آماری در این خصوص که عدمطبق داده های 

درصد کاملا  11,71درصد مخالف و  16,70درصد موافق و  34,02از پاسخگویان کاملا موافق  و  درصد 32,12 شود می پرداخت
 مخالف هستند.

 36,84شود می پرداخت در تاخیر به منجر شود(می وصولی مبلغ افزایش باعث )که کنتور قرائت دوره بودن اینکه طولانیدرخصوص 
 درصد کاملا مخالف هستند. 8,86درصد مخالف و  14,76درصد موافق و  37,34یان کاملا موافق و صد از پاسخگودر

 می پرداخت در تاخیر باعث بانکها( طریق )از پرداخت مکانیزمهای نبودن که مناسبیافته ها حاکی از این است در این خصوص 

 درصد کاملا مخالف هستند.16,70درصد مخالف و   16,70 و درصد موافق 40,12درصد از پاسخگویان کاملا موافق  و 26,04شود 
 باشد می قانونی های اهرم اعمال مانع که دولتی مشترکین از برخی اعتبار و خصوص که موقعیتطبق داده های آماری در این 

درصد موافق و  32,12درصد از پاسخگویان کاملا موافق  و  36,18گردد  می مشترکین سوی این از پرداخت در تاخیر به منجر
 درصد کاملا مخالف هستند.10,80درصد مخالف و  16,70

 که عدم تحلیل مناسب الگوریتم های درآمدی منجر به تاخیر در پرداخت می شودیافته ها حاکی از این است در این خصوص 
 املا مخالف هستند.درصد ک11,71درصد مخالف و  16,27درصد موافق و  32,40درصد از پاسخگویان کاملا موافق  و  34,70

که عدم توجه مامور قرائت کنتور هنگام کنتورخوانی و توزیع قبوض منجر به تاخیر در طبق داده های آماری در این خصوص 
درصد کاملا  8,86درصد مخالف و  16,70درصد موافق و  36,18درصد از پاسخگویان کاملا موافق  و  37,06 پرداخت می شود

 مخالف هستند.
درصد از پاسخگویان کاملا  42,07اینکه عدم ارائه خدمات مطلوب منجر به تاخیر در پرداخت می شود. ر خصوص همین طور د

 درصد کاملا مخالف هستند. 4,77درصد مخالف و  8,86درصد موافق و  37,06موافق  و 
درصد 77با اطمینان  01/0از  در بررسی فرضیه های پژوهش با توجه به آزمون آماری خی دو انجام شده و سطح معناداری کوکتر

می توان نتیجه گرفت که تمام فرضیه های مطرح شده در  6و فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار منعکس شده در جدول شماره 
این پژوهش تایید شده است پس می توان گفت بین علل تاخیر در پرداخت آب بهای مصرفی و مولفه های تعریف شده برای آن 

 وصولی ، طولانی مبلغ بودن دقیق به مشترکین اعتماد درآمد ، عدم سطح بودن ، پایین وصول کنترلی مکانیزم های دننبو آمد )کار

دولتی ، عدم تحلیل مناسب  مشترکین از برخی اعتبار و پرداخت ،  موقعیت مکانیزمهای نبودن کنتور ، مناسب قرائت دوره بودن
 ائت کنتور و عدم ارائه خدمات مطلوب(رابطه معنی داری وجود داردالگوریتم های درآمدی ، عدم توجه مامور قر
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 . فراوانی مشاهده شده و فراوانی مورد انتظار در بررسی فرضیه ها 1جدول 

 فرضیه

 کاملا مخالفم مخالفم موافقم کاملا موافقم
 فراوانی

مشاهده 
 شده

 فراوانی
مورد 
 انتظار

 تفاوت
 فراوانی

 فراوانی
مشاهده 

 هشد

 فراوانی
مورد 
 انتظار

 تفاوت
 فراوانی

 فراوانی
مشاهده 

 شده

 فراوانی
مورد 
 انتظار

 تفاوت
 فراوانی

 فراوانی
مشاهده 

 شده

 فراوانی
مورد 
 انتظار

 تفاوت
 فراوانی

 نبودن آمد کار

 مکانیزم های

  وصول کنترلی
133 42,26 132 41,26 68 -22,26 28 -62,26 

 سطح نبود پایین

 درآمد
161 60,26 138 42,62 60 -40,26 22 -68,26 

 اعتماد عدم

 به مشترکین

 مبلغ بودن دقیق

 وصولی

134 43,26 123 32,26 61 -27,26 43 -42,26 

 دوره بودن طولانی

 کنتور قرائت
133 42,26 142 61,26 64 -36,26 32 -68,26 

 نبودن مناسب

 مکانیزمهای

 پرداخت

74 3,26 146 64,26 61 -27,26 61 -27,26 

 اعتبار و موقعیت

 مشترکین از برخی

 دولتی

122 36,26 134 43,26 61 -27,26 37 -61,26 

عدم تحلیل مناسب 
الگوریتم های 

 درآمدی

126 36,26 136 44,26 62 -33,26 43 -42,26 

عدم توجه مامور 
 قرائت کنتور

141 60,26 122 36,26 61 -27,26 32 -68,26 

عدم ارائه خدمات 
 مطلوب

120 27,26 141 60,26 32 -68,26 18 -22,26 

 

 گیرینتیجه
محدودیت منابع از یک سو و از سوی دیگر گسترس و افزونگی نیازها و تقاضاها مدیران را ناگزیر به بهره گیری  پژوهش، طبق رب

از ابزارها و انضباط های حقوقی ،اقتصادی و حسابداری برای کنترل و استفاده بهینه از منابع و پاسخگویی به هنگام و هدفمند به 
فاضلاب به عنوان یک صنعت خاص دارای فرایندهای پیچیده عملیاتی گستردگی بعد جغرافیایی و تقاضاها می سازدصنعت آب و 

محدودیت های منابع مالی و سرمایه گذاری است و برای افزایش کارآمدی در انجام وظایف و حصول اطمینان از پیشرفت فعالیتها 
وامل موثر بر درآمدهای شرکت یکی از راههای مهم در این در سطح مختلف به مراقبتهای مستمر نیاز دارد بنابراین شناسایی ع

  .زمینه است
تمام فرضیه های مطرح شده در این پژوهش تایید شده است پس می توان گفت بین علل  :گفت توان می کلی گیری نتیجه در

 بودن ، پایین وصول کنترلی مکانیزم های نبودن آمد تاخیر در پرداخت آب بهای مصرفی و مولفه های تعریف شده برای آن )کار

 مکانیزمهای نبودن کنتور ، مناسب قرائت دوره بودن وصولی ، طولانی مبلغ بودن دقیق به مشترکین اعتماد درآمد ، عدم سطح

دولتی ، عدم تحلیل مناسب الگوریتم های درآمدی ، عدم توجه مامور قرائت کنتور  مشترکین از برخی اعتبار و پرداخت ،  موقعیت
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 .ارائه خدمات مطلوب(رابطه معنی داری وجود دارد و عدم

 پیشنهادات پژوهش
با توجه به اینکه رضایت از تکریم و پاسخگویی به شکایات  تاثیر مثبت و معنی داری بر روی پرداخت به موقع قبوض دارد، لذا می 

عات و یی مناسب و به موقع مراجبایست برای بهبود ساختار سیستم خدمات مشترکین و آموزش مسئولین مربوطه جهت پاسخگو
تلاش برای رفع مشکلات آنان در راستای افزایش رضایتمندی مشترکین به طور مستمر توسط شرکت آبفار اقدامات لازم صورت 
گیرد.همچنین کمبود نقدینگی شرکت که یکی از دلایل آن عدم پرداخت به موقع بهای مصرفی توسط مشترکین می باشد، سبب 

رایی واحدهای خدمات مشترکین، اتفاقات و عملیات جهت سرویس دهی مطمئن و به موقع به مشترکین و در نتیجه پایین بودن کا
نارضایتی مشترکین می گردد. از آنجاییکه عوامل فرهنگی رابطه مثبت و معنی داری با پرداخت به موقع قبوض دارد، بنابراین 

وم مشارکت مردم در تامین هزینه خدمات و دلایل آن  و همچنین شفاف برنامه ریزی جهت افزایش آگاهی مشترکین در مورد لز
سازی هزینه ها و درآمد های شرکت سبب افزایش انگیزه و تمایل مشترکین برای پرداخت به موقع قبوض و در راستای آن امکان 

 ارائه خدمات مناسب تر شرکت آبفار به مشترکین می گردد.
قبض رابطه مثبت و معنی داری با پرداخت به موقع قبض دارد، به عبارت دیگر مشترکینی که  با توجه به اینکه دریافت به موقع

قبض خود را به موقع دریافت می کنند در مقابل مشترکینی که قبض خود را به موقع دریافت نمی کنند خوش حساب تر می باشند 
 دقت بیشتری در قرائت و توزیع قبوض صورت پذیرد

ایت از کمیت و کیفیت خدمات آبرسانی تاثیر مثبت و معنی داری با پرداخت به موقع قبوض آب بها دارد و با توجه به اینکه رض
همچنین با توجه به آمار توصیفی،مشترکین مهمترین دلایل عدم رضایت کمیت آب را تعداد دفعات قطع آب و مدت زمان قطع 

بدحساب بالاتر از مشترکین خوش حساب می باشد( به دلیل آب) میانگین تعداد دفعات و مدت زمان قطع آب برای مشترکین 
قدیمی بودن و فرسودگی پمپ ها، دبی پایین و از کار افتادن پمپ ها به دلیل قطع جریان برق بخصوص در فصل تابستان اعلام 

د، بنابراین ماسه اعلام کردنکردند و از طرفی دیگر مهمترین دلایل عدم رضایت از کیفیت آب را وجود کلر زیاد و رسوباتی مانند گچ، 
 ضروری است تا شرکت آبفار در جهت برطرف کردن این مشکلات و بهبود کمیت و کیفیت آب بررسی های  لازم را انجام دهد.

 

 منابع
(راهنمای جامع مدیریت مالی و اقتصادی صنعت آب و فاضلاب ، چاپ اول تهران ،موسسه 1372داوود آبادی محمد و قنادی مجید)

 ی هنری پویه مهر اشراق.فرهنگ
 1،ص666(.صرفه جویی ، شهراب،سال نوزدهم،نیمه دوم خرداد ماه،شماره1376دشتی علیرضا.)

(اقتصاد آب شهری کاربرد تئوریها نظریه ها و سیاست گذاری  های اقتصادی در صنعت 1376سجادی فر سیدحسین و داودآبادی محمد)
 آب و فاضلاب، چاپ اول ، اراک نشر نویسنده

(شناسایی عوامل موثر ئر وصول مطالبات در بالا بردن درآمد شرکت توزیع نیروی برق زابل،پایان نامه کارشناسی 1382هردار ، شاهرخ)ش
 ارشد مدیریت اجرایی، تهران موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.

 32،ص608(.آب الفبای زندگی ، شهراب،سال شانزدهم،نیمه اول مهر ماه،شماره1372قدیمی پروانه.)
Ardestani, Abbas and Saadi, Mohmmadreza - Tehran: Union: New World. 

John C, Moon and Michael S, Minor, 1388, consumer behavior: internal and external factors, translators, 

Saleh 
katler, Philip and Armstrong, Gary, 1931, Principles of Marketing (1), translated by Ali Parsayyan, Adbstan 
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 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان در یمال یها ینهبر هز یکخدمات الکترون تاثیر
 

 4، محمدعلی روحانی 9، علیرضا کریمی 2، محبوبه کریمی 1بهزاد هرمزی
 hormozi@golestanabfar.ir رئیس هیئت مدیره  مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان ، -1

 arshiya231@yahoo.com کارشناس مالی،شرکت آب منطقه ای گلستان ، -2
 karimi@golestanabfar.ir رئیس اداره فناوری و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی ،شرکت آب و فاضلاب روستایی گلستان، -3

 rohani@golestanabfar.ir ن ،رئیس اداره آمار و برنامه ریزی ،شرکت آب و فاضلاب روستایی گلستا -4

 

ه های جدیدی کها به واسطه کاربرد ابزارها و راه حلدهند. پتانسیل کاهش هزینههای دیجیتال قواعد بازی را تغییر میفناوری
مند تهای قدرهایی نظیر پردازش ابری، فناوریاند، مشهود شده است. پیشرفتها فراهم کردهای برای مهار هزینههای تازهفرصت

ها به طور چشمگیری نگرش مدیران فناوری اطلاعات را در خصوص کاهش هزینهمشارکتی، استانداردسازی و صنعتی شدن به
ل وکار تغییر داده است. تعامکمک فناوری اطلاعات و معرفی تجارب نوآورانه کاهش هزینه و منافع قابل توجه آن برای کل کسب

 منظور دستیابی به همگرایی قدرتمندهای کلیدی در تحقق کاهش هزینه است. بهز مولفهوکار امناسب فناوری اطلاعات و کسب
 تحقیق هدف پذیرتر از گذشته باشند.تر و انعطافهای فناوری اطلاعات باید چابکفرموکار و فناوری اطلاعات، پلتمیان کسب

 جامعه .می باشد آب و فاضلاب روستایی استان گلستان شرکت در مالی هزینه های کاهش بر الکترونیکی خدمات تاثیر تعیین حاضر

که با توجه به جدول کرجسی و مورگان  .میباشد نفر 47 آنها تعداد که است و مشترکین شرکت مالی کارشناسان کلیة تحقیق آماری
 روش از حاضر تحقیق در .است شده استفاده رگرسیون روش از تجزیه وتحلیل دادهها برای و شد گرفته نظر نفر در 42تعداد نمونه 

 خدمات از استفاده جهت به مراجعات مشترکین کاهش که نشان میدهد تحقیق یافته های .است شده استفاده پیمایشی توصیفی

 نظام در الکترونیکی برنامه ریزی و مدیریت از استفاده اداری، درنظام الکترونیکی حسابداری و مالی سیستم از استفاده الکترونیکی،

 بر اداری نظام در الکترونیکی اجرایی برنامه ریزی از استفاده اداری و نظام در الکترونیکی انسانی منابع مدیریت از استفاده اداری،

 .دارد شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان اثر هزینه های کاهش
 

  گلستانشرکت آب و فاضلاب روستایی  مالی، های هزینه الکترونیکی، خدمات :های کلیدیواژه
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 مقدمه

اجتماعی بهتر و بیشتر بوده و  همواره در راستای ایجاد امکانات بهبود زندگی، بهره مندی از شرایط عادی، فرهنگی و تلاش بشر
خود قرار داده است. ازطرفی تولید بیشتر و بهینه میسر نمی شود مگر  برای رسیدن به آن تولید بیشتر و بهینه را هدف اساسی

ور.یکی از راه های رسیدن به تولید بهره ور استفاده از فن آوری می باشد چرا که کارنامه حیات بشریت مملو از  بهره ازطریق تولید

اطلاعات و ارتباطات   ابداع فن آوری های متعددی است که جملگی در جهت تسهیل زندگی انسان مطرح شده اند. فن آوری های

یا عالی ، یاد می شود ، بیشترین تاثیر را در حیات بشریت داشته اند.فن آوری اطلاعات  به عنوان فن آوری های جدید و  که از آنان

بر   بشریت به دنبال داشته و تاثیر آن  و ارتباطات،بدون شک تحولات گسترده ای را در تمامی عرصه های اجتماعی و اقتصادی
ک جامعه اطلاعاتی است . جامعه ای که در آن دانائی جوامع بشری بگونه ای است که جهان امروز به سرعت در حال تبدیل به ی

و میزان دسترسی و استفاده مفید از دانش ، دارای نقشی محوری و تعیین کننده است . مهمترین رسالت فن آوری اطلاعات و 
ل اصلی ز از دانش ، عامارتباطات ، ارائه امکانات و زیر ساخت لازم برای تولید و توزیع دانش می باشد. استفاده موثر و موفقیت آمی

 استقرار باهدف دولتی بخش در اطلاعات فناوری امروز دنیای شکوفائی و توسعه و موفقیت اقتصادی جوامع و کشورها می باشددر

 دستور در میلادی سوم هزاره آغاز و بیستم قرن پایانی از دهه که است اداری خدمات ارائه در نوینی شیوه واقع در الکترونیک دولت

 انتظارات به پاسخ راستای در مهمی گام الگو این جایگزین کردن با هستند تلاش در دولتها و است گرفته قرار دولتی مدیریت کار

 (1385،2هیوز،( نماید ارائه نوینی به سبک را شهروندان به اداری خدمات ارائه بنیادین، تحولی با و بردارند شهروندان

 هایی است که منجر به افزایش سرعت و چالاکیوکار امروز مستلزم کاربرد فناوریی کسبهمگامی با محیط پویا و به شدت رقابت
های اقتصادی ضعیف یا در درک ماهیت مجهول رشد جهانی، باید مقوله ها چه در مدیریت موقعیتشوند. مدیران عالی سازمانمی

شود. موضوعی که غلب به واسطه کاربرد فناوری آغاز میها اای آن را مورد توجه قرار دهند. کاهش هزینههزینه و اجزای زمینه
ها هزینه وکار و کاهششد ولی در پیشبرد فرآیندهای عملیاتی کسبای قابل توجه برای سازمان تلقی میعنوان هزینهمعمولا به

 امور تمامی مطلوبی نحوی به میتواند الکترونیک خدمات از استفاده تکنولوژی راستا همین کننده به خود گرفته است درنقشی تعیین

 توسعه و تحول محور عمده ترین بعنوان اطلاعات فناوری سوم، هزاره شروع ( در38 ،1382 دهد.)احمدی ، قرار تاثیر تحت را اداری

 آن، به بیتوجهی و گردانی روی که گردیده عجین مردم زندگی با گونهای به نیز آن از ناشی دستاوردهای و شده مطرح جهان در

 به واقع در و گرفت نادیده بشری جامعه در را الکترونیکی خدمات از استفاده و نمیتوان میآورد وجود به جامعه در را عظیم ختلالیا

 کسی بر .هستیم کنونی دنیای در بشر پیشرفت ابزار ترین قوی این کیفی و گسترش کمی و افزایش شاهد روز به روز دلیل، همین

 نمودن فراهم همچنین و ماشین عصر در کارها انجام دقت و سرعت بالا بردن تکنولوژی، این از هاستفاد هدف که نیست پوشیده

 بر اداری نظام در الکترونیکی خدمات تاثیر با رابطه در اما .باشد بشری می نوین دستاوردهای سایر یکپارچهسازی و ارتباط امکان

 (1388،36مانبر ،.)فر است گرفته انجام مطالعه کمتر دولت مالی های هزینه

 به طور کلی فناوری اطلاعات سه تأثیر عمده بر روی سازمان دارد:
(خودکار سازی جریان عملیات: بشر همواره در پی راحتی خویش بوده است و تمام اختراعات و اکتشافاتی که صورت پذیرفته 1

های زیادی که در سخت افزار و نرم لیل قابلیتاست، ریشه در تسهیل کردن انجام امور دارد. به طور کلی فناوری اطلاعات به د
با ورود فناوری  طوری که نیازی به دخالت انسان نمی باشد،ور را به طور خودکار انجام دهد بقادر است بسیاری از ام افزار دارد،

 ام گرفت.ورت خودکار انجبص پذیرفت،بسیاری از جریان عملیاتی که قبلاً از طریق انسان و با مشقت انجام می اطلاعات به سازمان،
(دسترسی راحت به اطلاعات: زمانی برای کسب اطلاعات باید صد ها کتاب مطالعه می شد،هزاران کاغذ ورق می خورد ،با بسیاری 2

از افراد به صورت خصوصی ملاقات صورت می گرفت اما امروزه بواسطه ورود فناوری اطلاعات به سازمان و دسترسی به شبکه 
 چون اینترنت ،بسیار راحت می توان با صرف زمان و هزینه کمتر به اطلاعات به راحتی دسترسی پیدا کرد.های جهانی هم

(تغییر شکل در سازمان: شتاب فراوان تغییرات ،افزایش عدم قطعیت و افزایش سطوح رقابت در عصر حاضر سبب شده اند تا 3
مان هایی که بتوانند با درک بهتر محیط داخلی و خارجی پیرامون خود سازمان های آینده با سازمانهای گذشته متفاوت باشند . ساز

فرصتهای بیشتری را بوجود آورند و استراتژی های مناسب تری را اتخاذ نمایند ،می توانند با سرعت بیشتری به تعاملات و تحولات 
هم عمدتاً تغییراتی در ماهیت کار ،ادغام محیط خارج پاسخگو باشند . فناوری اطلاعات به ایجاد تغییرات در سازمان ها که آن 
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وظایف سازمانی و تبدیل نیروهای رقابتی است ،کمک می کند. در سال های اخیر ،یکی از غالب ترین نگرش ها همانا ایجاد 
 تغییرات در کسب و کار سازمان ها و افزایش سرعت پاسخگویی به تعاملات و تحولات محیطی ،استفاده از فناوری اطلاعات به

تکنولوژی اطلاعات چگونگی انجام کارها “عنوان زمینه ساز و تسهیل کننده آن ، می باشد. در همین رابطه یوریچ  معتقد است 
 (Gardner, D sharyn, 2003, P160) ”توسط پرسنل را تغییر خواهد داد.

 در هر حال بر روی اجزای فناوری اطلاعات به شرح زیر توافق وجود دارد :
 برنامه های کامپیوتری که به منظور دریافت،پردازش و تولید اطلاعات به کار برده می شوند.(نرم افزار:1
(سخت افزار پردازشی و ذخیره سازی:سخت افزار مورد نیاز به منظور پردازش مانند کامپوترهای شخصی و سخت افزار لازم جهت 2

 ذخیره و بازیابی نمودن اطلاعات مانند گردونه های دیسک می باشد.
 (نیروی انسانی:افرادی که در این تکنولوژی شاغل هستند و هم چنین آنهائی که مصرف کننده محصولات این فناوری هستند.3

امروزه کاربرد فن آوری اطلاعاتی روز به روز در حال افزایش است.پیشرفتهای حاصل شده در فن آوریهای ارتباطات و کامپیوتر به 
در حالی که بیرون از سازمان هستند،همچنان به سازمانشان متصل باشند و برای سازمان  کارکنان یک سازمان اجازه می دهد

مربوطه شان کار کنند.به عبارتی با استفاده از این فناوری ها،کم کم سازمانها به سمت مجازی شدن پیش می روند.در این سازمان 
ر زیر یک سقف و در یک زمان مشخص کار را شروع یا ها بر خلاف سازمان های سنتی ضرورتی ندارد افراد برای کار کردن د

 خاتمه دهند بلکه می توانند با فشار دادن یک دکمه به مدد ذهن ساعت ها کار یدی را در کوتاه ترین زمان ممکن انجام دهند .
ید آشنا های جدا و نقشسازی فناوری اطلاعات باید هم ردیف نیازهای سازمان و نیروی انسانی این بخش باید با رفتارهمدل پیاده

مدت و فوری به اهداف بلندمدت همراه با هماهنگی بیشتر، فناوری های سازمانی از دستاوردهای کوتاهشوند. با تغییر تمرکز تلاش
 تعداد بر روز به روز زمان، گذشت با است مسلم اطلاعات از توان بیشتری برای ترسیم آینده سازمان برخوردار خواهد بود. آنچه

 فناوری این و شود می افزوده جهان سراسر ارتباطات در و اطلاعات تکنولوژی ی مقوله به علاقمند افراد های آوری نو و تراعاتاخ

 فعالیت چارچوب ها، سازمان تا شده الکترونیک موجب دولت خدمات توسعه امروزه، .میباشد پیشرفت و رشد حال در سرعت با نیز

 باید میشوند، محسوب شهر تپنده قلب به نوعی که ادارات و مهم های سازمان رو این از .نمایند استار هم فناوری این با را خود های

 خدمات از استفاده روند از که نیست زیادی های سال .شوند مجازی و الکترونیک دنیای وارد و برداشته پیشین های روش از دست

 اکثر در اما است؛ داشته هایی پیشرفت شهرها الکترونیکی شدن روژهپ یافته توسعه کشورهای در لیکن گذرد می الکترونیک دولت

 ریزی طرح ارتباطات و اطلاعات فناوری برای پیاده سازی سیستماتیکی و منظم روند هیچ ایران جمله از توسعه حال در کشورهای

 کشورهای در مالی های هزینه بر رونیکیالکت از خدمات استفاده تاثیر بررسی برای مطالعات به نیاز فلذا .(1388است)کریمی ، نشده

 به شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو شاید ادارات و سازمانها بین از دیگر طرف از .است مشهود ایران مانند ای توسعه حال در

 از استفاده یرتاث برای مدون مطالعات به نیاز فلذا . میباشد برخوردار مالی بالای هزینه های از شغلی دامنه گستردگی و وسعت علت

 به مطالعات از حاصل نتایج طریق از تا است مشهود پیش از بیش شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو در الکترونیک دولت خدمات

 .شود برداشته هزینه مالی کاهش در قدمهایی بتوان آمده عمل

 تحقیق پیشینه و نظری مبانی

 طلاعاتتغییر در فرآیندها و ساختار سازمانی از طریق فناوری ا

سازمان ها همواره از جوانب مختلف تحت فشار هستند تا تغییراتی در آنها اعمال شود به عبارتی دیگر سازمان ها برای انطباق با 
محیطشان تغییر می کنند و هدف نهایی از این تغییر یک معقوله استراتژیک است؛ سازمان از طریق انطباق با محیط می خواهند 

پیشرفت را تضمین نمایند. از این رو ساختار سازمانی در این رابطه نقشی مهم ایفا می کند. وقتی سازمان  عملکرد بتقاء، رشتد و
شکل متعینی را می پذیرد بهتر می تواند وظایف خود را انجام دهد. در این رابطه به خصوص فناوری های اطلاعاتی عامل اصلی 

 ا عامل تغییر هستند بلکه خودشان با سرعت رو به رشدی تغییر می کنند تغییر محسوب می شوند. فناوری های اطلاعاتی نه تنه
به عنوان مثال با گذشت زمان ابزارهایی که سازمان ها جهت انجام امور جاری استفاده می کنند تغییر می کند، هم اکنون شاید به 

خود بهره نبرد. پیشرفت در فناوری اطلاعات بدان سختی بتوان سازمانی را یافت که از دستگاه نمابر و رایانه جهت انجام امورجاری 
معنی است که اطلاعات بیشتری در سازمان ها ایجاد شده و گردش آن نیز سریع تر بوده است. بسیاری از فرآیندهای دستی قدیمی 
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طوری که انبه طور کامل مکانیزه شده اند، این تحولات موجب تغییرات مهمی در ساختار شغلی و تخصصی پرسنل شده است. هم
ملاحظه نمودید در جهت تغییر بسیاری از فرآیندهای « نقش فناوری اطلاعات در عملکردهای مدیریت منابع انسانی»در مبحث 

 قبلی و انجام کارها از طریق رایانه و شیوه های جدید، فناوری اطلاعات نقش به سزایی را ایفا می نماید.
 یر فرآیندهای سازمان می شود عبارتند ازبرخی از مواردی که فناوری اطلاعات سبب تغی

 فناوری اطلاعات موجب مکانیزه شدن و سرعت بالای فرآیندها می گردد. •
 فناوری اطلاعات مشاغل مجازی و همکاری های راه دور را ممکن می سازد. •
 فناوری اطلاعات تعاملات را افزایش داده و بازخورد فوری را ممکن می سازد. •
 ات موجب ایجاد، توزیع، مدیریت موثر و هوشمندانه دانش می شود.فناوری اطلاع •
 فناوری اطلاعات محاسبات را در سطح وسیع و بدون خستگی انجام می دهد. •
 فناوری اطلاعات، اطلاعات را در سطوح مختلف سازمان به اشتراک می گذارد. •

 بدیهی .محسوب می شود سازمانها مدیریت برای اساسی شکلاتم از یکی دولتی دستگاههای در مالی هزینه های روز به روز افزایش

 از یکی .میباشد سازمانها مالی هزینه های کاهش و شده یاد مشکل حل برای عملی راهکارهای دنبال به سازمانها مدیران است

 .میدهد قرار ما اختیار در ارتباطات که است امکاناتی از استفاده مالی هزینههای کاهش برای راهکارها
 مستلزم آن مدیریت و اطلاعاتی جامعه بر زمینهای،حکومت چنین در .است ارتباطات و اطلاعات عصر حاضر، عصر که نیست شکی

 ،2004کرد. ) مدیریت را اطلاعاتی جامعه دولت، سنتی فرایند و ساخت با توان نمی و است الکترونیکی دولت خدمات از استفاده خلق و
dawesعمیق  نهادی اصلاحات با میتوانند شوند اجرا و طراحی هدفمند و کارآمد الکترونیکی دولت طرحهای گرا که است این ( واقعیت

در  اطلاعات و ارتباطات تکنولوژی محوریت با الکترونیکی خدمات ارائه با الکترونیک دولت .باشند همراه عمومی و دولتی بخش در
 در آمده وجود به ( حرکتlowry ،2002دهد) کاهش را خدمات هزینه و افزایش را خدمات ارائه سرعت میتواند حکومتی، دستگاه

سیاسی،  نیازهای جبران جهت الکترونیکی دولت بر مترتب دورنماهای از بسیاری اقتباس با الکترونیکی، خدمات گیری کار به جهت
سهولت  و سرعت به شود می ناشی رونیکیالکت ازخدمات که اهدافی و رسالت نتیجه، در .میباشد دولت مدیریت یا اقتصادی و اجتماعی

 (paul، 2003.) است کرده پیدا نمود آن، هزینه های کاهش و خدمات ارائه در

 های فناوری اطلاعاتچهار موج کاهش هزینه
ها برای کاهش مخارج در کنار دهد که چهار موج اصلی کاهش هزینه در کمک به سازماننشان می Accentureهای بررسی

 ری هرچه بیشتر از منافع فناوری اطلاعات برای سازمان قابل توجه هستند.بردابهره

 موج اول: محدود کردن مخارج
 هایبرداری از فرصتشامل بهره –ها است که در حال حاضر مورد استفاده بسیاری از مدیران فناوری اطلاعات سازمان –موج اول 

توانند به ایش فناوری اطلاعات در سازمان است. مدیران این بخش میآنی کاهش قیمت و به حداقل رساندن مخارج در حال افز
ها، بررسی مخارج خرید، های پروژهبندی هزینهفرد و فوری را تحقق بخشند: اولویتهایی منحصربهجوییطرق مختلف صرفه

شندگان، کاهش تعداد نیروهای سازی فروهای خاص نظیر مذاکره مجدد، یکپارچههای کارپردازان از طریق استراتژیکاهش هزینه
 های هزینه.ها در کنترل محرککارگیری داراییفعال در خارج از سازمان و افزایش به

 موج دوم: بهبود بازده
ا بازده فناوری اطلاعات ر-اکنون مورد پذیرش و استفاده بسیاری از مدیران فناوری اطلاعات قرار گرفته است دومین موج  که هم

تر و یکپارچگی شود. تمرکز عمده بر دستیابی به کنترل گستردههای گوناگون منجر میکه خود به پیدایش فرصتبخشد بهبود می
لی طور کها و بهوکار از طریق مدیریت زنجیره تامین و تقاضا، خودکار کردن پردازشفناوری اطلاعات با جوانب مختلف کسب

ازی، سای از ابتکاراتی نظیر مجازیطلاعات است. این موج شامل طیف گستردهارتقای بازده مدل مورد استفاده در حوزه فناوری ا
ای است که های دادههای کاربردی و پایگاهسازی، برنامهها، ذخیرهدهندهسازی، متمرکزسازی و استانداردسازی سرویسهماهنگ

 زنند.وکار رقم میدر مجموع امکان افزایش بازده فناوری اطلاعات را برای کسب

 موج سوم: معماری مجدد برای تحقق اهداف آتی
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 های مبتنی بر فناوری اطلاعاتوکار است. سازمانروی کسبهای پیشموج سوم شامل توانایی فناوری اطلاعات در مدیریت چالش
یشتری ب های پردازش ابری است، نیازهای تلفن همراه و سرویسهای کاربردی گوشیدر عصری که شاهد ظهور و پیشرفت برنامه

پذیری منظور دستیابی به چنین انعطافهای آتی دارند. بهها و چالشرو شدن با پیچیدگیهای خود برای روبهبه بازبینی استراتژی
که فناوری اطلاعات باید رویکردی مقرون به صرفه را وکار یکی از ضروریات است. درحالیتر کردن معماری کسبو سرعتی، ساده
ت نفع در نظر گرفته شود. مدیریعنوان ذیوکار نیز باید بهوکار اتخاذ کند، خود کسبی مختلف معماری کسبهادر قبال مولفه

های مرتبط باید براساس های کاربردی و زیرساختافزارها، زنجیره تامین شخص ثالث و همچنین برنامهابزارهای کاربردی، نرم
حولی های کاربردی مستلزم توکار برای تهیه برنامهبر این، نیازهای اخیرکسبهنیاز به کاهش هزینه مورد بررسی قرار گیرد. علاو

 بنیادین در مدل مورد استفاده سازمان است.

 موج چهارم: ایجاد ارزش به واسطه فناوری اطلاعات
وش، کاهش های فرهای سازمان را در کاهش هزینهمنظور موفقیت موج چهارم، مدیران فناوری اطلاعات باید سایر بخشبه

 وکار بر اساسهای عمومی و اجرایی و فراهم کردن رشد به واسطه فناوری یاری رسانند. همگرایی فناوری اطلاعات و کسبهزینه
ها و خدمات در پاسخ به شرایط در حال تغییر حاصل از خودکار شود. هزینهها و اختیارات، منجر به افزایش انعطاف پذیری میقابلیت

د بود. با یابی خواهنشوند و در نتیجه علل بازده پایین قابل ریشهو اطلاعات پیشرفته مدیریتی دچار تحول میسازی فرآیندها 
من شوند که متضسازی موازی سه موج اول در راستای کاهش هزینه، مدیران فناوری اطلاعات وارد عملیاتی خطی و کارآمد میپیاده

ها تکرار شونده هستند و شامل فرآیندهای در حال انجام است که سازمان به واسطه وکار است. این موجمنافع بیشتری برای کسب
وکارها گذاری در حوزه فناری اطلاعات امروزه برای کسبآورد. سرمایهآنها امکان نوآوری بیشتر و کاهش هزینه را به دست می

ف ای مختلهها و ویژگیری هرچه بیشتر با قابلیتپذیها و توانایی انطباقتر از هر زمانی است و دلیل آن کاهش هزینهساده
 حلهای راه اما است شده مطرح هاییحل راه دولتی دستگاههای در مالی های هزینه کاهش برای تاکنونهای نوین است. تکنولوژی

 اینترنت ارتباطی هاییستمس اندازی راه از بعد .است نبوده برخوردار کافی جامعیت از و است بوده های متفاوتسازمان برای شده ارائه

 از استفاده فکر به سازمانها ارشد مدیران )شود نوشته کاغذ روی بر مطالب اینکه بدون( انتقال اطلاعات برای آن از استفاده و

 کاربری و توسعه برنامه در طوریکه به افتادند مالی هزینه و زمان کاهش و اداری امورات برای انجام ارتباطی و اطلاعاتی هایفنآوری

 در ارتباطات و اطلاعات آوری فن از استفاده .گردید قید ارتباطی هایآوری فن از استفاده )تکفا( ایران ارتباطات و اطلاعات فناوری

 اداری، فرایندهای اتوماسیون  2 :و دولتی مراجع و هاسازمان به شهروندان مراجعات با در رابطه الکترونیکی خدمات ارائه 1 : حوزه دو

 دولت از جامع طرح وجود بدون و حوزه دو این با ارتباط در نیز مختلف هایدستگاه در میان موردی اقدامات و ها پروژه و شده وطمرب

 (1386،61است.)پرهیزکار ، گرفته قرار توجه مورد الکترونیکی
 است شده موظف دولت ساله، بیست دازان چشم در )اداری نظام در الکترونیکی ارتباطات از استفاده( شده مطرح حل راه اجرای برای

 از برنامه پایان در ممکن دولتی خدمات ارائه که نماید تهیه گونهای به را الکترونیک دولت جامع نقشه پنجم برنامه اول سال تا پایان

 ارتباطی اتخدم از استفاده اساسی و مهم بسیار فواید از است بدیهی( 1386،پوروطن( پذیرد انجام الکترونیکی طریق سامانه

 پژوهش، ادبیات بازبینی اساس بر .بود خواهد مالی هایهزینه کاهش و عمل سرعت بودن بالا میتوان هادر سازمان الکترونیکی

 متعددی مزایای با همراه اداری الکترونیکی نظام الکترونیکی، اداری نظام افزارهاینرم در امنیت که کند می بیان (1382سلیمانی )

 از اییعمده بخش که وب مبتنی بر کاربردی هایبرنامه .نمایدمی مطرح نیز را مختلفی مخاطرات آورد،می ارمغان به خود با که

 این و شوندمی انواع کاربردها به سازمان در هرنقطه از دسترسی تسهیل سبب کنند،می عرضه الکترونیکی اداری نظام در را خدمات

 برنامه های امنیت در .باشد نیز امنیتی مشکلات شروع نقطه میتواند آید،می سابح به بزرگ مزیتی خود که دسترسی تسهیل

 شده برای ایجاد برنامه کاربردی امنیت اول، جنبه :داد قرار بررسی مورد میتوان جنبه دو از را الکترونیکی اداری نظام افزارینرم

 جنبه و برمی گیرد در را ... و داده پایگاه  (Client)کاربر بجان  (Server)کارگزار، جانب حملات :مانند مسایلی که خدمات، عرضه

 پرداختن از پس مقاله این در . ... و خدمات به دسترسی دادهها، جامعیت محرمانگی، حفظ مانند کاربران با مرتبط امنیتی مسایل دوم

 تغییر از حاصل هزینه های رابطه در پیشنیاز فنی هایویژگی بیان با الکترونیکی، اداری نظام کاربردی برنامه های فنی معماری به

 تغییر که گرفت نتیجه میتوان خلاصه به طور . است شده پرداخته تفصیلی طور به الکترونیکی صورت به اداری ارائه خدمات نحوه
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 از شده انجام یندهایفرآ شدن نهادینه از پس اما شد خواهد روبرو یعمده چالشهای با کار اوایل در مردم به ارائه خدمات برای رویه

 ارائه در سیار هایفناوری نقش بررسی عنوان با را تحقیقی (1388) یعقوبی (1382 .)سلیمانی ، یافت خواهد هزینه کاهش میزان

 نحوه و امکان بررسی حاضر مطالعه هدف .است داده انجام )زنجان استان موردی مطالعه( روستاییان به اداری الکترونیکی خدمات

 ماهیت، نظر از تحقیق این .بود زنجان استان در روستاییان برای سیار هایآموزش و خدمات ارائه در سیار آوری هایفن از استفاده

 می محسوب کاربردی تحقیقات نوع از هدف نظر از و آزمایشی غیر نوع از متغیرها کنترل میزان نظر کمی، از های پژوهش نوع از

 آوردن پائین و اداری الکترونیکی خدمات ارائه به مثبتی نگرش کل در کشاورزی بخش مدیران کارشناسان و داد نشان نتایج .شود

 از استفاده با استفاده قابل های زمینه مهمترین از برخی پاسخگویان دیدگاه از داد نشان همچنین نتایج .دارند مربوطه هایهزینه

 و آب به مربوط اطلاعات ارسال مختلف، آموزشی هایدوره برگزاری انزم رسانی اطلاع :از عبارتند روستاییان برای سیار ابزارهای
 های نهاده زمینه در اطلاعات انواع ارسال و کشاورزی خاص هایبیماری یا هاشیوع آفت به مربوط هشدارهای ارسال منطقه، هوای

 در…) و طوفان سیل،( طبیعی ادثحو زمینه در هشدار و و اطلاع رسانی کشاورزی محصولات روز قیمت رسانی اطلاع کشاورزی،

 گسترش روستاییان، به سیار آموزش و خدمات ارائه شروع قبل از سازی فرهنگ شد مشخص همچنین Email طریق از منطقه

 دوره برگزاری و اینترنت طریق از اطلاعات انواع به هزینه های دسترسی کاهش سیار، خدمات به مربوط مخابراتی هایزیرساخت

 ارتباطی بستر سازگاری جهت در رویکردی دولت الکترونیک  (1388 یعقوبی،( است برخوردار بالایی اهمیت زا آموزشی های

 گرفته انجام 1386 فر رضایی بمانیان، توسط که تحقیقی است عنوان تکنولوژی طریق از دولتی و عمومی های سازمان با شهروندان

 توسعه و فناوری فراگیر جامعه در مباحث مهم ترین از یکی اطلاعاتی، رمتغی ودنیای تکنولوژی وسیع تحولات موازات به .است

 و خدمات ارائه جهت دولتی هایتوسط سازمان اینترنت شبکه کاربرد درآن، که دولتی .است الکترونیک دولت مسئله اطلاعاتی،
 شهروندان، کلیه ترتیب و بدین شده محسوب آن انکارناپذیر الزامات از دولتی هایسازمان سایر و هاشرکت مردم، به اطلاعات

 بدون و اینترنت شبکه سایت در وب یک طریق از تا سازد می قادر را دولت کارمندان و دولتی هاینسازما سایر تجاری، هایتشرک

 ارتباط هرگونه دور برقراری چندان نه ای گذشته در .کنند پیدا دسترسی دولتی خدمات و اطلاعات به زمانی و مکانی هایتمحدودی

 مربوطه های دیگر سازمان یا دولتی ادارات در فیزیکی حضور طریق از تنها دولتی مؤسسات با اداری مدیران یا و شهروندان بین کاری

 به را دولتی اطلاعات خدمات توانند می شهروندان اطلاعات، و ارتباطات هایفنآوری گسترش و پیشرفت با امروزه .است بوده میسر

 عنوان تحت خود تحقیق در ، 1381 (احمدی 1386 فر، رضایی بمانیان،( نمایند دریافت مکانی و زمانی قالب هر در و Onlineصورت 

 با ارائه خدمات الکترونیکی دولت اصلی ویژگی :نویسد می ایران، در الکترونیکی دولت سازی پیاده راهکارهای و راهبردها تدوین

 با دیگر همگام نیز ایران .است دولت با و یکدیگر با مردم همه ساختن مرتبط خواهان و باشد می بالاتر اثربخشی و کمتر هزینه

دلیل  به لیکن .بردارد گام الکترونیکی دولت سازی پیاده جهت در است مصمم و دریافته را موضوع این اهمیت جهان، کشورهای
فقدان  مانند الکترنیکی دولت سازی پیاده با ارتباط در مختلف مشکلات و مسائل وجود و ایران اسلامی جمهوری در دولت زیاد حجم

 با ارتباط در .است دشوار ایران در الکترونیکی دولت سازی پیاده برای ریزی برنامه موضوع انسانی و نهادی قانونی، هایزیرساخت

 با گروهی گیری میمتص های آموزه با که هنگامی مخصوصا باشد، می راهگشا راهبردی دیدگاه الکترونیکی دولت پیاده سازی

 پیاده کلان استراتژی تعیین برای و گرفته قرار توجه مورد حاضر تحقیق در مقوله این .شود تلفیق فازی تئوری و چندگانه معیارهای

 (1381 احمدی،( است شده گرفته بکار ایران در الکترونیکی دولت سازی

 هاروش و مواد
آوری  گرد ی نحوه لحاظ از و باشد می کاربردی تحقیقات نوع از هدف، نظر از تحقیق این رو پیش تحقیق اصلی هدف به توجه با

 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان می تحقیق این مکانی قلمرو .است همبستگی و توصیفی نوع از دادها و اطلاعات

 نفر49 اب روستایی استان گلستان شاملو مشترکین شرکت آب و فاضل مالی کارشناسان کلیة کلیه تحقیق، این آماری جامعه .باشد

در  شده طراحی پرسشنامه محتوایی روایی .است ای کتابخانه و میدانی صورت به حاضر پژوهش در اطلاعات گردآوری روش .بودند
 نظرات نقطه اعمال و )سازمان تجربه با مدیران و دانشگاه اساتید از اعم( متخصص و خبره نفر 15 بین توزیع از بعد پژوهش، این

 با استفاده .شدند تایید متغیرها تمام برای 2/0 بالای کرونباخ آلفای با پرسشنامه پایایی و لازم اصلاحات انجام از بعد کارشناسان متعدد

 سطح آمار در .شدند انتخاب پرسشنامه نمودن پر جهت نفر 47 تعداد مورگان جدول براساس ساده، تصادفی نمونه گیری روش از
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انحراف  واریانس، مانند پراکندگی شاخصهای و مجموع و میانه میانگین، مانند مرکزی شاخصهای فراوانی، توزیع اولجد از توصیفی
آزمونهای  از ها فرضیه آزمون برای استنباطی آمار سطح در .است شده بهرهگیری استاندارد انحراف و ماکزیمم مینیمم، برد، معیار،

 .است شده استفاده خطی رگرسیون آزمون و یرسونپ همبستگی آزمون اسمیرنوف، کلوموگروف

 نتایج

 فرضیات تمام برای مثبت همبستگی ضرایب نیز و و 06/0 از کمتر معنی داری سطوح شود، می مشاهده 1 جدول در که همانطور

 مالی سیستم از دهاستفا الکترونیکی، خدمات از استفاده جهت به مراجعات کاهش( الکترونیکی خدمات ابعاد بین که از اینست حاکی

 منابع مدیریت از استفاده اداری، نظام در الکترونیکی ریزی برنامه و مدیریت از استفاده اداری، نظام در حسابداری الکترونیکی و

شرکت  در مالی هزینه های کاهش و )اداری نظام در الکترونیکی اجرایی برنامه ریزی از استفاده و اداری در نظام الکترونیکی انسانی
 .دارد وجود معنی داری و مثبت رابطه ی آب و فاضلاب روستایی استان گلستان

 
 پیرسون همبستگی آزمون با فرضیات بررسی( 1جدول )

 نتیجه سطح معنی داری ضریب همبستگی فرضیات ردیف

1 
هزینه  کاهش و الکترونیکی خدمات از استفاده جهت به مراجعات کاهش بین

 .دارد وجود معنی داری مالی رابطه ی های
 sig= تایید 

2 
 کاهش و اداری نظام در الکترونیکی حسابداری و مالی سیستم از استفاده بین

 .دارد وجود معنیداری رابطه ی مالی هزینه های
 sig= تایید 

3 
 کاهش و اداری نظام در الکترونیکی ریزی برنامه و مدیریت از استفاده بین

 .دارد وجود معنی داری رابطه ی مالی هزینه های
 sig= تایید 

4 
 کاهش و اداری نظام در الکترونیکی انسانی منابع مدیریت از استفاده بین

 .دارد وجود معنی داری رابطه ی مالی هزینه های
 sig= تایید 

6 
هزینه  کاهش و اداری نظام در الکترونیکی اجرایی برنامهریزی از استفاده بین

 .دارد وجود معنیداری رابطه ی های مالی
 sig= تایید 

 

کاهش ( الکترونیکی خدمات معنی دار و مثبت تاثیر از حاکی مثبت بتای ضرایب نیز و 06/0 از کمتر معنی داری سطوح 2 جدول در
 مدیریت از استفاده اداری، نظام در الکترونیکی حسابداری و مالی سیستم از استفاده الکترونیکی، خدمات از استفاده جهت به مراجعات

اجرایی  برنامه ریزی از استفاده و اداری نظام در الکترونیکی انسانی منابع مدیریت از استفاده اداری، نظام در الکترونیکی ریزی و برنامه
 .است مالی هزینه های کاهش بر  )اداری نظام در الکترونیکی

 
 خطی رگرسیون آزمون با ضیاتفر بررسی (2) جدول

 نتیجه آماره sig ضریب بتا فرضیات ردیف

1 
مالی شرکت  هزینه های کاهش و الکترونیکی خدمات از استفاده جهت به مراجعات کاهش

 .دارد آبفار گلستان اثر
β=0 0./00 تایید 

2 
 مالی هش هزینه هایکا و اداری نظام در الکترونیکی حسابداری و مالی سیستم از استفاده

 .دارد شرکت آبفار گلستان اثر
β=0  ../0. تایید 

3 
 مالی کاهش هزینه های و اداری نظام در الکترونیکی ریزی برنامه و مدیریت از استفاده

 .دارد شرکت آبفار گلستان اثر
β=0/283 .0/.0 تایید 

4 
 مالی هزینه های کاهش و اداری نظام در الکترونیکی انسانی منابع مدیریت از استفاده

 .دارد شرکت آبفار گلستان اثر
β=0/383 .0/0. تایید 

6 
شرکت  هزینه های مالی کاهش و اداری نظام در الکترونیکی اجرایی برنامه ریزی از استفاده

 .دارد آبفار گلستان اثر
β=0/717 ../.. تایید 
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 گیری ونتیجه بحث

ند تصمیم گیری سرمایه گذاری در فنآوری اطلاعات، جهت جلوگیری از اتلاف هزینه و زمان ضروری است. فرآی دقت و حساسیت
سپاری انجام دراین فرآیند باید همسویی پروژه با استراتژی کسب وکار کنترل شود و تمامی فعالیتهایی را که میتوان از طریق برون

 یکی دولتی دستگاههای در مالی هزینه های روز به روز افزایش .یشتر شودداد مشخص شوند تا تمرکز بر روی فعالیتهای اصلی ب

 حل برای عملی راهکارهای دنبال به هاسازمان است مدیران بدیهی .شودمی محسوب سازمانها مدیریت برای اساسی مشکلات از

 امکاناتی از استفاده مالی هزینه های برای کاهش راهکارها از یکی .باشدمی هاسازمان مالی هزینه های کاهش و شده یاد مشکل

 اجرا و طراحی هدفمند و کارآمد دولت الکترونیکی طرحهای اگر که است این واقعیت .دهدمی قرار ما اختیار در ارتباطات که است

 و اینترنت ارتباطی هایسیستم راه اندازی از بعد .باشند همراه عمومی و دولتی بخش در عمیق نهادی اصلاحات با میتوانند شوند
 از استفاده فکر به هاارشد سازمان مدیران  )شود نوشته کاغذ روی بر مطالب اینکه بدون( اطلاعات انتقال برای آن از استفاده

 تاثیر تعیین تحقیق حاضر هدف .اند افتاده مالی هزینه و زمان کاهش و اداری امورات انجام برای ارتباطی و اطلاعاتی هایفنآوری

 هایشاخص اساس این بر .می باشد شرکت اب و فاضلاب روستایی استان گلستان در مالی های هزینه کاهش بر ونیکیالکتر خدمات

 و مالی سیستم از استفاده الکترونیکی، از خدمات استفاده جهت به مودیان مراجعات کاهش دسته پنج در الکترونیکی خدمات
 انسانی منابع مدیریت از استفاده اداری، در نظام الکترونیکی ریزی برنامه و دیریتم از استفاده اداری، نظام در الکترونیکی حسابداری

 کاهش بر آنها تاثیر و شد گرفته در نظر اداری نظام در الکترونیکی اجرایی ریزی برنامه از استفاده و اداری نظام در الکترونیکی

 روش اساس بر پژوهش های تحلیل داده و تجزیه از آمده بدست نتایج .گرفت قرار بررسی مورد فرضیه پنج قالب در مالی هایهزینه

 استفاده جهت به مودیان کاهش مراجعات متغیر پنج هر که ترتیب بدین .بود پژوهش های فرضیه تایید دهنده نشان خطی رگرسیون

 الکترونیکی ریزی برنامه و ز مدیریتا استفاده اداری، نظام در الکترونیکی حسابداری و مالی سیستم از استفاده الکترونیکی، خدمات از

 نظام در الکترونیکی ریزی اجرایی برنامه از استفاده و اداری نظام در الکترونیکی انسانی منابع مدیریت از استفاده اداری، نظام در

 آمده دست هب نتایج .است داشته مثبت تاثیری شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان در مالی های هزینه کاهش بر اداری

 .است سازگار( 1381) و احمدی (1386فر ) رضایی ،(1382سلیمانی ) های یافته با تحقیق این از

 فراخوان کنندگان، مراجعه با سازمان ارتباط همچون اموری انجام برای تا شودمی پیشنهاد پژوهش از آمده دست به نتایج اساس بر

خدمات  از مشتریان درخواست بررسی مشتریان، های درخواست ارسال کنندگان، عهمراج و کارکنان به پیام ارسال آگهی، یا اعلان
مدیران  به همچنین .شود کاسته هاسازمان مالی هایهزینه از مشتریان، مراجعه کاهش با طریق بدین تا شود استفاده الکترونیکی

 درآمدهای محاسبات مالی، برنامه ریزی و کنانکار کاری اضافه میزان پاداش، و حقوق میزان محاسبه برای تا شود می پیشنهاد

 استفاده الکترونیکی خدمات از حسابداری و مالی سیستم انجام و حسابداری سندهای تنظیم شرکت، های هزینه شرکت، محاسبات

 استفاده دیگر پیشنهاد .شود منجر مالی های هزینه کاهش به الکترونیکی حسابداری و مالی سیستم بکارگیری بدین طریق تا شود

 تا است عملیاتی و میانی عالی، مدیران سطح در ریزی برنامه و سازمان مدت بلند و کوتاه برنامه ریزی جهت خدمات الکترونیکی از

 برای تا است بهتر علاوه به .بود مالی های هزینه کاهش بر اداری نظام در الکترونیکی ریزی برنامه و مدیریت تاثیر طریق شاهد بدین

یافته  براساس که چرا شود؛ استفاده الکترونیکی خدمات از کارکنان خروج و ورود کنترل و انسانی نیروی آموزش کارکنان،ارزشیابی 
 هاسازمان مدیران به نهایت در .دارد تاثیر مالی های هزینه کاهش بر اداری نظام در الکترونیکی انسانی منابع پژوهش، مدیریت های

 خدمات از استفاده مانند اداری نظام در الکترونیکی اجرایی ریزی برنامه با مرتبط راهکارهای ریبکارگی با شود تا می پیشنهاد

 .بردارند گام ضروری غیر مالی های هزینه کاهش راستای در غیره و انبارداری دبیرخانه، بایگانی، در الکترونیکی
 

 منابع

 تهران، ارشد، کارشناسی نامه پایان ایران، در الکترونیکی دولت یسازپیاده راهکارهای و راهبردها تدوین ؛(1381)  عباس احمدی،

 .صنایع مهندسی دانشکده ایران، و صنعت علم دانشگاه

 سازماندهی در آن نقش و الکترونیکی دولت ؛(1386.) امیر مانیان، عبدالرضا، افتخاری، الدین رکن عطا، گیلانده، غفاری اکبر، پرهیزکار،

 100 صص ، 63 شماره ، 11 دوره انسانی، علوم مدرس )کلانشهر :موردی مطالعه( شهر تجاری نظام
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 .الکترونیک اداری نظام المللی بین کنفرانس دومین الکترونیکی، اداری نظام نرمافزارهای در امنیت ؛(1382) . صادق سلیمانی،

 .مدیریت انتشارات تهران، اول، چاپ الکترونیک؛ دولت ؛(1383)  علیرضا شاهپری،

 همایش دومین کازرون؛ شهر در الکترونیک شهرداری وضعیت بررسی ؛(1388)  سپیده گرگری، ناطقی و پرویز حسینی، شاه امیر، بر،فرمان

 .الکترونیک شهرداری بین المللی

 ونیک؛الکتر شهر حوزه در ساز و ساخت به رویکردی با الکترونیک شهر خدمات معماری ؛(1388) رفائل جهانی، رضا، امیر آذری، کریمی

 .الکترونیک شهرداری المللی دومین همایش بین

 انتشارات تهران، شورینی، خلیلی و مهدی سید الوانی ترجمه استراتژیک؛ راهبردی نگرش نوین دولتی مدیریت ؛(1384) آون هیوز،

 .مروارید

 موردی مطالعه( روستاییان به ترونیکیالک اداری خدمات ارائه در سیار فناوریهای نقش بررسی ؛(1388) براتعلی جبله، جعفر؛ یعقوبی،

 .الکترونیک اداری نظام المللی بین کنفرانس دومین )زنجان استان
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 یهااز سامانه یبهره بردار یحصح یریتدر مد Lingoستفاده از نرم افزار با ا ینهکشت به یالگو تعیین

 جیرفت(–شهرستان فاریاب) یاقطره یاریآب
 

 9میلاد جهانی،  2، سید حسن میر هاشمی1رحیمه دهقانی دشتابی

 rahimeh.dehghany@yahoo.comهای آبی، دانشگاه زابل، دانشجوی کارشناسی ارشد سازه-1

  .کتری آبیاری و زهکشی، دانشگاه زابلدانش آموخته د-2
 .دانش آموخته مهندسی آب ، دانشگاه باهنر کرمان-3

 
وری مصرف آب در یک سیستم زراعی، علاوه بر بهبود وضعیت پایداری و حفاظت از منابع آب و خاک، کاهش افزایش بهره

ان شدن فاجعه آب در کشور، کارشناسان آب تعیین های اقتصادی و اجتماعی را نیز در بر خواهد داشت. از طرفی با نمایخسارت
های مشخصی جهت تعیین الگوی اند. از این رو ضروری است که معیارالگوی کشت مناسب را به عنوان راه حل پیشنهاد داده

وب نوری اقتصادی مصرف آب در شهرستان فاریاب واقع در جکشت در مناطق مختلف ارائه شود. مقاله حاضر به ارزیابی بهره
، در شهرستان فاریاب 72-76استان کرمان و تعیین الگوی بهینه کشت متناسب با آن پرداخته شد. این پژوهش در طول سال زراعی

ای )تیپ( انجام شد. در این راستا محصولات زراعی غالب در شهرستان شامل ذرت، های آبیاری قطرهو در مزارع مجهز به سامانه
از  ای )تیپ(های آبیاری قطرهبرداری از سامانهر گرفتند. مزارعی جهت انجام مدیریت صحیح بهرهگندم و کلزا مورد بررسی قرا

 هایبرداری و نگهداری صحیح از قسمتسوی جهاد کشاورزی معرفی شدند. این مزارع به مدت یکسال زراعی، در خصوص بهره
 های لازم بهبرداران با لوازم و اتصالات آنها، آموزشمختلف سامانه آبیاری، مدیریت صحیح آبیاری و همچنین آشنایی بهره 

وری اقتصادی برای هر محصول مشخص گردید. و نهایتاً با استفاده از نرم افزار برداران هر مزرعه داده شد. در مرحله بعد بهرهبهره
Lingoرداری از بمدیریت صحیح بهره ، الگوی کشت بهینه در این شهرستان تعیین گردید. نتایج مطالعه نشان داد که با انجام
وری اقتصادی نسبت به دو محصول ذرت و گندم به عنوان الگوی کشت بهنه های آبیاری، محصول کلزا با بیشترین بهرهسامانه

 در شهرستان فاریاب تعیین گردید.
 

 وری مصرف آب، عملکرد، محصول. الگوی کشت، حجم آب مصرفی، بهره :های کلیدیواژه

  



 مقالات دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب

676 

 مقدمه
 ای آبیاریهسامانه از استفاده کشور، در موجود آب منابع از بهینه استفاده و آبی کم شرایط تعدیل جهت در مؤثر راهکارهای از یکی

شده  راحیط به درستی که است صورتی در ایقطره آبیاری سامانه یک موفقیت. باشد می ای قطره های آبیاریسامانه مانند نوین،
پتانسیل  متما ارائه به قادر سامانه و افتد نمی اتفاق شرط دو این توأم برقراری مواقع بیشتر در. یردگ صورت خوب نیز آن اجرای و

سودمندی  ری،گیاندازه بر علاوه سامانه یک ارزیابی. گیرد قرار ارزیابی مورد باید سامانه کارکرد وضعیت دلیل همین به. نیست خود
سامانه  وانت می آیا که نماید اشاره نکته این به تواند می سامانه ارزیابی دقیق ی عهمطال. دهد می نشان نیز را موجود آبیاری روش

 مواد به افزون روز نیاز و سنتی هایآبیاری در آبیاری بازده بودن پایین و آبی منابع هایمحدودیت به توجه با بخشید. بهبود را
 محدود عمناب از بهینه استفاده برای موثر هایراه از یکی فشار تحت هایآبیاری. هستیم های موجودآب از استفاده به مجبور غذایی

ریزی وجود موانع و مشکلات متعدد در بخش کشاورزی لزوم کاربرد برنامه .(1371 باشد )پیری،می سیستم راندمان افزایش و آب
های ه عنوان یک از مهمترین رسالتکند در این راستا الگوی کشت بصحیح در جهت بهبود پویایی عملکرد این بخش را فراهم می

ریزی دقیق و واقع بینانه بر اساس اهداف مختلف در جهت تأمین منافع کل ریزان به ویژه در مقطع کنونی نیز نیازمند برنامهبرنامه
 ریزی زراعیباشد. از طرف دیگر با توجه به شرایط موجود، اهداف چندگانه در برنامهمجموعه ذی نفع کشاورزی در بلند مدت می

 (1376ریزان است )فلاحی و همکاران، با توجه به چنین اهدافی، یکی از وظایف برنامه
 مختلف هایلیتفعا بین منابع کمیاب بهینه تخصیص با رابطه در که خطی ریزیبرنامه روش کشت، از بهینه الگوی تعیین برای
 این از که شد استفاده Lingo افزاراز نرم نتایج تحلیل و تجزیه و اجاستخر برای همچنین. کردند شود، استفادهمی گرفته بکار رقیب
 رابطه دادن نشان برای. گردید تعیین های منطقهمحدودیت به توجه با بهینه، و( واسنجی) کنونی دو حالت در کشت الگوی طریق
 ینهبه نحو به موجود منابع از کشاورزان که نشان داد نتایج. گردید استخراج پلکانی صورت به آب تقاضای مقدار، نمودار -قیمت

 . (1386باشد)باقریان، می درصد6/11 بهینه  و کنونی حالت دو اجرای در سود اختلاف که ایکنند، به گونهنمی استفاده
 برای را آب مصرف کارایی افزایش هدف با کشت الگوی تعیین در عملکرد تابع و آب مصرف کارایی شاخص ای کاربرددر مطالعه

 مصرف با که باشد مناطقی در باید گندم کشت اولویت که اندگرفته نتیجه و اند داده قرار بررسی مورد ذرت و گندم محصول دو
 است توصیه قابل ایران از مناطقی در نیز ذرت کشت و شود حاصل مکعب متر بر کیلوگرم 6/1  حدود میلیمتر، 300 میزان به آب
شود)دهقانی و همکاران،  حاصل مکعب متر 3/1 حدود در ذرت محصول آب کارایی متر،میلی 600 میزان به آب مصرف با که

1386) . 
 بخش در بآ منابع در مدیریت پایداری تحلیل و گیریاندازه به کسری ریزیالگوی برنامه از استفاده ای باپژوهشگران در مطالعه

نشان  یپایدار محاسبه برای را روش این کاربرد و تجربی ئوریت صورت به آنان مطالعه این در. کرمان پرداختند استان کشاورزی
 الگوی جهت ار خاص مدیر، سیاستی یا دولت اگر که رسیدند نتیجه این به در انتها و نمودند محاسبه پایداری برای شاخصی و دادند

 .(1388همکاران،  و کند)موسویمی تفاوت پایداری شاخص حالت این در نظر بگیرد، در منطقه کشت
 هاییکنیکو ت هااز روش استفاده لذا است، رقیب هایفعالیت بین کمیاب تخصیص منابع اقتصاد، علم اصلی هدف که آنجایی از

 کاربرد بکمیا منابع تخصیص بهینه در زمینه که هاییروش از یکی. باشدمی ضروری تحقق بخشد مذکور اهداف به بتواند که
 اضرح در عصر بویژه و گذشته هایدهه ریاضی از ریزیالگوهای برنامه. است ریاضی ریزیبرنامه الگوهای از دارد، استفاده فراوان
 بررسی و اورزیکش هایترکیب نهاده و کشت بهینه تعیین الگوی کشاورزی، بخش گذاری درسیاست قبیل از اهدافی به نیل برای

در  ماا است، خالص درآمد حداکثرسازی هدف کشاورزان ناطقم اغلب در هرچند .است یافته فراوانی کشت کاربرد مختلف الگوهای
 کاهش و زمین آب، کاهش مصرف کارآمد، تولید جمله از دیگری اهداف نظر سود مورد به دستیابی بر علاوه پایدار کشاورزی اهداف
 و وریباشند )منصمی مدنظر نیز پایدار کشاورزی توسعه و زیست محیط حفاظت نتیجه در و و سموم شیمیایی کودهای مصرف

 (1384 همکاران،
که  موجود، قیدهای و شده تعیین هدف به توجه با مسئله یک برای ممکن جواب بهترین آن بوسیلة که است روشی سازی بهینه
که  باشدمی قید چندین احتمالاً و هدف تابع یک دارای بهینه مسئله. میشود تعیین اند،شده مشخص ریاضی روابط و توابع با همه
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-برنامه: از عبارتند سازیبهینه جهت ریاضی ریزیبرنامه عمده هایروش .گیرندمی بر در را نظر مورد سیستم خصوصیات جموعاًم

 بحرانی، مسیر روش یک، و صفر ریزیبرنامه صحیح، اعداد ریزی برنامه پویا، ریزی برنامه غیرخطی، ریزیبرنامه خطی، ریزی
 اهانگی لذا و کندنمی برآورده کامل طور به را کشاورزی اراضی در گیاهان آبی نیاز قه،منط در موجود آب تخصیص منابع روش
 و منابع از برداری بهره نحوه که میشود احساس نیاز این نتیجه در. گردید خواهند محصول کاهش نهایت و در آبی تنش دچار

 با طرفی از و برسد ممکن حداقل به آبی کم سوء تأثیرات که شود بهینه نحوی به مختلف گیاهان آب بین تخصیص چگونگی
 این از با توجه به مطالبی که در مقدمه بیان شد هدف بنابراین .شود زارع حاصل سود بیشترین هاو هزینه محصول قیمت به توجه

 رنامهب از منظور این محصول و کاهش مصرف آب است. برای میزان کردن بیشینه برای مناسب کشت الگوی یک ارائه مطالعه،
Lingo شد. استفاده 

ای )تیپ( انجام شد. های آبیاری قطره، در شهرستان فاریاب و در مزارع مجهز به سامانه72-76این پژوهش در طول سال زراعی
برداری قرار گرفته و بعد از مشخص شدن حجم آب مصرفی در طول دوره رشد ، این مزارع تحت نظارت بر مدیریت صحیح بهره

شود. بعد از محاسبه های انجام شده، در واحد هکتار و برای محصولات ذرت، گندم و کلزا ارزیابی میو هزینهمیزان عملکرد 
 گردد.، الگوی کشت بهینه در این شهرستان تعیین میLingoوری اقتصادی محصولات، با استفاده از نرم افزار بهره

 روش تحقیق
و متر مربع واقع درجنوب استان کرمان انجام شده است. ارتفاع این شهرستان کیل 2664 با مساحت فاریاباین پژوهش درشهرستان 

 180این مقدار به 1376میلیمتر است که در سال 160فاریاب شهرستان متر می باشد. میانگین بارندگی در  600از سطح دریا 
ین جهت انجام ا. حسوب می شودمیلیمتر رسیده است. این منطقه از نظر تقسیم بندی های اقلیمی جزء مناطق گرم وخشک م

هکتار، از سوی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فاریاب معرفی شد. در انتخاب 1600مزرعه به مساحت  60ابتدا تعداد در تحقیق 
مزارع سعی شد مزارع انتخابی در مدیریت آبیاری و عملیات زراعی اعمال شده توسط کشاورزان معرف کشاورزان منطقه باشد. 

یپلم ی دای از کم سواد تا دارندهاورزان انتخابی معرف جمعیت کشاورزی منطقه بوده و از لحاظ میزان سواد آنها، دامنههمچنین کش
ها ابتدا اطلاعات لازم در خصوص شماره تماس و آدرس هر کدام از و حتی کارشناس کشاورزی را شامل شد. در این پروژه

ی هر پروژه از جهاد کشاورزی شهرستان اخذ گردید. و با توجه به ضوابط و معیارهای برداران به همراه نقشه و دفترچه طراحبهره
-هبرداری از سامانهای آبیاری موضعی، مدیریت بهرهبرداری و نگهداری روشهای آبیاری تحت فشار، دستورالعمل بهرهفنی روش

برداران در استفاده از گاهی یافتن از مشکلات بهرههای مورد مطالعه و آهای آبیاری صورت گرفت. ضمن انجام بازدید از پروژه
های لازم برداری و نگهداری در داخل و خارج از فصل آبیاری به بهره برداران آموزشآبیاری، در خصوص سرویس، بهره سامانه

 های گذشته، در صورت داشتنهای داده شده در بازدیدبرداران در انجام توصیهداده شد. در مرحله بعد علاوه بر کنترل عملکرد بهره
های برداران آموزشمحصول در مزرعه، در خصوص مدیریت صحیح آبیاری و همچنین قطعه بندی مناسب)تنظیم شیفت( به بهره

لازم داده شده و مدیریت مستمری را انجام دادند. در صورت مشاهده مشکلات در ایستگاه پمپاژ، سیستم کنترل مرکزی و شبکه 
های آموزشی، با لوازم و اتصالات سامانه برداران با حضور در کلاسهای لازم جهت رفع آنها داده شد. تمامی بهرهآبیاری، آموزش

ی هابرداری و نگهداری از آنها در داخل و خارج از فصل آبیاری، روش تنظیم دبی و فشار در تمام بخشآبیاری نواری، نحوه بهره
 دند. سامانه آبیاری، آشنایی لازم را کسب کر

جهت تعیین میزان حجم آب مصرفی در طول دوره رشد هر کدام از محصولات در هر پروژه، اطلاعات مربوط به دور و ساعات 
برداری از منبع آب هر پروژه، مساحت هر قطعه آبیاری آبیاری در هر نوبت آبیاری، تعداد دفعات آبیاری، دبی آب پروانه مجاز بهره

شده و محاسبه گردید. سپس هزینه های مربوط به هر محصول از ابتدا تا انتهای طول دوره )شیفت( و حجم خاک آب مشخص 
برداران پرسیده شد. با توجه به مساحت رشد مشخص و یادداشت شد. همچنین در زمان برداشت میزان عملکرد هر محصول از بهره

حصول در واحد یک هکتار محاسبه شدند. جهت ها و عملکرد مکشت هر محصول در هر مزرعه، میزان حجم آب مصرفی، هزینه
میزان درآمد و سود  تعیین درآمد حاصل از کاشت هر محصول، قیمت هر واحد محصول از سازمان جهاد کشاورزی اخذ گردید.

 .حاصل از هر محصول محاسبه شد

یاری های آبل اول استفاده از سامانههای معرفی شده در این پژوهش به تازگی اجرا شده بودند و سابا توجه به اینکه تمام پروژه
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ول، بردار، کشت نکردن محصای )تیپ( بود و با توجه به مشکلاتی از جمله عدم استفاده از سامانه آبیاری، عدم همکاری بهرهقطره
 ...، اطلاعاتها، کمتر و یا بیشتر بودن دبی آب ورودی به سامانه و برداری از سامانهبه وجود آمدن مشکلات فنی در زمان بهره

ها با واقعیت مغایرت زیادی داشت و این جامعه آماری جهت مربوط به میزان حجم آب مصرفی و میزان عملکرد در برخی از پروژه
هایی که نسبت به بقیه وضعیت مناسب تری پروژه تعداد پروژه  60وری مصرف آب مناسب نبودند. بنابراین از بین تعیین بهره

  د و با این جامعه آماری مناسب بهره وری اقتصادی مصرف آب محاسبه شد.داشتند انتخاب گردی

 وری مصرف آببهره

به طور کلی بهره وری آب کشاورزی از دیدگاه های مختلفی قابل بحث و بررسی است. بهره وری از دیدگاه فیزیکی، بهره وری 
دگاه ها هستند. که در این تحقیق از شاخص اقتصادی از دیدگاه اقتصادی و بهره وری از دیدگاه اشتغال معمول ترین این دی

( برای محاسبه NBPDوری آب استفاده گردید. شاخص اقتصادی بهره وری مصرف آب بازده خالص بازای واحد حجم آب )بهره
وری آب کشاورزی است. در این روش ها برای سنجش بهرهبهره وری آب استفاده شد. شاخص مذکور یکی از بهترین شاخص

وان توری مصرف آب  از منظر اقتصادی باشد، مییزان سود خالص در صورت قرار می گیرد. بنابراین اگر منظور ما افزایش بهرهم
 وری آب کشاورزی، روشی مناسب است.گفت که این روش برای سنجش بهره

𝐵𝑃𝐷 =
(ریال) سود خالص

(مترمکعب)مقدار آب مصرف شده
 

 الگوی کشت:
که  موجود، قیدهای و شده تعیین هدف به توجه با مسئله یک برای ممکن جواب بهترین آن بوسیلة که تاس روشی سازی بهینه
که  باشدمی قید چندین احتمالاً و هدف تابع یک دارای بهینه مسئله. میشود تعیین اند،شده مشخص ریاضی روابط و توابع با همه

-برنامه: از عبارتند سازیبهینه جهت ریاضی ریزیبرنامه عمده هایروش .گیرندمی بر در را نظر مورد سیستم خصوصیات مجموعاً

 بحرانی، مسیر روش یک، و صفر ریزیبرنامه صحیح، اعداد ریزی برنامه پویا، ریزی برنامه غیرخطی، ریزیبرنامه خطی، ریزی
 اهانگی لذا و کندنمی برآورده ملکا طور به را کشاورزی اراضی در گیاهان آبی نیاز منطقه، در موجود آب تخصیص منابع روش
 و منابع از برداری بهره نحوه که شودمی احساس نیاز این نتیجه در. گردید خواهند محصول کاهش نهایت و در آبی تنش دچار

 با طرفی از و برسد ممکن حداقل به آبی کم سوء تأثیرات که شود بهینه نحوی به مختلف گیاهان آب بین تخصیص چگونگی
 بهینه کشت الگوی یک ارائه مطالعه، این از هدف بنابراین .شود زارع حاصل سود بیشترین هاو هزینه محصول قیمت به توجه
 استفاده Lingo برنامه از منظور این برای .هاستمصرف آب و هزینه کمینه کردن و درآمد و محصول میزان کردن بیشینه برای
 شد.

 :Lingo افزار معرفی نرم
 شده فرموله هایمدل تحلیل تجزیه و و حل منظور به غیرخطی، و خطی سازیبهینه جهت در قدرتمند ابزاری Lingoنرم افزار   

 به را ندیمرضایت یا خروجی سود، بالاترین نتیجه، بهترین کندمی کمک شما به سازی بهینه. باشدمی بزرگ و مسائل کوچک
 از ممکن( کلش بهترین )به موثر استفاده شامل مسائل این اغلب. برسید نارضایتی یا ضایعات هزینه، کمترین به آورده، یا دست
 در متغیرها ینب روابط آیا اینکه به بسته سازی،بهینه مسائل. باشدمی...  و موجودی کارکنان، آلات،ماشین زمان، شامل پول، منابع،

. است یریاض برنامه یک واقع در افزار نرم نای .شوندمی بندی تقسیم غیرخطی و خطی دسته دو به نه، یا هستند مسئله خطی
 مورد ارهایک کلیه محدود بسیار فرامین با تنها و ساده آن بکارگیری که است قدرتمند و پیچیده هایمثال اجرای برای ابزاری ساده

 تفادهاس بزرگ مسایل یبرا آن غیرخطی و خطی سازی بهینه قدرت از که سازدمی فراهم را امکان این و دهدمی انجام را نظر کاربر
کردن  وارد اب تنها را وابسته متغییرهای یا مستقل متغییرهای از انبوهی سطح، ترینساده در. نمود تحلیل و تجزیه مورد را هاو جواب

 یهامدل یروان و سادگی به هستند زیادی توابع شامل که نیز را پیچیده و بزرگ خیلی هایمدل ترپیچیده سطح در و حل خط چند
محصول  و آب مصرفی هر وری اقتصادی، هزینه، سود خالصبهره مقادیر (.1372نماید )مختاری و همکاران،  بهینه توانمی معمولی

 مطالعه محاسبه شد. مورد هایمزرعه مربوط به شده گردآوری هایبا توجه به داده
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 نتایج وبحث:
های ها در طول دوره رشد و عملکرد محصول در یک هکتار در پروژههزینهدر این پژوهش در هر محصول اطلاعات حجم آب مصرفی، مجموع 

( 1های آبیاری در پایان دوره رشد مشخص و از آنها میانگین گرفته شد که در جدول )برداری از سامانهتحت نظارت بر مدیریت صحیح بهره
 آمده است. 

 

 های آبیاریبرداری از سامانهیح بهرهاطلاعات مربوط به مزارع تحت نظارت بر مدیریت صح _( 1جدول )

سود خالص 
 (الیرهزار)

درآمد 
 )هزارریال(

مجموع هزینه ها 
در هکتار 
 )هزارریال(

قیمت هر واحد 
 )هزارریال(

میانگین 
عملکرد 
 )کیلوگرم(

میانگین حجم آب 
مصرفی 

 )مترمکعب(

مساحت 
 )هکتار(

تعداد 
 پروژه

نام 
 محصول

 گندم 17 231 3826 6000 13 31200 66000 33300

62636 88626 31140 28 3162 3031 6/68  کلزا 6 

66610 100110 44600 6/10  ذرت 16 346 6762 7400 

 
های آبیاری برای هر محصول در جدول برداری از سامانههای تحت نظارت بر مدیریت صحیح بهرهوری اقتصادی در پروژهبهره

 زیر مشخص شده است: 
 

 وری اقتصادی مصرف آبوط به بهرهاطلاعات مرب _( 2جدول )

 (NBPDوری اقتصادی )بهره
 / مترمکعب الیر

 نام محصول تعداد پروژه مساحت )هکتار(

 گندم 17 231 8671

18783 6/68  کلزا 6 

 ذرت 16 346 2782

 

 نظر هکتار در 6/644ای )تیپ( در سطح با آبیاری به صورت قطره کلزا و ذرت گندم، سه محصول با هاییدر این تحقیق مزرعه
 مطالعه تابع شود، در این بهینه بایستمی چیزی چه دقیقا کندمی بیان که است شد. با توجه به اینکه تابع هدف فرمولی گرفته

 مدل یک در غیرهامت مقادیر روی را حدود بعضی استثناء، بدون هدف به عنوان الگوی کشت بهینه معرفی شد. توابع قیود نیز تقریبا
 هاییفرمول شکل به حدود این. گرفت نظر در توانمی (...و بودجه خام، مواد قبیل زمان، از بود؛ خواهد محدود منبع یک )حداقل

ز سه شوند. در این مطاله برای تعیین توابع قیود امی شناخته هامحدودیت عنوان شده، به بیان باشندمی مدل متغیرهای از تابعی که
ندم محصول ذرت، گ سهمقادیر کل هزینه و مصرف آب استفاده شد. مقدار مساحت کشت برای هر پارامتر حداکثر مساحت کشت، 

هکتار در نظر گرفته شد. مقدار  6/644هکتار کشت که حداکثر کل مساحت کشت برابر  6/68، 231، 346و کلزا به ترتیب برابر 
 مکعب بدست آمد.  متر 13824ریال و  102340000حداکثر هزینه و مصرف آب به ترتیب برابر 

 به صورت زیر مشخص شدند: Lingoمرحله اول مقادیر تابع هدف و توابع قیود در نرم افزار 
 

MODEL: 

[Profit] max = (8591*g)+(18983*k)+(7982*z); 

 [Area]  g+k+z <=644.5; 

 [Water]  (3876*g)+(3031*k)+(6967*z) <= 13874; 

 [Cost]  (31700000*g)+(31140000*k)+(44500000*z) <= 107340000; 

END 

 فرمول نویسی در مشخصات کشت محصولات -1شکل 
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= گندم،  g= هزینه کشت،  Cost= حجم آب مصرفی،  Water= مساحت کشت،  Areaوری اقتصادی، = بهره Profitدر توابع بالا 

k  کلزا و =z باشد. = ذرت می 
وری اقتصادی و توابع قیود تعیین کردن محدودیت بیشترین مقدار بهره( مشخص شد تابع هدف 1همانطور که از فرمول شکل)

 هزینه، مصرف آب و مساحت کشت  تعیین شدند.
وری اقتصادی نسبت به دو محصول گندم و ذرت برخوردار بوده ( کشت کلزا بیشترین بهره2در مرحله دوم نتایج با توجه به شکل )

 است.
 

 
 Lingoوری اقتصادی در کشت کلزا توسط نرم افزار هانتخاب بیشترین مقدار بهر -2شکل 

 

ت وری اقتصادی بیشتری نسبهای موجود محصول کلزا دارای بهرهبا توجه به نتایج بدست آمده و با توجه به شرایط و محدودیت
 د.اب شباشد. بنابراین محصول کلزا به عنوان الگوی کشت بهینه در شهرستان فاریاب انتخبه محصول گندم و ذرت می

 

 گیرینتیجه

رایط باشد. از طرف دیگر با توجه به شهای تأثیر گذار در مدیریت منابع آب مطرح میترین مؤلفهالگوی کشت به عنوان یکی از مهم
وری اقتصادی، به تعیین الگوی کشت مناسب نیاز داریم. در این مطالعه سعی کم آبی و نیاز به کشت محصولی با بیشترین بهره

وری اقتصادی و همچنین با استفاده از ستفاده از اطلاعات محصولات که شامل مقادیر حجم مصرف آب، سود خالص و بهرهشد با ا
وری اقتصادی انتخاب شود. این مطالعه مبادرت به تعیین الگوی با هدف تعیین کشت محصولی با بیشترین بهره Lingoنرم افزار 

تصادی وری اقوری اقتصادی آب نمود. مشاهده شد که بیشترین مقدار بهرهیر بهرهکشت بهینه در منطقه مورد مطالعه تحت تأث
حاظ شود که با توجه به شرایط کنونی کمبود آب از لباشد. بنابرین پیشنهاد میمحصول کلزا نسبت به دو محصول ذرت، گندم می

 باشد.تر میاقتصادی کشت کلزا نسبت به دو محصول ذرت، گندم مناسب
 

 منابع

. خطی ریزی برنامه روش از استفاده با کازرون منطقه در کشت الگوی سازی بهینه. 1386. ر.غ پیکانی، ،.ص صالح، ،.ع.س اقریان،ب
 .ایران کشاورزی اقتصاد کنفرانس ششمین

 هدف با را کشت الگوی تعیین در عملکرد تابع و آب مصرف کارایی شاخص . کاربرد1386 م.م مقدم، نخجوانی ،.ح سانیج، دهقانی
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 اصفهان آب، منابع مدیریت کنفرانس دومین آب، مصرف کاریی افزایش
 هرستانش در کشاورزی پایداری و ایمنطقه اقتصادی، یچندگانه معیارهای بر مبتنی کشت بهینه الگوی. 1376. س نژاد قلی آ، فلاحی

 .32-47(: 1)30 کشاورزی، توسعه و اقتصاد نشریه خطی، ریزیبرنامه و AHP تلفیقی الگوی ساری،
. ریارشه -تهران دشت زیرزمینی و سطحی آبهای منابع از تلفیقی بهینه برداری بهره. 1386.  ج.س موسوی، ،.ر.ح اسلامی، ،.ک قادری،

 اصفهان آب، منابع مدیریت کنفرانس دومین
 تمالگوری از استفاده با آب منابع زنیمخ چند های سیستم از برداری بهره سازی بهینه1386.  .ب قهرمان، ،.ب.م شریفی، ،.م.س قدمی،

 اهواز رودخانه، مهندسی المللی بین سمینار هفتمین. ژنتیک

 قالاتم مجموعه. محیطی زیست و اقتصادی دیدگاه دو براساس زراعی کشت بهینه کشت الگوی تعیین 1384. م کهنسال،. ه منصوری،
 .36 تا12  صفحات. بلوچستان و سیستان دانشگاه. ایران کشاورزی اقتصاد کنفرانس پنجمین

 شهرستان موردی مطالعه(کسری ریزیبرنامه مدل توسط کشاورزی آب پایداری شاخصهای محاسبه1388.  .ف قرقانی و. ن.س موسوی
 .166 تا143  صفحات3.  شماره سوم، سال کشاورزی، اقتصاد فصلنامه.) مرودشت
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)مطالعه موردی  یاضیر یزیوش برنامه ربا استفاده از ر یآب بخش کشاورز یتابع تقاضا تعیین

 شهرستان گرگان(
 

 9یاشراق یدفرش، 2کرامت زاده یعل، 1یالناز اسد
 elnaz.asadi1991@yahoo.com، دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان -1

اورزی و منابع طبیعی گرگان. استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کش2  

 . استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان3

 

کشور دارد. امروزه  هر ملی اقتصاد در زیربنایی گردد و نقشمی محسوب کشورها توسعه مهم هایشاخص های کشاورزی ازفعالیت 
 هکنندودمحدو  صلیا ملاعوجمله از آید. در بخش کشاورزی به حساب می های مهمآب، این منبع حیات بخش یکی از مولفه

 برداری از منابع آبی و پایینباشد. امروزه به دلیل دسترسی آسان و سادگی بهرهمیآب کمبود منابع  انیرا ورزیکشا بخش توسعه
ای یافته و در برخی مناطق باعث لاحظههای مختلف افزایش قابل مبودن قیمت آب، میزان برداشت از این منابع برای استفاده

نابودی این منابع شده است. از این رو مدیریت تقاضای منابع آب از اهمیت روز افزونی برخوردار است. بر این اساس در این مطالعه 
هرستان شای و تعیین تابع تقاضای آب در بخش کشاورزی ریزی خطی متعارف به تعیین قیمت سایهبا استفاده از روش برنامه

پرسشنامه با استفاده  88شود. جامعه آماری مورد مطالعه کل کشاورزان شهرستان گرگان بوده و در مجموع تعداد گرگان پرداخته می
 -67/0کشش تقاضای آب کشاورزی  دهدای تکمیل گردیده است. نتایج این مطالعه نشان میگیری تصادفی طبقهاز روش نمونه

در شهرستان  کشش بودن تقاضای آبآن و بی مصرف مقدار و آب کشاورزی داری بین قیمتاط منفی و معنیگر ارتبباشد که بیانمی
 گرگان است.

 

 ریزی خطی، کشش قیمتی، شهرستان گرگان: تابع تقاضای آب، برنامههای کلیدیواژه
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 مقدمه

شوند. افزایش روز افزون تقاضا برای محصولات میهای ملی هر کشور محسوب منابع آبی از ارزشمندترین منابع طبیعی و جز سرمایه
آیند که های اصلی آب در بخش کشاورزری به شمار میهای مکرر از جمله چالشکشاورزی به علت افزایش جمعیت و خشکسالی

آب در بعضی  های مهم و کمیاب در کشاورزی تبدیل شود. امروزه با افزایش محدودیت و کمیابیاند آب به یکی از نهادههباعث شد
ت. های اخیر شدت گرفته اسگذاری بهینه منابع آبی در سالنقاط دنیا و از جمله ایران، سیاست مدیریت تقاضای آب نظیر ارزش

( 2007، 1و همکاران اسپیلمنتاثیر دقیق افزایش قیمت آب بر مصرف آب آبیاری و سامانه تولیدات کشاورزی اغلب ناشناخته است )
آورد، به ویژه اگر هزینه آب نسبت به کل هزینه تولید پایین تغییرات مورد انتظار را در مصرف آب به وجود نمی گذاری همیشهو نرخ

(. توابع تقاضا رابطه اقتصادی مورد نیاز را برای فهم چگونگی 2011، 2باشد منجر به تاثیرات محدودی خواهد شد )فریجا و همکاران
(. تعیین تابع تقاضای آب معرف همان ارزش تولید 2010، 3کلایبر و همکاراندهد )می تاثیرات قیمت بر مقدار مصرف آب ارائه

توان کشش تقاضای آب را محاسبه کرد. هدف از نهایی )ارزش اقتصادی آب( است. با استفاده از توابع تقاضای برآورد شده می
دهد ی آب را تا چه اندازه کاهش میتعیین کشش تقاضای آب آن است که مشخص شود افزایش یک درصدی قیمت آب تقاضا

(. در راستای تعیین تابع تقاضای آب در بخش کشاورزی مطالعات متعددی صورت گرفته است. دهقانیان و 1383زاد، حسین)
 کردند. نتایج اقدام آب، ایقیمت سایه اساس بر کشت بهینة الگوی تعیین و آب تابع تقاضای تجویزی برآورد به (1323شاهنوشی )

 در آب تقاضای مقدار تغییرات پایین بودن گربیان بوده و ناچیز مختلف فصول در شده محاسبه آب کشش تقاضای دهدمی شانن

 را خود نتایج مجن منطقة کشاورزی در آب تقاضای تابع برآورد عنوان با ای( در مطالعه1386بهلولوند ) .است قیمت مقابل تغییرات

 گندم، و زمینیسیب محصولات برای تولید تقاضای آب تابع و محصولات کل برای مطالعه، مورد طقةدر من که کندمی بیان این گونه

-266/0 تقاضای کل تابع در آب قیمتی دارد. کشش وجود دارمعنی منفی و رابطة آن تقاضای مقدار و آب قیمت بین طور جداگانه، به
با استفاده ( 1386است. تهامی پور و همکاران ) -422/0 گندم برای بآ تقاضای در تابع و ،-226/0 زمینی سیب تقاضای تابع در ،

ان مطالعه موردی پسته کار ای و تعیین تابع تقاضای آب در بخش کشاورزیریزی خطی به تعیین قیمت سایههاز روش برنام
ند و های زرف برای دشتهای مختلای برای آب با شوریدهد که متوسط قیمت سایهنتایج نشان میشهرستان زرند پرداختند. 

 ها بهکشش قیمتی تقاضای آب برای هر کدام از این دشت باشد.ریال به ازای هر مترمکعب می 2617و  4646سیریز به ترتیب 
ن پذیرتر است ولی در عیدهد تقاضای آب در دشت سیریز نسبت به دشت زرند کششاست که نشان می -43/0و  -24/0 ترتیب

 آب گذاریقیمت تأثیر بررسی به ایمطالعه ( در1386) ترکمانی و . شجریباشدکشش میتقاضای آب بی حال برای هر دو دشت

مختلف  هایگروه که دهدمی نشان هاآن مطالعات پرداختند. نتایج درودزن حوضه آبریز در کشاورزان تقاضای آب میزان بر آبیاری
در هکتار  آب مصرف و کاهش محصولات کشت ترکیب مورد در متفاوتی هایالعمل عکس بها بآ نرخ افزایش مقابل در کشاورزان

صالح  باشد.می متفاوت کشاورزان مختلف هایگروه بین معناداری در طور به آبیاری آب گذاریقیمت سیاست تأثیر و دهندمی نشان
کازرون پرداختند. نتایج  شهرستان آب ینهنجار تقاضای استخراج و کشت بهینه الگوی ( در مطالعه خود به تعیین1386) و همکاران

 دو اجرای در سود اختلاف که ایگونه کنند. بهنمی استفاده بهینه نحو به موجود منابع از منطقه این مطالعه نشان داد که کشاورزان

امی و همکاران گردید. اسل تعیین ریال 623 بهار فصل در آب ایسایه باشد. همچنین قیمتمی درصد 6/11بهینه  و کنونی حالت
 تقاضای تابع برآورد ی خود به برآورد تابع تقاضای آب کشاورزی باغات انار روستای چرخاب یزد پرداختند. نتایج( در مطالعه1370)

 آب تقاضای کشش دارد. محاسبة وجود منفی رابطة آن مصرف مقدار و آب کشاورزی قیمت بین که است آن گربیان انار محصول

 افت.ی خواهد کاهش درصد 32/24 آب تقاضایِ  بیابانی، منطقة این در آب یک درصدیِ قیمت افزایش با که، دهدمی نشان نیز
 -0666/0 آن تولیدی کشش که طوری به است، انار محصول تولید در آب بهینة حد بیش از مصرف از حاکی وریبهره نتایج همچنین،

ع تقاضا و تعیین ارزش اقتصادی آب در تولید محصولات عمده زراعی دشت استخراج تواب( به 1374شد. فلاحی و همکاران ) برآورد
بر پایه نتایج توابع مستخرج تقاضای آب، وجود رابطه مستقیم تقاضای آب با قیمت  پرداختند. فاروق شهرستان مرودشت -سیدان

اکی اتی کشش قیمتی تقاضای آب حها اثبات شد. مقادیر محاسبمحصول و رابطه معکوس تقاضا با قیمت آب و قیمت سایر نهاده

                                                           
Speelman & et al (2009) 1 

Frija & et al (2011) 2 

Klaiber & et al (2010) 3 
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ی که ابرداران در تقاضای آب برای محصولات شتوی و صیفی نسبت به تغییرات قیمت بود به گونهاز عکس العمل متفاوت بهره
 د.خواهد شموثر واقع های قیمتی به عنوان ابزاری در جهت کنترل بهینه مصرف آب در مورد محصولات صیفی اتخاذ سیاست

جم پرداخت. نتایج  شهرستان کشاورزی هایهنهاد تقاضای بر آبیاری آب قیمت افزایش اثر بررسیای به ( در مطالعه1374موسوی )
تواند به عنوان ابزار مناسبی جهت حفظ منابع این مطالعه نشان داد که افزایش قیمت آب، اثر محدودی بر مصرف آب داشته و نمی

اسپانیا پرداختند. نتایج  در آب گذاریبه بررسی اثر سیاست ایمطالعه در (1778) 1همکاران آبی در منطقه به کار برده شود. وارلا و
 دلیل همین به نیست و کافی کشاورزی، در مصرفی ی آبکننده عامل کنترل و ابزار یگانه عنوان به قیمتی، سیاستِ  نشان داد شد

 کاهش هنگامی آب مصرف تحقیق، این یابد. طبق نتایجنمی کاهش پایین، هایقیمت با آب، به خصوص مصرف مقدار که است

 2بگذارد. مدلین آزورا و همکاران تأثیر منفی، طور به نیز، اشتغال کشاورزی و درآمد بر که برسد حدی به قیمت افزایش یابد کهمی
برای مدیریت آب استفاده تواند به عنوان ابزار مهمی در مطالعه خود بیان داشتندکه ارزش اقتصادی آب کشاورزی می(، 2010)

در  3ریزی مثبت به برآورد ارزش اقتصادی آب آبیاری در حوضه آبریز ریو براووها در مطالعه خود با استفاده از روش برنامهگردد. آن
 اثرات تحلیل و کشاورزان آب تابع تقاضای برآورد منظور به ایمطالعه ( در2011) 4فریجا و همکاران جنوب مکزیک پرداختند.

تحلیل  ریاضی ریزیبرنامه روش از کشاورزی، هایتقاضای نهاده بر هاسیاست این اثرات بررسی و آبیاری قیمتی آب هایسیاست
 آب کشش تقاضای بر اثرگذاری در مهمی عامل کشاورزان فنی سطح کارایی که داد نشان کردند. نتایج استفاده هاداده پوششی

 نهاده از کمتر در جهت استفاده کشاورزان کشت الگوی یابد، افزایش آبیاری آب اگر قیمت که داد نشان نتایج باشد. همچنین،می

 و تحلیل اقتصادی هایمدل واسنجی منظور ( به2012) 6کند. هاویت و همکارانمی تغییر نهاده زمین از بیشتر استفاده و آب

 تولید با کشش تابع و (PMPمثبت ) ریزی ریاضیبرنامه لمد کالیفرنیا، از آب در منابع مدیریت زمینه در کاربردی هایسیاست

 گذاریهای قیمتبه کارگیری سیاست با همزمان آب بازار بیشتر انعطاف که داد نشان کردند. نتایجه استفاد (CESثابت ) جانشینی

( به تخمین تابع 2012) 6دهد. تیان و همکاران کاهش درصد 30 تا را خشکسالی از حاصل های درآمدیزیان تواندمی آبیاری آب
شش کتقاضای آب کشاورزی حوضه رودخانه ژانگ پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد تقاضا برای آب سطحی و آب زیرزمینی بی

د. در این شوجویی در آب میباشد. همچنین نتایج حاکی از آن است اگر قیمت آب افزایش یابد باعث مقدار قابل توجهی صرفهمی
اورزی ای، کشش قیمتی و تابع تقاضای آب در بخش کشریزی ریاضی متعارف به تعیین قیمت سایهبا استفاده از روش برنامهمطالعه 

  شود.پرداخته می
 

 مبانی نظری و روش تحقیق
ت درصد از مساح 71/2کیلومتر مربع حدود  8/1616باشد که با مساحت منطقه مورد مطالعه در این پژوهش شهرستان گرگان می

هزار  6/2هزار هکتار اراضی زراعی و  3/62(. این شهرستان با دارا بودن 1استان گلستان را به خود اختصاص داده است )شکل 
(. 1373باشد )سازمان جهاد کشاورزی شهرستان گرگان، های مهم کشاورزی در استان گلستان میهکتار باغ به عنوان یکی از قطب

گیری پرسشنامه با استفاده از روش نمونه 88اورزان شهرستان گرگان بوده و در مجموع تعداد جامعه آماری مورد مطالعه کل کش
 ای تکمیل گردیده است.تصادفی طبقه

                                                           
Varela & et al (1998) 1 

Azuara & et al (2010) -Medellin 2 

Rio Bravo 3 
Frija & et al (2011) 4 

12)Howitt & et al (20 5 

Tianhe & et al (2017) 6 
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 ( موقعیت جغرافیایی شهرستان گرگان1شکل)

 

ورد ارزش اقتصادی آب باشد. در این مطالعه برای برآآب( می اقتصادی )ارزش آب تولید نهایی نهاده ارزش گربیان آب تقاضای تابع
 کشاورزان فرض که با این کشاورزان خالص شود. سودای آب استفاده میریزی ریاضی متعارف و قیمت سایهاز روش برنامه

ریاضی  ریزیاز برنامه استفاده با کنندمی کشت آب به دسترسی و بازاری قیمت کشت بهینه برطبق الگوی یک در را خود محصولات
 گردد:صورت زیر تعریف می به هدف تابع منظور شود. بدینمی هزد تخمین متعارف
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 jC )ریال هر کیلوگرم(،ام  j محصول قیمت iP لوگرم در هکتار(،ام )کی j عملکرد محصول jY ارزش تابع هدف، Z در این رابطه

 ام، j ام برای محصول i میزان مصرف منبع ija )هکتار(،ام  j سطح زیر کشت محصول jX )ریال در هکتار (، j هزینه تولید محصول

ib موجودی منبع i  ام، وn زمینی،سیب سویا، گندم، حصولاتم شامل محصول 11 تعداد مطالعه این در. باشدتعداد محصولات می 
های مدل به ترین محدودیتمهم .شد گرفته نظر در جو و تابستانه پنبه بهاره، پنبه فرنگی،گوجه برنج، ای،علوفه ذرت باقلا، کلزا،

 باشند:شرح زیر می

دودیت نیز وجود دارد لذا محمحدودیت زمین: با توجه به اینکه در منطقه علاوه بر وجود محصولات تک کشتی، محصولات کشت دوم 
  شود:می بیان روابط زیر صورت زمین به

(2)                                                                                                                                        ∑ Xj
n
j=1 ≤ TA 

(3)                                                                                                                .                    ∑ Xj ≤s
j=1 TL  

محصولات کشت دوم   Sکل سطح زیر کشت موجود در شهرستان گرگان، TA ام، j سطح زیر کشت محصول jX در این رابطه
 در موجود کشت قابل هایزمین کل TL گوجه، پنبه بهاره و پنبه تابستانه بوده وای، شامل محصولات سویا، برنج، ذرت علوفه

هکتار  66376و کل زمین قابل کشت موجود  66688باشد. مقدار سطح زیر کشت موجود در منطقه به اندازه می گرگان شهرستان
  است.

 با سال های مختلفماه در مناطق آب منابع ودیموج میزان و مختلف محصولات آبی نیاز و کشت دوره که آنجا آب: از محدودیت

 محدودیت شود. بر این اساس گرفته نظر در از هم جدا و ماهانه صورت به آب محدودیت که است ضروری لذا ندارد، تطابق یکدیگر

 باشد.( می4بصورت رابطه شماره ) آب
(4)                                                                                         ∑ wjk

n
j=1 Xjk ≤ Twk        k = 1 , 2, . . . , 12 

 ماه باشد. در این رابطه هر در موجود آب کل از ترماه بایستی کوچک هر در مصرفی هایآب مجموع که است این گربالا بیان رابطه
jkW آب مورد نیاز محصول j ام در ماه K ین مقادیر از نرم افزارام بوده و برای محاسبه ا NETWAT  و اطلاعات متوسط راندمان
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 سناریوهای و سطحی آب منابع مجموع از باشد کهام می kکل آب موجود در ماه  kTW آبیاری منطقه استفاده شده است. همچنین
 .است آمده دست به زیرزمینی آب برداشت مختلف
 کاشت، مختلف مراحل اتیعمل تابع یزراع محصولات دیتول مختلف یهاتیفعال در کار یروین یبرا تقاضا: کار یروین تیمحدود
 :دیگرد انیب ریز رابطه صورت به مذکور تیمحدود. باشدیم برداشت و داشت

(6)                                                                                                  ∑ Ljm
n
j=1 Xj ≤ TLm        m = 1 , 2 , 3 , 4 

ام بوده و این مقادیر از اطلاعات پرسشنامه به دست آمده است  m ام در ماه j نیروی کار لازم هر هکتار محصول mLj در این رابطه
 و ایران آمار مرکز اطلاعات از منطقه در موجود کارنیروی کل محاسبه برای باشد.ام می m کل نیروی کار موجود در فصل mTL و

 .است استفاده شده سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان
 پتاس به صورت روابط فسفات و و ازت شیمیایی کودهای از کدام هر برای ایجداگانه هایشیمیایی: محدودیت کود محدودیت

 است.  شده ( در نظر گرفته8( الی )6شماره )
(6)                                                                                                                        ∑ PHj

n
j=1 Xj ≤ TPH           

(2)                                                                                                                             ∑ Nj
n
j=1 Xj ≤ TN              

(8)                                                                                                                               ∑ Pj
n
j=1 Xj ≤ TP               

 jN فسفات قابل دسترس محصولات،میزان کل کود  TPH ام، jمیزان کود فسفات مورد نیاز هر هکتار محصول  jPH در روابط بالا

میزان کود پتاس مورد نیاز  jP میزان کل کود ازت قابل دسترس محصولات، TN ام، jمیزان کود ازت مورد نیاز هر هکتار محصول 
 باشد. میزان کل کود پتاس قابل دسترس محصولات میTP ام،  jهر هکتار محصول 

 به گیرد، لذا دسترسیتراکتور و کمباین صورت می کشاورزی با هایفعالیت تمام باًتقری که آنجا از کشاورزی: آلاتماشین محدودیت

 مدل از روابط زیر استفاده شده است: در آن کردن وارد جهت و شد لحاظ محدودیت عنوان به ماشین آلات
(7)                                                                                                                                            ∑ tj

n
j=1 Xj ≤ Tt   

(10)                                                                                                                                      ∑ kj
n
j=1 Xj ≤ Tk    

ام بوده  jتعداد ساعت کمباین مورد نیاز هر هکتار محصول  jk ام، j تعداد ساعت تراکتور مورد نیاز هر هکتار محصول jt در روابط بالا
 برداری قابل دسترس تراکتور وکل ساعت بهره Tt ها بر اساس اطلاعات پرسشنامه استخراج گردیده است. همچنینو مقادیر آن

Tk باشد. برای محاسبه این مقادیر از اطلاعات سازمان جهاد کشاورزی استانباین میبرداری قابل دسترس کمکل ساعت بهره 
 استفاده شده است. گلستان

 محصولات لذا هستند، روبرو یا سرمایه و نقدینگی محدودیت با خود هاینهاده تأمین برای کشاورزان که آنجا از سرمایه: محدودیت

 سرمایه میزان مختلف، هاینهاده از استفاده میزان به توجه با محصول هر .کنندمی بترقا هم با نهاده این از استفاده برای مختلف

 معادل تولیدی فعالیت واحد هر نیاز مورد سرمایه میزان مدل، در سرمایه محدودیت کردن وارد منظور به. دارد نیاز نیز را متفاوتی

 محصول هکتار هر برداشت و داشت کاشت، زمین، سازیآماده مراحل به مربوط هایهزینه شامل که آن، متغیر هایهزینه میزان

 گردیده مدل وارد (11شماره ) رابطه صورت به محدودیت این به مربوط معادله کلی ساختار .است شده گرفته نظر در باشدمی زراعی

 است.
(11)                                                                                                                                    ∑ Ij

11
j=1 Xj ≤ TI   

گذاری های سرمایهکل هزینه TI ام و j گذاری نقدی مورد نیاز هر هکتار محصولهای سرمایهنشان دهنده هزینه jI در رابطه بالا
 نقدی در دسترس است.

 زیر کشت سطح سهم مطالعه، متوسط مورد منطقه در منتخب محصولات زراعی بتناو رعایت منظور زراعی: به تناوب محدودیت 

 است. گرفته قرار مدل هایمحدودیت و در گردید طی چهار سال اخیر مشخص زیر کشت سطح کل از محصولات از کدام هر
یاضی ریزی رهای برنامهای نهاده آب از طریق الگوی کشت حاصل از مدلهمچنین با تغییر میزان آب قابل دسترس، قیمت سایه

ای در هر سطح آب قابل دسترس، عکس توابع تقاضای نهاده آب به اشکال تابعی گردد. سپس با داشتن ارزش سایهبرآورد می
 گردد:مختلف به صورت زیر برآورد می

λr = λr
∗(TWr) (12)                                                                                                                              
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 دهد:های مختلف تابع تقاضا و روش محاسبه کشش قیمتی تقاضا را نشان می( شکل1جدول شماره )
 

 های تابعی تقاضا و روش محاسبه کشش قیمتی تقاضا(  شکل1جدول )

 اضاتق قیمتی کشش تابعی شکل تابع
Qw خطی = a. Pw + b e = a. (Pw/Qw) 

Ln(Qw) لگاریتمی = a. Ln(Pw) + b e = a 
Qw لگاریتمی -خطی = a. Ln(Pw) + b e = a(1 Qw⁄ ) 

Ln(Qw) خطی -لگاریتمی = a. Pw + b e = a. Pw 
  1382ابریشمی، ماخذ: 

 که است آن تقاضای آب کشش تعیین از هدف .کرد محاسبه را تقاضای آب کشش توانمی شده برآورد تقاضای توابع استفاده از با

 (.1383زاد، )حسین دهدمی کاهش اندازه چه تا را آب تقاضایِ  آب درصدِی قیمت یک افزایشِ شود مشخص
 نتایج و بحث

های فنی لحاظ شده در مدل، نتایج حاصل در با توجه به هدف حداکثرسازی سود ناخالص محصولات زراعی و همچنین محدودیت
 است.( ارائه شده 2ها در جدول شماره )و بهینه و مقایسه آندو حالت موجود 

 
 (  سطح زیر کشت فعلی و بهینه محصولات زراعی شهرستان گرگان 2جدول )

 نام محصول
 سطح زیر کشت موجود 

 )هکتار(

 سطح زیر کشت بهینه

 )هکتار( 

 مقدار تغییرات

 )هکتار(

 درصد تغییرات

)%( 

 16 3406 26826 22420 گندم

 -10 -2202 18262 20724 سویا

 -2 -416 6476 6711 برنج

 40 1742 6221 4824 سیب زمینی

 -100 -3264 0 3264 کلزا

 -100 -2277 0 2277 پنبه بهاره

 -100 -1311 0 1311 جو

 168 1642 2688 1041 باقلا

 -100 -1036 0 1036 گوجه فرنگی

 442 3468 4261 283 ایذرت علوفه

 -100 -1326 0 1326 پنبه تابستانه

 -82/2 -1888 63800 66688 کل سطح زیر کشت )هکتار(

 6/22 642260 3610000 2862240 ای )میلیون ریال(بازده برنامه
 های تحقیقماخذ: یافته

  66688 گرگان منتخب شهرستان زراعی محصولات کشت موجود زیر سطح کل گرددمی ملاحظه جدول این در که طورهمان
 ایذرت علوفه و آبی گندم محصول به منطقه مربوط این در محصولات زیرکشت سطح کمترین و بیشترین که باشدمی هکتار

گردد در حالت بهینه محصولات کلزا، پنبه بهاره، جو، گوجه فرنگی و باشد. مشاهده میمی هکتار 283 و 22420معادل ترتیب به
به این که سطح زیر کشت محصولات زراعی در حالت بهینه کاهش یافته، پنبه تابستانه از مدل حذف شدند. همچنین با توجه 

درصد افزایش سود  6/22میلیون ریال بوده، که بر اساس آن  642260موجود و الگوی بهینه کشت  الگوی ایبازده برنامه اختلاف
 کشت بهینه آورده شده است.  ( مقدار منابع مصرف شده در الگوی کشت موجود و الگوی3گردد. در جدول شماره )ملاحظه می
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 ( مقدار منابع مصرف شده در الگوی کشت موجود و الگوی کشت بهینه9جدول )

 منابع  الگوی کشت موجود الگوی کشت بهینه تغییراتمقدار  درصد تغییرات

82/2-  1888-  سطح زیر کشت )هکتار( 66688 63800 

17/31-  620482- کار(نیروی کار )نفر روز  2147663 1427080   

27/7-  1706886-  کود )کیلوگرم( 17468706 12662020 

22-  22010-  ماشین آلات )ساعت( 322222 266212 

6/24-  سرمایه )میلیون ریال( 1222400 2162420 426023 

 آب )میلیون متر مکعب( 611 427 -32 -31/6

30/0-  37/18-  082/41  426/67  فروردین 

23/0-  60/23-  372/26  772/78 بهشتاردی   

26/0-  62/32-  87/103  666/141  خرداد 

30/0-  82/62-  82/120  237/123  تیر 

36/0-  24/60-  203/70  74/140  مرداد 

32/0-  20/26-  741/42  137/67  شهریور 

100-  38/2-  0 327/2  مهر 

 آبان 0 0 0 0

 آذر 0 0 0 0

 دی 0 0 0 0

 بهمن 0 0 0 0

22/0-  61/1-  162/4  262/6  اسفند 

 های تحقیقماخذ: یافته              
 

برای به دست آوردن تابع تقاضای آب بخش کشاورزی، با توجه به تحلیل حساسیت ناشی از سیاست کاهش مقدار آب قابل 
برآورد گردید  Eviewsهای مختلف تابعی با استفاده از نرم افزار ای نهاده آب برآورد گردیده است. سپس فرمدسترس، قیمت سایه

 .دهدهای مختلف تابع تقاضا را نشان می( پارامترهای برآورد شده شکل4ها مورد مقایسه قرار گرفت. جدول شماره )یج آنو نتا
 

 های مختلف تابع تقاضا( پارامترهای برآورد شده شکل4جدول )

 خطی -لگاریتمی لگاریتمی -خطی لگاریتمی خطی پارامتر/ مدل
 37/12 134000000 11/22 34264684 عرض از مبدا

 t ***18/6 ***68/20 **22/4 ***83/26 آماره
 000/0 012/0 000/0 006/0 سطح معنی داری

 0023/0 -14627680 -67/0 -84/4676 ضریب زاویه
 -t *36/2- ***04/6- **60/3- **48/3آماره 

 0262/0 022/0 002/0 022/0 سطح معنی داری

 2R 68/0 86/0 26/0 26/0آماره 

 درصد( 1درصد و  6درصد،  10داری در سطح ، ** و *** به ترتیب معنی های تحقیق )*تهماخذ: یاف
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داری بر مقدار تقاضای آب داشته است. تمامی گردد قیمت نهاده آب تاثیر منفی و معنی( ملاحظه می4همانطور که در جدول شماره )
ف تابعی های مختلهت انتخاب فرم مناسب تابع تقاضا بین شکلباشد. جقابل قبولی نیز می  2Rدار شده است و دارای ضرایب معنی

استفاده شد. شایان ذکر است در مقایسه دو مدل بر اساس  2Rخطی از ضریب تعیین  -لگاریتمی و لگاریتم -خطی، لگاریتمی، خطی
با هم قابل مقایسه نیستند  های محاسبه شده به طور مستقیم 2Rضریب تعیین، متغیر وابسته باید یکسان باشد. در غیر این صورت 

بالاتری بوده و مقایسه  2Rلگاریتمی دارای -لگاریتمی، مدل خطی -(. بر این اساس بین دو مدل خطی و خطی1382)ابریشمی، 
باشد. حال جهت انتخاب فرم برتر بین دو مدل بالاتر در مدل لگاریتمی می 2Rگر خطی و لگاریتمی بیان -دو مدل لگاریتمی

 (:1382های زیر استفاده گردید )ابریشمی، طی و لگاریتمی از روشخ -لگاریتمی
بین آنتی  2Rها را به دست آورده و سپس و سپس مقادیر آنتی لگاریتم آن تخمین زده شده wLn(Q(در مدل لگاریتمی مقادیر  -1 

 شود. را محاسبه می wQزده شده و  تخمین wLn(Q(لگاریتم 

بین  2Rتبدیل کرده و سرانجام  wLn(Q(را از مدل خطی به دست آورده و آن را به  wQده متقابلا مقادیر تخمین زده ش -2
)wLn(Q  تخمین زده شده و)wLn(Q گیرند.را مورد مقایسه قرار می 

دل به عنوان م لگاریتمی و لگاریتمی و با توجه به معیارهای مختلف، فرم لگاریتمی -خطی با استفاده از روش بالا و مقایسه دو مدل
کشش بودن دهنده بیاست که نشان -67/0دهد کشش تقاضای آب کشاورزی برتر انتخاب گردید. نتایج مدل لگاریتمی نشان می

منفی و  رابطة آن مصرف مقدار و آب کشاورزی قیمت گر آن است که بینباشد. همچنین نتایج بیانتقاضای آب کشاورزی می
درصد تغییرات مصرف آب  86دهد بوده که  نشان می 2R ،86/0( ضریب تعیین 2ه )دارد. بر اساس جدول شمار وجود داریمعنی

 باشد.ناشی از تغییرات قیمت آب می
جهت ترسیم منحنی تقاضای آب از روش کاهش مقدار آب قابل دسترس استفاده شده است. با توجه به الگوی کشت شهرستان 

ای های مختلف سال تنها در خرداد ماه برای محدودیت آب قیمت سایهگرگان و با کاهش مقدار آب قابل دسترس، در بین ماه
 دهد.( نشان می1گردد. بر این اساس منحنی تقاضای آب شهرستان گرگان در خرداد ماه در نمودار شماره )ایجاد می

 
 ( تقاضای آب شهرستان گرگان در خرداد ماه1) نمودار

 

میلیون متر مکعب قیمت آب برابر صفر بوده و با  2/27گردد در مقادیر بیشتر از ( ملاحظه می1همانگونه که در نمودار شماره )
 باشد. ریال می 23620میلیون متر مکعب قیمت آب برابر  76/4یابد. همچنین در سطح کاهش مقدار آب، قیمت آن افزایش می

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

تان ای و تعیین تابع تقاضای آب در بخش کشاورزی شهرسه تعیین قیمت سایهریزی خطی بدر این مطالعه با استفاده از روش برنامه
فرنگی  پنبه بهاره، جو، گوجهدهد در حالت بهینه محصولات کلزا، نشان می نتایج حاصل از برآورد الگوی کشت گرگان پرداخته شد.
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بهینه  استفاده موجود منابع از کشاورزان ت کهگر آن اسبیان مطالعه این نتایج طورکلی و پنبه تابستانه از مدل حذف شدند. به
 محصولات فروش بازار که صورتی در این مطالعه نتایج دارد. بر اساس وجود منابع مجدد تخصیص با سود افزایش قابلیت اند، لذاهنکرد

ت زراعی در حالت شود. همچنین علی رغم اینکه سطح زیر کشت محصولابهینه پیشنهاد می مدل نتایج نباشد، محدودیت دارای
 نشان دهنده آن امر این گردد کهدرصد افزایش سود در الگوی کشت جدید ملاحظه می 6/22درصد کاهش یافته،  82/2بهینه  

برآورد تابع تقاضا نشان  نتایج حاصل از . دهد دست به کمتری زمین مقدار با بیشتری سود تواندمی کشت بهینه الگوی که است
 67/0گر این است با افزایش یک درصد در قیمت آب مقدار مصرف است که بیان -67/0ب کشاورزی دهد کشش تقاضای آمی

سبت تر از یک است لذا تقاضای آب کشاورزی نیابد. با توجه به اینکه کشش قیمتی تقاضای آب در منطقه کوچکدرصد کاهش می
موثر واقع نخواهد  به تنهایی گذاریقیمت از  استفاده و بها بآ پرداخت نظام برقراری باشد. بنابراینکشش میبه تغییرات قیمت بی

مقایسه د. دار وجود داریمنفی و معنی رابطة آن مصرف مقدار و آب کشاورزی قیمت بینگر آن است که همچنین نتایج بیان .شد
(؛ بهلولوند 1370اسلامی و همکاران ) (؛1374نتایج این مطالعه با مطالعات انجام شده در این زمینه نظیر مطالعه فلاحی و همکاران )

گر آن است که افزایش قیمت آب، باعث کاهش استفاده این نهاده ارزشمند ( مطابقت داشته بیان1778( و وارلا و همکاران )1386)
گردد پیشنهاد می لذا باشدمی دولت هایسیاست جمله از کشاورزی بخش در آب مصرف کاهش اینکه به توجه باهمچنین  گردد.می

 کشاورزان اختیار در آن اجرای کافی برای تسهیلات و شوند داده ترویج منطقه در آبیاری نوین هایعلاوه بر افزایش قیمت آب، روش

 .گیرد قرار

  
 منابع

. مجله منابع یزد روستای چرخاب انار باغات کشاورزی آب تقاضای تابع . برآورد1370اسلامی، ا.، مهرابی، ا.، زهتابیان، غ. و قربانی، م. 
 .72 -107(: 2) 8طبیعی ایران. 

گذاری آب کشاورزی مطالعه موردی دشت مجن. . برآورد تابع تقاضای آب کشاورزی و بررسی مکانیسم بازار در قیمت1386بهلولوند، ع. 
 .پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی، ایران

تعیین تابع تقاضای آب در بخش کشاورزی مطالعه موردی پسته کاران شهرستان . 1386پور م. کرباسی ع. دانشور کاخکی م. تهامی
 .122-116(: 1)20. مجله علوم و صنایع کشاورزی. زرند

دکتری.  دوره علویان. رساله و شبکه سد موردی کشاورزی مطالعه بخش در آب گذاری قیمت مناسب روش . تعیین1383زاد، ج.  حسین
 تهران، ایران. شگاهکشاورزی. دان اقتصاد گروه

مطالعه  ای آب. برآورد تابع تقاضای تجویزی آب و تعیین الگوی بهینه کشت بر اساس قیمت سایه1323دهقانیان، س. و شاهنوشی، ن. 
 .72 -107(: 2) 8موردی مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد. مجله علوم و صنایع کشاورزی. 

مطالعه  آبیاری آب تقاضای بررسی منظور به چندمعیاری گیری تصمیم هایسازی شبیه تناسب .1386شجری، ش. و ترکمانی، ج. 
 .331 -346(: 3) 1فارس. اقتصاد کشاورزی.  استان در درودزن آبریز حوضه موردی

کازرون.  شهرستان موردی آب مطالعه هنجارین تقاضای استخراج و کشت بهینه الگوی . تعیین1386صالح، ا.، پیکانی، غ. و باقریان، ا. 
 .21 -82(: 16) 60اقتصاد کشاورزی و توسعه. 

 زراعی دشت استخراج توابع تقاضا و تعیین ارزش اقتصادی آب در تولید محصولات عمده. 1374فلاحی، ا.، خلیلیان، س. و احمدیان، م. 
 .1 -28(: 23) 70. اقتصاد کشاورزی و توسعه. فاروق شهرستان مرودشت -سیدان

 .تهران دانشگاه چاپ و تهران. مؤسسه انتشارات ابریشمی، حمید ترجمه اقتصادسنجی، . مبانی1382. گجراتی، د
جم. مهندسی منابع  موردی شهرستان یکشاورزی مطالعه هاینهاده تقاضای بر آبیاری آب قیمت افزایش اثر . بررسی1374موسوی، ن. 

 .1 -22(. 8) 26آب. 
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 یبا استفاده از روش رمز یآب در بخش کشاورز یاقتصاد یمتق تعیین
 

 2فاطمه فرزین، 1 حسین جلیلی بوالحسنی
    jalili.hossein@ut.ac.ir دانشگاه تهرانعلوم اقتصادی دانشجو کارشناسی ارشد -1
 f.farzin@modares.ac.ir الملل دانشگاه تربیت مدرسی اقتصاد بیندانشجو دکتر-2

 
خشک جهان، مانند اغلب نقاط خاورمیانه به خصوص ایران، از یک طرف با عرضه ناکافی آب و امروزه اکثر مناطق خشک و نیمه

ورزی مواجه هستند. که علت اصلی آن اختلاف زیاد میان قیمت تمام شده آب با ارزش تولید ازطرف دیگر با تقاضای زیاد آب کشا
نهایی آن است. بنابراین در اکثر کشورهای جهان، بویژه کشورهای دارای جمعیت رو به رشد، کمبود آب از جمله مشکلات عمده و 

ای برخوردار است. در ادبیات اقتصادی همیت بسیار ویژهگذاری مناسب آب از اشود. در این راستا قیمتاساسی کشور محسوب می
 ای مناسبگذاریگذاری وجود دارد، ولی از آنجا که صنعت آب در ایران، حالت انحصاری دارد، قیمتهای مختلفی برای قیمتروش

اری گذپژوهش از قیمتاست که ضمن رعایت عدم زیان دهی، رفاه اجتماعی را نیز حداکثر سازد. به دلیل ذکر شده فوق در این 
مانی ز های سریرمزی استفاده شده است. ابتدا تابع تقاضا آب برای سه بخش کشاورزی، صنعت و خانگی با استفاده از داده

برآورد گردیده است. سپس تابع تولید آب نیز برای بخش کشاورزی برآورده  ARDL، با استفاده از روش 1376-1326های سال
دهد قیمت رمزی برای آب در امه قیمت رمزی آب در بخش کشاورزی محاسبه شده است. نتایج نشان میگردیده است و در اد

 . بخش کشاورزی، بیشتر از قیمت جاری آب در این بخش است
 

 : قیمت گذاری، روش رمزی، آبهای کلیدیواژه
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 مقدمه
طرف با عرضه ناکافی آب و ازطرف دیگر با تقاضای  خشک جهان، مانند اغلب نقاط ایران، از یکامروزه اکثر مناطق خشک و نیمه

زیاد آب کشاورزی مواجه هستند. که علت اصلی آن اختلاف زیاد میان قیمت تمام شده آب با ارزش تولید نهایی آن است. بنابراین 
انع آید. وجود مومیه کشورهای دارای جمعیت رو به رشد، کمبود آب یکی از مشکلات عمده به شمار ژدر اکثر کشورهای جهان، بوی

رهایی از این مشکل را در  و محدودیتهای جدی در افزایش عرضه آب کشورهای جهان را به این نتیجه رسانیده است که راهکار
 ها قرار گرفته است. تنها راهگذاری مناسب آب محور برنامه ها و سیاست مدیریت تقاضا برای آب جستجو نمایند. در این راستا نرخ

ران نیز، به علت محدود بودن منابع آب قابل دسترس، استفاده بهینه و افزایش بهره وری منابع آب در بخشهای مختلف حل این بح
ی باشد اما بر خلاف میانگین جهانبه ویژه بخش کشاورزی است. بخش کشاورزی در ایران و جهان بزرگترین مصرف کننده آب می

ی ارفی به بخش کشاورزی است. در ایران و با وجود قرار گرفتن کشور در منطقهدرصد از کل منابع آب مص 20که نشانگر تخصیص 
 ( 1388درصد است)موسوی و همکاران،  73خشک این نسبت 

مهمترین نهاده ی کشاورزی مطرح است. در حال حاضر آب به عنوان های اخیر میتوان گفت که هم اکنون با توجه به خشکسالی
نعت و های صتصاد ایران دارد. درجه کاربری نسبتا بالای بخش کشاوری در مقایسه با بخشبخش کشاورزی نقش حیاتی در اق

زایی، امکان کسب درآمد ارزی از طریق صادرات و همچنین صرفه جویی در مصارف ارزی در خصوص معدن و بنابراین توان اشتغال
یک بودن برخی محصولات این بخش، فراهم آوری کاهش واردات محصولات کشاورزی از طریق افزایش تولیدات داخلی، استراتژ

ها از جمله دلایل اهمیت های صنعت و خدمات و نیز بازاری برای ستانده سایر بخشبرخی داده های مورد نیاز به ویژه برای بخش
ت. بیش سی بخش کشاورزی ایران، آب اباشند. یکی از عوامل اصلی و محدودکننده ی توسعهبخش کشاورزی در اقتصاد ملی می

به بخش  70%آب استحصالی کشور به دلیل بازده پایین آبیاری در کشور هدر میرود. از کل میزان آب مصرف شده،  66%از 
میلیون هکتار از زمین کشاورزی کشور به کشت آبی اختصاص دارد. نتایج تحقیقات مختلف  2,3کشاورزی اختصاص دارد. حدود 

درصد است. )باقر  32تا  33رود، به نحوی که بازده کل آبیاری در کشور بین هدر میدهد که آب به شکلهای مختلف نشان می
 (. 1382زاده و امیرتیموری، 

بها است، به بیان دیگر مدیریت تقاضای آب گذاری آب و دریافت آبیکی از ابزارهای مؤثر در تحقق یافتن این هدف، قیمت
یدن ها برای رسها و روشه پایدار منطقه را فراهم آورد. یکی از بهترین سیاستتواند موجبات توسعکشاورزی از راه نرخگذاری می

های مختلف است تا بتوان از یک الگوی بهینه در مصرف آن بهره برد. گذاری صحیح آب در بخشبه این هدف، سیاست قیمت
رت گیرد. گذاری صحیح صوهای دیگر، قیمتبنابراین اگر به آب، به عنوان یک کالای اقتصادی نگاه شود، باید برای آن مثل کالا

و پایدار  ها، ایجاد درآمد کافیگذاری میتواند اهداف مختلفی نظیر تخصیص بهینه منابع آبی، عادلانه بودن قیمتسیاست قیمت
 را برآورده کند.ا هبرای عرضه کنندگان منابع آبی، بهبود حفاظت منابع، استفاده بهینه از منابع و جلوگیری از تغییرات شدید قیمت

ای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب میباشد که در برقراری مسئله اصلی در مدیریت اقتصادی منابع آبی در هرکشور و منطقه
ه ای بر عهده دارد و اگر این قیمت باین تعادل قیمت یا ارزش اقتصادی آب مانند قیمت هر کالا و نهاده دیگر نقش تعیین کننده

ن گردد، انتظار میرود که بسیاری از مسائل موجود در مدیریت منابع آب برطرف گردد. یکی از مسایل موجود در مدیریت درستی تعیی
ها و مصارف مختلف است. این مسئله با فزایش جمعیت و تقاضا برای آب از یک سو و منابع آب، تخصیص بهینه آن بین بخش

تر شدن اهمیت موضوع (. برای روشن1370شود)احسانی و همکاران،ادتر میکاهش عرضه آب شیرین از سوی دیگر روز به روز ح
 گذاری آب اشاره نمود. توان به برخی مطالعات داخلی و خارجی در پیرامون قیمتپژوهش می

-استون بیتمطلو از استفاده با گلستان استان خانگی آب تقاضای تابع برآورد راستای در ایمطالعه ( در1373ادیب پور  و همکاران )

است، بدین   -2/0  و کشش متقاطع قیمتی 00076/0کشش درآمدی  -26/0آب  تقاضای قیمتی کشش شدکه داده گری نشان
گذاری ارزش "( در مطالعه ای تحت عنوان1371مهرجردی و همکاران) آید.معنا که آب یک کالای ضروری و مکمل به شمار می

به تعیین ارزش آبیاری در شهرستان میبد پرداختند.  "موردی انارکاران شهرستان میبد  عههای زیر زمینی با رویکرد کیفیت: مطالآب

تهامی پور و همکاران   نتایج تحقیق آنها نشان میدهد که ارزش تولید نهایی آب در تولید محصول به میزان کیفیت آب بستگی دارد.
 روش از استفاده با خوزستان استان روستایی و شهری رفمصا در آب اقتصادی ارزش برآورد هدف با بررسی ای ( در در1370)
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 برای کشی لوله آب مکعب متر هر اقتصادی ارزش که اند داده نشان آب، بازار مبادلات مشاهده روش و مشروط گذاریارزش

ریال  126000ریال و ارزش اقتصادی هر متر مکعب آب آشامیدنی تصفیه شده خریداری شده از بازار  4364استان  خانوارهای
 ماهانه درآمد و ماه طی در آب مصرف ترتیب، به استان خانوارهای برای پرداخت به تمایل میزان در عوامل است. همچنین مؤثرترین

 نفر هر بر فزاینده نرخی روش اساس بر شهری شرب آب گذاریقیمت هدف با ایبررسی ( در1370انصاری و همکاران ) است.

 آن متعاقب و بوده کم بعد با خانواده های از بیشتر درصد 220 تا موارد برخی در بالا بعد با خانواده های آب مصرف که اند داده نشان

 است. بوده جمعیت کم هایخانواده از بیشتر درصد 300 از بیش نیز آنها پرداختی هایهزینه
به بررسی  ز تحلیل هدنیک در جمهوری رواندا،( در مطالعه ای خود درتعیین ارزش اجاره آب با استفاده ا2014) 1چومرت و همکاران

های جدید،این ساختمان کشی بهها نشان داد که در صورت گسترش شبکه لولهارزش دسترسی به آب لوله کشی پرداختند. بررسی
تر از دو کشی را در کم های نصب سیستم لولهتوانند هزینهشود که میارزش اجاره این املاک به میزانی می موضوع سبب افزایش

 خانگی آب تقاضای تابع بر مؤثر عوامل نقش بررسی هدف با ای ( در مطالعه2014) 2سایمیری و همکاران سال بازپرداخت نمایند.

 مطلوب نتیجة به را ما آب به مربوط اقتصادی هایبرنامه ریزی در اقتصادی متغیرهای به صرف توجه که دادند نشان ایلام شهر در

 و میزان ساختمان، هایویژگی خانوار، هایویژگی نظیر دیگری متغیرهای به باید درآمد و قیمت متغیرهای بر علاوه و رساندنمی
 در آبیاری آب گذاری( در مطالعه ای به بررسی قیمت2006)3هوانگ و همکاران .کرد توجه نیز هوا دمای و دسترس در آب فشار

 حساس کامل طوربه آن به نسبت کشاورزان شود، تعیین آب برای صحیحی قیمت اگر که رسیدند نتیجه این به و پرداختند چین
  بود. خواهند

با توجه به اهمیت قیمت گذاری آب به خصوص در بخش کشاورزی، در این مقاله قصد داریم قیمت مناسب را برای هرمتر مکعب 
 ورد بررسی قرار میگیرد، سپس مبانی نظریآب از روش قیمت گذاری رمزی به دست آوریم. در این مقاله ابتدا پیشینه تحقیق م

ود. در ششود و قیمت مناسب با استفاده از مدل برآورد میشود ، در قسمت بعد به معرفی مدل پرداخته میقیمت گذاری بررسی می
  گردد.گیری و پیشنهادات ارایه میقسمت نهایی نیز نتیجه

   مبانی نظری 

 اهداف قیمت گذاری آب کشاورزی 

ین میشود، ن و تولید کنندگان تعیمنظور این که هزینه واقعی عرضه انرژی در قیمتی که برای مصرفکننتدگا: اقتصادی کارائی

 ( 1382، منعکس گردد. ) احمدیان

 گذاری در گذشته، حتال و آینتده بستتگی دارد. در بلنتدمتدت هر طرح گاز به نوع واندازه سرمایه بتازدهی متالی :مالیاهداف  

 .ا دارا باشدنیازهای مالی طرح ر جوابگتویی بته ای باشد که ساختار کلتی آن در هتر ستطح، تتوان قیمتگذاری باید به گونه سیستم

عادلانه آن بین افراد با درآمد کمتر. در این زمینه باید یادآور  گتذاری گتاز طبیعتی در جهتت توزیتع قیمتت: عدالت اجتماعی

ف ارتباط عدالت اجتماعی و مصر میتوانند مانند یتک قتانون گتذار عمتل کننتد. چتون در عمتلگذاری ن که مسئولین قیمتشد 
 اهداف خاصی مدنظر است که الزاما ممکن است با اهداف تولیدی همساز نباشد. گاز دقیقا نمی تواند رعایت شود زیرا در قانونگذاری

ه حساسیت تقاضا نسبت ب تواند مفیتد واقتع گتردد. عتدمز میین هدف در هنگام ایجاد وقفه در عرضه گاا: محدودیت تقاضا

دت محدود تغییرات قیمت در کوتاه م سریع نسبت به قیمت گاز، قابلیتت و توانتائی تولیتد کننتده را در پاستخگویی و واکتنش
 ..سازدمی

در جهتت  رف کننتدگان راتغییرات و نوسانات قیمتهای نسبی انرژی میتواند مصتی: تغییرات ترکیب سـوخت مصـرف 

 .فید باشدم مصرفی بلند مدت خود تشویق کند. این موضوع در ارتقاء تخصیص کارای منابع انرژی، متیتوانتد تغییتر الگتوی
 شود. : قیمت گذاری انرژی بر مبنای هزینه ای باعث جلوگیری از ضایعات انرژی و اتلاف آن میپایداری انرژی

تومی های بختش عمهای قیمتگذاری متفاوتی برای فعالیتدر کشورهای مختلف سیاست:  روش های مختلف قیمت گذاری

                                                           
Chomert et al 1 

Sayemiri et al  2 

Huang et al.3 
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ثابت،  وکگذاری بلقیمت بته کننتد، طراحتی شتده استت. از جملته متیتتوانهای انحصتاری تبعیتت متیغالباً از شرایط بنگاه کته
حداکثر بار،  گذاریگذاری براساس برابرسازی، قیمت، قیمتقیمت گذاری بلوک کاهنده و بلوک فزاینده، قیمت گذاری هزینه نهایی

گر شود که امی ز لحاظ نظری ثابتگذاری رمزی اشاره کرد. اگذاری براساس ارزش و قیمتتعرفه های دو قسمتی بهینه، قیمت
 گذاری هزینه نهتایی قیمترساند، روش برقرار باشد، آنچه رفاه را به حداکثر می هتای اقتصتادشرایط بهینگی اول در سایر بخش

(MC) کننده و  این معنی که اگر قیمت، مساوی هزینه نهایی برقرار شود، اضافه رفاه به معنی مجموع مازاد مصترف استت. بته
گذاری این است که در صورتی رفاه در قالب این این شیوه قیمت ولی مشکل(. 1382صادقی،ت)مازاد تولید کننده در حداکثراس

اقتصاد خرد  نظریتات. های دیگر اقتصتاد تتأمین شتده باشتدتمام شرایط بهینه پارتو در بخَش رستد کتهداکثر متیروش بته حت
نهایی تولید آن تعیین کند، و مقادیر کمتری  میسازد که انحصتارگر تمایتل دارد تتا قیمتت کتالایش را بتالاتراز هزینته خاطر نشان

براساس این نظریات (. 1383)محمدی،یابد. یاین صورت سودش کاهش م کند چرا که در غیرنسبت به حالت رقابتی کالا عرضه 
 ی باشتتدابترایط رقه دارای شد کایی تولید قرار دهه نهود را برابر هزینت کالای خقیم کته نمود وادار را تتوان بنگتاهیوقتی متی

انحصاری بوده، و از طرفی شرایط بهینه پارتو در تمام  بنتابراینمتورد مطالعته دارای بتازده صتعودی نستبت بته مقیتاس استت، 
 هایی برای این مطالعه بهره برد. گذاری هزینهاز شیوه قیمت توانهای اقتصاد فراهم نیست. پس نمیبخش

تماعی را نیز حداکثر دهی، رفاه اج گذاری هستند که ضمن عدم زیانهایی از قیمتههایی، ناگزیر به اعمال شیونابراین چنین بنگاهب
یک قید بودجه است بطوریکه بنگاه در نقطه سر به سر قرار گیرد.  شتود اضتافه کتردننماید. به این منظور راه حلی که پیشنهاد می

ر تبا توجه بته قیتد س "های بهینه دومقیمت"مقررات باید یک مجموعه بهینه از قیمتها را به نام  کننتدگانبه بیانی دیگر، تدوین
مطالعته از یکتی از شتکلهتای  انتد. در ایتن این قیمتها به قیمتهای رمتزی معتروف شتده. (1،2000)بریسری تعیین نمایند بته

های متقاطع قیمتی صفر است تا بتوان قواعد کشش شتود کته در آن فترض بترشتناخته شتده روش رمتزی استتفاده متی
-گردد که محصول مورد نظتر مشتمول مقتررات استت و بوستیله مصترففرض می همچنینگذاری را براحتی استخراج کرد. قیمت

الا را مختلف ک گیترد. کاربردهتایهای خانگی، صنعتی، تجاری، کشاورزی و غیره... مورد استفاده قرار متیهدف بترای کننتدگان
i نشان میدهیم که   iqبا  = 1,2,3, … . m میباشد. تابع مطلوبیت مصرف کننده i   به شکل) i=U(qiU  .می باشد 

 توان به شکل زیر  نوشت :تابع تقاضای بازار محصول با کاربردهای مختلف را می
(1) 𝑸𝒊

𝑫 = 𝑸𝒊(𝑷𝒊)   

𝑄𝑖در تابع فوق 
𝐷 تقاضای محصول در بخش 𝑖  و𝑃𝑖  قیمت محصول در بخش𝑖 کننده باشد. اضافه رفاه مصرفمی𝑖  میزان که به

𝑞𝑖 توان به شکل زیر نشان داد :از محصول خریداری کرده است را می 

((.) (.) 
𝑪𝑺𝒊 = ∫ 𝑷𝒊(𝒒𝒊)

𝒒𝒊

𝟎

𝒅𝒒𝒊 − 𝒑𝒊𝒒𝒊     

 عبارت است از : 𝐶𝑆𝑇ها کنندهبنابراین مجموع اضافه رفاه مصرف

((.) ( ) 
𝑪𝑺𝑻 = ∑ [∫ 𝑷𝒊(𝒒𝒊)

𝒒𝒊

𝟎

𝒅𝒒𝒊 − 𝒑𝒊𝒒𝒊  ]

𝒎

𝒊=𝟏

          

 شود:به شکل زیر تعریف می 𝑞کننده کالای از طرفی تابع هزینه کل بنگاه تولید

 ( ) 

( ) 

𝑻𝑪 = 𝑻𝑪(𝒒𝟏, 𝒒𝟐, 𝒒𝟑, … 𝒒𝒎)    

دهنده بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس است.) فرض فزاینده بوده و نشان 𝑄پذیر و بر حسب شود که تابع هزینه مشتقفرض می
𝑄سازگاری با روش رمزی(. بنابراین برای هر سطح محصول،  = [𝑞1, 𝑞2, … 𝑞𝑚] 

  شود بطوری که داریم :گذاری هزینه نهایی پوشش داده نمیها بوسیله قیمت هزینه

                                                           
Berry 1 
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(6)(6) ∑ 𝒒𝒊

𝒎

𝒊=𝟏

𝑴𝑪(𝒒𝒊) ≤ 𝑻𝑪(𝑸)   

 شود. از طرفی این مقدار همان مازاد تولید کننده است.ین سود برای بنگاه بشکل زیر تعریف میبنابرا
(6) (6) 

𝛑 = 𝑷𝑺𝑻 = ∑ 𝒑𝒊𝒒𝒊 −

𝒎

𝒊=𝟏

𝑻𝑪(𝒒𝟏, 𝒒𝟐, 𝒒𝟑, … 𝒒𝒎) 

 شود : کل زیر تعریف میکننده و تولید کننده به شبه عنوان مجموع کل منافع خالص مصرف (𝑇𝑊)بنابراین کل رفاه 
(2) 𝐓𝐖 = 𝐏𝐒𝐓 + 𝐂𝐒𝐓   

(8) 𝐓𝐖 = ∑ [∫ 𝐏𝐢(𝐪𝐢)

𝐪𝐢

𝟎

𝐝𝐪𝐢 − 𝐩𝐢𝐪𝐢  ]

𝐦

𝐢=𝟏

+ ∑ 𝐩𝐢𝐪𝐢 − 𝐓𝐂(𝐪𝟏, 𝐪𝟐, 𝐪𝟑, … 𝐪𝐦)

𝐦

𝐢=𝟏

    

π)ستند که رفاه را مشروط به قید سر به سری های بهینه دوم و منحصر به فرد آنهایی هدر این صورت قیمت = حداکثر  (0
 نمایند. به بیان دیگر داریم: می

(0) 
𝐌𝐀𝐗 ∶  𝐓𝐖 = ∑ [∫ 𝐏𝐢(𝐪𝐢)

𝐪𝐢

𝟎

𝐝𝐪𝐢 − 𝐩𝐢𝐪𝐢  ]

𝐦

𝐢=𝟏

+ ∑ 𝐩𝐢𝐪𝐢 − 𝐓𝐂(𝐪𝟏, 𝐪𝟐, 𝐪𝟑, … 𝐪𝐦)

𝐦

𝐢=𝟏

 

  با ساده سازی داریم:

( ۳) 

 
𝑴𝑨𝑿 ∶  𝑻𝑾 = ∑ ∫ 𝑷𝒊(𝒒𝒊)

𝒒𝒊

𝟎

𝒅𝒒𝒊 − 𝑻𝑪(𝒒𝟏, 𝒒𝟐, 𝒒𝟑, … 𝒒𝒎)

𝒎

𝒊=𝟏

           

 مشروط به 
(11) 

∑ 𝒑𝒊𝒒𝒊 = 𝑻𝑪(𝒒𝟏, 𝒒𝟐, 𝒒𝟑, … 𝒒𝒎)

𝒎

𝒊=𝟏

                

 با تشکیل تابع لاگرانژ د اریم :
(..) 

𝑴𝑨𝑿 ∶   𝑳 = ∑ ∫ 𝑷𝒊(𝒒𝒊)

𝒒𝒊

𝟎

𝒅𝒒 − 𝑻𝑪(𝒒𝟏, 𝒒𝟐, 𝒒𝟑, … 𝒒𝒎) + 𝝀 [∑ 𝒑𝒊𝒒𝒊 − 𝑻𝑪(𝒒𝟏, 𝒒𝟐, 𝒒𝟑, … 𝒒𝒎)

𝒎

𝒊=𝟏

  ]    

𝒎

𝒊=𝟏

 

 آید :گیری جزئی بدست میبا مشتق 𝑞𝑖بر حسب  𝐿 شرط مرتبه اول برای حداکثر سازی
(..) 𝝏𝑳

𝝏𝒒𝒊
= 𝒑𝒊(𝒒𝒊) − 𝑴𝑪𝒊(𝒒𝒊) + 𝝀 [𝒑𝒊 + 𝒒𝒊

𝝏𝒑𝒊

𝝏𝒒𝒊
− 𝑴𝑪𝒊(𝒒𝒊)] = 𝟎 

(.0) (𝟏 + 𝝀)[𝒑𝒊(𝒒𝒊) − 𝑴𝑪𝒊(𝒒𝒊)] + 𝒒𝒊

𝝏𝒑𝒊

𝝏𝒒𝒊

𝝀 = 𝟎                                                           

 با مرتب سازی داریم :
(..) 

(𝟏 + 𝝀)[𝒑𝒊(𝒒𝒊) − 𝑴𝑪𝒊(𝒒𝒊)] = −𝒒𝒊

𝝏𝒑𝒊

𝝏𝒒𝒊
𝝀                                            

1)با تقسیم هر دو طرف بر  + 𝜆)  و𝑝𝑖  : داریم 
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(..) 

 

𝐩𝐢(𝐪𝐢) − 𝐌𝐂𝐢(𝐪𝐢)

𝐩𝐢

= −
𝛌

𝟏 + 𝛌

𝐪𝐢

𝐩𝐢

𝛛𝐩𝐢

𝛛𝐪𝐢
                                                              

 شود :با توجه به اینکه کشش تقاضای یک کالا به شکل زیر تعریف می
(..) 

𝑬𝒒,𝒑 =
𝝏𝒒

𝝏𝒑

𝒑

𝒒
≤ 𝟎                                                                                    

 داریم :
(.0) 𝒑𝒊(𝒒𝒊) − 𝑴𝑪𝒊(𝒒𝒊)

𝒑𝒊
= −

𝝀

𝟏 + 𝝀

𝟏

𝑬𝒊
                                                         

 به عبارت دیگر: 
(.0)  

𝒑𝒊 = 𝑴𝑪𝒊(𝒒𝒊)
(𝟏 + 𝝀)𝑬𝒊

(𝟏 + 𝝀)𝑬𝒊 − 𝝀
                                                            

باشد. می 𝑖کننده آید، قیمت بهینه دوم یا رمزی برای کالای مورد نظر مربوط به مصرف( بدست می17که از رابطه ) 𝑝𝑖قیمت 
از  باشد که در ادامه به محاسبه آنهامیهای قیمتی تقاضا های رمزی نیازمند داشتن هزینه نهایی و همچنین کششمحاسبه قیمت

 شود.طریق برآورد توابع تقاضا و عرضه پرداخته می

 الگوی تحلیلی توابع تقاضای آّب کشاورزی 
 همزمان معادلات سیستم و معادلات تک ت صو دو بههای سنجی است که های استفاده در تحلیل تقاضای آب، روشیکی از روش

 مدل اصلی ملاک کننده، مصرف رفتار نظریه مبانی خرد، اقتصاد های تئوری بر مبتنی های مدل در. دگیر می قرار استفاده مورد

 مجموعه یک به کننده مصرف بودجه کل تخصیص مسأله به واقع در و بوده تقاضا توابع سیستمی شکل ها،مدل این .باشد می سازی

 به کننده مصرف بودجه قید به توجه با و خاص مطلوبیت تابع ازیحداکثرس شرایط طریق از که شوند می مربوط مختلف کالاهای از

درآمد مدنظر  و کالاها سایر و کالا آن قیمت با ارتباط در کالا هر برای را تقاضا همزمان طور به تقاضا سیستمی توابع . آیند می دست
 (.1384قرار می دهند) لطف علی پور،

ای بخش های کشاورزی، صنعتی و خانگی از روش تابع تقاضای منفرد یا تک پژوهش حاضر جهت برآورد تابع تقاضای آب بردر 
 قیمتی هایکشش محاسبه مختلف هایبخش برای تقاضا توابع برآورد از اصلی هدفمعادله ای استفاده شده است. با توجه به اینکه 

 بر مؤثر مهم عوامل به توجه با بنابراین . است شده تهگرف بهره تقاضا توابع لگاریتمی فرم از توابع برآورد در بنابراین باشد،یم تقاضا

 صورت به کشور ایراندر مختلف هایبخش برای آب تقاضای مدل نوع موجود، اطلاعات و آمار از استفاده با و طبیعی گازآب تقاضای

 :است شده گرفته نظر در زیر

 داده ها و اطلاعات پژوهش 

در بخش کشاورزی عبارت اند از: مقدار مصرف آب در بخش کشاورزی، قیمت آب در اطلاعات مورد نیاز برای تخمین مدل تقاضا 
برای بخش صنعت اطلاعات مورد نیاز عبارت است از: : مقدار مصرف آب در  بخش کشاورزی و ارزش افزوده بخش کشاورزی. 

د نیاز عبارت است از: : برای بخش خانگی اطلاعات مور بخش صنعت، قیمت آب در بخش صنعت و ارزش افزوده بخش صنعت. 
در بخش عرضه نیز اطلاعات لازم عبارت خش خانگی و متوسط هزینه خانوار. مقدار مصرف آب در بخش خانگی، قیمت آب در ب

آمار و اطلاعات  سرمایه گذاری صورت گرفته برای تولید آب.  در صنعت آب و شاغلاست از: مقدار تولید آب، حجم نیروی انسانی 
بخش از طریق آمار و اطلاعات موجود در دفترآمار و انفورماتیک مدیریت شرکت آب، سایت مرکز آمار ، سایت بانک مربوط در این 

   اند.مرکزی و وزارت نیرو به دست امده
 های کشاورزی، صنعت و خانگی:الگوی مورد استفاده برای تخمین مدل تقاضا بخش

-1326های سالسری زمانی مورد استفاده جهت تخمین مدل تقاضا شامل دادهابتدا تقاضا برای بخش کشاورزی، برآورد شده است. 
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، استفاده ARDL)1(های گسترده بوده و برای برآورد تقاضای مصرف آب و نیز تابع تولید از روش خود توضیح برداری با وقفه 1376
  Eviewsباشد. از نرم افزار می 1376-1326شده است. سری زمانی مورد استفاده جهت تخمین مدل عرضه نیز داده های سال 

 جهت تخمین ان مدل ها استفاده شده است. 

 :برآورد تقاضای آب در بخش کشاورزی

 مدل مورد استفاده به منظور برآورد تابع تقاضای بخش کشاورزی به شکل زیر است: 

(.0)  LCWA  = α1 LPWA + α2 LAVA + u    

لگاریتم  ALAVو  لگاریتم قیمت آب در بخش کشاورزی ALPWبخش کشاورزی، لگاریتم مصرف آب در  ALCW در این معادله 
بدین ترتیب مدل تقاضای اب در بخش صنعت و بخش خانگی نیز مطابق مدل  ارزش افزوده بخش کشاورزی را نشان میدهند.

 در بخش صنعت مدل استفاده شده برای تقاضای آب به شرح زیر است: زیر است:

(..)  LCWI  = α1 LPWI + α2 LAVI + u 

بیانگر لگاریتم قیمت آب در بخش صنعت و  ILPWبیانگر لگاریتم میزان مصرف آب در بخش صنعت، ILCWکه در رابطه فوق 
 باشد.جمله اخلال میuباشدو بیانگر لگاریتم ارزش افزوده ایجاد شده در بخش صنعت می ILAVنیز 

 ت از: مدل مورد برای تقاضای آب در بخش خانگی نیز عبارت اس
(..)  LCWD  = α1 LPWD + α2 LAE + u 

  LAEبیانگر لگاریتم قیمت آب در بخش خانگی و  DLPWبیانگر لگاریتم مصرف آب در بخش خانگی،  DLCWکه در رابطه فوق 
 باشد.نیز جمله اخلال می uبیانگر لگایتم هزینه متوسط خانوار میباشد و 
ر این ها مورد بررسی قرار گیرد.برای شناسایی سری زمانی پایا از ناپایا دد پایایی متغیربرای تعیین نوع مدل اقتصاد سنجی ابتدا بای
ترین بخش این آزمون انتخاب طول وقفه بهینه است ( استفاده شده است. مهم2ADFپژوهش از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته )

د. برای انتخاب طول وقفه بهینه، در این پژوهش از باشنکه درآن جملات پسماند دارای خاصیت عدم خودهمبستگی سریالی می
بیزین استفاده شده است. نتایج آزمون نشان میدهد داده های لگاریتم مصرف آب در بخش کشاورزی، لگاریتم -شاخص شوارز

ارزش افزوده آب در بخش کشاورزی، لگاریتم مصرف آب در بخش صنعت، لگاریتم قیمت آب در بخش صنعت، لگاریتم قیمت 
ب در بخش خانگی و لگاریتم هزینه متوسط خانوار  مانا هستند و داده های لگاریتم قیمت آب در بخش کشاورزی، لگاریتم ارزش آ

افزوده آب در بخش صنعت و لگاریتم مصرف آب در بخش خانگی هم انباشته از درجه یک هستند.  با توجه به اینکه برخی متغیرها 
استفاده شده است. نتایج  ARDLم انباشته از درجه یک میباشند،لذا در مدل تقاضا از روش هم انباشته از درجه صفر و برخی ه

دول بیزین در ج-برآورد مدل کوتاه مدت تقاضا آب  برای بخش کشاورزی با در نظر گرفتن حداقل دو وقفه از طریق معیار شوارز
 ( امده است. 1شماره )

 
 

 ش کشاورزینتایج مدل پویای تقاضای آب در بخ -(1جدول)

 سطح احتمال انحراف معیار ضریب متغیر

LCWA(-1) 0,63 0,136 0,0000 

LPWA 0,07-  0,0426 0,046 

LAVA 0,183 0,062 0,020 

C 0,141-  0,166 0,324 

𝑹𝟐 =  0.31                             𝑫𝑾 = 2.22                               𝑷𝒓𝒐𝒃( 𝑭 − 𝒔𝒕𝒂𝒕𝒊𝒄) =   0.04            

 های پژوهش ماخذ: یافته

                                                           
Auto regressive distributed lag 1 

Augmented Dicky Fuller 2 
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 محاسبه شده است.   tاکنون جهت بررسی وجود رابطه بلند مدت آماره 

  (..)  𝒕 =
∑ �̇�−𝟏

∑𝒔�̇�
=  − .۷                      

بنرجی و همکارانش (  که توسط 3,17درصد ) 76که با مقایسه این آماره با قدر مطلق کمیت برای آین آزمون در سطح احتمال 
شود. از این رو، در این راستا تنها مدل کوتاه مدت در نظر گرفته ارائه شده است، فرضیه صفر مبتنی بر وجود رابطه بلند مدت رد می

 شده است. به همین ترتیب برآورد مدل تقاضای آب در بخش صنعت نیز مطابق جداول زیر است:
 ر بخش صنعت و خانگی به شرح زیر است: به همین ترتیب مدل تقاضای بلندمدت آب د

 

 رابطه بلندمدت تقاضای آب در بخش صنعت -(2جدول )

 سطح احتمال انحراف معیار ضریب متغیر

LPWI 0,68-  0,084 0,0001 

LAVI            0,18 0,478 0,0360 

C 3,02 0,636 0,0000 

𝑹𝟐 =                             𝑫𝑾 =                          𝑷𝒓𝒐𝒃( 𝑭 − 𝒔𝒕𝒂𝒕𝒊𝒄) =                  

 های پژوهش ماخذ: یافته

 و همینطور برای مدل تقاضا در بخش خانگی داریم: 
 

 رابطه بلندمدت تقاضای آب در بخش خانگی -(9جدول )

 سطح احتمال انحراف معیار ضریب متغیر
LPWD 0,38-  0,073          0,0012  

LAE            2,26 0,326          0,0018  

C 7,62 0,632          0,1320  

𝑹𝟐 =                            𝑫𝑾 =                            𝑷𝒓𝒐𝒃( 𝑭 − 𝒔𝒕𝒂𝒕𝒊𝒄) =                      

 های پژوهش ماخذ: یافته

 تخمین تابع تولید
ی قیمت گذاری رمزی اشاره شد، این قیمت گذاری به رقم هزینه نهایی تولید بستگی همانطور که در بحث مربوط به مبانی نظر

داگلاس -دارد. لذا در این مرحله به تحلیل تابع تولید آب پرداخته شده است. در این پژوهش به منظور تخمین تابع تولید از تابع کاب
 ه صورت زیر در نظر گرفته شده است. داگلاس برای تولید آب ب-استفاده شده است. تابع تولید به شکل کاب

(..)  𝒀 = 𝑨𝑳𝜶𝑲𝜷𝒆𝒖 

جمله خطای  eحجم سرمایه به میلیون ریال و  Kحجم نیروی کار به نفر، Lمیزان تولید برحسب میلیون متر مکعب،  Yکه در آن 
 باشد:تصادفی میباشد. که شکل لگاریتمی تابع فوق به شکل زیر می

(..)  𝐥𝐧 𝒀 = 𝐋𝐧 𝑨 + 𝜶𝑳𝒏 𝑳 + 𝜷𝑳𝒏 𝑲 + 𝒖              

استفاده شده است.نتایج  1326-1376های سری زمانی دوره که در تخمین از این مدل استفاده شده است. در مدل تولید از داده
 Lnو  LnLدرصد پایا و داده های 76در سطح  Ln Yشود داده های آزمون دیکی فولر تعمیم یافته نشان میدهد که مشاهده می

K    در تفاضل مرتبه اول پایا هستند. از همین رو در مدل تولید نیز از روشARDL  .استفاده شده است 
 
 

76/0 02/2 003/0 

0,26 64/2 004/0 
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 مدل پویای عرضه آب در کوتاه مدت -( 4جدول )

 سطح احتمال انحراف معیار ضریب متغیر

Ln Y (-1)            1,26 0,108 0,0000 

Ln Y (-2)            0,72-  220,0  ,00130  

𝐋𝐧 𝐊 0,146 0,042 0,002 

Ln L 0,126 0,066 0,047 

𝑹𝟐 =                              𝑫𝑾 =                             𝑷𝒓𝒐𝒃( 𝑭 − 𝒔𝒕𝒂𝒕𝒊𝒄) =                   

 های پژوهش ماخذ: یافته

 محاسبه شده است:   tبرای بررسی وجود رابطه بلندمدت آماره 
(.0)  

𝒕 =
∑ �̇� − 𝟏

∑𝒔�̇�
=  − . ۷ 

درصد، وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل  76که با مقایسه اماره محاسباتی با قدر مطلق کمیت بحرانی این آزمون در سطح 
 ( آمده است.2شود. از این رو مدل بلندمدت تولید آب تخمین زده شده که نتایج آن در جدول )تولید تایید می

 مدل عرضه آب دربلندمدت -( 1جدول )

 سطح احتمال انحراف معیار متغیر متغیر

𝐋𝐧 𝐊 0,86 0,147          0,0000  

Ln L 0,37 0,066 0,0000 

C 0,026-  0,043 0,102 

𝑹𝟐 =                             𝑫𝑾 =                            𝑷𝒓𝒐𝒃( 𝑭 − 𝒔𝒕𝒂𝒕𝒊𝒄) =               

 های پژوهش ماخذ: یافته

𝛿داگلاس -در تابع تولید کاب =  𝛼 +  𝛽  باشد. لذا متغیر در دو دوره کوتاه مدت نشان دهنده بازده نسبت به مقیاس تولید می

δ   و    0/270=0/125+0/145  در کوتاه مدت و بلندمدت محاسبه شده است. δدر بلندمدت= که  .       1/25=0/86+0/39 =
 ود در دوره کوتاه مدت بازدهی نسبت به مقیاس کاهنده و در بلندمدت بازدهی نسبت به مقیاس فزاینده است. شمشاهده می

 محاسبه قیمت های رمزی در بخش کشاورزی
خش های بهینه رمزی را برای باکنون با توجه به مقدار کشش قیمتی تقاضا و نیز محاسبه هزینه نهایی تولید، میتوان قیمت

وان از تگذاری است، تابع هزینه کل برآورد گردیده و میه نمود. با توجه به اینکه هزینه نهایی مبنایی برای قیمتکشاورزی محاسب
 دانیم که متناظر با هر تابع تولید، یک تابع هزینه وجود دارد.آن هزینه نهایی را استخراج کرد، می

(.0)  
𝑳𝒏 𝑻𝑪 = 𝑳𝒏 𝑩 +  

𝟏

𝜹
 𝒚 +  

𝜶

𝜹
 𝑳𝒏 𝒓𝒍 +

𝜷

𝜹
 𝑳𝒏 𝒓𝒌    

 و لذا با توجه به تابع فوق هزینه نهایی تولید برابر است با: 

(.0)  
𝑴𝑪 =  

𝟏

𝜹
𝑨𝑪 

ر توان قیمت یک بخش را بر اساس سایکه از این ارقام جهت محاسبه قیمت رمزی استفاده شده است. با توجه به مبانی نظری می
 ها به صورت زیر نوشت:بخش

(..)  
𝑷𝒋 =

𝑷𝒊  𝓔𝒋  𝑴𝑪

𝑷𝒊  (𝓔𝒋 − 𝓔𝒊 )𝑴𝑪𝓔𝒊 

            

72/0 46/2 000/0 

26/0 63/1 004/0 
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(..)  
𝑃𝑘 =

𝑃𝑖  ℰ𝑘  𝑀𝐶

𝑃𝑖  (ℰ𝑘 − ℰ𝑖 )𝑀𝐶ℰ𝑖 
                                 

 له زیر محاسبه نمود.با توجه به قید بودجه و روابط فوق، قیمت یک بخش را میتوان از حل معاد
(..)  

𝑷𝒊𝑸𝒊 +
𝑷𝒊  𝓔𝒋  𝑴𝑪

𝑷𝒊  (𝓔𝒋 − 𝓔𝒊 )𝑴𝑪𝓔𝒊 

+  
𝑷𝒊  𝓔𝒌  𝑴𝑪

𝑷𝒊  (𝓔𝒌 − 𝓔𝒊 )𝑴𝑪𝓔𝒊 
= 𝑩      

میزان مصرف آب در بخش   Qتولید آب ، هزینه نهایی MC کشش قیمتی تقاضا،  ℰبیانگر قیمت رمزی آب ،  Pکه در روابط فوق 
محاسبه  1372باشد.  با حل معادله فوق قیمت رمزی آب کشاورزی برای سال میزان بودجه در صنعت آب می Bکشاورزی و 

شود که قیمت آب در بخش کشاورزی ( مشاهده می10گردیده است. که نتایج آن در جدول زیر ارایه شده است. با توجه به جدول) 
 های رمزی مربوطه است. از قیمتکمتر 

 

 1939قیمت رمزی و قیمت جاری آب در سال  -(2جدول)
 نسبت قیمت جاری به قیمت رمزی قیمت رمزی 72قیمت سال  بخش

 72/0 1021 740 کشاورزی
 های پژوهش ماخذ: یافته

 نتیجه گیری و پیشنهادات 
ز رزی، کوچکتر از یک میباشد. که از دلایل آن میتوان از سهم ناچینتایج برآورد نشان میدهد که کشش قیمتی تقاضا در بخش کشاو

هزینه آب در هزینه واحدهای کشاورزی و نیز غیرقابل جانشینی بودن آب، در این بخش نام برد. همچنین برآورد تابع تولید نشان 
تحقیق ، قیمت فروش آب در بخش  میدهد که عامل سرمایه بیش از نیروی کار در تولید آب موثر بوده است.با توجه به نتایج

ای، ادامه روند های آب منطقهکشاورزی، کمتر از قیمت رمزی است. با توجه به نارسایی های موجود در در زمینه مدیریت شرکت
گذاری آب، علاوه بر عدم تامین مالی صنعت آب در زمینه عملکردهای جاری و عمرانی آن و در نتیجه فقدان سرمایه کنونی قیمت

ذاری لازم جهت توسعه سازو کارهای تامین آب در اینده، موجبات هدررفت روزافزون منابع کم یاب آبی کشور از این بابت که گ
های متهای موجود به سمت قیرسد تعدیل بیشتر قیمتباشد، خواهد شد.  به نظر میقیمت های این منابع معرف کم یابی آنها نمی

اهکار بلندمدت در جهت استقلال مالی صنعت آب، و نیز استفاده بهینه از منابع کم یاب آب اقتصادی تولید آب، بدون شک یک ر
 خواهد شد. 

 منابع
، قیمت گذاری بهینه رمزی برای شرکت برق  فارس، بیستمین کنفرانس بین المللی برق، 1383امینی فرغ، فنی م. و خورسندی م. 

 تهران.

 .27-61های اقتصادی، بهینه رمزی برای صنعت برق ایران،فصل نامه پژوهش، قیمت گذاری 1327ژویان ج. و محمدی ت. پ
 .23، تخمین تابع تقاضا برای گوشت قرمز در ایران، پژوهش نامه علوم انسانی و اجتماعی )ویژه اقتصادی(، سال هفتم،1386زراءنژاد، 

 لی خدمات آب.،گزارش پشتیبان لایحه ضوابط ما1382شرکت مدیریت منابع آب، دفتر اقتصاد آب،
 . 242-212، قیمت گذاری آب شهری بر اساس الگوی رمزی، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال سیزدهم، 1388صالح نیا،ن، 

، قیمت گذاری آب به روش رمزی در بخش کشاورزی، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد 1371فلاحتی،ع ؛ سهیلی، ک و واحدی؛
 . 140-134، صفحات 2، شماره 26

 . 22، قیمت گذاری بهینه گاز طبیعی در شرکت گاز خراسان بزرگ ، مجله دانش و توسعه، سال شانزدهم. 1388لطف علی پور م،
Abrishamchi A, Tajrishi M (2003) The management of demand of water resources in the country  

Adibpour M, Shirashtiani R (2014) Demand function estimation of domestic water in Golestan Province. 

studious article 8(26):91-106 . 

Ansari H, Davari K, Falahi M, Salehnia N (2009) Pricing of urban drinking water based on Ramsey method). 

Journal Of Iran Economic Research 13(38):217-242 . 

Ansari H, Salehnia N (2011) Pricing of urban drinking water based on increasing rate per person. Journal Of 

Water and Wastewater 22(80):126-131. 

Dandy, G.C., Mcbean. E.A. & Hutchinson B.G. (1984), A model for constrained optimum water pricing and 
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 فاصله دارد ینجاه سال هنوز با بهره بردارکه پس از پ یمل یبه نام سد خداآفرین؛ سرمایه ا چالشی
 

 علی شهنوازی
استان آذربایجان شرقی، سازمان  و منابع طبیعی بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزیکارشناس 

 a.shahnavazi@areeo.ac.irی علمی: استادیار، مرتبه، تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران

 
 

مچنان ه قرنمینکه اجرای این پروژه بعد از حدود  کردینمکه مطالعات سد خداآفرین آغاز گردید احتمالاً کسی فکر  1348در سال 
 تاکنون آنجاکهاز، بخش کشاورزی منطقه را تحت تأثیر قرار داده و شدهیطراحباشد. این سد که بیشتر با هدف تولید برق  کارهمهین

 منظوربه ت.اس قرارگرفته، اندشدهختهیآمی که با مسائل اجتماعی فراوان تماممهینی هاپروژهمنافع چندانی تولید نکرده در سیاهه 
انجام گردید که نتایج آن  1374ی در اسفند امطالعهبررسی بیشتر ابعاد اقتصادی و اجتماعی احداث سد بر بخش کشاورزی منطقه، 

 .شودیمی مطالعه ارائه هاتیمحدوده قسمت سیمای عمومی و چارچوب مطالعه، نتایج و در این گزارش و در س
 

 تماممهین، پروژه خدآفرین: سد های کلیدیواژه
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 الف( سیمای عمومی و چارچوب مطالعه
آن سال به دلیل ادامه یافت. در  1366آغاز و تا  1348نیز گفته شد مطالعات اولیه سد خداآفرین در سال  ترشیپکه  طورهمان

با  1386تا سال  هاتیفعالمجدد اقدام به تکمیل پروژه گردید. این  1322 در سالتحولات سیاسی، اجرای طرح متوقف و بعدها 
، روند زمانی احداث سد، نشان 1ی تولید برق ادامه دارد. در شکل هانیتوربی سد ادامه داشته و همچنان تکمیل آن با نصب ریگآب
 .است شدهداده

 
 ( روند زمانی احداث سد خداآفرین1شکل )

 

 که تملیک اراضی به معنای تحویل باشدیماین  جالبی احداث همواره تملیک اراضی ادامه داشته اما نکته هاسالدر طول  باآنکه
ول کشاورزی مشغبه فعالیت  شدهفروختهی هانیزمتا زمان آبگیری و در چند نسل در  بردارانبهرهآن به متولیان سد نبوده و 

دلیل نشان  ولی تنها به باشدینممقایسه مستقیم قیمت اراضی تملیکی در طول چند دهه گذشته چندان صحیح  باآنکه. اندبوده
به بررسی  شدهپرداختهی خرید اراضی و منابع مالی که به صاحبان زمین هانهیهزبرآوردی از  تیدرنهاو  هامتیقدادن سیر 
 .شودیمرداخته پ بارهنیدرامختصری 

 جهیدرنتنیز ادامه داشته است.  1370شدت بیشتری گرفته و تا سال  1322بود در سال  آغازشده 1368خرید اراضی سد که از سال 
 ،بودند تهقرارگرف(، شجاعیلو، مفروضلو، جعفرآباد و بابایلو که در مخزن سد آبادیعلجانلو ) ها اراضی روستاهای ساریاین فعالیت

 1000، 1322ریال؛ در سال  400، 1368کامل خریداری شدند. بر اساس اطلاعات موجود هر مترمربع زمین در سال  طوربه تقریباً
نمودار نشان  صورتبه، 2ریال بوده است. این روند زمانی در شکل  22000، 1382ریال و در سال  14000، 1386ریال؛ در سال 

 است. شدهداده

 
 (مترمربعزن سد )ریال هر ( قیمت زمین در مخ2شکل )

 

به دست آورد. محاسبات مربوط  1382ی تملیک اراضی به قیمت سال هانهیهزبرآوردی از  توانیمبا استفاده از اطلاعات موجود، 
 است. شدهگزارش، 1در جدول 

 ( برآورد هزینه تملیک اراضی )میلیون ریال(1جدول )

 روستا هکتار *سهم قیمت هر هکتار

 ساری جانلو 628 6/621 147160

 شجاعیلو 202 2/167 46640

 مفروضلو 164 1/126 36080

 جعفرآباد 226 2/217 62200

 بابایلو 200 7/163 44000

 کل   332480

 .باشدیممترمربع  13000* سهم واحد محلی بوده و برابر با 
 ی پژوهشهاافتهمأخذ: ی

1356تا 1348
مرحله نخست 

احداث

1371تا 1357
توقف پروژه

1386تا 1372
مرحله دوم  

احداث و 
آبگیری

0

5000

10000

15000

20000

25000

1358 1372 1385 1387
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 شدهپرداخت الذکرفوقبه ساکنان روستاهای  1382های سال ر پایه قیمتمیلیارد ریال ب 332، حدود 1محاسبات جدول  اساسبر 
 است. شدهپرداختمیلیون ریال  6/112نفر لحاظ کنیم، در آن صورت به ازای هر نفر  3000است. چنانچه کل ساکنان روستاها را 

در پایاب  تهقرارگرفی آبی که در مخزن سد اراض اندازهبه تاکنوناین است که  کنندیمموضوعی که کارشناسان منطقه به آن اشاره 
پرسشنامه از  42با توضیحاتی که داده شد و برای کسب اطلاعات بیشتر از وضعیت منطقه تعداد  است. افتهینتوسعهسد، کشت آبی 

ی به دانجام گردید که در قسمت بع باشدیمدر مخزن سد  قرارگرفتهی روستاهاساکنان شهرک خداآفرین که محل اسکان اهالی 
 .شودیماشاره  هاافتهی از یاخلاصه

 

 ب( نتایج

ر ی استان آذربایجان شرقی بر این است که اگجهاد کشاورزپیش از تحلیل نتایج، ذکر این نکته ضروری است که اعتقاد سازمان 
. دشیماز حالت فعلی  ، احتمالاً شرایط کشاورزی منطقه بهتربودیمی خرید اراضی در آن زمان، امکان ارائه زمین معوض جابه

که تفاوتی میان نحوه واگذاری در اراضی وجود دارد ولی در عمل  شدی دهسازماننیز بر پایه این فرض  هاپرسشنامه جهیدرنت
نتایج   نهیزمشیپاست. با این  فتادهیننقدی بوده و معاوضه زمین در قبال زمین اتفاق  صورتبه هاپرداختشد که کلیه  مشاهده
 نمود: یبندجمع توانیمزیر  قراربهرا  هامهپرسشنا

 ی زمین بودند،جابهی گزینه پول جابهموافق گزینه زمین در برابر زمین  شوندگانپرسشهمه  -1
 ی نشده است،گذارهیسرمای واگذارشده در بخش کشاورزی هانیزممبلغ دریافتی از بابت  -2
 ،باشدیمبودن زمین محدودیت توسعه کشاورزی در منطقه در دسترس ن -3
است. محصول  ی و برنج بودهبلبلچشمالگوی کشت منطقه بیشتر زراعت بوده و کشت غالب گندم، جو، یونجه، کنجد، ذرت، لوبیا -4

 ی منطقه نیز هلو، انگور و گردو است،هاباغ
 مقصد مهاجرت، بیشتر تهران و تبریز بوده و -6
 .باشندیم، تلفن و گاز برخوردار آب مکانات برق،در حال حاضر ساکنان شهرک خداآفرین از ا -6

 ی مطالعههاتیمحدودج( 

 رارقبه هاتیمحدود، این دندهیمی پژوهش را تحت تأثیر قرار هاافتهیی است که یهاتیمحدودی که انجام یافت دارای امطالعه
 :ندزیر هست

 اسخپی که این هماهنگی در اگونهبه اندافتهیدستکلمه  ، به وحدتموردمطالعهی گذشته گروه هدف و جامعه هاسالدر طول   -1
 ،باشدیم مشاهدهقابلکاملاً  هاپرسشبه 
دیگر میسر با یک هاآن مطلقامکان مقایسه  جهیدرنتدر یک دوره زمانی طولانی اتفاق افتاده،  بردارانبهرهمبالغ دریافتی توسط  -2

 نیست،
 ولی در این بررسی به آن توجه نشده و همچنین، شدهیطراحق سد خداآفرین بیشتر با هدف تولید بر -3
خته ی درگیر از قبیل وزارت نیرو نیز پرداهانهادپایاب سد، دیگر روستاها و سایر  بردارانبهرهاز قبیل  نفعیذی هاگروهبه سایر  -4

 نشده است.
 

 سپاسگزاری

 ربایجانآذ استان کشاورزی جهاد سازمان روستایی توسعه و ورزیکشا اقتصاد ریزی،برنامه پژوهشی گروه همکاری با مطالعه این
 .شودمی تشکر مذکور گروه از وسیلهبدین که است یافتهانجام شرقی
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 : پارس آباد دشت مغانیمطالعه مورد ی،در محصولات مهم زراع یآب کشاورز یبهره ور یهاشاخص
 

  یاظمک یثهحد، مقدم یکرم یل0اسماع 1سعید ستاری یوزباشکندی
 satari.saeed@yahoo.comدانشجوی دانشگاه تربیت مدرس، -1

 

وری آب کشاورزی در محصولات مهم زراعی پرداخته در این مقاله جهت ساماندهی الگوی کشت زراعی در دشت مغان به بررسی بهره
( و شاخص بازده BPDحجم آب ) (، شاخص درآمد به ازای واحدCPDشد. برای این منظور از شاخص عملکرد به ازای واحد حجم آب )

ها نیاز به محاسبه هزینه جهت تعیین این شاخصوری آب استفاده گردید. ( جهت محاسبه بهرهNBPDخالص به ازای واحد حجم آب )
اردبیل و مراجعه به و درآمد محصولات اصلی کشت شده بود که اطلاعات لازم با استفاده از سالنامه آماری بخش کشاورزی استان 

 بدست آمد. نیاز آبی خالص هر محصول با استفاده از نرم افزار 1376 زراعی در سال آبادرشناسان در جهاد کشاورزی شهرستان پارسکا
NETWAT   ل اردبیمحاسبه شد و نیاز ناخالص آبی در هکتار برای هر محصول بر اساس متوسط راندمان کاربرد آب در مزارع استان

به ترتیب  CPD شاخص. نتایج نشان داد که اولویت کشت محصولات تا رتبه سوم براساس گردید باشد، محاسبهدرصد می 68که 
چغندرقند، گوجه  NBPD هندوانه، یونجه و سویا و در آخر براساس شاخص BPD فرنگی و بر اساس شاخصچغندرقند، هندوانه و گوجه

 ی مثل سویا و یونجه باید از الگوی کشت این منطقه که مصرف آبمحصولات باشند. با توجه به نتایج این تحقیق، کشتو هندوانه می
بالا و بازده پایینی دارند حذف شوند. این مهم باعث کاهش مصرف آب استحصالی شده و هم منافع اقتصادی بالا را برای کشاورزان 

 نماید.تضمین می
 

 وری آب، شاخص، دشت مغان، کشاورزی: بهرههای کلیدیواژه
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 مقدمه
ی آب و وراز موثرترین راهکارهای مقابله با بحران آب و افزایش کمی و کیفی تولیدات در بخش کشاورزی توجه جدی به بهرهیکی 

وری آب کشاورزی یکی از مهمترین موضوعاتی است که در رو بهره باشد. از اینهای مناسب میها و سیاستارتقای آن با اعمال روش
 شاخص (WP)1 آب کشاورزی وریبهره. امع علمی مرتبط با آبیاری و کشاورزی قرارگرفته استهای اخیر مورد توجه جدی مجسال

وری آب محصولات باشد. اختلاف در بهرهخشک می مناسبی برای ارزیابی مدیریت کشاورزی به خصوص در مناطق خشک و نیمه
وری رهشابه، نشان دهنده وجود پتانسیل برای افزایش بهمختلف در سطح کشور و همچنین در مقایسه با سایر کشورها با شرایط اقلیمی م

های متفاوتی را اعمال میکنند، قابل مشاهده است. این مهم حتی در بین کشاورزان یک منطقه نیز که مدیریت .آب کشاورزی است
ر جهت دیگر، لازم است د بنابراین، با توجه به نیاز بالای بخش کشاورزی به آب از یک سو و کاهش کمی و کیفی منابع آب از سوی

ی زمینه بایست از طریق اجرایی نمودن نتایج تحقیقات دربرای نیل به این هدف می .های مؤثری برداشته شودوری آب گامارتقاء بهره
 .ن پیشرو عمل نمودابردارزراعی و کاربرد مناسب آب آبیاری و همچنین استفاده از تجربیات بهرهنژادی و بهراهکارهای به

 های صنعت، شرب و محیط زیست،با محدود شدن منابع آبی و اثرات تغییرات اقلیمی در چند دهه اخیر و همچنین افزایش نیاز بخش
این  ها کنترل شود. بدیهی است پایشکننده اصلی منابع آب، باید به نفع سایر بخشمصرف آب در بخش کشاورزی به عنوان مصرف

ها در چند سال اخیر در وری آب به عنوان یکی از این مؤلفهود است. در این راستا، شاخص بهرههای خاص خفرآیند نیازمند مؤلفه
وری، به ویژه از دیدگاه تولید به ازای واحد مصرف آب به طور مستقیم های ملی مورد توجه قرار گرفته است. افزایش بهرهریزیبرنامه

سال  10وری مصرف آب در کشور طی یشت جوامع محلی باشد. خوشبختانه بهرهتواند راهکار مهمی برای بهبود معیا غیرمستقیم می
ای انجام ههای انجام شده در کشور است. در مجموع، فعالیتگذشته روند صعودی داشته است که این روند به معنای اثربخشی فعالیت

 .وری آب در کشور بوده استبهرهشده در کشور در خصوص افزایش تولید و کاهش حجم آب مصرفی دو دلیل اصلی افزایش 
بیله سوار و پارس آباد تشکیل شده است و در شمال استان اردبیل قرار دارد. در میان شهرهای مغان،  دشت مغان از سه شهر گرمی،

عت همچون کشت و صن شرکتهای بزرگی در حال حاضر. است پارس آباد بدلیل رونق کشاورزی گوی سبقت را از دو شهر دیگر ربوده
 .و دامپروری مغان و شرکت پارس در این منطقه فعالیت دارند

 

 

 (: موقعیت جغرافیایی دشت مغان1شکل )

 

                                                           
Water Productivity 1 
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باشد. استان می ترین شهرستانکیلومترمربع، شمالی 1664در قسمت شمالی جلگه مغان قرار گرفته و با مساحت آباد شهرستان پارس
دقیقه 10درجه و48دقیقه تا30درجه و42دقیقه عرض شمالی و42درجه و37ه تا دقیق20درجه و37بین  جغرافیاییکه از لحاظ موقعیت 
متر ارتفاع دارد. این شهرستان از شمال به رودخانه ارس  46النهارگرینویچ واقع شده و از سطح دریا بطور متوسط طول شرقی از نصف

رق به جمهوری آذربایجان و از جنوب و جنوب غربی و جمهوری آذربایجان، از غرب به شهرستان کلیبردر استان آذربایجان شرقی، ازش
دقیقه عرض شمالی 37درجه و37گردد. مرکز شهرستان، شهرپارس آباد است که دربه شهرستانهای بیله سوار و گرمی محدود می

 3تر بوده و دارای کیلوم 240 فاصله این شهر از مرکز استان اردبیل، دقیقه طول شرقی از نصف النهارگرینویچ قراردارد. 64درجه و42و
 باشد.غربی میکند در جنوببخش مرکزی، بخش اصلاندوز در غرب و بخش تازه های:بخش به نام

های شمالی کوههای خروسلوداغ و صلوات داغ در باشد که ازدامنهقسمت شمالی جلگه وسیع و حاصلخیز مغان شهرستان پارس آباد می
.بطور کلی استشیب ملایمی گسترده شده رس در شمال بصورت سرزمینی نسبتاً هموار باجنوب منطقه شروع گردیده و تا سواحل رود ا

شرایط مهم:  3دشت مغان بعلت وجود  .ای تقسیم نمودای و جلگهکوهپایه - توان به سه قسمت کوهستانیچهره طبیعی منطقه را می
ای کشاورزی به قطب کشاورزی استان اردبیل تبدیل گرمای مناسب بر -3آب ) رود و سد ارس و خداآفرین(  -2خاک حاصلخیز  -1

 شده است. 
در این منطقه محصولات از قبیل: .باشندبعلت وجود شرایط مناسب کشاورزی اکثر ساکنان این منطقه به شغل کشاورزی مشغول می

 از باغی های میوه و محصولات. شودید میتول ...ذرت بذری، ذرت دانه ای ، گندم ، یونجه ، پنبه ، چغندر قند ، سویا ، کلزا ، هندوانه ، 
های های اخیر مطالعات متعددی در ارتباط با محاسبه و بررسی  مقادیر شاخصدر سال .شودلیل ، هلو ، آلو ، ... تولید میش:  قبیل
ی در جهت ساماندهی ( در یادداشت فنی برای ارائه راهکارهای1376کریمی و جلینی )وری در داخل و خارج انجام گردیده است. بهره

برای محاسبه وری آب کشاورزی در محصولات مهم زراعی پرداختند. های بهرهالگوی زراعی در دشت مشهد، به بررسی شاخص
و شاخص ( BPD)2 ، شاخص درآمد به ازای واحد حجم آب (CPD)1 وری آب کشاورزی از شاخص عملکرد به ازای واحد حجمبهره

 یاز آبی خالص هر محصول با استفاده از نرم افزاردر این مطالعه ن .کردند استفاده (NBPD)3 م آببازده خالص به ازای واحد حج
NETWAT  محاسبه و نیاز ناخالص آبی در هکتار برای هر محصول بر اساس متوسط راندمان کاربرد آب در مزارع استان خراسان
به  CPD اولویت کشت محصولات تا رتبه سوم بر اساس شاخص نتایج نشان داد که .باشد، محاسبه گردیددرصد می 2/60رضوی که 

وجه باشند. با تفرنگی میبه ترتیب سیب زمینی، پیاز و گوجه NBPD و BPD فرنگی و چغندرقند و بر اساس شاخصهایترتیب پیاز، گوجه
ین کار هم از الگوی کشت حذف شود. اهای با مصرف آب بالا و بازده اقتصادی پائین مانند یونجه بایستی به نتایج این تحقیق، کشت

خزائی  .باشدبرداران کشاورزی میباعث کاهش مصرف و استحصال آب شده و هم متضمن منافع اقتصادی بالا برای کشاورزان و بهره
 یوری آب کشاورزی در حال حاضر وضعیت مطلوبکند که بهرهوری آب کشاورزی تاکید و عنوان میبر لزوم افزایش بهره (1328)

ری وهای دیگر در سطح نازلتری قرار دارد. ایشان راندمان پائین آبیاری را عاملی برای پایین ماندن بهرهنداشته و در مقایسه با بخش
مکاران اکبری و هوری آب کشاورزی نیز ارتقاء یابد. نتایج تحقیقات راندمان، بهره دانسته و عنوان نموده که لازم است ضمن افزایش

 جوان و. ها حدود نصف مقدار نظیر آن در جهان استوری اقتصادی آب در این شبکههای اصفهان نشان داد که بهرهبکهدر ش( 1382)
 های با مصرف آب بالا و بازده اقتصادیوری آب کشاورزی در دشت بیرجند نتیجه گرفتند که کشتبا مطالعه بهره (1382سلیمان )فال 

ای ک سالهای و با تناوب یهایی نظیر ذرت علوفهد از الگوی کشت منطقه حذف و به جای آنها کشتپایین همانند چغندرقند و یونجه بای
های بومی مانند گندم و ارزن، که هم موجب کاهش استحصال آب و متضمن منافع اقتصادی بالا برای کشاورزان باشد، جایگزین از کشت

آب کشاورزی در مقیاس مزرعه در منطقه برخوار اصفهان در سال زراعی وری در بررسی بهره (1382)وظیفه دوست و همکاران . شود
 ای و گندم به ترتیبوری آب کشاورزی برای محصولات چغندرقند، آفتابگردان، ذرت علوفهنشان دادند که متوسط بهره 84-1383

                                                           
Crop Per Drop 1 

Benefit Per Drop 2 
Net Benefit Per Drop 3 
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کشاورزی در شهرستان مرودشت  آب وریبا بررسی بهره (1387)روستا . باشدکیلوگرم بر مترمکعب می 82/0،  03/3، 27/0، 41/1
هایی با مصرف آب بالا و بازده اقتصادی پائین مانند چغندرقند از الگوی کشت منطقه حذف و به جای آنها نتیجه گرفت که کشت

نگی رفهای بومی همانند گندم و جو و صیفی جاتی مانند گوجههایی نظیر خیار و ذرت علوفه ای و یا تناوب یکساله ای از کشتکشت
ن برداران کشاورزی باشد، جایگزیکه هم باعث کاهش مصرف و استحصال آب و هم متضمن منافع اقتصادی بالا برای کشاورزان و بهره

کیلوگرم بر  02/1کیلوگرم بر مترمکعب متغیر و متوسط آن  27/1تا  74/0، از 1372تا  1382وری مصرف آب از سال مقادیر بهره .شود
عباسی و همکاران، )کیلوگرم بر مترمکعب بوده است 17/1در کشور حدود  1372وری مصرف آب در سال همترمکعب و متوسط بهر

 های اخیر سبب افزایش مقادیرهای مدیریتی آب و خاک در سالنشان دادند که بهبود شیوه (2006)دهقانی سانیچ و همکاران  .)1374
WP ای، با توجه به بهبود مدیریت آبیاری در مزرعه، ری بارانی و قطرهشده است. کاربرد روشهای جدید آبیاری از جمله آبیاWP  را

بیشترین  کیلوگرم بر مترمکعب گزارش شده و 6/2تا  66/1ذرت بین  WPمعمولا افزایش داده است. در ترکیه، متوسط دامنه تغییرات 
 .)2006همکاران،  داغدلین و  (مربوط به تیمارهای کم آبیاری بوده است  WP مقدار

 هامواد و روش
-1376در سال زراعی  آباد دشت مغانشهرستان پارسوری آب کشاورزی برای محصولات مهم زراعی های بهرهدر این مطالعه شاخص

)کریمی و  داستفاده ش NBPD وCPD ، BPDاز سه شاخص  وری آب کشاورزیمورد بررسی قرار گرفته است. برای تعیین بهره 1376
به حجم آب (گندم، جو، ذرت و... ) در واقع نسبت مقدار محصول تولید شده یا میزان عملکرد محصول CPD شاخص(. 1376جلینی، 

 : مصرف شده در هکتار است. به عبارت دیگر

(1) 
CPD = TP/TWc                                

در  (مترمکعب)حجم آب مصرف شده  TWc و (کیلوگرم در هکتار) مقدار محصول تولید شده یا میزان عملکرد محصول  TPکه در آن
تر آب است، اما نشانگر مصرف صحیح یمسلما هر چه این نسبت بالاتر باشد نشان دهنده د. باشهکتار بدون در نظر گرفتن بارندگی می

 .سود اقتصادی بیشتر نمی تواند باشد
باشد. به عبارت می ر(مترمکعب در هکتاآب )حد حجم در هر هکتار به ازای وا )درآمد( در واقع نسبت میزان سود ناخالص  BPDشاخص

 : دیگر
(2) BPD = TR/TWc                               

ای باشد است. براساس این شاخص، سیاست مصرف آب باید به گونه )ریال(مقدار ارزش کل فروش محصول در هکتار  TR که در آن
ف شده بیشتر باشد. اما در این روش هزینه ی تولید محصول در نظر گرفته که میزان سود ناخالص به دست آمده در واحد آب مصر

 .شودنمی
باشد که نه تنها میزان سود یا سود خالص به ازاء واحد آب مصرفی می NBPD کشاورزی وری آببهترین شاخص برای بررسی بهره

یت زیادی در برنامه ریزی الگو و ترکیب کشت در نماید، بلکه این شاخص اهمخالص را به ازای واحد حجم آب مصرف شده تعیین می
هایی اختصاص داد که با مناطق خشک مواجه با محدودیت شدید آب دارد. چرا که از این طریق میتوان منابع کمیاب آب را به کشت

 :ستاین شاخص توسط فرمول زیر قابل محاسبه ا .آب بالاترین سود را نصیب بهره برداران نماید کمترین واحد مصرف
(3) 

𝑁𝐵𝑃𝐷 = 𝑁𝐵/𝑇𝑊𝑐                               

وری آب کشاورزی نیاز به محاسبه ی های بهرهجهت تعیین شاخص. در هر هکتار است)ریال(  میزان سود خالص NB که در آن
 شدبامی مان آبیاریهای کاشت، داشت و برداشت و درآمد حاصل از فروش محصولات اصلی کشت شده، سطح زیرکشت، راندهزینه

مصاحبه با کارشناسان و کشاورزان آباد، مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پارسها و درآمد محصولات از طریق مقادیر هزینه
افزار نیاز آبی خالص هر گیاه با استفاده از نرم . بدست آمد 1372استان اردبیل در سال و با استفاده از سالنامه آماری بخش کشاورزی 

NETWAT  های آبیاری، تغییرات راندمان "راندمان کاربرد آب در مزرعه برای هر محصول از گزارش .در دشت مربوطه محاسبه شد



 مقالات دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب

627 

کاران، )عباسی و هم استخراج شدانتشارات موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی  "زمانی و مکانی در ایران
داشتن راندمان  باشد. با در اختیارمیدرصد  68 اردبیل زارش مذکور، متوسط راندمان کاربرد آب در مزارع استان بر اساس نتایج گ (.1374

 .آبیاری و نیاز خالص آبی، نیاز ناخالص آبیاری برای تولید هر کیلوگرم محصولات مختلف محاسبه گردید

 نتایج و بحث
اده از با استفو نیاز آبی ناخالص آنها در طول فصل زراعی آباد دشت مغان سپارنتایج محاسبه نیاز آبی خالص محصولات مهم زراعی 

عملکرد محصول، قیمت فروش هر کیلوگرم محصول، هزینه در هکتار و ارزش ناخالص  .آمده است (1) در جدول NETWATافزار نرم
ردبیل و مراجعه به کارشناسان جهادکشاورزی اتولید در هکتار برای هر محصول با استفاده از سالنامه آماری بخش کشاورزی استان 

وری آب کشاورزی نیز های بهرهبر این اساس شاخص .آورده شده است (2( و )1) تعیین و در جدول 1376در سال  آبادشهرستان پارس
 .ذکر شده است (2)جدول  درمحاسبه و 

 

 1931-32در سال  مغاندشت آباد پارساعی سطح زیرکشت، عملکرد، نیاز آبی خالص و ناخالص محصولات مهم زر -1 جدول

)مترمکعب در  نیاز آبی خالص (kg/ha) عملکرد )هکتار( سطح زیرکشت نوع محصول
 هکتار(

)مترمکعب  نیاز آبی ناخالص
 در هکتار(

 23/3088 2100 6600 26462 گندم آبی
 42/2426 1660 3200 682 جو آبی

 36/7632 6660 36000 1836 فرنگیگوجه
 3/11786 8160 10000 8206 یونجه
 6/7626 6680 2600 10220 سویا
 7863 6200 2800 3440 پنبه

 6/11220 2720 66000 3221 چغندرقند
 64/2112 4840 32000 463 هندوانه

 6280 4220 3000 286 سورگوم بذری
 8872 6060 2600 1143 ای ک اولذرت دانه

 2862 6340 2200 4216 کلزا آبی
 

با توجه (. 1374 عباسی و همکاران،)مترمکعب بوده است  کیلوگرم بر 32/1 در کشور حدود 1374وری مصرف آب در سال هرهمتوسط ب
کلزا و  ایپنبه، سورگوم بذری، ذرت دانه، سویا، یونجهوری آب کشاورزی در محصولات شود که بهرهملاحظه می (2)جدول نتایج به 

ولات از الگوی محص یعنی اگر عملکرد محصول به ازاء واحد آب مصرفی مد نظر باشد، بایستی این باشد.تر از متوسط کشوری میپایین
نشان  (3) در جدول  NBPDو   CPD ،BPDاولویت کشت هر یک از محصولات مورد بررسی بر پایه شاخصهای . کشت حذف شوند

باشد که پایین بودن مقدار بال میزان آب مصرفی میمقدار تولید یا عملکرد محصول در ق نشان دهنده CPD داده شده است. شاخص
رنگی فشاخص، چغندرقند، هندوانه و گوجه باشد. بر اساس ایناین شاخص، بیانگر ناچیز بودن محصول تولید شده در ازاء آب مصرفی می

ناخالص تولیدی را به ازاء واحد بالاترین ارزش  BPD شاخصگیرند. آباد دشت مغان قرار میدر اولویت اول تا سوم برای کشت در پارس
 های اول تا پنج جهت کشتمحصولات هندوانه، یونجه، سویا، کلزا و پنبه در اولویت دهد. بر اساس این شاخصآب مصرفی نشان می

که نسبت سود هر محصول  NBPD شاخصشوند. های ششم تا یازدهم کشت محسوب میگیرند و محصولات دیگر در اولویتقرار می
اتلاف  ،سازد. بررسی نتایج حاصل از محاسبه این شاخصرا مرتفع می BPD شاخص دهد نقصمیزان آب مصرف شده نشان می را به

فرنگی، هندوانه، نیز محصولات چغندر، گوجه NBPD دهد. بر اساس شاخصترین منبع زیست محیطی را نشان میمهمترین و با ارزش
 گیرند.آباد دشت مغان قرار میمنطقه پارسهای اولیه کشت سورگوم و گندم در اولویت
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 1931-32مغان در سال وری آب کشاورزی برای محصولات مهم زراعی دشت های بهرهمحاسبه شاخص -2جدول 

       محصول      

سورگوم  هندوانه چغندرقند پنبه سویا یونجه فرنگیگوجه آبی جو آبی گندم شاخص
 بذری

-ذرت دانه

 ای 
 کلزا آبی

 آبی ناخالصنیاز 
 )مترمکعب در هکتار(

23/3088 42/2426 36/7632 3/11786 6/7626 7863 6/11220 64/2112 6280 8872 2862 

 عملکرد محصول
(kg/ha) 

6600 3200 36000 10000 2600 2800 66000 32000 3000 2600 2200 

قیمت فروش هر 
 کیلوگرم)ریال(

13000 10300 6000 6600 24674 31764 3071 4000 31000 10860 22830 

 13236060 28666270 36680000 68712000 33462000 68462000 42860000 42760000 106716000 33102100 44186800 هزینه در هکتار)ریال(
درامد حاصل از فروش 

 )ریال در هکتار(
21600000 38110000 210000000 66000000 61236000 87477200 120006000 128000000 73000000 81460000 61226000 

سود خالص در هکتار 
 )ریال(

22313000 6008000 103086000 12060000 18886000 31042200 136663000 67083000 62320000 62700000 42470000 

CPD 28/1 62/1 63/3 83/0 26/0 28/0 67/4 47/4 42/0 84/0 28/0 

BPD 23162 16206 21801 6423 6380 7083 14604 1278 14802 7164 2272 

NBPD 8844 2063 10202 1422 1761 3161 11660 7206 7126 6746 6048 
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 معرفی شده هایشاخصاولویت کشت هر یک از محصولات بر پایه  -9جدول 
 CPD BPD NBPD شاخص 

ول
ص

مح
ت 

کش
ت 

لوی
 او

 1 2 1 چغندرقند
فرنگیگوجه  3 10 2 

 3 1 2 هندوانه
 4 8 8 سورگوم بذری

 6 11 4 گندم آبی
 6 4 10 کلزا آبی
ایذرت دانه  6 6 2 
 8 6 7 پنبه

 7 7 6 جو آبی
 10 3 11 سویا
 11 2 2 یونجه

 

 گیرینتیجه
به اینکه  با توجه( بیان گردیدند. 3در جدول ) NBPDو  CPD،  BPDهای اولویت کشت محصولات مختلف براساس شاخص

تا  1 لذا اولویت از باشد،یا سود خالص به ازاء واحد آب مصرفی می NBPD ری آب کشاورزیوبهترین شاخص برای بررسی بهره
 ی، پنبه،ا، کلزا، ذرت دانهگندمسورگوم بذری،، هندوانه، فرنگیگوجه، چغندرقندعبارتند از:  مغانبرای کشت محصولات در دشت  11
ن کار بایستی از الگوی کشت حذف شود. ای بازده اقتصادی پائین های با مصرف آب بالا وشود، کشت. توصیه می، سویا و یونجهجو

 .اشدببرداران کشاورزی میهم باعث کاهش مصرف و استحصال آب شده و هم متضمن منافع اقتصادی بالا برای کشاورزان و بهره

 منابع
د سودمندی آب در شبکه های آبیاری. مجله کاربرد سنجش از دور در برآور  .1382 .اکبری، م.، میرلطیفی، م.، مرید، س. و دروگرز، پ

 .66-82(:12) 4 تحقیقات مهندسی کشاورزی،
. (دشت بیرجند :موردی مطالعه) وری آب کشاورزی در نواحی خشک. بحران آب و لزوم توجه به بهره1382جوان، ج. و فال سلیمان، م. 

 11: 116-138مجله جغرافیا و توسعه، 
. (دشت بیرجند :مطالعه موردی)وری آب کشاورزی در نواحی خشک . بحران آب و لزوم توجه به بهره1382جوان، ج. و فال سلیمان، م. 

 .138-116:11. مجله جغرافیا و توسعه
های برنامه ریزی و وری کشاورزی، انتشارات موسسه پژوهشوری آب کشاورزی در ایران. مقالات منتخب بهرهبهره .1328 خزائی، ش

 .اقتصادی کشاورزی
وری آب کشاورزی در مناطق دچار خشکسالی مطالعه موردی شهرستان مرودشت. مجموعه مقالات پنجمین . بررسی بهره1387ستا، ا. رو

 .های نو در کشاورزیهمایش ملی ایده
تحقیقات،  وری مصرف آب. ناشر: سازمان. ارتقای بهره1374عباسی، ف.، ناصری، ا.، سهراب، ف.، باغانی، ج.، عباسی، ن. و اکبری، م. 

 .صفحه 68آموزش و ترویج کشاورزی. 
موسسه تحقیقات فنی . اندازهاها و چشموری آب در بخش کشاورزی؛ چالشبهره(. 1374) فریبرز عباسی، نادر عباسی و علیرضا توکلی

 و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج
وری آب کشاورزی در محصولات مهم زراعی، مطالعه موردی: دشت مشهد )یادداشت رههای بهکریمی، م. جلینی،م. بررسی شاخص

 .138-133: 1فنی(. نشریه آب و توسعه پایدار، 
 وری آب کشاورزی در مزارع تحت آبیاری منطقه برخوارافزایش بهره. 1382وظیفه دوست، م.، علیزاده، ا.، کمالی، غ. و فیضی، م. 

 .484-476(:2)22 ،کشاورزی(وم و صنایع عل)اصفهان. مجله آب و خاک 
Dagdelin N., Yilmaz E., Sezgin F. and Gurbuz T. 2006. Water-yield relation and water use efficiency of 

cotton (Gossypium  hirsutum L.) and second crop corn (Zea mays L.) in Western Turkey. Agric. Water Manage, 

82(1-2): 63-85.  
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هره ب یشآب و فاضلاب به منظور افزا یگذار یهسرما یعوامل موثر در انتخاب پروژه ها یلو تحل شناسایی

 ها یواگذار یسکو کاهش ر یور
 

 2مسعود احمدی ،1اردشیر ابراهیمی
 ArdeshirE1966@yahoo.comشرکت آبفای استان زنجان،  معاون برنامه ریزی و منابع انسانی، -1

 Masoudhmd5@gmail.comسئول بهبود بهره وری و تحول، شرکت آبفای استان زنجان، نویسنده مسئول، کارشناس م -2

 

اشتن برد های مختلف اقتصادی، حمایت از بخش خصوصی و گامبخش بهره وریبرای افزایش  ترین راهبردهای دولتیکی از مهم
 بخش و بخش خصوصی نماینده بین مدت بلند ادقرارد یک خصوصی، -مشارکت بخش دولتی سازی است.در مسیر خصوصی

 عموم برای یک تسهیلات ایجاد داد قرار این از هدف و شده تقسیم قرارداد طرفین ریسکها بین و منابع آن موجب به که است عمومی

 شناسایی ستیدر به معیارهای انتخاب نوع قرارداد سرمایه گذاری ساخت  است. اما در سال های اخیر و در بعضی موارد، جامعه

 درست شناسایی طبیعتاً  .است شده پروژه شکست منجر به حتی و گردیده روبرو ای عدیده و این پروژه ها در اجراء با مشکلات نشده

 .پروژه های آب و فاضلاب خواهد داشت ساخت و بهره برداری موفقیت در بسیاری تأثیر  مشارکت، روش انتخاب بهترین و عوامل
 فرآیند یک این پروژه ها،  و بررسی عوامل و معیارهای موثر در انتخاب مدل و دوره ی واگذاری در اولیه طالعاتم مرحله رو این از

در  است. بنابراین گسترده و در نظر گرفتن ریسک های موثر در واگذاری و مطالعات بررسی نیازمند و بوده بر و زمان حساس بسیار
 سپس بر اساس ادبیات تحقیق یا قراردادهای سرمایه گذاری ساخت کرده ومشارکت  الگوهایبه مختصر  پژوهش ابتدا مروری این

به شناسایی عوامل و معیارهای موثر در انتخاب نوع قرارداد سرمایه گذاری ساخت می پردازیم که  با توجه به نتایج این تحقیق، 
ند. همچنین در بخش آخر مقاله بر اساس معیارهای معیار متناسب با شرایط خاص پروژه های آب و فاضلاب انتخاب و نهایی شد 32

 پروژه های سرمایه گذاری شناسایی و بررسی شدند. شناسایی شده، ریسک های مطرح در
 

 های سرمایه گذاری ساخت، آب و فاضلاب، ریسک: پروژههای کلیدیواژه
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 مقدمه 

اخیر نظر متولیان امور ساختار زیربنایی در کشورهای ی از الگوهای نوینی است که در سه دهه  ( 1PPPخصوصی)-مشارکت عمومی
مختلف جهان را به خود جلب نموده است. بدلیل نقاط قوت، از آغاز شکل گیری، این الگوها در بسیاری از کشورها، بخصوص 

 هر توسعی بخش خصوصی توانسته است نقشی کلیدی در مسی کشورهای در حال توسعه کاربرد داشته و با درگیر نمودن گسترده
ی زیربناها ایفا نماید. با وجود نیاز مبرم به توسعه و بازسازی ساختارهای زیربنایی، بررسی ها نشان می دهد، مشارکت در کشور ما 

)گلابچی و همکاران،  ی مشارکت در پیش داریمبسیار نوپا بوده و راهی طولانی در جهت ورود جدی بخش خصوصی در عرصه
1373). 

آهن، بندر  های مختلف زیربنایی از قبیل حمل و نقل )جاده، پل، تونل، راه ی بخش ر سرتاسر جهان جهت توسعهاین الگوها که د 
و فرودگاه(،  ساختارهای زیربنایی اجتماعی )بیمارستان، مدرسه، زندان( و تسهیلات عمومی )تصفیه خانه، شبکه ی آبرسانی و جمع 

گوناگونی به اجرا در می آیند که از مهمترین آنها می توان به واگذاری، خرید انرژی اند، در اشکال ه آوری فاضلاب( بکار گرفته شد
از مهمترین مباحث مطرح در الگوهای مشارکتی، تقسیم ریسک بین طرفین و  اشاره نمود. و قراردادهای سرمایه گذاری ساخت

نایی، بیشترین نقش را در موفقیت آن خواهد روشهای تأمین مالی در آنهاست که تناسب آنها با ویژگی های هر پروژه ی زیرب
 موجب به که است عمومی بخش و خصوصی بخش نماینده بین مدت بلند قرارداد یک خصوصی، -عمومی بخش مشارکت داشت.

 جامعه عموم برای تسهیلات یک ایجاد قرارداد این از هدف و شود می تقسیم قرارداد طرفین بین ریسکها و منابع آن

 (. 2،0032اوپاولاست)
 در زیربنایی ساختارهای به شدیدی نیاز مختلف، های کشور اقتصادی توسعه و جمعیت افزون روز رشد دلیل به اخیر های سال در

 به کشور نیازیک مورد زیرساخت های توسعه برای دولتی های بودجه که شود. این درحالیست می احساس کشورها از بسیاری 

 بخش این کردن و فعال خصوصی بخش بکارگیری با کردند تلاش دولت ها دلیل همین است. به بهینه غیر و محدود متعارف صورت

 قراردادهای استفاده از با پروژه اجرای شده، ارائه ه حل های را از بیابند. یکی این کاستی ها برای نوین حلی راه زیربنایی پروژه های در

 استفاده PPP قراردادهای از باید زمانی دولتها اروپایی، اتحادیه نظر (. بنابر3،2011جیناست) خصوصی- عمومی بخش مشارکت

 قراردادهای کنند. اگرچه را تامین ذینفعان منافع بتوانند ثانیا و دهند افزایش پروژه سطح در را  برابر پول در ارزش اولا بتوانند که کنند

PPP ، از بسیاری در روش این پیچیدگی های دلیل به اما دهد، می قرار دولتها اختیار محدودیتها در بر غلبه برای مناسب راهکاری 

 خصوصی بخش برای پروژه دهی سود لزوم ، PPP بودن قراردادهای مدت بلند کند.  نمی پیدا تحقق پروژه در ذینفعان اهداف موارد،

 شرایط( محیطی رایطش به نسبت قراردادها این که است شده باعث خصوصی بخش و دولتی سازمانهای میان مستمر ارتباط و

 بسیار پروژه( فنی ویژگیهای و پروژه مالی تامین و شیوه دولت های گذاری سیاست کشور، قوانین کشور، کلان سیاسی،اقتصادی

 .(1373)گلابچی و همکاران، باشد حساس
م می گردد. ا تقسیمحصول پروژه در طرح های آب و فاضلاب عمدتا به سه دسته اصلی آب شرب، پساب تصفیه شده فاضلاب و دیت

های و ... از رویکردهای بسیار معمول و پرطرفدار در جذب مشارکت و سرمایه BOT، BOOهای بیع متقابل، استفاده از روش
ت سازی بستر مشارکهای شرکت های آب و فاضلاب است. در این بین فراهمبخش خصوصی برای احداث تاسیسات و زیرساخت

صوصی، نیازمند اصلاحات ساختاری، قانونی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی بسیار متنوعی است. برای افزایش نقش و سهم بخش خ
های جذاب و سودده را برای مشارکت انتخاب هایش بوده و زمینهگذار بخش خصوصی خواهان اطمینان از مالکیت بر داراییسرمایه

ود سرمایه های کاهش ریسک برای ورحاکمیتی شفاف و ... از الزام کند. قوانین مالیاتی پایدار، شرایط رقابتی ضدانحصار، قوانینمی
خاب ای یا کشوری برای انتاما باید توجه داشت که هیچ نسخه جهانی، منطقه شود.بخش خصوصی در اقتصاد دولتی محسوب می

ای ف، بررسی عوامل و معیارههای مرتبط با اصلاحات وجود ندارد و تنها با بررسی اهداسازی و اتخاذ تصمیمبهترین روش خصوصی
توان نسبت به انتخاب بهترین روش واگذاری و مسیر اجرای آن اقدام نمود. انتظار برای ابلاغ قوانین و مصوبات موثر می
سازی های آبفا در طول فرآیند خصوصیسازی و سپس اجرای انفعالی آن، بیشترین مشکلات را برای مدیران شرکتخصوصی

                                                           
1 .Public-Private Partnership 
2  .Opawole 
3 .Jin 
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های محلی برآمده باشد، های بومی که از دل مسائل، تنگناها و فرصتحلشت. چرا که شناسایی و انتخاب راههمراه خواهد دابه
های ملی، طراحی و ابلاغ شده باشند)رجائی، های تجویزی خواهد بود که تنها با نگاه به مسائل و دغدغهحلتر از راهبسیار اجرایی

 بررسی نیازمند و بوده بر و زمان حساس بسیار فرآیند یک پروژه ها این واگذاری دوره و هاولی مطالعات در مرحله رو، این از (.1376

 از  تخصیص استفاده و کافی مطالعات بدون خصوصی -عمومی موفق یک مشارکت انجام اینکه به نظر .است گسترده مطالعات و

 پژوهش در این نیست، پذیر امکان کشور شرایط فتنگر نظر در با گذاری قیمت و مالی تأمین و انجام روش انتخاب ریسک، مناسب
پس از بررسی مختصر الگوهای مشارکت و ویژگی های عمده ی آن، به شناسایی عوامل و معیارهای موثر در انتخاب نوع قرارداد 

در    سرمایه گذاری ساخت متناسب با شرایط خاص پروژه های آب و فاضلاب پرداخته و همچنین مروری بر ریسک های مطرح 
 پروژه های سرمایه گذاری می کنیم. 

 

 انواع قراردادهای سرمایه گذاری ساخت
انواع قرارداد های ساخت را می توان با ترکیب عبارت های ساخت، بهره برداری، تملک، انتقال، اجاره و ... تعریف و حسب نیازهای 

 می نماییم. مزایای این روش ها عبارتند از:کار تعریف نمود که متداولترین این قراردادها را در این بخش تعریف 
 مزایای مرتبط با سرمایه گذار:

 گردش مالی بلند مدت -

 اشتغال زایی و سود آوری -

 عدم وابستگی به اعتبارات عمرانی -

 سرعت عمل -

 حضور موثر در تصمیم گیری ها در مرحله بهره برداری. -

 مرتب با سرمایه پذیر:مزایای 

 ه به اینکه سرمایه گذار می خواهد هرچه زودتر پروژه را به مرحله بهره برداری برساندتسریع در اجرای پروژه با توج -

 عدم لزوم پیگیری ها و مشکلات تامین اعتباری -

 عدم لزوم حضور مداوم در کنترل های کمی و کیفی در مرحله ساخت -

 انتقال مسئولیت ها و هزینه های مرحله بهره برداری بلند مدت پروژه -

 (.1373)مختارزاده،ساخته شده بدون پرداخت هزینه و ارتقاء کیفی اجراءتملک تاسیسات  -

 B.O.T(Build-Operate-Transfer)قرارداد ساخت، بهره برداری و انتقال
این روش یکی از روش های جذب مشارکت بخش خصوصی در توسعه ی طرح های عمرانی است که در کشورهای مختلف جهان 

گروهی متشکل از سرمایه گذار، سازنده و تولید کننده که در مجموع شرکت پروژه خوانده می پذیرفته شده است. در این روش 
شود، عملیات اجرایی یک پروژه را با تامین منابع مالی آن عهده دار شده و به منظور بازگشت سرمایه و درآمدهای ناشی از محصول 

از طی این دوره کل مستحدثات، امتیازها، تجهیزات، عرصه ها طرح، بهره برداری از طرح را در مدت معین عهده دار شده و پس 
. البته در صورت توافق بهره (1373)مختارزاده،و اعیانی ها و ... را به کارفرمایی که سرمایه پذیر خوانده می شود، واگذار می کند

 (.1376برداری از طرح با شرایط جدید قابل تمدید می باشد)سبزه پرور،

 B.O.O(Build-Own-Operate) ک و بهره برداریقرارداد ساخت، تمل
در این نوع قرارداد سرمایه گذار بخش خصوصی نسبت به ساخت، تملک، راه اندازی و نگهداری پروژه برای همیشه اقدام می نماید 

آوری می کند.  و عوارض، اجاره ها و سایر مخارج و درآمدهای ناشی از اجرای پروژه را به منظور بازگرداندن سرمایه و سود جمع
در این نوع قراردادها، دولت ممکن است بهره برداری و نگهداری پروژه را به یک دستگاه سومی محول نماید. منوط به اینکه 
تضمین لازم را به بخش خصوصی تامین کننده مخارج پروژه در خصوص متعهد بودن به اجرای قرارداد و حفظ منافع سرمایه 

در این نوع قرارداد دولت مختار است نسبت به خرید محصول و یا خدمات ناشی از قرارداد اقدام گذاری اولیه بدهد. همچنین 
 (.1373)مختارزاده،نماید
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 B.O.O.T (Build-Own-Operate-Transfer) قرارداد ساخت، تملک، بهره برداری و انتقال
مالکیت آن عهده دار بوده و در پایان دوره بهره برداری در این قرارداد ها سرمایه گذار طراحی، ساخت و بهره برداری از طرح را با 

 (.1373)مختارزاده،تجاری در قبال اخذ بها از خریدار، تاسیسات مربوطه را به وی انتقال می دهد

 B.T.O (Build –Transfer-Operate)قرارداد احداث، انتقال، بهره برداری
ناشی از افزایش هزینه، تاخیر و عملکرد های خاص، پروژه را می سازد  در این قرارداد سرمایه گذار خصوصی با احتساب مخاطرات

و در حالی که خریدار پس از راه اندازی پروژه به ظاهر مالک آن می گردد، حق بهره برداری از پروژه به یک موسسه اجرایی منتقل 
اجازه داده می شود که هزینه های مربوط به می گردد. سرمایه گذار خصوصی پروژه را برای موسسه اجرایی اداره می کند و به او 

  (.1373)مختارزاده،سرمایه گذاری خود را در قالب یک توافقنامه دریافت نماید

 B.L.T(Build-Lease-Transfer)قرارداد ساخت، اجاره و انتقال
رمایه گذاری را از طریق اجاره در این نوع قرارداد سرمایه گذار خصوصی نسبت به ساخت پروژه اقدام نموده و خریدار هزینه های س

دادن پروژه تحت یک شرایط و برنامه توافق شده پرداخت می کند. مالکیت پروژه پس از انقضای دوره اجاره به خریدار بر می 
 (.1373)مختارزاده،گردد. این قرارداد شامل احداث، اجاره و واگذاری است که تابع شرایط پیمان مربوطه می باشد

 B.T(Build -Transfer)انتقال قرارداد ساخت و
یک قرارداد احداث و واگذاری است که بهره برداری را خریدار انجام خواهد داد و نسبت به پرداخت اصل و فرع سرمایه اقدام می 

ایه منماید. نحوه بازپرداخت هزینه های ساخت در این قراردادها تعیین کننده آن خواهد بود که قرارداد از نوع خدماتی است یا سر
 (.1373)مختارزاده،گذاری. از این رو آن را در زمره هر دو طبقه بندی می توان تعریف نمود

 (Buy Back)قرارداد بیع متقابل
در این روش شرکت سرمایه گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه گذاری همچون تجهیزات، نصب و راه اندازی و انتقال تکنولوژی را 

ندازی به کشور میزبان واگذار می کند. بازگشت سرمایه و همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه بر عهده می گیرد و پس از راه ا
 گذار با وقفه ای از طریق دریافت محصولات و فرآورده های تولیدی صورت می گیرد. 

هایی چنین طرحباشد که عدم انجام آنها خطر شکست در اجرای نیازهایی میسازی نیازمند اجرای اصلاحات، مراحل و پیشخصوصی
ترین موارد قابل تامل، در ادامه تشریح دهد. شاید این نوشته دربردارنده تمامی این ملاحظات نباشد، اما برخی از مهمرا افزایش می

 (.1376)سبزه پرور، شودمی
 

 روش تحقیق
انتخاب قراردادهای سرمایه گذاری در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات لازم برای بررسی عوامل و معیارهای موثر در تحلیل و 

ساخت، از  تحقیقات کتابخانه ای استفاده شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است، زیرا از دانش و تئورهای موجود،  
این تحقیق از نظر ماهیت، توصیفی است. تحقیق توصیفی آنچه را که  برای استفاده در  محیط واقعی بهره برده است.  همچنین 

نفر  10جهت تایید روایی معیارهای شناسایی شده از ادبیات تحقیق،  پرسشنامه ی روایی توسط   ست، توصیف و تفسیر می کند.ه
نفر از خبرگان حوزه ی مدیریت  6از مدیران شرکت آبفای زنجان تکمیل شده است. همچنین تایید نهایی عوامل و معیارها،  توسط 

 پروژه، انجام شده است.  
 

 های خاص پروژه های آب و فاضلابویژگی 
هد دسازی، تعریف اهداف و دستاوردهای مورد انتظار است. تجارب مطالعات جهانی نشان میریزی خصوصیاولین قدم در برنامه

عریف برند. بدون تکه کشورهای مختلف برای غلبه بر مسائل خاص خود از الگوهای متناسب مشارکت بخش خصوصی بهره می
ر از ترین اهداف قابل تصوگیری منطقی و قابل دفاع نخواهد بود. مهمها مبتنی برشاخص تصمیمها و روشاب اولویتاهداف، انتخ

منظور سازی بدنه اجرایی دولت، جذب سرمایه بهسازی در صنعت آب و فاضلاب شامل افزایش کارآیی و کیفیت، کوچکخصوصی
محصول پروژه در طرح های آب و فاضلاب عمدتا به سه دسته (. 1376جائی، افزایش سطح دسترسی مردم و درآمد زایی می باشد)ر
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پروژه های صنعت آب و فاضلاب وابسته به تجهیزات و اصلی آب شرب، پساب تصفیه شده فاضلاب و دیتا تقسیم می گردد. 
 B.O.Tی با قراردادهای تاسیسات و مصالح خاص به خود می باشند. به عنوان مثال برای یک تصفیه خانه فاضلاب روش واگذار

مناسب تر بوده حال آنکه برای یک طرح آب شیرین کن با طول دوره بهره برداری بلند مدت تجاری با توجه به عمده بودن قیمت 
 مناسب تر است. B.O.Oفعلی تجهیزات و افت ارزش آتی این تجهیزات روش 

تصفیه  آوری فاضلاب، انتقال،سازی، توزیع، جمعمراحل تصفیه، ذخیره فرآیند آب از بالادست )تامین آب خام انبوه( آغاز شده و با طی
یابد. از طرف دیگر به لحاظ جغرافیایی نیز با لحاظ نمودن تقسیمات کشوری، تقسیمات مناطق آبخیز، و دفع یا فروش ادامه می

 لفی قابل تقسیم است. های مختها و نوع طراحی و توپولوژی شبکه به اندازهخانهمناطق جمعیتی، ظرفیت تصفیه
 

 عوامل و معیارهای موثر در قراردادهای سرمایه گذاری صنعت آب و فاضلاب 
 مدت طولانی قبیل از قراردادها سایر به نسبت آن اساسی های تفاوت دلیل به قراردادهای سرمایه گذاری ساخت در موثر معیارهای

 نتایج به نسبت می تواند  زیربنایی پروژه های در سودآوری هدف با خصوصی بخش حضور و بهره برداری دوره اهمیت پروژه، بودن

 -روش محدودی موارد در کرده و شناسایی متفاوتی شاخص های تاکنون محققان باشد. متفاوت پروژه ها سایر برای آمده دست به
 متفاوت های دوره به توجه با ی ساختقراردادهای سرمایه گذار در موثر معیارهای اند. شناسایی کرده ارائه نیز ارزیابی جهت هایی

 استفاده مورد پروژه این عملکرد مدیریت بهبود جهت گام اولین عنوان به تواند می پروژه در فعال ارکان میان نظر اختلاف و پروژه در

 در بسیاری یرتأث مناسب، مدل یک از استفاده با مشارکت روش انتخاب اساس آن بر و عوامل درست شناسایی طبیعتاً .گیرد قرار

  .ه های آب و فاضلاب خواهد داشت پروژ ساخت موفقیت
 خصوصی پرداختند. آنها-ههای مشارکت عمومی پروژ برای سنجی امکان مرحله در موثر عوامل بررسی به 1ان جی و همکارانش

 کلی دسته پنج به را ین عواملا نهایت در و کنند شناسایی را عوامل زیادی تعداد موضوعی توانستند ادبیات گسترده بررسی از پس

 یوان(. 2012)ان جی و همکاران،کردند بندی تقسیم عوامل مابقی و اجتماعی و سیاسی اقتصادی، عوامل و مالی عوامل فنی، عوامل

کردند)یوان و همکاران،  ارائه خصوصی -عمومی مشارکت های پروژه ارزیابی عملکرد برای یافته ساختار مدل یک 2همکارانش و
)گلابچی و معیار برای انتخاب پروژه های سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل ریلی ارائه کردند  17(. گلابچی و همکاران 2007

 و BOTهمچنین عباس زاده اصل و همکارانش نیز یک مدل تصمیم گیری به منظور مشارکت در پروژه های  .(1373همکاران، 
BOO  به این منظور با توجه به تحقیق و بررسی  (.1376)عباس زاده و همکاران،کردندارائه کردند و معیارهای موثر را شناسایی

طی پرسشنامه ای در اختیار خبرگان های انجام شده عوامل و معیارها ی به این  منظور به صورت کتابخانه ای جمع آوری شد، و 
تخاب پروژه های سرمایه گذاری آب و فاضلاب تحقیق قرار گرفت. همچنین خبرگان می توانستند در صورت وجود معیار مهمی در ان

بر ( نهایی شدند. 1آن را به لیست معیارها اضافه کنند. بعد از تکمیل و تحلیل پرسشنامه ها، معیارهای منتخب به صورت جدول )
مایه راساس نظر خبرگان، معیار مکانیسم ورود به تاسیسات حذف و معیارهای نحوه ی امکان سنجی مکان های مستعد برای س

گذاری ، جلب مشارکت دستگاه های اجرایی در زمینه سرمایه گذاری آبفا  و کیفیت ضمانت اجرایی پروژه ها، به لیست معیارها 
 اضافه گردیدند.

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 .Ng et al. 
2  .Yuan et al. 
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 منابع عنوان عوامل یا معیارها ردیف
 (1373)گلابچی و نورزایی،  قوانین در تغییر  1

(1373)گلابچی و نورزایی،  یدولت های تضمین بودن اجرایی میزان 2  

(1373)گلابچی و نورزایی،  بانکی وام قابلیت اخذ 3  

(1373)گلابچی و نورزایی،  برداری بهره های هزینه در تورم 4  

(1373)گلابچی و نورزایی،  مربوطه های بیمه 6  

(1373)گلابچی و نورزایی،  پروژه موضوع تملک چگونگی 6  

(1373)گلابچی و نورزایی،  مللیال بین قوانین با مطابقت 2  

(1373)گلابچی و نورزایی،  استانداردها و کیفیت تأمین 8  

(1373)گلابچی و نورزایی،  پروژه ریزی برنامه و مدیریت 7  

(1373)گلابچی و نورزایی،  مناسب خصوصی بخش انتخاب 10  

(1373ی و نورزایی، )گلابچ برداری بهره دوران درطول وکافی مناسب درآمد از مندی بهره 11  

(1373)گلابچی و نورزایی،  محیطی زیست مسایل 12  

 (1373)مختارزاده، میزان تطابق با نیاز جامعه هدف 13

(1373)گلابچی و نورزایی،  بازدهی پروژه 14  

(1373)گلابچی و نورزایی،  تعمیر و مکانیسم  نگهداری 16  

(1373)گلابچی و نورزایی،  طرفین بین ها مسئولیت و اختیارات نامناسب توزیع 16  

(1373)گلابچی و نورزایی،  مکفی قانونی و سیاسی تعهدات از مندی بهره 12  

(1373)گلابچی و نورزایی،  پروژه نهایی محصول برای کافی تقاضای وجود 18  

(1373)گلابچی و نورزایی،  پروژه قبول قابل دهی سود 17  

 (1376)عباس زاده و همکاران، دولت به منتسب دلایل به حساب صورت پرداخت عدم 20

(1376)عباس زاده و همکاران، مکانیزم پیش بینی شده برای فسخ قرارداد 21  

(1376)عباس زاده و همکاران، مکانیسم پیش بینی شده برای حل اختلاف و داوری 22  

(1376)عباس زاده و همکاران، مکانیسم واگذاری زودهنگام پروژه به سرمایه پذیر 23  

(1376)عباس زاده و همکاران، تامین به موقع زمین، مواد خام و سایر الزامات پروژه 24  

(1376)عباس زاده و همکاران، تعدیل قیمت در دوره ساخت و بهره برداری 26  

(1376)عباس زاده و همکاران، نحوه نظارت و دخالت سرمایه پذیر در احداث تاسیسات 26  

(1376)عباس زاده و همکاران، ت سرمایه پذیر در مشخصات فنی تجهیزات و سازندگاننحوه نظارت و دخال 22  

(1376)عباس زاده و همکاران، قابل وثیقه بودن قرارداد جهت ارائه به بانک ها به منظور اخذ تسهیلات 28  

(1376)عباس زاده و همکاران، مکانیسم و میزان مبالغ تضامین در دوره اجراء 27  

 خبرگان تحقیق امکان سنجی مکان های مستعد برای سرمایه گذارینحوه ی  30

 خبرگان تحقیق جلب مشارکت دستگاه های اجرایی در زمینه سرمایه گذاری آبفا جهت همسویی بیشتر 31

 خبرگان تحقیق کیفیت ضمانت اجرایی پروژه ها 32

 

 ریسک های مطرح در قراردادهای سرمایه گذاری ساخت
ی بودن قراردادهای سرمایه گذاری و پیش بینی هرگونه تغییرات و نوسانات شاخص های اقتصادی، تعدد عوامل با توجه به طولان

دخیل در سرمایه گذاری، خدمات مهندسی، اجرا و بهره برداری، شرایط سیاسی و اجتماعی، قوانین و مقررات و ... بروز ریسک در 
ت، تحلیل، کنترل و کاهش آنها را اجتناب ناپذیر می سازد. بدیهی است تحلیل این قراردادها جزو لاینفک آنها بوده و لزوم شناخ

 ( : عوامل و معیارهای موثر درانتخاب نوع قراردادهای سرمایه گذاری آب و فاضلاب1جدول)
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ریسک در هر پروژه ی سرمایه گذاری وابسته به شرایط قرارداد بوده و یک تحلیل گر اقتصادی مجرب می بایست با شناخت همه 
این شاخص را در محاسبات و مدل  جانبه از شرایط محتمل بروز ریسک و تعیین حساسیت ها و درصد احتمال بروز هر یک از

( به انواع طبقه بندی ریسک ها در قراردادهای سرمایه گذاری ساخت  پرداخته شده 1سازی مالی خود اعمال نماید. در شکل)
 (.1373)مختارزاده،است

 

 

 ریسک های فنی برای سرمایه پذیر
ایه پذیر متصور است که غالبا در دوره بهره برداری همانگونه که از شکل مشهود است ریسک های از نقطه نظر فنی برای سرم

 تجاری و بعضا در دوره ساخت روی می دهند. در ادامه بعضی از موارد مهم توضیح داده می شود.

 ریسک عدم تامین محدودیت های فنی تولید و خطا در مطالعات امکان سنجی و شناخت طرح
ح سیستم خط تولید یا فرآیند تولید بوده که در زمان تصویب طرح ناشی از منشا بروز این مشکلات می تواند از عدم طراحی صحی

خطاهای محاسباتی، خطا در شناخت مواد اولیه تحویلی به سرمایه گذار از نظر کمی یا کیفی یا هر دو، خطاها در نحوه بهره برداری، 
ف های برنامه ریزی شده، عدم پیش بینی پدافند عدم تعمیر و نگهداری صحیح، عدم برنامه ریزی در زمان عقد قرارداد برای توق

غیر عامل، عدم پیش بینی سیستم ها و تجهیزات رزرو، تغیییرات در قوانین و ضوابط فنی مانند ضوابط بهداشت و ... باشد و عواقب 
رح تصفیه از یک طبروز این مشکلات و ریسک ها نیز می تواند بروز مشکلات اجتماعی در منطقه طرح مانند قطع آب شرب تولیدی 

خانه یا تامین آب شرب یک شهر یا روستا باشد. مشکلات کیفی نیز می توانند موجب مشکلات و حتی بحران های بهداشت، سلامت 
و زیست بومی در یک منطقه گردند.  بخشی از این موضوع با دقت نظر در مرحله شناخت و امکان سنجی طرح که قبل از برگزاری 

پذیر انجام می شود قابل پیشگیری بوده و بخش دیگر در زمان بررسی طرح ارائه شده از سوی سرمایه گذار  مناقصه توسط سرمایه
 قابل تدقین است.

 ریسک های سرمایه پذیر)شرکت های آب و فاضلاب(

 ریسک مدیریتی اقتصادیریسک  ریسک فنی

روابط با سایر 
 ارگان ها

 مسائل اجتماعی

 مسائل سیاسی

 تاریخ انتقال

خطا در تعیین نرخ 
 محصول

خطا در تعیین 
 مدل مالی

ییر در قوانین تغ
 و مقررات

عدم تحقق 
 قرارداد

 تامین ساختگاه

مشکلات 
 اجتماعی

 کمی

 کیفی

 انتقال

تغییر در ضوابط و 

 معیارها

خطا در امکان  تاریخ انتقال
 سنجی و شناخت

عدم تامین ظرفیت 
 اسمی مورد نیاز

عدم تامین محدودیت 
 های فنی تولید

 مشکلات سیاسی

 مشکلات اسمی

ت زیست مشکلا

 محیطی

مشکلات بهره 
 برداری

 مشکلات حقوقی

 ای سرمایه گذاری ساخت( : ریسک های مرتبط با سرمایه پذیر در پروژه ه1شکل)

 ب نوع قراردادهای سرمایه گذاری ساخت 
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 ریسک های فنی سرمایه پذیر در تاریخ انتقال
اشند، ی بیکی از ریسک های که برای سرمایه پذیر در قراردادهای سرمایه گذاری ساخت که شامل بهره برداری بلندمدت از طرح م

امکان بروز دارد، در انتقال پروژه است که جنبه های مختلفی دارد. در تاریخ انتقال کلیه محدثات و تجهیزات مورد استفاده در طرح 
به سرمایه پذیر منتقل می گردد. این انتقال به دو صورت امکان پذیر است. اول اینکه سیستم به صورت اجرا شده و در قالب هزینه 

نی شده تعمیر و نگهداری، قابل استفاده با ظرفیت اسمی قرارداد باشد دوم اینکه در هزینه های ثابت، پیش بینی های پیش بی
بازسازی و به روز رسانی کلی طرح در زمان انتقال پیش بینی گردیده باشد و سرمایه گذار قبل از سرسید تاریخ انتقال موظف به 

 یسک ها و مشکلات مربوط به خود از منظر فنی برای سرمایه پذیر می باشند.نوسازی کلی سیستم گردد که هر کدام حاوی ر

 ریسک های اقتصادی سرمایه پذیر:

 ریسک خطا در تهیه ی مدل مالی
خطاهای محتمل در تهیه مدل مالی می توناند ناشی از  اختلاف در برآوردها، خطا در تعیین شاخص های مالی، خطا در انتخاب 

ا در جداول گردش نقدینگی باشد. در هر صورت تبعات اقتصادی برای سرمایه پذیر ایجاد نماید. این روش قیمت گذاری و خط
خطاها ممکن است افزایشی بوده و هزینه های ساخت و بهره برداری و نهایتا قیمت محصول را به ضرر سرمایه پذیر افزایش دهد 

داشته و تبعات اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و بهداشت، سلامت و زیست یا اینکه کاهشی بوده و سرمایه گذار را از تداوم پروژه باز
 بومی ناشی از تاخیر در تکمیل طرح و بهره برداری به موقع برای سرمایه پذیر ایجاد نماید.

 ریسک عدم تحقق قرارداد
ممکن است محقق نشده یا یک قرارداد سرمایه گذاری ساخت  در بازه های زمانی و به علل مختلف و در هر یک از این بازه ها 

تداوم نیابد. این عدم تحقق تبعات اقتصادی، حقوقی، بهداشت، سلامت و زیست بومی، اجتماعی و حتی سیاسی ناشی از تاخیر در 
( علل عدم تحقق قرارداد در سه 2ارائه ی خدمات و بهره برداری از پروژه را برای سرمایه پذیر به همراه خواهد داشت. در جدول)

 مانی دوران پیش برد، دوران ساخت و دوران بهره برداری دسته بندی شده است.مقطع ز
 

 (  علل عدم تحقق یا تداوم قرارداد2جدول)

 ب نوع قراردادهای سرمایه گذاری ساخت 

 دوران بهره برداری دوران ساخت دوران پیش برد
عدم تحقق 
شروط مقدم 

بر تاریخ 
 قطعیت

خطا در 
مدل 
 مالی

خطا در 
 برآوردها

عدم 
رعایت 

محدودیت 
 های فنی

عدم رعایت 
محدودیتهای 

 زمانی

 یهاپرداختعدم 
بموقع از سوی 
تامین کنندگان 

 مالی

عدم 
تامین 

مصالح و 
 تجهیزات

عدم 
رعایت 

محدودیت 
 های فنی

عدم پرداخت 
به موقع 
فروش 
 خالص

دعاوی 
 حقوقی

عدم ارائه 
ضمانت 

نامه 
 انتقال

 

 ریسک های مدیریتی:

 رگان هاروابط با سایر ا
در پروژه های عمرانی دستگاه های اجرایی و خدماتی مختلفی مانند شهرداری ها، سازمان منابع طبیعی، مراتع و جنگل ها، سازمان 
حفاظت محیط زیست، سازمان مسکن و شهر سازی و ... نقش ایفا می نمایند که کلیه ی این موارد نیازمند پیگیری حقوقی و 

 پذیر است که عدم پیگیری مناسب آنها می تواند در پیش برد قرارداد خدشه ایجاد نماید.اداری توسط عوامل سرمایه 

 مشکلات اجتماعی و سیاسی
عدم استقبال اجتماعی، عدم تطابق طرح با نیازهای جامعه هدف، عدم اطلاع رسانی کافی و به موقع، عدم استفاده از نیروهای بومی 

ی، تخریب در محیط زیست و مراتع، مشکلات کیفی خروجی آب و پساب در مرحله بهره منطقه طرح در مراحل ساخت و بهره بردار
برداری و ... می تواند ریسک های را از حیث اجتماعی متوجه اجرا و تداوم پروژه نماید. عدم رسیدگی به موقع به مسائل اجتماعی 

 ای تداوم پروژه ایجاد نماید.می توناد موجب بروز بحران و اعتراضات اجتماعی گردیده و مشکلاتی را بر
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 نتیجه گیری
وری مواجه هستند، باید تلاش نمایند تا الگوهای مدیریتی حاکم در بخش خصوصی را  کشورهایی که با دغدغه پایین بودن بهره

المللی( نیهای بخش خصوصی )داخلی یا بسازی، جذب سرمایهمجموعه خود وارد نمایند. بنابراین اگر هدف ایران نیز از خصوصیبه 
ای خود را ههای توسعرسانی یا توسعه شبکه فاضلاب است، باید جلب مشارکت بخش خصوصی در طرحبرای گسترش شبکه آب

ها پیگیری نماید.  در این تحقیق با مطالعه ی منابع در اولویت قرار داده و زمینه سودآوری و تضمین اصل سرمایه را در این طرح
معیار برای تحلیل و انتخاب پروژه های سرمایه گذاری ساخت در پروژه های  32ظرات خبرگان تحقیق، کتابخانه ای و بر اساس ن

آب و فاضلاب استخراج شد که شرکت های آبفا باید قبل از انعقاد قرارداد های سرمایه گذاری، میزان تحقق این معیارها را مورد 
یه گذاری بر اساس این معیارها اقدام کنند. همانطور که در این مقاله سنجش قرار داده و به رتبه بندی انواع قراردادهای سرما

توضیح داده شد، شرکت های آب و فاضلاب به عنوان شرکت سرمایه پذیر با ریسک های اقتصادی، مدیریتی و فنی مواجه هستند 
داقل ای شفاف و با حکار باید به گونهو های مورد اشاره در متن مقاله، قوانین حقوقی و مقررات کسبکه با توجه به دامنه ریسک

پذیر برای انعقاد قرارداد های سرمایه گذاری فراهم شود. همچنین واگذاری امور به بخش تغییرات اعمال شود تا اطمینان سرمایه
ه ی منابع نخصوصی باید به چابک سازی و بهبود بهره وری شرکت های آبفا منجر شود که این امر با تجدید ساختار و مدیریت بهی

 انسانی مقدور می شود. 

 پیشنهادات کاربردی
در زا شده آب و پساب به تفکیک مراحل مختلف زنجیره ارزش و به تفکیک هریک از عوامل هزینهمحاسبه و برآورد قیمت تمام -

 پروژه های سرمایه گذاری آب و فاضلاب
 اگذاری به منظور افزایش بهره وری نیروی انسانیتجدید ساختار سازمانی شرکت های آب و فاضلاب بعد از انجام و -

 شناسایی نقاط مستعد برای سرمایه گذاری و استفاده از معیارهای این تحقیق جهت انتخاب بهترین مدل واگذاری  -
 ها و نهادهای خصوصیسازی انواع تعاملات شرکت های آب و فاضلاب با سازمانشفاف -
 ت مالی و فنی بعد از واگذاری پروژه ها به بخش خصوصیسازی و تحلیل آمار و اطلاعاشفاف -
 ریزی با در نظر گرفتن واگذاری های انجام شدههای نوین بودجهاستفاده از روش -
بررسی و پیش بینی ریسک های شناسایی شده در این تحقیق قبل از شروع پروژه و منظور کردن آنها در موارد فنی و حقوقی -

 ریقرارداد های سرمایه گذا

 منابع
سازی در صنعت آب و برق. نهمین همایش مدیران آب و فاضلاب کشور، های گوناگون خصوصی. بررسی تطبیقی شیوه1376رجائی، ز. 

 برج میلاد.
 . مدیریت و کنترل پروژه. چاپ دوازدهم، انتشارات ترمه.1376سبزه پرور، م. 

ائه مدل تصمیم گیری به منظور مشارکت در سرمایه گذاری پروژه های . ار1376عباس زاده اصل، ا.  پرچمی جلال، م. رقیمی، اح. 
BOT و BOO 1بخش آب و فاضلاب کشور. مجله آب و فاضلاب، شماره. 

دولتی به منظور تامین مالی پروژه های آزاد راه ایران با -. انتخاب روش مناسب مشارکت خصوصی1373گلابچی، م. نوروزایی، ع. 
 و نقل، سال ششم، شماره سوم.. مهندسی حمل AHPرویکرد 
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 منابع آب یریتآن ها در مد ییکارا یآب و بررس یحسابدار یها یستمبر س مروری
 

 2معصومه متانت، 1یاحیزهرا س
 zahra.sayahi@mail.um.ac.irدانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد، -1

2-Masoumeh.Metanat@gmail.com 

 

ون تقاضا برای آب، بشر را برآن داشت تا به مدیریت آب های اخیر و افزایش روزافزکمبود منابع آب قابل دسترس، خشکسالی
گیرد. یکی از می دربر را اقتصاد هایبخش تمامی که است سیاسی و اجتماعی اقتصادی، آب موضوعی مدیریت رو این بپردازد از

ن را د و ذینفعاتواند باعث شفافیت بالای تخصیص آب شوهای مدیریت آب در جهان حسابداری آب است. حسابداری آب میروش
-های پایدار اتخاذ کنند همچنین ابزاری جهت ارائه اطلاعات جامع، سازگار و قابل مقایسه با آب برای سیاستحلقادر سازد تا راه

باشد. در خصوص حسابداری منابع آب چارچوب یکسانی وجود گیری به منظور ترویج استفاده پایدار از منابع آب میگذاری و تصمیم
ه های سیستم حسابداری موسسها با عنواناند متفاوتند این چارچوبهای موجود بسته به اهداف و منابعی که داشتهچارچوبندارد و 

اقتصادی آب و حسابداری رد پای آب مورد بحث قرار _المللی مدیریت آب، حسابداری عمومی آب، حسابداری محیط زیستیبین
 پردازد. باید توجه داشت که حسابداریهای ایجاد شده برای حسابداری آب مییستمگیرند. این مطالعه به معرفی و بررسی سمی

اهم حلی برای بهبود و اصلاح مدیریت با فرتواند راهتواند مسائل مربوط به مدیریت منابع آب را حل کند، اما میآب به تنهایی نمی
 اشد.گیری بنمودن اطلاعات مورد نیاز جهت پشتیبانی فرایند صحیح تصمیم

 

 : بحران آب، حسابداری آب، سیستم حسابداری آب، مدیریت آب، اقتصاد آبهای کلیدیواژه
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 مقدمه
 استفاده و منزلت این است. حفظ بوده برخوردار ویژه منزلتی و قدر از ما نزد نیاکان دیرباز از آب ایران، چون خشکی نیمه کشور در

 هایدخالت است. تشدید میسر زیرزمینی و سطحی از اعم آب منابع جانبه همه و عجام شناخت در سایه تنها آب از پایدار و بهینه

 اجرای همچنین و دیگر سوی از افزون نیازهای روز در مقابل آب منابع محدودیت و سو یک از آب چرخه و زیست محیط در انسان

 پیچیده موجب آب، ایحوضه بین هایانتقال و نقل و یکدیگر آب بر منابع توسعه هایطرح متقابل اثرات منظوره، چند هایطرح

 بیلان اساس بر سنتی هایسیستم در عموماً کشورها آبی (. اطلاعات1376است )سامان آبراه،  شده آب منابع مدیریت اعمال شدن

 تأثیر دیگر و پردازدآب( می آب )فیزیک هیدرولوژیکی بعد به فقط که نگاه نوع این. شودمی و مدیریت آوریجمع مصارف و منابع

 دیگر به توجه عدم باعث گیرد،نظر نمی در را اجتماعی و اقتصادی هایشاخص و عوامل نظیر آب منابع وضعیت بر مؤثر عوامل

(. 1372گردد )رضائی حصاری، می آب منابع یکپارچه مدیریت باعث عدم نتیجه در و شودمی آب مسئله در گذار تأثیر هایبخش
توسعه یافت تا بتواند مدیریت تصمیم، ابزارها و انواع اطلاعات را مورد توجه قرار دهد  1770دهه  حسابداری مدیریت آب در

های ارزیابی مبتنی بر کمبود آب، مدل حسابداری آب است. در سطح حسابداری آب (. یکی از مدل2012و همکاران،  1)چریست
ی برای اولین بار مورد توجه قرار گرفت، که موفق به کاهش های زهکشبازچرخانی بخار آب اتمسفر از طریق بارندگی در حوضه

 به گردآوری مالی حسابداری از با الگوبرداری آب حسابداری (. رویکرد2018، 2شده است )برگر و همکاران %32حجم مصرفی آب تا 

 در موجود منابع آبی ذخایر در اتتغییر و زمان از اینقطه در آبی منابع ذخایر موجود میزان قبیل از اساسی اطلاعات شفاف سازی و

آورد )ابولحسنی و فراهم می را آبی منابع پایدار مدیریت جهت در ابزار مؤثرترین ترین وکلیدی طریق این از که پردازدمی نزما طی
 در عهمطال هنوز و است سال 20بیش از  این زمینه در پژوهش سابقه بلکه نیست جدیدی موضوع آب (. حسابداری1376همکاران، 

های حسابداری برای پژوهشگران و هدف از این مطالعه بررسی و معرفی چهارچوب (.1372دارد )مشاور جاماب،  ادامه این حوزه
 مند به کار در این زمینه هستند و امید است که این پژوهش بتواند بر محققان محترم مفید واقع شود.محققانی است که علاقه

 حسابداری آب چیست
از  یکی است. اما گرفته قرار توجه مورد آب منابع هایسیاستگذاری و ریزیبرنامه در آب یکپارچه منابع مدیریت زا استفاده

 بتوان وضعیت هاآن طریق از که است گوناگونی اطلاعات به نیاز آب منابع یکپارچه مدیریت سازیپیاده برای مهم هایمحدودیت

 قبیل از اطلاعاتی راستا این قرار داد. در بررسی مورد آینده هایسیاستگذاری برای خشب تریناصلی عنوان به را آب مصرف و عرضه

 و موجود زیرزمینی و سطحی آب مقدار ها،آن نوع فعالیت ها،بخش این از بازگشتی هایآب و اقتصادی هایبخش مصرف مقدار
اری آب یعنی بدانیم چه میزان آب در اختیار داریم و چگونه (. به زبان ساده حسابد1372زاده چابکی، باشد )یوسفمی نیاز مورد غیره

های آب به عنوان ساز و کاری (. حسابداری آب به ایجاد حساب1372باید تخصیص یابد تا منابع آبی دچار بحران نشود )جاماب، 
های آب در مدیریت، ابهای مرتبط با آب اشاره دارد که این فرایند شامل استفاده از حسگیریجهت کمک به فرایند تصمیم

 باعث تواندمی (. این رویکرد2014باشد )مام صالحی و همکاران، ها در قبال منابع میریزی، کنترل و پاسخگویی سازمانبرنامه

 (.1372اتخاذ کنند )جاماب،  پایدار هایحل راه تا سازد قادر را ذینفعان و شود آب تخصیص بالای شفافیت

 ضرورت حسابداری آب
 به منجر تواندمی موضوع این و هستند مواجه خشکسالی خطر افزایش با هاآن در موجود هایجمعیت و ایرودخانه هایحوضه

 اعتبارات ایجاد چگونگی شفافیت آب، شود. حسابداری طبیعی هایاکوسیستم به رساندن آسیب و اقتصادی ضرر مرگ، و گرسنگی

 مورد که در اطلاعاتی مبنای (. این رویکرد بر2018، 3کند )فائوفراهم می را تهیاف بهبود آب مدیریت برای تخصیص چگونگی و آب

گیرى حجم سایر (. اندازه1372نماید )حجازی و همکاران، می تسهیل را مورد آب در رسمی تصمیمات آب در اختیار دارد، منابع
هاى فرایندهاى فیزیکى ب تنها به فرضیات و مدلهاى آهاى زیرزمینى، دشوار است و گزارشها، نظیر حجم سفرهذخایر و جریان

اتکا پذیرى  هاى کیفى نظیر ربط پذیرى وى جایگزینى بین ویژگىتکیه دارند. به همین دلیل، حسابدارى آب مستلزم چندین رابطه
 آب (. حسابداری1387 است که باید دقت اطلاعات ارائه شده به نحوى به استفاده کننده هم انتقال داده شود )تاجیانی و همکاران،

                                                           
1 Christ. et al (2017) 
2 Berger. et al (2018) 
3 Fao (2018) 
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 کمک آب به مربوط مشکلات حل به و کرده تسهیل را پایدار توسعه که سوالاتی با را سیاستگذاران سازد تامی قادر را آب متخصصان

 سطوح و هافرهنگ مختلف، هایزمینه در را آب مختلف کنندگان مصرف و است جامع آب موثر حسابداری .سازند کند مواجهمی

 آب ذینفعان و مدیران بین در مشترک زبان عنوان به را آب زبان درک تواندمی آب حسابداری دهد. بنابراین،می پیوند مه آموزش به

 (.2018کند )فائو،  کمک مختلف هایبخش در آب مشکلات شناسایی به تواندمی همچنین و ایجاد کند

 پیشینه پژوهش
خروجی آب مصرفی در استرالیا، به مقایسه مقادیر  تجزیه و تحلیل ورودی وبا استفاده از حساب آب و  1(2002فوران و پولدی )

فاده از آب های مربوط به استبینیها با استفاده از مفهوم حسابداری آب پیشاند. آنهای استفاده از آب پرداختهبینیصنعت و پیش
ها، درصد و ساختمان 80ط محصولات کشاورزی و حیوانات، اند. با توجه به پیش بینی آنها، مصرف آب توسارائه داده 2060را تا سال 

های نیز تحقیقی در جهت ایجاد حساب 2(2002)و همکاران لانگه شود. درصد کل مصرف آب را شامل می 20صنایع ثانویه و معدن 
یان دارد، آفریقای جنوبی جر روی رودخانه اورانج که در کشورهای بوتسوانا، نامبیا، لستو و بر المللیآبی برای حوضه رودخانه بین

 ها به منظور تعیین سهمهای آب مواجه هستند و وابستگی شدیدی به آب رودخانه دارند. آنانجام دادند. این کشورها با محدودیت
شود. ها جداول عرضه و مصرف را شامل میهای آب را تهیه نمودند. این حسابکشورها در تأمین و مصرف آب رودخانه، حساب

وری آب بر اساس صنعت و کشور تهیه های آب با اطلاعات اقتصادی موجود در کشورها برای محاسبه مصرف و بهرهحسابسپس 
وری آب در میان کشورها وجود دارد، که باید توجهی در بهرههای قابلها مشخص گردید که نابرابریگردید. با توجه به این حساب

ها، گذاری و توسعه زیرساخت آبی در نظر گرفته شود. همچنین بر اساس نتایج آنقیمتهای آینده برای تخصیص، گیریدر تصمیم
های جدید باید براساس حساب ارزش اقتصادی های ساحلی و توسعه زیرساختتصمیمات مربوط به تخصیص آب در میان دولت

 آورده شود تا اینکه مشخص گردد چه آبی کجا قرار داده شود.
هلند نیز به دلیل مشکل بزرگ آلودگی آب از طریق مواد مغذی و فلزات سنگین در این کشور بر حساب حسابداری آب در کشور 

یرامون زیست محیطی برای آب در هلند، اطلاعاتی را پ -باشد که نتایج حاصل از سیستم حسابداری اقتصادیکیفیت آب متمرکز می
گی های کاهش آلوددهند بنابراین برنامههای آبی ارائه میلایندهبرداشت، عرضه و مصرف آب توسط صنایع مختلف و خانوارها و آ

همچنین حسابداری آب در کشور زامبیا نیز . 3(2010ها تأثیر مثبتی بر تولید ناخالص داخلی این کشور داشته است )واردن، رودخانه
مترمکعب  8200برای هر نفر در این کشور  دهد با وجود اینکه سرانه آب تجدید پذیراجراشده است که نتایج حاصل از آن نشان می

های بخش آب صورت پذیرد بر اساس این مطالعات بخش کشاورزی با مصرف گذاری بیشتری در زیرساختباشد بایستی سرمایهمی
کشور در اقتصاد این کشور دارد.  نماید و نقش قابل توجهیکشور را تولید می GDPدرصد از  22درصد از منابع آبی این کشور  26

گذاری در بخش آب را توسعه داده های سرمایهمالی نیز حسابداری اقتصادی به منظور بهبود راندمان مصرف آب و بررسی فرصت
عه حسابداری باشد نتایج توساست این کشور به دلیل رشد جمعیت شهری و پایین بودن سرانه آب در دسترس با کمبود آب مواجه می

های جاری کشور، تأثیر مصرف آب در بحث اقتصاد و برآورد هزینه فرصت حسابداری آب با سیاست آب در این کشور شامل ارتباط
کارگیری سیستم حسابداری آب کشور استرالیا یکی از پیشگامان در به (.1370تأمین نامناسب آب و بهداشت بوده است )صاحبدل، 

های اقتصادی و زیست محیطی، سازی داده. به منظور یکپارچهبوده و حسابداری آب را برای تمامی ایالات خود اعمال کرده است
های چارچوب حسابداری اقتصادی و زیست محیطی جامع سازمان ملل پیروی های آب استرالیا توسعه یافتند و از دستورالعملحساب

های الهای موجود بین سدادههمچنین استرالیا با استفاده از . باشدهای ملی میمکملی برای سیستم حساب صورت بهنمودند که 
 1773های سازی نظام حسابداری آب پرداخت که نتیجه آن تهیه اولین گزارش حسابداری آب برای سالبه پیاده 2000تا  1776

تر در مقایسه با حسابداری سال با ایجاد تغییرات مختلفی شامل استفاده از اطلاعات دقیق 2001و متعاقب آن در سال  1776تا 
( چارچوب حسابداری آب را در مقیاس حوضه آبریز 1372(. فلکی ایلخچی و همکاران )1372)یوسف زاده چابک،  بوده است 1773
آمده از دستشده است. با توجه به نتایج بهعنوان منطقه مطالعاتی در نظر گرفتهرود بهمنظور حوضه زرینهاند بدین سازی کردهپیاده

 دهد. بخش صنعتافزوده را به ازای واحد آب مصرفی ارائه میرود بخش خدمات بالاترین ارزشنهاین تحقیق، در حوضه آبریز زری

                                                           
1 Foran & Poldy (2002) 
2 Lange et al (2007) 
3 Vardon (2010) 
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ماید. بین نافزوده را به ازای بیشترین مقدار آب مصرفی تولید میافزوده بالایی دارد اما بخش کشاورزی کمترین ارزشنیز ارزش
ز ناخالص و سطح پوشش، و محصول گندم به دلیل سطوح کشت محصولات کشاورزی نیز محصول یونجه به دلیل بالا بودن نیا
 بالا در مناطق تأثیر چشمگیری را در مصرف آب حوضه دارند.

های ایجاد شده برای حسابداری آب، و بررسی امکان در پژوهشی به معرفی و مقایسه سیستم(، نیز 1372اسماعیلی کیا و حجازی )
های منابع ارزیابی سیستم( به 1372یوسف زاده چابک )اند. همچنین ها پرداختهتمسازی جهانی این سیسحرکت به سمت یکپارچه

بر روی  86و  80های آب با استفاده از نشانگرهای کارایی با رویکرد به هم پیوسته بر اساس چارچوب حسابداری آب در سال
، با توجه به 80نسبت به سال  86اشد که در سال باستخراج نشانگرها حاکی از این امر می است محدوده مطالعاتی مشهد پرداخته

این امر که بخش کشاورزی مصرف بسیار بالایی در آب دارد، مقدار آب کمتری به این بخش اختصاص داده شده است و در مقابل 
 .کند واگذار شده استحجم آب بیشتری به بخش صنعت که در مقابل مصرف آب کمتر، درآمد بیشتری را تولید می

 تکالیف به توجه که با است لازم آب، حسابداری یکپارچه سیستم اندازیراه تهیه و ( معتقدند که جهت1373و همکاران ) یوسفی

 نیرو، جهاد جمله از مدخلذی هایوزارتخانه مسئولیت و گردد مشخص سیستم این تهیه متولی سازمان بالادستی کشور، اسناد قانونی

 هایحساب میدانی، صورت به ایمطالعه گردد. همچنین در تعیین زیست محیط سازمان و تجارت و معدن صنعت، و کشاورزی

زاده یوسف. گردد ها تهیهداده آوریعجم راهبرد دستورالعمل تردقیق به صورت بتوان تا شود تهیه یکپارچه آب حسابداری سیستم
 براساس هم پیوسته به رویکرد با مشهد لعاتی آبخوانی مطاآب محدوده منابع سیستم ( به منظور ارزیابی1374چابک و همکاران )

 بر منطقه کل آب در وریبهره میزان بردن بالا با بایدآبی می منابع حفظ آب به این نتیجه رسیدند که به منظور حسابداری چارچوب

 بهبود را داخلی منطقه صناخال تولید مختلف هایکاربری در آب مصارف و اصلاح آبی منابع یبهینه مدیریت راهکارهای مبنای

 باشد. می آب تقاضای و عرضه در مدیریت نگرجامع رویکردی مستلزم امر این که بخشید
اند که بر اساس های اجرای حسابداری آب، معرفی و اجرای کارآمدترین روش پرداختهروش( به بررسی 1376ابوالحسنی و خلیلی )

 کارآمدترین روش، سیستم حسابداری اقتصادی و زیست محیطی پیشنهاد شده است.ها و اهداف حسابداری آب در ایران، نتایج آن
اتی آبی با استفاده از چارچوب حسابداری آب در محدوده مطالعپذیری سیستم منابع آب نسبت به کمای که به تحلیل آسیبدر مطالعه

ن تحقیق و استخراج نشانگرهای مرتبط با سازی چارچوب حسابداری آب در ایرفسنجان پرداخته شد. نتایج حاصل از پیاده
ت. با ی موردمطالعه نسبت به کمبود آب اساجتماعی منطقه-های منابع آب و اقتصادیپذیری سیستمآسیب پذیری، حاکی ازآسیب

زیاد  یمنابع آب، بحران شدید کمبود آب در محدوده مطالعاتی رفسنجان حاکم است و با توجه به وابستگ توجه به نشانگرهای بعد
ادی باید تمرکز بخش اقتصوری کم این بخش میزیرزمینی و مصرف بالای آب در بخش کشاورزی و بهره این محدوده به منابع آب

 .(1376و همکاران،  بابائیانرا از کشاورزی به سمت صنعت و معدن سوق داد )
در تولید محصولات کشاورزی با توجه به  های اقتصادی اجرای حسابداری آببررسی صرفه( پژوهشی در زمینه 1376خسروی )

دهد که بین اجرای حسابداری آب و بهای های پیاپی در ایران انجام داده است، نتایج تحقیق وی نشان میکمبود آب و خشکسالی
ب در آکارگیری حسابداری ی و نقطه سر به سری، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد بنابراین بهزتمام شده محصولات کشاور

شود که بهای تمام شده واقعی محصولات مشخص شود. در ویژه محصولات زراعی باعث میبهایابی محصولات کشاورزی به
ای هوری مصرف در جهت احیا حوضهای به منظور ارزیابی جامع منابع آب در سیستم حسابداری آب با رویکرد بهبود بهرهمطالعه

که افزایش دور آبیاری موجب افزایش نشانگر سهم تخلیه فرایندی از کل آب مصرفی که جنوبی دریاچه ارومیه نتایج نشان داد 
گردد، شد و سهم تخلیه فرایندی را بهبود بخشیده است. در یک ارزیابی افزایش آن جزء اهداف مدیریت آب در مزرعه محسوب می

 جویی در میزان آب و امکانبه منظور صرفه در مقیاس حوضه نتایج نشان داد که تغییر روش آبیاری از سطحی به تحت فشار
 (1372تخصیص آب بیشتر به دریاچه کارساز تشخیص داده نشد است )نورجو، 

 روش تحقیق
 نیاز رفع مشکل کمبود آب است. مدیریتدرک صحیح فرایندهای هیدرولوژیکی حوضه و افزایش بازدهی مصرف آب در جامعه پیش

ریزی، توسعه، توزیع و مدیریت، با هدف بهینه کردن استفاده منظور برنامهقداماتی است که بهاستفاده از منابع آب شامل مجموعه ا
های مدیریت منابع آبی در جهان حسابداری آب است. حسابداری آب روشی برای آنالیز شوند . یکی از روشاز منابع آبی انجام می
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ده این روش فرایند مرتبط کردن اطلاعات منابع آبی و خدمات به زبان سا .مصرف و تولیدکنندگی آب در مقیاس حوضه آبی است
شده مصرف آب در یک دامنه جغرافیایی مانند یک حوضه، کشور و یا طبقه کاربری زمین است. این رویکرد روشی ساده،  تولید
ب کند. حسابداری آمیای فراهم های پیچیده رودخانهفهم و استاندارد از تشریح وضعیت مدیریتی آب و سرزمین در حوضهقابل
ان به توتواند اطلاعات جامعی در زمینه استفاده از آب و اقتصاد مربوط به مصرف آب فراهم کند. از دیگر مزایای این روش میمی

 ها برای بهبود مدیریت اشاره کرد. اینها و فرصتتسهیل نمایش وضعیت جاری آب و منابع زمینی، شناسایی مسائل، محدودیت
ویی و کنند )نیکها ایفا میها در مدیریت منابع آبی و درک کاربرد آینده آنگذاریقش کلیدی در فرموله کردن سرمایهاطلاعات ن

باشد )واردن، های مختلف برای حسابداری آب میها، وجود روشترین چالش(. با این وجود یکی از مهم1376آبادی،پور ابراهیم
های مختلفی ها بر اساس اهداف مختلف طراحی و درنهایت شاخصکه این روش، (00222،بخش آمار سازمان ملل متحد ؛1 2012

 دهند.را ارائه می

های حسابداری آب مختلفی در مراحل اولیه رشد و توسعه قرار دارد. گیری و گزارشگری آب، سیستمالمللی برای اندازهدر سطح بین
المللی مدیریت آب، شده توسط موسسه بین می، چارچوب حسابداری آب ارائهحسابداری با اهداف عمو :اند ازها عبارتاین سیستم

 اقتصادی آب، حسابداری رد پای آب._سیستم حسابداری محیط زیستی 

)GPWA (حسابداری عمومی آب-1
9 

یستم . این سآیدشده، به دست میالمللی پذیرفتهطور بینحسابداری با اهداف عمومی از گزارشگری مالی با اهداف عمومی که به
منظور اتخاذ  نوعی سیستم حسابداری آب است که از اهداف اصلی آن ایجاد اطلاعات مفید برای کاربران داخلی و خارجی به

(. این روش برای اولین بار توسط هیئت 1376 و همکاران،ها در رابطه با تخصیص منابع است )حیدر پور تصمیمات و ارزیابی آن
تم ساده توان آن را سیسی مراحل آن تغییر نام داد. این سیستم که میهای بعد با توسعهائه شد و در سالحسابداری آب استرالیا ار

(. این سیستم بر اساس 1376، رود )ابوالحسنیهای محدود بکار میها و آبخوانگذاری کرد، بیشتر برای حوضهحسابداری آب نام
 شده است:ی اساسی زیر طراحیسه مؤلفه
 یی و بدهی آبصورت دارا 

 صورت تغییرات در دارایی و بدهی آب 

 های فیزیکی آبصورت جریان 
 

 4  (IWMI WA)المللی مدیریت آبی بینشده توسط موسسهچارچوب حسابداری آب ارائه-2

ریت ماموشکل گرفت.  1776در سال  ست کهمرکز تحقیقاتی بین المللی واقع در سریلانکا ، IWMI موسسه بین المللی مدیریت آب
بهبود مدیریت زمین و آب برای غذا، معیشت و محیط زیست با تمرکز ویژه بر کشورهای در حال توسعه است. سیستم  این موسسه

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 میین سیستم برای محاسبه مقدار آب در دسترس، میزانی که توسط بخشدر ا .سازداقتصاد مربوط می

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 ورودی و خروجی به طبقه نماید، جریاناتبندی میم آب است و مانده آب را به اجزایی تقسی

چالمرز و شود )جریانات ورودی خالص، تخلیه فرآیندی، تخلیه غیر فرآیندی، جریانات خروجی تعهد شده و تعهد نشده، تبدیل می
 وری آب استهدف اصلی حسابداری آب محاسبه مصرف، تخلیه و بهرهIWMI ط (. در چارچوب ارائه شده توس2012همکاران، 

وری مصرف آب، کیفیت آب، بهداشت و محیط زیست و موضوعات مورد بررسی توسط این چارچوب شامل موجودیت آب، بهره
انجام عملیات حسابداری بر اساس بیلان فیزیکی آب و بر  IWMIسط باشد. منطق حاکم در سیستم ارائه شده توآب و جامعه می

گردد. در این سیستم جریان ناخالص ورودی پس از اعمال تغییرات صورت گرفته دی میوری مصارف دسته بنطبق مصارف و بهره

                                                           
 Vardon (2012) 

2 UNSD (2007) 
3 General Purpose Water Accounting 
4 International water Management Institute water Accounting Framework 
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 گردد. جریان خالص در دسترس نیز به جریاندر ذخیره جریان در مسیر جریان به جریان خالص در دسترس برای استفاده تبدیل می
. بخشی از جریان خروجی برنامه ریزی شده شودقابل دسترس برای مصرف و جریان خروجی از منطقه مورد مطالعه تبدیل می

ل باشد. بخشی از جریان قاب)رهاسازی جریان برای تامین نیاز زیست محیطی رودخانه و ...( و بخشی نیز غیر سازماندهی شده می
یر غگردد. جریان قابل دسترس سودمند بصورت فرآیندی و دسترس برای مصرف نیز سودمند و بخشی نیز غیر سودمند تخلیه می

گردد. منظور از تخلیه فرآیندی نیز مصرف آن در بخشی که هدف طرح بوده و این آب دیگر به محیط زیست فرآیندی تخلیه می
ایلخچی،  نماید )فلکیشود. این سیستم با توجه به رویکرد مزبور امکان بررسی روند کامل جریانات را فراهم میبرگشت داده نمی

گیرد. مورد بررسی قرار می زیرحوضه سطح حوضه و وخدمات  مزرعه، سطوح در حسابداری آب عملیات IWMIدر سیستم (. 1371
ری گیطور جداگانه اندازهشده و آب قابل مدیریت به (، در این سیستم آب مصرف1376)همکاران همچنین طبق مطالعه ابوالحسنی و 

 اند از:رتگیرند عبامحاسبه قرار مید هایی که در این روش مورشوند شاخصمی

 شاخص آب در دسترس 

 شدهشاخص آب مصرف 

 شاخص آب مصرفی مفید 

 شاخص آب مصرفی غیرمفید 

 مصرفشاخص آب قابل 
 

 

 (1931برای حسابداری آب) برگرفته از فلکی ایلخچی،  IWMI( چارچوب مفهومی 1شکل  
 

 SEEAW(1(محیطی برای آب زیست -سیستم حسابداری اقتصادی-3
آب را  اقتصادی_زیست لندن، سیستم حسابداری محیط زیستیمتحد با همکاری گروه حسابداری محیط بخش آمار سازمان ملل

دهی اطلاعات فیزیکی و اقتصادی مرتبط با آب با عنوان یک چارچوب مفهومی برای سازمانایجاد و توسعه دادند. این سیستم به
توصیف شده است. سیستم حسابداری محیط  1773های ملی حسابهای منطبق با سیستم بندیاستفاده از مفاهیم، تعاریف و طبقه

های ملی بسیاری از کشورها، اطلاعاتی در رابطه با معاملات ای مشابه با روشی که در آن حساباقتصادی آب به شیوه_زیستی
گزارش دهد. می های اقتصادی اجتماعی، اطلاعات را ارائههای محیط زیستی و شاخصکند، در مورد شاخصاقتصادی ثبت می

شامل تامین فیزیکی و استفاده از جداول، نشان دادن جریان از محیط زیست به اقتصاد و درون اقتصاد و حساب  SEEAW های

                                                           
1 System of Environmental-Economic Accounting For Water 
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حساب های موجودی آب را به صورت فیزیکی )حجم آب( ثبت می کنند و حجم آنها را در ابتدای و پایان  .های انتشار آب است
به عنوان آب سطحی، آب های زیرزمینی SEEAW ها در یک دوره گزارش می دهند. منابع آب توسط دوره و همچنین تغییرات آن

آب سطحی بیشتر تجزیه می شود و شامل مخازن مصنوعی، دریاچه ها، رودخانه ها،  و آب نفوذی در خاک طبقه بندی می شوند.
ی از سطح جغرافیایی، از حوزه های محلی، حوضه برف، یخ و یخچال ها است. همچنین این سیستم تهیه اطلاعات را در بسیار

در این روش حسابداری آب در قالب حسابداری (. 2012رودخانه، و سطح ملی و چند ملیتی تسهیل می کند )چالمرز و همکاران، 
ستم به این سی گیرد و به همین دلیلگیری و مورد تحلیل قرار میملی و به همراه متغیرهای مهم اقتصادی نظیر درآمد ملی اندازه

های سیستم حسابداری یکپارچه منابع آبی معروف شده است. در این روش از یک طرف مبادلات فیزیکی آب و از طرف دیگر ارزش
های آوری دادهگیرد، بنابراین در این روش علاوه بر جمعگیری قرار میاقتصادی ایجادشده ناشی از این مبادلات مورداندازه

ای ملی ههای هیدرولوژیکی( و سیستم حسابهای فیزیکی از منابع آبی )دادهادی، ارتباط میان برداشتهیدرولوژیکی و اقتص
شوند هایی که در این سیستم بررسی می(. حساب1376گیرد)ابوالحسنی و خلیلی،های اقتصادی( مورد بررسی و ارزیابی قرار می)داده

 اند از:عبارت
 حساب عرضه و تقاضای فیزیکی آب 

 های اقتصادی و تلفیقیبحسا 

 های آبحساب دارایی 

 حساب انتشار آلودگی آب 

 

)WFA (حسابداری ردپای آب-4
1 

ها با محصولات روزانه و تجارت جهانی با مفاهیم آب آگاهی از مشکلات ناشی از کمبود آب در بسیاری از نقاط جهان و ارتباط آن
ردپای آب شاخصی برای نشان دادن حجمی از  (.2018رگر و همکاران، هایی مانند ردپای آب مطرح شده است )بمجازی یا طرح

هدف حسابداری ردپای ( 1376شود )شکوهی و همکاران، آب است که به طور مستقیم و غیر مستقیم برای تولید کالا مصرف می
ات سازی مکان و زمان اثر کنندگان اثرات آب یا کمیها یا مصرفآب، کمی سازی و مکتوب نمودن اهداف، محصولات، تولیدکننده

)اثرات( آب سیستمی است که بیانگر کاربرد آب است و مشابه با حسابداری  یآب در ناحیه جغرافیایی خاص است. حسابداری ردپا
ود شاین رویکرد به چهار بخش ردپای سفید، خاکستری، سبز و آبی تقسیم می ها، محصول یا فرایند است.برای اثرات کربن، سازمان

معرفی شد. قبل از این تغییر، ابتکارات در  2توسط آرجین هوکسترا 2002مفهوم ردپای آب در سال  (.1376هی و همکاران، )شکو
های علمی مدیریت آب و نحوه عمل آن برای حفظ زنجیره عرضه و توجه به مصرف و آلودگی در آب محدود بوده است. حوزه

زان مصرف آب برای تولید محصولات خاص در مقایسه با تولید سایر محصولات یکی از اهداف حسابداری ردپای آب، تمرکز بر می
فروشان، صنایع غذایی و مبادله کنندگان محصولات متمرکز بر آب بعلاوه کنندگان نهایی، خردهاست. این اطلاعات برای مصرف

راد شود. حسابداری ردپای آب با این افیکنند یا مسئول مدیریت مناسب آن هستند، تهیه مکسانی که در رابطه با آب مطالعه می
 (.1372نماید )اسماعیلی کیا و حجازی، عنوان کاربران غیرمستقیم یا مستقیم آب برخورد میبه

گردد. برای محاسبه ردپای آب ملی دو علاوه بر آن، ردپای آب به میزان آبی اشاره دارد که برای تولید یک محصول استفاده می
باشد. اما یستانده محیط زیستی م-بالا به پایین و روش پایین به بالا. روش بالا به پایین بر اساس آنالیز داده روش وجود دارد: روش

شود. رد پای آب با در روش پایین به بالا آب مورداستفاده در هر مرحله برای تولید محصول از داخل منطقه موردنظر مصرف می
 دهند )جلالیها جزییاتی از آب مصرفی را نشان میشود که هرکدام از آنفی میسه رنگ آب سبز، آب آبی و آب خاکستری معر

 (. 1376بوربان و باقری،

 

 گیرینتیجه

                                                           
1 Water Footprint Accounting 
2 Arjen Y.Hoekstra 
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 برای مختلفی هایروش ها وچارچوب .استهای ایجاد شده برای حسابداری آب معرفی و بررسی سیستماز این مطالعه هدف 

اما  دارد وجود بخشی آب منابع سیستم صحیح درک در جهت مدیریتی هایاخصش تولید و هاآن سازماندهی اطلاعات، آوریجمع
ه باید توجه داشت که حسابداری آب بشود ها باعث تشدید شدن مشکلات منابع آبی میداشتن نگاه یک بعدی به این شاخص

یه بر قضاوت توان تکهای مالی نمیو به دلیل شباهت آن به حساب تواند مسائل مربوط به مدیریت منابع آب را حل کندتنهایی نمی
حلی برای بهبود و اصلاح مدیریت با فراهم نمودن اطلاعات مورد نیاز جهت پشتیبانی فرایند صحیح تواند راه، اما میکیفی آن داشت

عث ند و باکیم سازی شفاف را آب حکمرانی بهبود برای موانع رفع چگونگی و آب تخصیص چگونگیهمچنین  گیری باشدتصمیم
ها و مشکلات مطالعاتی به منظور جلوگیری از تحمیل هزینه منطقه شرایط متناسب با الگویی شود. برای ارائهبهبود مدیریت آب می

گذاری آب در مصارف خانوار، کشاورزی، ماهیگیری و تفریحی وجود دارد. باید توجه داشت که مشکل رو نیاز به تعیین ارزشپیش
 توان به یکهای اقتصادی و هیدرولوژیکی منسجم است اما با کمک حسابداری آب می، نبود دادهپارچهاصلی در مدیریت یک

 مدریت خوب و یکپارچ دست یافت.
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 توزیع آبهای های تعیین سطح اقتصادی نشت در شبکهمروری بر روش

 

 

 9، ایمان مصلحی2زاده، محمدرضا جلیلی قاضی1قلباحسان یوسفی خوش
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 شده¬های آب و فاضلاب به خصوص در کشورهای در حال توسعه، تفاوت قابل توجه بین مقدار آب واردهای اصلی شرکتاز چالش

درآمد . سطح بالای آب بدون شود¬یعنوان آب بدون درآمد  شناخته مهو مقدار درآمد حاصل از مشتریان است که ب عیتوز شبکة به

عملکرد ضعیف شرکت آبرسانی در نظارت، استقلال و مهارت  انگریو ب عیتوز ¬های¬نشت در شبکه بالای سطح دهنده¬نشان

 و ستوارا زیرساختی زا آب، تلفات کاهش و مدیریت جهت یافته،¬توسعه کشورهای که است¬ یدر حال نیمدیریتی و فنی است؛ ا

(، 1376آمار و اطلاعات آب و فاضلاب کشور ) گاهی. طبق آمار ارائه شده توسط پابرند¬می ¬بهره مدون عملیاتی هایتکنیک
 نیدرصد تخم 40حدود  نیانگیکشور، به طور م یدرصد و در روستاها 6/26کشور، حدود  یآب بدون درآمد در شهرها نیانگیم

 ییاو روست یآب و فاضلاب شهر یهاکاهش آب بدون درآمد در سطح شرکت یبالا برا لپتانسی دهنده¬زده شده است که نشان
عیف رسانی ضگذاری محدود و خدماتهای مالی، سرمایهها باید به روند افزایش تلفات آب، زیاناوصاف شرکت نیا با کشور است.

مان راند شیرا جهت کاهش تلفات آب، افزا«چرخه سودآور»مقابل یان دهند؛ در شود، پاشناخته می« چرخه باطل »که تحت عنوان 

ها و وش. بنابراین توسعه ررندیبگ شیدر پ ،گذاری¬هیسرما شیو افزا انیمشتر تیضار شیافزا ،یوری، حفاظت از منابع مالبهره
 یختلفم یهایاستراتژ. هد داشتاهداف خوا نیسزایی در برآورده ساختن ادر جهت مدیریت و کاهش تلفات آب تأثیر به ییراهکارها
آب و فاضلاب با آن  یهاو مهندسان در شرکت رانیکه همواره مد یوجود دارد؛ اما سوال یو ظاهر یتلفات واقع تیریجهت مد

پاسخ « ؟آب و فاضلاب است ةشبک یبرا نهیگز نیترنشت، مناسب تیریمد یهانهیگز نیاز ا کیکدام»مواجه هستند، آن است که: 

 یبردارهرهتا بازده ب سازدمی قادر را ها¬شرکت نینشت، ا یسطح اقتصاد نیینشت  است. تع یاقتصاد سطح نییل، تعسوا نیا
 یبرا یکاف ةنیهز ،یاقتصاد لیتحل کیبهبود بخشند و مهمتر از همه با ارائه  یرضروریغ یهانهیکاهش هز قیخود را از طر

 بیرتت نینشت است و به ا تیریمد هاییاستراتژ یسازادهیپ یایو مزا هانهیهز یابیسازند که شامل ارز سریکاهش نشت را م

سطح  گوناگون های¬بر مدل یمقاله مرور نی. هدف از اگرددیم نییشرکت تع یبرا یاستراتژ نتری¬نهیبه ای نیتریاقتصاد
 است. ینشت واقع یاقتصاد

 

 شبکه توزیع، سطح اقتصادی. ، نشت: های کلیدیواژه
 

 
 

  



 مقالات دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب

661 

 مقدمه
ده شهای آب و فاضلاب به خصوص در کشورهای در حال توسعه، تفاوت قابل توجه بین مقدار آب واردهای اصلی شرکتاز چالش

1عنوان آب بدون درآمدبه شبکة توزیع و مقدار درآمد حاصل از مشتریان است که به
درآمد شود. سطح بالای آب بدون شناخته می 

توزیع و بیانگر عملکرد ضعیف شرکت آبرسانی در نظارت، استقلال و مهارت مدیریتی  هایدهنده سطح بالای نشت در شبکهنشان
های یافته، جهت مدیریت و کاهش تلفات آب، از زیرساختی استوار و تکنیکاست که کشورهای توسعهو فنی است؛ این در حالی 

(، میانگین آب بدون 1376) اطلاعات آب و فاضلاب کشور برند. طبق آمار ارائه شده توسط پایگاه آمار ومی عملیاتی مدون بهره
درصد تخمین زده شده است که  40درصد و در روستاهای کشور، به طور میانگین حدود  6/26درآمد در شهرهای کشور، حدود 

 های آب و فاضلاب شهری و روستایی کشور است.دهنده پتانسیل بالا برای کاهش آب بدون درآمد در سطح شرکتنشان
رسانی ضعیف که تحت گذاری محدود و خدماتهای مالی، سرمایهها باید به روند افزایش تلفات آب، زیانشرکت با این اوصاف

را جهت کاهش تلفات آب، افزایش راندمان «3چرخه سودآور»شود، پایان دهند؛ در مقابل شناخته می« 2چرخه باطل»عنوان 
ها و گذاری، در پیش بگیرند. بنابراین توسعه روشرضایت مشتریان و افزایش سرمایهوری، حفاظت از منابع مالی، افزایش بهره

)فراندورفر و لیمبرگر،  سزایی در برآورده ساختن این اهداف خواهد داشتراهکارهایی در جهت مدیریت و کاهش تلفات آب تأثیر به
2010)4 . 

 هایدارد؛ اما سوالی که همواره مدیران و مهندسان در شرکت های مختلفی جهت مدیریت تلفات واقعی و ظاهری وجوداستراتژی
ب و ترین گزینه برای شبکة آهای مدیریت نشت، مناسبکدامیک از این گزینه»آب و فاضلاب با آن مواجه هستند، آن است که: 

سازد تا ا را قادر میهاست. تعیین سطح اقتصادی نشت، این شرکت 5پاسخ این سوال، تعیین سطح اقتصادی نشت« فاضلاب است؟
های غیرضروری بهبود بخشند و مهمتر از همه با ارائه یک تحلیل اقتصادی، هزینة برداری خود را از طریق کاهش هزینهبازده بهره

ه این های مدیریت نشت است و بسازی استراتژیها و مزایای پیادهکافی برای کاهش نشت را میسر سازند که شامل ارزیابی هزینه
ناگون سطح های گوگردد. هدف از این مقاله مروری بر مدلترین استراتژی برای شرکت تعیین میترین یا بهینهیب اقتصادیترت

 اقتصادی نشت واقعی است.
 

 (ELL) سطح اقتصادی نشت
ید. از آن جا که آدست می وری عملیاتی از طریق صرف حداقل هزینه برای نیرو کار، مواد و انرژی بههای توزیع، بهرهدر شبکه

واند تطور قابل توجهی بر درآمد مالی یک شرکت تأثیر گذار است؛ پس تلفات آب در یک شبکة توزیع میاجزای آب بدون درآمد به
6. ترو و فارلیبرداری باشدیک مسئله مهم در بهره

دهند که مهمترین مسئله در رویکرد مدیریت تلفات آب، توضیح می( 2004) 
 و ارزیابی دقیق سطح نشت است. گذاری نشت هدف

 8(UARLناپذیر سالیانه )و تلفات اجتناب 7(CARLدر هر شبکة توزیع، سطحی اقتصادی از نشت بین تلفات واقعی سالیانه موجود )
ان یحال برای محاسبه چنین سطحی از نشت، ابتدا باید تلفات آب از طریق تجزیه و تحلیل جر. 9(2006وجود دارد )لمبرت و لالوند، 

و سپس سطح  13(2008)تورنتون و همکاران، برآورد شود  12و روش تحلیل مولفه 11، تحلیل حداقل جریان شبانه10یکپارچه کل

                                                           
1 Non-Revenue Water (NRW) 
2 The Vicious Cycle 
3 The Virtous Cycle 
4 (Frauendorfer and Liemberger, 2010) 
5 Economic Level of Leakage (ELL) 
6 Trow and Farley (2004) 
7 Current Annual Real Loss 
8 Unavoidable Annual Real Loss  
9 (Lambert and Lalonde, 2005) 
10 Total Integrated Flow Analysis (Top-down) 
11 Minimum Night Flow Analysis (Bottom-up) 
12 Component Analysis 
13 (Thornton et al., 2008) 
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1اقتصادی نشت برآورد شود؛ طبق تعریف فارلی و ترو
ای آب هزینة حاشیه»شود که این سطح از نشت زمانی حاصل می (،2003) 

یابی منظم استراتژی مد نظر شرکت، عملیات نشت برای مثال، اگر«. تژی کاهش نشت شودای استراحاشیه ذخیره شده برابر هزینة
ی نشت، از ترکیب ترین سطح اقتصادشود؛ البته مطلوبیابی تعیین میباشد، توسط سطح اقتصادی نشت تواتر بهینه عملیات نشت

 گیرد.، شکل می5و مدیریت دارایی 4یرات، سرعت و کیفیت تعم3، مدیریت فشار2های کنترل فعال نشتبهینه استراتژی
 

 های تعیین سطح اقتصادی نشتروش

 مروری بر مطالعات-1
ها ( مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت. سال1762) 6یابی به صورت اقتصادی توسط گلدهیلاولین مطالعات در زمینه عملیات نشت

 نقطه بازسازی»و سپس مدلی پارامتری با نام « ناپذیراببرآوردی مهندسی از میزان نشت فیزیکی اجتن( »1762) 7بعد هاو
های های تشخیص نشت و تعمیرات تعریف کرد؛ او با کاهش هزینة تولید و توزیع آب در برابر هزینهبرای برنامه« 8اقتصادی

 9ر برآورد کرد. هادسونناپذیبرابر نشت اجتناب 3ایالات متحده، نقطه بازسازی اقتصادی را حدودا تشخیص و تعمیر نشت معمول 
مترمکعب در روز بر کیلومتر را محاسبه کرد که تقریبا با  7/6تا  3/2ناپذیر پرداخت و سطح ( به بررسی سطح تلفات اجتناب1728)

  .(، همخوانی داشت1721نتایج هاو )

(، 1780) 10که سازمان ملی آبمدت باعث شد های بلندضرورت برنامه تر مطرح شد؛موضوع نشت به طور جدی میلادی 80در دهه 
و اندازه 11میابی منظهای مختلف کنترل نشت، از جمله: کنترل فعال و غیرفعال نشت، عملیات نشتسود و هزینة حاصل از عملیات

اینکه خطوط شبکه و مخازن ذخیره هرگز نشت  اطمینان از»گیری تلفات با هم مقایسه شوند. طی این گزارش، بیان شد که: 
( یک مدل 1783) 12والسکی«. ر معقول است و بدیهی است که یک حد اقتصادی برای تلفات آب در شبکه وجود داردنکنند، غی

ا در طی های شبکه تنهکاهش توسعه ظرفیت»دقیق برای برآورد اقتصادی از کاهش یا تاخیر توسعه شبکه ارئه داد و بیان کرد: 
به ( 1784) 13والسکی «.شودتر تمام میتأخیر انداختن ساخت و ساز ارزاناین صورت، به چند سال اول، اقتصادی است و در غیر

مدت دمدت و بلنگذاری اقتصادی کوتاههای تشخیص و تعمیر نشت، سرمایهصورت جداگانه به بررسی مزایای حاصل از برنامه
های د است و این مبنا برای شرکتکنند، سودشان بر مبنا قیمت خریهایی که آب خریداری میشرکت»پرداخت؛ طبق این مطالعه، 

یرات های ثابتی تشکیل شده و تعممجری عملیات پمپاژ و تصفیه در شبکه، شاخص ارزش مناسبی نیست؛ زیرا قیمت از هزینه
ریزی تشخیص و تعمیر نشت، از بخش منابع آب کالیفرنیا، برای برنامه (1783) 14. گریفن«دهدنشت را تحت شعاع قرار نمی

مدت مداوم در شرایط های بلندمدت در شرایط ناپایدار و برنامههای کوتاهای را ارائه داد که بر مبنای برنامهد و هزینههای سومدل
بشود، زیرا  ها لحاظتعمیرات باید در مدل دست آمده استدلال کرد که تنها بخشی از هزینةپایدار شبکه بودند و بر اساس نتایج به 

 .15(2010)ویات، شود تسریع تعمیرات می عملیات تشخیص نشت باعث
رد های مختلف، مورد استفاده قرار بگیها، نیاز به یک مدل که بتواند برای شرکتمیلادی و مکانیزه شدن سازمان 70در آستانه دهه 

نهاد پیشگذاری نشت را بر اساس یک فرمول سه بخشی برای هزینة کلی نشت (، روش هدف1788) 16شد. بر این مبنا شُرحس می

                                                           
1 Farley and Trow (2003) 
2 Active Leakage Control (ALC) 
3 Pressure Management (PM) 
4 Speed and Quality of Repairs (SQR) 
5 Pipeline and Assets Management 
6 (Lambert and Lalonde, 2005) 
7 (Howe, 1971) 
8 Economic Repair Point 
9 (Hudson, 1978) 
10 (NWC, 1980) 
11 Regular Sounding 
12 (Walski, 1983) 
13 Walski (1984) 
14 Griffin (1983) 
15 (Wyatt, 2010) 
16 Shore (1988) 
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کرد؛ طبق این فرمول، هزینة نشت مستقیما با سطح نشت ارتباط دارد؛ هزینة تشخیص با سطح نشت تناسب معکوس دارد و هزینة 
1پس از این مطالعات، نهایتاً صنعت آب انگلستانت است. تعمیر، مستقل از سطح نش

نُه گزارش  مطالعات پیشین،(، بر اساس 1774) 
و با « سطح اقتصادی نشت»از عنوان برای اولین بار  Cعملی و سیستماتیک تهیه کرد؛ در گزارش  مدیریت نشت به صورت برای

ده یابی فعال با هزینة نهایی آب نشت شسطح اقتصادی نشت، سطحی از نشت است که در آن هزینة نهایی عملیات نشت»مفهوم 
انست. به دهای واقعی و کافی میآوری دادهناسب را جمعاستفاده شد. این گزارش کلید دستیابی به یک استراتژی م« برابر است

های نشت و پارامترهای مؤثر بر آن ارائه داد که با نام ، یک روش ارزیابی مولفه(1774) 2منظور انسجام این گزارشات لمبرت
یابی، فشار است و با جا که یک عامل مهم در نشتانتشار پیدا کرد. همچنین از آن (BABEها )زمینه و شکستگی تخمین نشت
( روش سطوح ثابت و متغیر نشت 1774) 3تنها یک رابطه بین نشت و فشار وجود داشت؛ مِی 1774که تا سال توجه به این 

(FAVAD.را جهت مشاهده تغییرات فشار با نشت پیشنهاد کرد )  
، مطالعاتی جدی بر روی سطح نشت 1780و به دنبال آن در دهه  1720با توجه به این مطالعات، به طورکلی در اوایل دهه 

 نیز لزوم سطح نشت اقتصادی بیان شد.  1770ناپذیر صورت گرفت؛ در دهه اجتناب
د های مرتبط با کاهش تلفات پرداختنافزاربرخی از محققین جهت سرعت بخشیدن به محاسبات، به توسعه نرم 2000در اوایل سال 

استفاده از را توسعه داد و با  SANFLOWافزار ( اشاره کرد که نرم1777) 4مکنزی توان به مواردی همچونکه از این جمله می
، 5یک رویکرد محاسباتی و تحلیل جریان شبانه، نشت زمینه را محاسبه کرد؛ همچنین با توجه به شرایط مختلف زیربنایی

تفاده افزار، اسر برد. از مشکلات این نرمهای توزیع، به کاعنوان یک قابلیت اعتماد در برخی از سیستمنیز به را UARLشاخص
افزار ( نرم2001) 6مکنزی عنوان نشت کل سیستم است.های واقعی و حوادث و نیز استفاده از میزان نشت شبانه بهنکردن از داده
PRESMAC یجهت کنترل فشار شبکه و کاهش نشت آن، توسعه داد؛ ولی به علت عدم ایجاد مدل هیدرولیکی، از دقت کاف 

7، مکنزی و لمبرتگیری مفهوم سطح اقتصادی نشتپس از شکلبرخوردار نبود. 
 ECONOLEAKی کامپیوتری برنامه( 2001) 

، 6ای هیابی فعال را در دورهرا جهت توسعه محاسبات مربوط به سطح اقتصادی نشت ارائه دادند و تواتر اقتصادی عملیات نشت
های واقعی تلفات ظاهری و افزار قادر به استفاده از دادهند. این نرمدست آوردها به ماه را به وسیله مقایسه هزینه 24و  12

را جهت برآورد آب بدون درآمد با  BENCHLEAKافزار ( نیز نرم2002) 8های گزارش شده نیست. مکنزی و همکارانشکستگی
 استفاده از کمترین اطلاعات شکل دادند.

ها و همچنین تشرک سطح اقتصادی نشت شکل گرفت؛ به علت پراکندگی مطالعات، نیازمندیپس از تمامی مطالعاتی که پیرامون 
9نبود یک ساختار منسجم جهت برآورد آن، پیرسون و ترو

ای بطور جامع رویکردهای مختلف محاسبه سطح ( در مقاله2006) 
، بر واقعی قتصادی نشت را جهت کاهش تلفاتای است که سطح ااقتصادی را مورد بررسی قرار دادند. این مقاله اولین مطالعه

و  (SRELL) 10مدتگذاری، به صورت کوتاهاساس چهار استراتژی مدیریت تلفات واقعی تعریف کرده و با توجه به نوع سرمایه
ادی ( جهت برآورد سطح اقتص1 کند؛ در انتها نیز، یک رویکرد گام به گام کاربردی )شکلبندی می( دستهLRELL) 11مدتبلند

های مورد نیاز برای برای یک آنالیز دقیق در ابتدای تحلیل و آنالیز دهد. نکته ارزشمند این مطالعه، فرض نبود دادهنشت ارائه می
 .شبکه است

                                                           
1 UKWIR/WRc (1994) 
2 Lambert (1994) 
3 May )1994) 
4 McKenzie )1999) 
5 Infrastructure 
6 McKenzie (2001) 
7 McKenzie and Lambert (2001) 
8 McKenzie et al. )2002) 
9 Pearson and Trow (2005) 
10 Short-run Economic Level of Leakage 
11 Long-run Economic Level of Leakage 
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 ( جهت محاسبه سطح اقتصادی نشت2001رویکرد گام به گام ارائه شده توسط پیرسون و ترو ) -1شکل 

 

را پیشنهاد کردند؛ زیرا درک درستی از  BABEسطح اقتصادی نشت با استفاده از مفهوم برآورد ( 2006) 1لمبرت و فانتوزی
گذاری آب بدون درآمد و با در با بررسی روند تعیین هدف( 2010، 2006) 2داد. ترو و پیرسونهای نشت در اختیار قرار میمولفه

عنوان سطح و فنی پرداختند که به ، زیست محیطیهای اقتصادینظر گرفتن تلفات فیزیکی و تلفات ظاهری، به بررسی جنبه
 شود.شناخته می( SELL) 3اقتصادی پایدار

 

 (SRELLمدت )سطح اقتصادی نشت کوتاه-2
ای همدت، تنها هزینة عملیاتی کاهش نشت بدون توجه به هزینه( در سطح اقتصادی نشت کوتاه2006پیرسون و ترو ) اتطبق مطالع

                                                           
1 Lambert and Fantozzi (2005) 
2 Trow and Pearson (2005, 2010) 
3 Sustainable Economic Level of Leakage 
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رویکردی ساده برای تعیین تواتر اقتصادی ( 2006) 3( و لمبرت و فانتوزی2006) 2لمبرت و لالوندشود. در نظر گرفته می1ایسرمایه
RR EFI« تواتر عملیات نشت یابی نرخ افزایش نشت»یابی با استفاده از نرخ افزایش نشت، عملیات نشت

؛ این را توسعه دادند 4
اند و در شرایط پایدار ال را انجام نداده یا خیلی کم انجام دادهیابی فعهایی طراحی شد که عملیات نشتبرای شرکتروش 

و نرخ افزایش  (CV)، هزینة متغیر آب(CI)باشند. سه پارامتر برای محاسبه این روش نیاز است: هزینة نشت یابیبرداری نمیبهره
، باید تصحیح مربوط به RRش نشت شود؛ در هنگام محاسبه نرخ افزایبه آسانی تعیین می CIو  CVهای . پارامتر(RR)نشت 

این روش  رد. ازگیری نرخ نشت مد نظر قرار گیتغییرات میانگین فشار عملیاتی و تغییرات قابل توجه در اندازه سیستم بین دو اندازه
یری نشده گا اندازهگیری شده و یبندی شده، اندازه، خواه آن شبکه ناحیهاستفاده کردای توان برای هر شبکة توزیع با هر اندازهمی

 دهد.افزایش نشت را نشان می طرحی مفهومی از روش نرخ 2. شکل 5(2002)فنر و همکاران،  باشد

هزینة عملیات  CIیابی )ماه(، تواتر عملیات نشت EFIشود. در این رابطه؛ ( محاسبه می1یابی توسط )رابطه تواتر عملیات نشت
 نشدههای گزارشنرخ افزایش نشت RRام شده آب بر حسب ریال بر مترمکعب(، قیمت آب )قیمت تم CV(، ریالیابی )نشت

 )مترمکعب در روز در سال(. 
 
(1) )/()789.0( RRCVCIEFI   

 
 2(2012)انجمن کارهای آبی آمریکا، ( RR EFI) طرح مفهومی تعیین نرخ افزایش نشت -2شکل 

 

بینی شکست و ارتباط تواتر شکستگی داخل خطوط اصلی و سرویس پیشهایی تجربی، جهت مدل( 2002، 2006) 7لمبرت و لالوند
بیان کرده و  FAVADو  BABEرا توسط دو مفهوم  SRELL در شبکة توزیع را به صورت جداگانه گسترش دادند؛ روش محاسبه

انتوزی لمبرت و ف نشت،پس از بیان لزوم مدیریت فشار در کاهش نقش استفاده از مدیریت فشار را در برآورد آن بررسی کردند. 
مدت را بررسی کردند. طبق این بررسی و مطابق با شکل تأثیر مدیریت فشار بر روی سطح اقتصادی کوتاه ایدر مطالعه (2002)
های گزارش شده، نرخ افزایش ، اعمال یک مدیریت فشار مؤثر باعث کاهش عواملی از قبیل فاصله زمانی و نرخ جریان نشت3

 شود. یابی و در نتیجه نشت زمینه میشده، تواتر و هزینة عملیات نشتهای گزارش ننشت

                                                           
1 Capital Costs 
2 Lambert and Lalonde (2005) 
3 Lambert and Fantozzi (2005) 
4 Economic Frequency of Intervention Rate of Rise (RR) Method 
5 (Fanner et al., 2007) 
6 (AWWA, 2016) 
7 Lambert and Lalonde (2005, 2007) 
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 (2009لمبرت و فانتوزی، )مدت مدیریت فشار بر سطح اقتصادی کوتاه تأثیرنحوه  -9شکل 

 

برای سطح  BABE EFI« 1تواتر اقتصادی عملیات نشت یابی بیب»روش متفاوت دیگری با عنوان ( 2002فنر و همکاران )
د و فرض باشیابی فعال میبر اساس هزینة کل سالانه آب نشتی و عملیات نشتروش محاسبه ؛ ندمدت ارائه دادکوتاه اقتصادی

د، انباشتگی انیابی به وجود آمدههایی که از زمان آخرین عملیات نشتکند که شبکة آب در حالت پایدار بوده و به استثنا نشتمی
ترجیح  یابی منظمهای آبی بزرگ با عملیات نشتها در شبکهاین روش نسبت به سایر روش نشده در آن وجود ندارد.گزارش نشت

نیز نمایش داده شده است، در ابتدا هزینة کل سالانه حاصل از عملیات  4طور که در شکل ، همانBABE EFIشود. روش داده می
م نحنی آب نشتی که معمولاً به صورت خطی مستقیکند؛ سپس ارزش مکنترل فعال نشت در فواصل زمانی مختلف را تعیین می

این دو منحنی را مورد تحلیل قرار کند؛ درانتها، منحنی هزینة کل حاصل از جمع یابد را برآورد میاست و از مبدأ افزایش می
 دهد. می

 
 (2009)فنر و همکاران،  موازنه اقتصادی منحنی هزینة کل سالانه -4شکل 

 

های شکستگی برای BABEمفهوم ( در شهر زاراگوزا اسپاینا، سطح اقتصادی نشت را با استفاده از 0112) 2تروچز و همکاران
نشده، محاسبه کردند. بر اثر این مطالعه علاوه بر کاهش های گزارشبرای شکستگی RR EFIروش  وزمینه شده و نشتگزارش

 ساماندهی کردند.  آوری اطلاعات در شبکه را نیز هدفمند وجمعسطح تلفات واقعی، 

                                                           
1 Economic Frequency of Intervention (BABE) Method 
2 Muñoz-Trochez et al. (2011) 
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 تعیین کردند. RR EFIای سطح اقتصادی نشت را در منطقه کینتا مالزی با استفاده از روش ( در مطالعه2016) 1الکاسه و همکاران

ارزیابی و  PrimeWorksافزار زمانی قابل قبول خواهد بود که اجزای آب بدون درآمد به وسیله نرم ELLطبق این مطالعه برآورد 
 .ندافزار استفاده کردشده از این نرمهای گزارشها برای تعیین تلفات آب ناشی از شکستگیشود؛ به این منظور آنمدیریت 

های کنترل فعال نشت و نیز مدت استراتژیسطح اقتصادی نشت کوتاه، RR EFI( به وسیله روش 2016) 2کاناکودیس و گونزالس
نشده جهت انجام های گزارششکستگیبرای  SRELLحاسبه کردند. برآورد سرعت و کیفیت تعمیرات شهر کوزانی یونان را م

ز شود. بر اساس تخمین این مطالعه، سود سالیانه حاصل ایابی، به وسیله پیدا کردن بازه زمانی مطلوب، محاسبه میعملیات نشت
 شود.ره میتگی، برای یک شرکت ذخیمدت از نشت یا شکستسریع تعمیرات شبکه برابر است با تولید کل حجم آبی که در کوتاه

و برآورد تلفات واقعی سالیانه از طریق جدول بالانسینگ، اقدام به برآورد  RR EFI( با استفاده از روش 1376)نقدی و همکاران 
ILIمدت شهر ورامین کردند و براساس برآورد سطح اقتصادی نشت کوتاه

م و نیز بررسی شرایط منطقه، عملیات نشت یابی منظ 3
را راه حلی مناسب برای کاهش حجم تلفات معرفی کردند. این مطالعه اجرا برنامه مدیریت فشار، کنترل فعال نشت و بهبود وضعیت 

 دهد.نگهداری شبکه را برای کاهش نشت بدون تعویض شبکه پیشنهاد می
 

 (LRELLمدت )سطح اقتصادی نشت بلند-9
 ریزی حداقل هزینهرویکرد برنامهتوسط ای مدیریت تعادل در عرضه و تقاضا، سال( بر 30تا  26مدت )تنظیم یک برنامه بلند

(LCPM)4 اجرا می(شود؛ هدف این روش به حداقل رساندن ارزش فعلی خالصNPV)5 گذاری های مربوط به سرمایهو هزینه
ل مؤثر بر تعادل عرضه و تقاضا های عملیاتی، سرمایه، اجتماعی و محیطی( است. از آنجا که نشت عامدرعرضه و تقاضا )هزینه

. 6(2002انبه، جها شود، دقیقا سطح اقتصادی نشت است )گروه سهاست، سطح نشتی که منجر به کمترین ارزش فعلی خالص هزینه
 یابی با توجه به عرضه و تقاضا است.بندی عملیات نشتنحوه زمان 6شکل 

 
 طرح مفهومی رویکرد حداقل هزینه -1شکل  

 

این رو، دهد. از ای ارائه میحاشیه تری را نسبت به روش هزینةهای مختلف، نتایج دقیقبا توجه به استفاده از گزینهاین روش 
ریزی حداقل هزینه ای، جهت شناسایی سطح پایه نشت و سپس از رویکرد برنامهحاشیه های آب از رویکرد هزینةبسیاری از شرکت

 کنند.ش نشت استفاده میگیری نرخ اقتصادی کاهبرای تصمیم

                                                           
1 Alkasseh et al. (2015) 
2 Kanakoudis and Gonelas (2015) 
3 Infrastructure Leakage Index  
4 Least Cost Planning Method  
5 Net Present Value 
6 (Tripartite Group, 2002) 
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 ترین روش برایمدیریت فشار را با توجه به شرایط توپوگرافی شبکه و فشار موجود آن، اقتصادی (2010) 1تروچز و همکاران
 مدت معرفی کردند.کاهش نشت واقعی در سطح اقتصادی بلند

و روش  ناپذیری مختلف مدیریت فشار، نشت اجتنابها( در شهر کوزانی یونان با استفاده از سناریو2016) 2گونزالس و کاناکودیس
LCPMسال محاسبه کردند؛ طی این برآورد حجم آب ورودی به  16و  10، 6های مدت را برای دوره، سطح اقتصادی نشت بلند

 یابد.ساله کاهش می 16)میلیون مترمکعب( در یک دوره  7/2شبکه به میزان 
سناریو مدیریت فشار را با  6ناحیه مجزا، تأثیر  24شبکة آبرسانی شهر کوزانی یونان به  ( با تقسیم2016) 3کاناکودیس و گونزالس

، سناریوهای مدیریت فشار را از LCPMسازی کردند و با روش استفاده از نصب تعدادی شیر فشارشکن در ورودی نواحی، شبیه
 لحاظ اقتصادی بررسی و سطح اقتصادی تلفات واقعی را محاسبه کردند.

آنالیزی هدفمند برای تخمین حجم نشت و اجزا آن برای شبکة مادابا در اردن ارائه دادند و طی آن ( 2018) 4لنگا و همکارانآبو
یابی فعال و کاهش برآورد کردند. در این پروژه تأثیر بالقوه مدیریت فشار، نشت BABEواقعی را توسط مفهوم های نشتمولفه

درصد از کل حجم  2/32شده در مادابا، حدود های گزارشی قرار گرفت و نشان داد؛ طبق خرابیگیری مورد بررسزمان پاسخ اندازه
ده نیز توسط نشهای گزارشها بهبود یابد و خرابیگویی و مدیریت داراییهای پاسختواند توسط افزایش سیاستتلفات واقعی، می

 یابی فعال کاهش یابد.مدیریت فشار و نشت
 

 (SELLدی نشت پایدار )رویکرد سطح اقتصا-4

 

مدت تنها با در نظر گرفتن معیار اقتصادی صورت گرفت. در یک مدت و بلندهای پیشین تعیین سطح اقتصادی کوتاهدر بخش
 5سشود. اولین بار هورتر سطحی از نشت با در نظر گرفتن معیارهای زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی مطرح میرویکرد جامع

ان سطح پردازد و بعد از بیزیست در کنترل نشت و تفکر موجود در سطح اقتصادی نشت مینقش آژانس محیط ( به بررسی1788)
اژ آب های عملیاتی تصفیه و پمپای آب تنها هزینههای حاشیههزینهکند که آوردن آن، تشریح میدست  اقتصادی نشت و نحوه به

در این  .این تجزیه و تحلیل مورد توجه قرار گیردمحیطی باید درعی و زیستهای اجتماهای دیگر نظیر هزینهنیست؛ بلکه هزینه
 شود. حال، فرضشده و سپس به هزینة آب اضافه می های دیگر با استفاده از روش ارزش فعلی خالص حسابمحاسبات، هزینه

کن ه منابع است؛ در صورتی که مماین است که برای حفظ تعادل عرضه و تقاضا، کنترل نشت تنها جایگزین برای توسعحاکم 
ر باشد ولی تهای حفاظتی آب، اقتصادیگیری، امکانات آبرسانی پیشرفته یا عملکردهای مدیریت تقاضا: اندازهاست دیگر گزینه

 نگیرند. مورد توجه قرار

نشت در شهر زاراگوزا ( و تلفیق آن با سطح اقتصادی CE) 7رویکردی جهت محاسبه انتشار کربن( 2010) 6اسموت و همکاران
این در زمینه بررسی عوامل خارجی مؤثر در سطح اقتصادی نشت است. با ارائه دادند که  2008سال  8اسپانیا، با استناد به آفوات

د ای را موروجود ارزیابی کردن مقدار کربن از این لحاظ حائز اهمیت است که هزینة تغییرات آب و هوا و انتشار گازهای گلخانه
 دهد. ه قرارتوج

 

 های دیگر تعیین سطح اقتصادی نشترویکرد-1

برداران توسعه داد. این مطالعه که بر گذاری سطح بهینه آب بدون درآمد و منابع آب، برای بهرهمدلی جهت هدف (2010) 9ویات
های مختلف مکانروی چندین کشور در حال توسعه شکل گرفت، نشان داد که مقدار واقعی آب بدون درآمد در پیدا کردن 

                                                           
1 Muñoz-Trochez et al. (2010) 
2 Gonelas and Kanakoudis (2016) 
3 Kanakoudis and Gonelas (2016) 
4 Aboelnga et al. (2018) 
5 Howarth (1998( 
6 Smout et al. (2010) 
7 Carbon Emission 
8 Water Services Regulation Authority or Ofwat 
9 Wyatt (2010) 
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برداری و نگهداری پایدار شبکه مؤثر است. نتایج حاصل از این مدل بیانگر حساسیت کم گذاری، مانند کاهش نشت، بهرهسرمایه
توسعه مزیت بزرگی های در حالهای ورودی است، که به علت در دسترس نبودن اطلاعات دقیق در کشورآن نسبت به داده

 .شودمحسوب می
بی جنورا برای کشور کره« هزینة تجمعی -آنالیز سود»درآمد با عنوان گذاری سطح آب بدون( رویکرد هدف2016) 1ارانلیم و همک

پردازد، از طریق ارتباط بین آنالیز هزینة تجمعی کنترل آب توسعه دادند. این مدل که به برآورد سطح اقتصادی آب بدون درآمد می
های آوری داده. محاسبه این روش بر اساس جمع(6آید )شکل دست می بهمد آدون دربدون درآمد و سود تجمعی کاهش آب ب

یی نیستند هاهایی که به هر دلیلی قادر به ثبت چنین دادهپذیر است و ممکن است برای شرکتمطلوب در طول چندین سال امکان
 مشکل و ناکارآمد باشد.

 
 (2011همکاران،  رویکرد هدف گذاری آب بدون درآمد )لیم و -2شکل 

 

اثر ارزش خالص ، و تجزیه و تحلیل عدم قطعیت در شهر گوتنبرگ سوئد (C/B) 3هزینه-توسط آنالیز سود( 2016) 2مالم و همکاران
 ها مشاهده کردند تعمیر شکستگیهزینة آن را شکل دادند. آن –های سودچهار استراتژی کاهش نشت را بررسی کردند و تابع

نج ستر است؛ همچنین ایجاد ترکیبی از افزایش پرسنل تعمیرات و اضافه کردن دبیها اقتصادینجایگزینی آها نسبت به لوله
 تر باشد.تواند مقرون به صرفهمی

 

 گیریبندی و نتیجهجمع

 

فهوم به م شود. به تازگی اینبندی میمدت دستهمدت و بلندگذاری، به صورت کوتاهسطح اقتصادی نشت باتوجه به نوع سرمایه
 سطح پایدار نشت توسعه یافته و به علت جامع بودن آن، از اهمیت و توجه بیشتری برخوردار است.

ش گذاری مطرح نباشد، روش نرخ افزایمدت باشد یا بحث سرمایهبه طور خلاصه اگر سطح اقتصادی نشت مورد نظر شرکت، کوتاه
سب است؛ اند، بسیار مناابی فعال را به ندرت انجام داده یا اصلا انجام ندادهیهایی که قبلاً عملیات نشت( برای شرکتRR EFIنشت )

، برای هر RR EFIتوانند مدیریت نشت را شروع کنند. روش ای با حالت پایدار، میها بدون نیاز به داشتن شبکهزیرا این شرکت
تواتر  تر از روشرگ در حالت پایدار، بسیار کاربردیهای توزیع بزشود ولی برای شبکهای استفاده میشبکة توزیع با هر اندازه

مدت برای عملیات ( است. اگر شبکه در حالت پایدار قرار دارد، سطح اقتصادی نشت کوتاهBABE EFIیابی بیب)عملیات نشت
تر نسبت دقیقتعیین شود؛ این روش تحلیلی  BABE EFI تواند با استفاده از روشهای توزیع بزرگ مییابی منظم در شبکهنشت

 دهد. ارائه می RR EFIبه روش 
                                                           

1 Lim et al. (2015) 
2 Malm et al. (2015) 
3 Cost – Benefit 
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ش ریزی خود باشد، رومدت یا توسعه منابع جدید آب در افق برنامهحال اگر یک شرکت آب و فاضلاب، به دنبال رویکردی بلند
تصادی قمدت و توسعه یک استراتژی ا( تنها روش موجود برای تعیین سطح اقتصادی نشت بلندLCPMریزی حداقل هزینه )برنامه

اینکه چنین تحلیلی انجام گیرد، ابتدا باید شبکه در حالت پایدار قرار بگیرد و شرکت این حال قبل از برای منابع آب جدید است. با 
، BABE EFIیا RR EIF یابی به وسیله روش مدت را با استفاده از تواتر اقتصادی عملیات نشتنیز سطح اقتصادی نشت کوتاه

ابی را در یهای عملیات نشتها با توجه به شرایط شبکه، کاهش سطح نشت و هزینهرگیری هر یک از این روشکند. به کاتعیین
رداخته نها پآهای بررسی شده توسط محققین مختلف که در این مقاله به مطالعات و روشهای توزیع به همراه خواهد داشت. شبکه

 خلاصه شده است. 1شد، در جدول 
 

 ای از مطالعات موردی انجام شده در زمینه سطح اقتصادی نشتخلاصه -1جدول 

 

 هدف مورد بررسی
روش مورد 

 استفاده

چارچوب 
 زمانی

 محققان مکان آزمایش

 مطالعات خارجی

 BABE زمینهنشت، شدههای گزارششکستگی
SRELL (2011تروچیز و همکاران ) زاراگوزا اسپاینا  

 RR EFI  های گزارش نشدهشکستگی

(2016الکاسه و همکاران ) کینتا مالزی RR EFI SRELL  برآورد سطح اقتصادی نشت  

 -ستتطح اقتصتتادی کنترل فعال نشتتت و ستترعت
 کیفیت تعمیرات

 RR EFI SRELL (2016کاناکودیس و گونزالس ) کوزانی یونان  

 PM کاهش نشت زمینه
LRELL (2016گونزالس و همکاران ) کوزانی یونان  

LCPM 

 PM قتصادی نشت و تلفات واقعی سطح ا
LRELL (2016کاناکودیس و گونزالس ) کوزانی یونان  

LCPM 
(2016لیم و همکاران ) کره جنوبی   C/B سطح اقتصادی آب بدون درآمد  

(2016مالم و همکاران ) گوتنبرگ سوئد   C/B یابیبررسی اقتصادی عملیات نشت  

   NRW سطح بهینه آب بدون درآمد
-های درحالکشور

 توسعه
(2010ویات )  

 & NRW مدیریت آبآنالیز مولفه سطح بهینه 

BABE 
(2018آبولنگا ) مادابا اردن    
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 در صنعت آب یردولتیبخش غ یگاهارتقاء جا موانع
 

 یعابد یمحمد هاد
  (دانشگاه امام صادق )عدانشجوی 

economist91@gmail.com 
 
 

 در ولی آمده است در اجرا مرحله به و مطرح ضرورت یک بعنوان آبفا و آب در صنعت خصوصی بخش طلبیدن مشارکت به امروزه

 گردیده احداث ملی کلان های سرمایه با که موجود تاسیسات از مناسب و بهینه برداری بهره برای خصوصی بخش توان از استفاده

از طرف دیگر به نظر می رسد بخش خصوصی انگیزه لازم برای ورود به طرح های صنعت آب کشور  .است نیامده بدست ،توفیقی
 خصوصی بخش تمایل عدم دلایل ضمن بررسی وضعیت بودجه ریزی و قوانین و مقررات در این زمینه ، مقاله این را نیز ندارد. در

 و بررسی مورد خصوصی بخش توان از دولتی بخش مندی بهره عدم یجهنت در و طرح های صنعت آب در مشارکت و ورود جهت
 .است گرفته قرار ارزیابی

 

 تامین مالی، بهبود فضای کسب و کار ، مشارکت عمومی خصوصی ، صنعت آب و آبفا :های کلیدیواژه
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 مقدمه

وظایف مربوط به تأمین و توزیع و  ضمن عمومی دانسته شدن، کلیه 1342تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن در تیرماه  با
نیز  1361وقت گذاشته شد. در قانون توزیع عادلانه آب مصوب مدیریت مصرف آب بر عهده بخش دولتی و وزارت آب و برق آن

برداری و نظارت بر منابع آب به دولت محول مسئولیت حفظ، اجازه بهره قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  46بر اساس اصل 
 باهدف غیردولتی)خصوصی و تعاونی( بخش به دولتیبخش  هایفعالیت و وظایف از برخی واگذاری تحمیلی جنگ پایان اما باشد. 

 قرار  تصمیم گیران نظام موردتوجه رسانیخدمات کیفیت افزایش و همچنین دولت مالی بارگری دولت ، کاهش تصدی کاهش

 هایطرح در گذاریسرمایه تشویق دلایل متعدد در اولویت قرار گرفت و قانون صنعت آب و فاضلاب کشور به گرفت.در همین راستا

 و اجرا مالی، تأمین در غیردولتی بخش حضور در تسریع برای 1382آن در سال  اجرایی نامهآیین و  1381سال  کشور در آب
 ابلاغ های نیرو و جهاد کشاورزیرتخانهو به وزا تصویب زهکشی، و آبیاری هایشبکه ایجاد و آب تأمین هایطرح برداریبهره

 قانون ابلاغ و تصویبتبع آن و به 1384قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری در سال  44های کلی اصل ابلاغ سیاست .گردید

 در غیردولتی بخش ورود در قانونی لحاظ به را بیشتری بسترهاینیز 6138 سال در اساسی قانون 44 اصل هایسیاست اجرای
 برنامه نمود. قانون ایجاد موجود برداریبهره دست در آب و فاضلاب  تأسیسات مدیریت و مالکیت انتقال و هاطرح گذاریرمایهس

 ملی توسعه صندوق از تسهیلات ارائه قالب در یکیکلیدی،  مشوق توسعه نیز جهت ارتقاء جایگاه بخش غیردولتی دوو ششم  پنجم

نمود، بطوریکه برای  ترتکمیل را ارتباطدراین مقررات و قوانین چرخه را در نظر گرفت و ولتتوسط د آب تضمینی خرید دیگری و
قانون رفع موانع تولید و قانونی که به قانون مقررات مالی دولت الحاق شد، خرید با استفاده از ظرفیت  1374اولین بار در سال 

هایی تبصره 1373های سالیانه نیز از سال می گردید. در قوانین بودجهگذاران بخش غیردولتی دائتضمینی آب و پساب را از سرمایه
ور خاص طها بهجهت توسعه مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی و تعاونی  باهدف تأمین منابع مالی ویژه، برای اتمام پروژه

 شده است.در نظر گرفته
ذاری، اجرا گشاره در فوق، ورود بخش غیردولتی برای سرمایهلیکن علیرغم گذشت چندین سال از تصویب انواع مواد قانونی موردا

شود اگر بتوان مخارج افراد جهت دیده می 1طور که در شکل های تأمین و انتقال آب چشمگیر نبوده و همانبرداری در طرحو بهره
گذاری بخش غیردولتی هگذاری محسوب کرد، سرمایهای شخصی خود را جزء مخارج سرمایهحفر چاه و استحصال آب در زمین
دمی در رسانی و مشارکت مرهای آبها و استحصال آب زیرزمینی و اندکی نیز مربوط به شبکهبیشتر معطوف به حفر و تجهیز چاه

 های کوچک تأمین آب هست، طرح
 

 
 [1] هاگذاریسهم بخش دولتی و غیردولتی در سرمایه -1شکل 
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ایجاد و توسعه تاسیسات آب آشامیدنی شهرها
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غیردولتی دولتی 
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 "اضلابفصل آب و ف"بخش آب به دلیل اهمیت و گستردگی در لوایح و قوانین بودجه سالانه ، دارای دو فصل جداگانه با عناوین 
یابیم که بیشترین ( درمی2)شکل شماره  1372تا  1326ها در بازه زمانی است. با نگاهی به بودجه سالانه دولت "فصل منابع آب"و 

چهارم( از اعتبار درصد )حدود یک21صورت میانگین هرساله شود و بهارات عمرانی هرساله برای این دو فصل در نظر گرفته میاعتب
دیگر عبارتیابد که این روند در طی بیست سال گذشته در حال افزایش است بهعمرانی کل کشور به بخش آب اختصاص می

 های عمرانی کشور هستیم .ههای بخش آب در بودجشاهد افزایش سهم طرح
خش های این بهای بخش آب و فاضلاب اعتبارات مذکور به طیف وسیعی از این طرححال با توجه به تعداد بسیار زیاد طرحبااین

های آن، درصد قیمت بودن پروژههای این بخش و گرانیابد و با توجه به حجم بالای سرمایه موردنیاز برای طرحاختصاص می
ها تمام موجود در بخش آب بالا باشد و نیاز اعتباری این طرحهای نیمهرسد درنتیجه تعداد طرحاز بودجه به هر طرح می ناچیزی

 طی چندین سال تأمین گردد. 
 

 
 [2] کل بودجه عمرانی کشورهای عمرانی بخش آب بهنسبت بودجه -2شکل 

 

طور میانگین دهد که بهنشان می  1372تا  1326های سالانه در بازه زمانی شده در قوانین بودجهبررسی روند اعتبارات در نظر گرفته
میلیارد تومان در سال  300یابد، بطوریکه میزان کل اعتبارات بخش آب از درصد افزایش می 16اعتبارات مصوب این بخش سالانه 

رسیده است. این در حالی است که درصد عملکرد این اعتبارات)درصد اعتبارات  1372د تومان در سال میلیار 6300به   1326
یافته است. بنابراین درصد افزایش 7طور میانگین هرساله فقط درصد بوده است و به 60پرداختی( در بهترین وضعیت، حداکثر 

 ای در حال افزایش است.ورت فزایندهصشکاف بین میزان اعتبارات مصوب و عملکرد این اعتبارات به

 
 [3] وضعیت تخصیص اعتبارات بخش آب)قوانین بودجه سالیانه( -9شکل 
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د تمام در پیوست شماره یک قانون بودجه وجود دارطرح نیمه 212در بخش آب و آبفا،  1376بر اساس آمار وزارت نیرو در سال 
هزار میلیارد تومان منابع مالی موردنیاز است. این در حالی است که در قانون بودجه سال جاری  160ها بیش از که برای اتمام آن

سالی از یکسو و همچنین کمبود ها و خشکآبیها مصوب شده است. ادامه روند وقوع کممیلیارد تومان اعتبار برای آن 6300
نامناسب اقتصادی کشور از سوی دیگر فارغ از تمامی مسائل و مشکلاتی که در حوزه اقتصاد آب و بحث  اعتبارات با توجه به شرایط

ت وضوح در وضعیت پرداخریزی به شکل فعلی را با تردید و چالش مواجه کرده است. این چالش بهها وجود دارد ، ادامه بودجهتعرفه
، درصد عملکرد اعتبارات بخش [4] های مجلسه به گزارش مرکز پژوهششود بطوریکدیده می 1376اعتبارات این بخش در سال 

بته ال ها بخش آب تا دی ماه صفر بوده است. دیگر میزان اعتبارات پرداختی، از محل منابع عمومی برای همه طرحعبارتآب یا به
 عدم امکان دلیل بهدولت بخشی از این کمبود  را  1372شود و از سال های عمرانی نیز کمابیش دیده میاین چالش در سایر بخش

هزار میلیارد  12بیش از 1376را با انتشار انواع اوراق مالی اسلامی جبران نموده است و تا سال  عمومی منابع محل از مالی تأمین
ان کالاها و تجهیزات طرح های بخش آب و فاضلاب تومان اوراق مالی اسلامی برای تأدیه دیون پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگ

 اما است دنیا در مرسوم روش یک اوراق انواع از استفاده اگرچهبه طلبکاران متقاضی در چارچوب ضوابط قانونی پرداخت شده است. 
بع تأمین مالی طرح های عمرانی کشور از طریق منابع سهم )درصد( منادر شکل زیر  [5] رود. فراتر منابع پایداری مدل از نباید

 عمومی)نقد( و اوراق مالی اسلامی در سال های اخیر نشان داده شده است:
 

 
 سهم)درصد( منابع تامین مالی طرح های عمرانی -1شکل 

 

خش و های این بعتبار موردنیاز کشور برای تکمیل طرحهای سالانه نمودی از میزان ااگر میزان اعتبارات مصوب در قوانین بودجه
برداری از پاسخگویی به نیاز آبی کشور در نظر بگیریم ، وجود و تشدید این شکاف باعث کندی درروند تکمیل و تعویق بهره

یافته افزایش سال 16ای ملی به های تملک دارایی سرمایهها طرحهای در دست اجراشده است بطوریکه دوره ساخت پروژهطرح
بندی خود به اتمام نرسیده است که این خود به معنای این است که نیازهای آبی ها در زماندرصد از این طرح 66است و حدود 

رسند که دیگر کارایی و برداری میها زمانی به بهرهشود و طرحهای مختلف در زمان مطلوب خود برآورده نمیکشور در بخش
 ا ندارند.اثربخشی لازم خود ر

ها نیز کنندگان کالاها و تجهیزات طرحشود مطالبات پیمانکاران، مشاوران و تأمینعلاوه بر این وجود و تشدید این شکاف سبب می
توجهی از اعتبارات پرداختی در هرسال فقط صرف پرداخت بدهی شود . در این وضعیت شروع و افتد و بخش قابلبه تعویق می
های سالیها و خشکآبیشود که با توجه به وقوع کمپذیر نیست یا با تعویق مواجه میو موردنیاز نیز امکانهای جدید تعریف طرح

 های اخیر پیامدها و حساسیت بالای اجتماعی را در پی دارد.متعدد در مهروموم
از ظرفیت بخش خصوصی در این ها اقدام به استفاده ها پیش باهدف تأمین مالی طرحدولت برای مواجه با این چالش از مدت 

.00 .00
00 00

..

..
.0

0 0
.0 ..

0.

.0
..

0

.0

.0

.0

00

.0

.0

.0

00

00

.00

..00 ..0. ..0. ..0. ..00 ..0. ..0.

اوراق مالی اسالمی 

(نقد)منابع عمومی



 مقالات دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب

662 

و خرید  1B.O.O  ، 2B.O.T هایگذاری به روشقرارداد سرمایه 100زمینه نموده است بطوریکه در بخش آب و فاضلاب بیش از 
میلیارد تومان منعقدشده که رقم مجموع این قراردادها در مقایسه با کل منبع مالی موردنیاز  6200بر خدمات با بخش خصوصی بالغ

یز است. البته غالب این قراردادها نیز بعد از تصویب قانون خرید تضمینی آب و پساب و افتتاح ردیف خرید تضمینی آب و پساب ناچ
 در بودجه سالانه کشور بوده است که این نیز نیاز به تأمین و پرداخت اعتبار توسط بخش دولتی دارد. 

گرفته است، استفاده از ظرفیت انتشار اسناد خزانه اسلامی است.  ر پیشروش دیگری که دولت اخیراً برای مواجه با این چالش د
این روش نیز صرفاً به تعویق انداختن زمان تأمین و پرداخت اعتبار است چراکه با انتشار اسناد خزانه منابع مالی موردنیاز از عموم 

صل و سود اوراق مقابل آن دولت متعهد به پرداخت ا گیرند اما درها در مسیر تکمیل شدن قرار میشود و طرحآوری میمردم جمع
های صنعت آب و فاضلاب نشان از عزم مسئولین برای های تأمین مالی صورت گرفته برای اجرای پروژهروششود. منتشرشده می

، هرچند موفق رغم اقداماتحال علیهای این صنعت دارد اما بااینهای بخش خصوصی جهت تأمین مالی پروژهاستفاده از ظرفیت
های نوین تأمین مالی و ریزی در بخش آب استفاده از روشدر ابتدای این مسیر قرار دارد و علاوه بر لزوم اصلاح نظام بودجه

 های مشارکت گسترده بخش خصوصی نیز باید در اولویت جدی قرار بگیرد . سازی زمینهفراهم
شده های صنعت آب و فاضلاب پرداختهگذاری در طرحی در مشارکت و سرمایهرو در این گزارش موانع پیش روی بخش غیردولتازاین
 است.

 پایین بودن تعرفه آب -1
کنندگان آب ، ارزش بسیار پایینی ازلحاظ اقتصادی برای آن قائل هستند و نسبت به پرداخت طور سنتی، بسیاری از مصرفبه

خصوص در بخش های بخش آب بهای شده است که  تعرفهگونهر بههای آب و مخارج آن حساسیت زیادی دارند و این امهزینه
شده آن دارد. البته این موضوعی است که کمابیش در تمام کشورهای جهان وجود دارد های تمامکشاورزی، فاصله زیادی تا هزینه

ا معمولاً هردد که البته دولتگای میو ممکن است شدت و حدت آن متفاوت باشد. این مسئله باعث به وجود آمدن مشکلات عدیده
های این مسئله اهمیت آن همچنان با استفاده از ابزارهایی که در اختیاردارند سعی در جبران آن دارند اما با توجه به پیچیدگی

 پابرجاست.
تقاضا، قیمت  رضه ودیگر در نقطه معینی از ععبارتدر علم اقتصاد، قیمت بهینه یک کالا، محل تلاقی نمودار عرضه و تقاضاست. به

آن است و  کننده قیمت عرضهشود. در طرف عرضه، هزینه نهایی تولید کالای موردنظر، تعیینتعادلی بین این دو متغیر برقرار می
است. قیمت کننده قیمت تقاضای کالدر طرف تقاضا، بسته به نوع مصرف کالای موردنظر، تمایل پرداخت یا توانایی پرداخت، تعیین

ها توسط بخش عمومی و دولت انجام دارد و به علت حیاتی بودن عرضه آن« مصرف نهایی»ها جنبه ی که مصرف آنکالاهای
« همصرف واسط»ها جنبه شود. اما قیمت کالاهایی که مصرف آنکننده، تعیین میمصرف« تمایل پرداخت»شود، بر اساس می

هایی شود. توانایی پرداخت بر مبنای بازده نکننده، تعیین میمصرف« رداختتوانایی پ»برای تولید کالاها و خدمات دارد، بر مبنای 
رآمد کند معادل دقیمتی که پرداخت میکننده حداکثر شود. یعنی در مصارف واسطه، مصرفمصرف کالای موردنظر، تعیین می

« هاییمصرف ن»ب و بهداشت جنبه نهایی ناشی از مصرف همان کالا در فرآیند تولید است.آب در برخی مصارف نظیر مصارف شر
گذاری گروه اول باید بر اساس دارد. بنابراین قیمت« مصرف واسطه»و در برخی دیگر نظیر صنعت، کشاورزی و خدمات، جنبه 

گذاری گروه دوم بر اساس توانایی پرداخت انجام شود.برای کشف قیمت بر اساس تمایل پرداخت در مصارف تمایل پرداخت و قیمت
است. اما « روش جایگزین»و « گذاری مشروطروش ارزش»ها های مختلفی وجود دارد. ازجمله این روشبهداشت، روششرب و 

گیرد. در بازار، قیمت کالای هر بنگاه اقتصادی با توجه به ملاحظات در بازار صورت می« توانایی پرداخت»کشف قیمت بر مبنای 
  :شودزیر تعیین می

 کنندهیدگاه مصرفارزش مصرفی کالا از د *
 قیمت کالا یا کالاهای رقیب *
 گذاری بنگاه تولیدکننده کالااستراتژی قیمت *

                                                           
1 Build-Operate-Transfer (برداری، انتقال)ساخت، بهره  

2 Build–Own–Operate (برداری)ساخت، تملیک، بهره  
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شود. در این روش دو قیمت تعیین استفاده می« ایدو تعرفه»گذاری گذاری آب شهری از روش قیمتی قیمتدر ایران درزمینه
وان حق انشعاب( و دیگری برای مقادیر مصرفی آب )تحت عنوان شود، یکی از این دو قیمت برای حق استفاده از آب )تحت عنمی
گذاری مقادیر مصرفی، جهت تشویق به مصرف کمتر و همچنین توجه بها( است. با توجه به محدودیت منابع آب، برای قیمتآب

رای صرف، کمتر و بمهای کمشود. قیمت آب برای بلوکگذاری بلوکی اعمال میبه حیاتی بودن مصرف آب در حد ضرورت، قیمت
تفاده قرار مورداس« بندی قیمتدسته»شود، روش عنوان نهاده استفاده میهای پرمصرف بیشتر است.در مصارفی که از آب بهبلوک

های متفاوتی را برای هر دسته اعمال شده و بنگاه، قیمتبندیگیرد. در این روش مشتریان بر اساس خصوصیاتشان دستهمی
دیگر عبارتهشود. بکننده )سرخرمن( هر محصول تعیین میشاورزی بر مبنای عملکرد در واحد سطح و قیمت تولیدبهای ککند.آبمی

نوع محصول، عملکرد و قیمت آن در میزان تعرفه آب اثر دارد. برای محصولات کشاورزی، بسته به نوع شبکه )مدرن، نیمه مدرن 
یر شود. برای مصارف دیگر نظبرداران دریافت میبها از بهرهعنوان آبصول، بهو سنتی( به ترتیب سه، دو و یک درصد از ارزش مح

شود. در هر یک از حالات مذکور، قیمت آب به میزانی صورت متمرکز توسط دولت تعیین میصنعت و خدمات نیز قیمت آب به
گذاری متای( جبران کند. بنابراین با نظام قیهای آب منطقهشده آب را برای بنگاه تولیدکننده )شرکتنیست که بتواند هزینه تمام

 .کننده استکنونی، قیمت هر واحد آب مصرفی در کلیه مصارف، با درجات مختلف حامل یارانه پنهان برای مصرف

 تعرفه آب شهری و روستایی  -101
شده رمکعب است. هزینه تمامریال به ازای هر مت 6000بهای خانگی شهری در ایران حدود ، متوسط آب 72بر اساس آمار سال 
شده آب را درصد از هزینه تمام 36کننده آب شهری حدود بنابراین در حال حاضر مصرف.ریال است 16000آب شهری حدود 

وضعیت برخی  1شود جدولها بازیافت میها از طریق تعرفهدرصد هزینه60وجود در بیشتر کشورها بیش از بااین .کند.پرداخت می
کند برای ارتقای ارزش مصرفی آب در مصارف خانگی، دیگر شرایط اقلیمی حکم میبیان؛ بهدهد این زمینه را نشان میکشورها در 

ب کنندگان آطور محسوس کمیابی آب در قیمت آب منعکس شود. این عبارت بدین مفهوم است که تمایل پرداخت مصرفبه
 [6] .ر گیرد و نظام تعرفه گذاری آب بر اساس آن تنظیم شودآبی کشور موردبررسی قراخانگی با توجه به شرایط کم

 

 [7]ها از طریق تعرفه در بخش آب در برخی کشور ها بازگشت هزینه -11جدول 

 د(شده)درصنسبت قیمت آب به هزینه تمام نام کشور

 72 لستانانگ

 87 دانمارک

 83 آلمان

 23 فرانسه

 62 کره جنوبی

 47 اسرائیل

 8 عربستان

 
مترمکعب در ماه( با توجه به تعرفه ابلاغی  22در شرایط کنونی چنانچه خانواری منطبق بر الگوی مصرف کنونی، آب مصرف کند )

ر، شهشهری شهر تهران، با توجه به ضریب شهری این کلانبها پرداخت خواهد کرد. این رقم برای خانوار ریال آب 86,624حدود 
درصد بیشتر از الگوی کنونی مصرف آب باشد با تعرفه کنونی  60ای کنندهریال خواهد بود. اگر آب مصرفی مصرف 124,162حدود 

الگوست. با نظام تعرفه ها در حالت رعایت ریال بیشتر از آب 130,276ریال پرداخت خواهد کرد که تنها  680،164مبلغی معادل 
بها پرداخت خواهد کرد که فقط ریال آب 313,810درصد بالای الگو آب مصرف کند 60ای که کنندهکنونی، در تهران مصرف

آبی ریال بیشتر از حالت رعایت الگوست. بدیهی است این نظام تعرفه، نظام تعرفه گذاری مؤثر نیست و در شرایط کم187,660
ذکر است ارقام مذکور صرفاً مربوط به خدمات آب است و دربرگیرنده خدمات دفع فاضلاب خانگی نخواهد بود. قابلکنونی بازدارنده 

کننده خانگی است. از دیدگاه مدیریت مالی در شرایط های مصرف نیز بسیار کمتر از تمایل پرداخت مصرفنیست. تعرفه بلوک
کند و شده آب را پرداخت میدرصد از هزینه تمام 18کند کمتر از مصرف میای که در ماه ده مترمکعب آب کنندهکنونی، مصرف



 مقالات دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب

667 

کند. متوسط کشوری شده آب را پرداخت میدرصد از هزینه تمام 26کند حدود مترمکعب مصرف می 20ای که کنندهمصرف
صورت رقابتی که در بازار به بطری یک و نیم لیتری است 6کند، معادل مترمکعب آب مصرف می 20بهای خانواری که در ماه آب

 شود. عرضه می
 [8] تعرفه مصارف خانگی آب شهری -12جدول 

 قیمت نسبت به مازاد طبقات مصرف
.-0 ...0 
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ترین درصد تعرفه آب خانگی نزدیک 60شرایط تعرفه آب روستایی بهتر از تعرفه آب شهری نیست. تعرفه آب خانگی روستایی 

شده آب روستایی بیشتر از آب شهری است، مسلم است اولین نتیجه این نظام تعرفه گذاری که هزینه تمامدرصورتی .شهر است
همانطورکه در  طورکلیبه .وری بسیار نازل مصرف آب استتر از آن بهرههای تأمین و توزیع آب و مهماری مالی شرکتعدم پاید

 .تر استمیانگین تعرفه پرداختی در کشور از بسیاری از کشورهای جهان پایینشده است، نشان داده 4شکل 
 

 
 [9]نگی در برخی کشور میانگین تعرفه آب بخش خا -3شکل 

 

دهد. را نشان می 1382و  1326علاوه بر آن، جدول زیر نسبت هزینه پرداختی برای مصرف آب به درآمد هر خانوار برای دو سال 
رف و استفاده از های اصلاح الگوی مصی زمانی در برخی از کشورها به دلیل اجرای سیاستاگرچه  این نسبت در این بازه

یافته است اما همواره بخش بسیار ناچیزی از درآمد شده آب و مدیریت مصرف کاهشهای کارآمد جهت کاهش هزینه تمامفنّاوری
 ( :3شود)جدول میآب شرب  های مصرفخانوارهای ایرانی صرف پرداخت هزینه

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

الر
د



 مقالات دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب

620 

 آب به درآمد خانوار شرب)به درصد(مصرف  نسبت هزینه پرداختی برای -19جدول 

 کشور 1326 1382
 استرالیا 
  کانادا 
  چک 
  فرانسه 
  ایتالیا 
  کره جنوبی 
  مکزیک 
  هلند 
  نروژ 
  سوئد 

 ایران 0,01 0,11

 

  تعرفه آب کشاورزی -102
شرایط تعرفه گذاری آب کشاورزی متمرکزتر از آب شهری و روستایی بوده و ارقام آن بسیار اندک است. در شرایط کنونی تعرفه 

های مذکور شبکه مدرن، نیمه مدرن و سنتی به ترتیب سه، دو و یک درصد ارزش محصول کاشته شده است. برآورد عملکرد تعرفه
ریال به ازای هر مترمکعب است.  210متوسط سه نوع تعرفه مذکور در کشور کمتر از در بخش کشاورزی بیانگر آن است که 

ریال به ازای هر مترمکعب است. یعنی در حال  840شده آب کشاورزی با روش مالی )نه اقتصادی( حدود که هزینه تمامدرصورتی
شده پردازند. البته هزینه تمامشده آب را میامدرصد از هزینه تم 26گانه حدود های آبیاری سهحاضر کشاورزان کشور در شبکه

شده مالی آب است. بررسی ساختار هزینه تولید بیشتر محصولات کشاورزی بیانگر آن است که اقتصادی بسیار بیشتر از هزینه تمام
ی، وری آب کشاورزبهرهدهد. مسلماً با چنین رویکردی افزایش درصد هزینه تولید محصول را به خود اختصاص می 6بها کمتر از آب

شده با مصوبه مجلس شورای الوکاله از کشاورزان دریافت میتحت عنوان حق 83ها که تا سال میسر نخواهد بود. تعرفه آب چاه
های کشاورزی از پرداخت تعرفه چاه به صفر رسید. البته به دلیل توان مالی اسلامی در سال مذکور، مبنی بر بخشودگی فعالیت

ا با ها بسیار پایین است امهای حمایتی از این بخش در اغلب کشورهای تعرفهروستایی و کشاورزی و لزوم سیاست محدود بخش
رد. در شرایط ریزی کتوان بسته به نوع محصول تولیدشده، نظام تعرفه متفاوتی را برای هر نوع محصول برنامهتر مینگاهی دقیق

گیرد قیمت توافقی برای مصارف آب باغات، ی کشور برای خریدوفروش آب شکل میهاکنونی در بازارهای محدودی که  در دشت
 .رسدهم میبه ازای هر مترمکعب  ریال 20000بعضاً به 

 تعرفه آب صنعتی -109
ریال به ازای هر مترمکعب است. این رقم  6163، متوسط تعرفه آب برای مصارف صنعتی در حال حاضر 72بر اساس آمار سال 

ذکر است این رقم در قبال تحویل رسد. قابلریال می 8736( به 46/1تهران که دارای بالاترین ضریب شهری است )برای شهر 
یا  صورت تصفیه نشده تحویل شودکه اگر آب بهشود. درصورتیبردار دریافت میشده در ورودی واحد صنعتی، از بهرهآب تصفیه

کور بردار صنعتی انجام گیرد، تعرفه مذد یا استحصال آب زیرزمینی توسط خود بهرهبردار باششده به عهده بهرهانتقال آب تأمین
بندی ریال به ازای هر مترمکعب(. بالاترین تعرفه آب در مصارف صنعتی مربوط به آب بسته 626رسد )تنزل یافته و به حداقل می

بها عنوان آببندی در محل کارخانه بهوشی آب بستهفردرصد از قیمت عمده 6است. بر اساس مصوبه شورای اقتصاد در حال حاضر 
میلیون مترمکعب است. بنابراین هم  6بندی آب، کمتر از شده از طریق صنایع بستهشود. حجم آب عرضهبردار دریافت میاز بهره

 .از دیدگاه حجمی و هم مالی، هنوز جایگاه درخور توجهی در مدیریت منابع آب کشور ندارد

 ایر مصارف آبتعرفه س -104
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وساز، عمومی و فضای سبز است. در این گروه نیز حداکثر ، سایر مصارف آب شامل مصارف خدماتی، ساخت72بر اساس آمار سال 
وساز )آزاد و بنایی( ریال مربوط به ساخت 3600با  رسد. در گروه مذکور بالاترین تعرفهشده آب میزحمت به هزینه تمامتعرفه آب به

ریال و  تعرفه مراکز  8320ریال مربوط به مصارف تجاری است. تعرفه مراکز عمومی دولتی و فضای سبز  10620ازآن و پس
ای روستایی و ریال به ازای هر مترمکعب است. کمترین تعرفه در این گروه مربوط به فروش به آبی 3082آموزشی و مذهبی 

شود تعرفه آزاد و بنایی و خدمات در محدوده ت. همچنان که ملاحظه میریال به ازای هر مترمکعب اس 1641نشانی با شیرهای آتش
 .شده آب فاصله داردصورت چشمگیری با هزینه تمامشده است، ولی تعرفه بقیه مصارف این گروه بههزینه تمام

 با مبانی و معیارهای های مناسب، نظام تعرفه گذاری و تعیین قیمت کنونی،رغم وجود زمینهشود، علیطور که مشاهده میهمان
وری آب و کاهش ارزش گذاری موجب تنزل بهرهگذاری سازگار نیست. این شیوه قیمتهای مطلوب سرمایهاقتصادی و شاخص

ها را با تردید جدی مواجه های آبی کشور در همه بخشهای بخش خصوصی برای ورود به طرحاقتصادی آن شده است، انگیزه
 کرده است. 

سازی و کشف قیمت آب در مصارف واسطه، بر اساس مکانیزم بازار رقابتی، رایط لازم است در وهله اول زمینه شفافبرای تغییر ش
د مانند که بتواننشده و کسانی در طرف تقاضای آب باقی میمهیا شود. در این صورت مصارف ناکارآمد از گردونه مصرف خارج

ذاری گدر بازار را برای آب بپردازند. دخالت سازوکار بازار رقابتی موجب سرمایهشده کارایی آب را حداکثر کرده و هزینه تعیین
طرف تدریج هزینه تأمین و انتقال آب نیز کاهش خواهد یافت. یعنی بازار رقابتی آب ازیکشده و بههای غیردولتی در بخش آببخش

گذاری تولید آب را افزایش خواهد داد. نظام قیمت وری عواملشده و از طرف دیگر بهرهوری در مصرف آبموجب افزایش بهره
آب در مصارف نهایی نیز نیازمند تحول اساسی است. ارزیابی دقیق از تمایل پرداخت خانوارهای شهری و روستایی برای مصارف 

ی یدارتر آب منجر خواهد شد. اصلاح تعرفه آب شرب کمک بزرگی به پاگذاری مناسبضروری آب شرب و بهداشت، به قیمت
 گذاری آب در شرایط کنونی بیشترین اثرات مثبت را برای رفعمنابع آب سالم برای مصارف خانگی است. نهایتاً اصلاح نظام قیمت

نعت گذاری در صو انگیزه بخشی برای ورود بخش خصوصی به حوزه سرمایههای آبی و ارتقای جایگاه آب در اقتصاد ملی بحران
 خواهد داشت.آب کشور 

 

  های اقتصادیهای آبی در مقایسه با  سایر بخشبر، کم بازده و طولانی بودن دوره اجرای طرحرمایهس -2

تر بازگشت سرمایه کوتاه گذاران مؤثر است. هرچه دورهها برای سرمایهدر جذابیت طرح بری و دوره بازگشت سرمایهمیزان سرمایه
 گذاری دارد.برای سرمایه گذاری کمتر باشد طرح جذابیت بیشتریو حجم سرمایه

آلات شوند چراکه در فرآیند تولید آب از تجهیزات، ماشینبر محسوب میهای سرمایههای حوزه آب و فاضلاب عمدتاً جزء طرحطرح
 زیر نیز طور که در شکلهمان شود و سهم نیروی انسانی در این فرآیند به نسبت پایین است .های متعددی استفاده میو فنّاوری
افزوده در صنعت آب و فاضلاب بسیار بالاست، یعنی برای ایجاد یک واحد گذاری به ارزششود نسبت خالص سرمایهدیده می

 گذاری بسیار بیشتری صورت گیرد.افزوده در صنعت آب و فاضلاب نسبت به صنایع دیگر باید سرمایهارزش
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 [10] (2011افزوده در صنایع و خدمات)به ارزش گذارینسبت خالص سرمایه -10شکل 

 
ای های آبی دارطور ذاتی،  طرحهای آبی بهها در کشورها و همچنین طولانی بودن دوره ساخت پروژهبه دلیل وضعیت خاص تعرفه 

اران گذگذاری و مشارکت برای عموم سرمایهمایههای سرشود انگیزهدوره بازگشت سرمایه طولانی هستند. همین امر باعث می
های محیطی دیگر، مثل نوسانات ارزش پول و مسائل سیاسی و اقتصادی دیگر، عدم کاهش یابد، این امر در کنار برخی محدودیت

 گیرد،می ارقر موردتوجه گذارانسرمایه سوی از که تر دیگرکند. عامل مهمگذاری را تشدید میتمایل بخش خصوصی به سرمایه

 بررسی یک با .دارند تریمناسب بازده نرخ که است هاییحوزه به گذارانسرمایه تمایل شکبی .است صنعت یا بخش آن بازده نرخ

 ..و ساختمان صنعت برق، گاز، مثل دیگری هایبخش مقابل در آب بخش در گذاریسرمایه بازده نرخ که دریافت توانمی ساده

 در بازدارنده عاملی عنوانبه آمده است، 4که در جدول شماره  بخش این در گذاریسرمایه فزاینده هایریسک رکنا در و بوده پایین

 بر اساس ها،حوزه یابی اولویت است، محدود سرمایه تأمین منابع ایران اقتصاد در اینکه به نظر .نمایدمی عمل گذاریسرمایه جذب

 اقتصادی، بخش یک در سرمایه بازدهی نرخ افزایش .یابدمی دوچندانی اهمیت سرمایه، کارایی شاخص عنوانبه سرمایه بازده نرخ

های آبی با حال بازدهی طرحبخشد بااینمی ارتقا را مذکور بخش سرمایه جذب قدرت و بخش آن تولید فرایند در سوددهی سرمایه
 .دهدایش میگذار افزگذاری را برای سرمایهمحیط سرمایه عدم اطمینان ناشی از ناپایداری منابع آب نیز که بسیار بالاست و ریسک

 مستقیمی تأثیر آب، منابع چراکه .نمود ارائه موردنیاز استمرار آب برای تضمینی مدت،طولانی دوره یک برای و اطمینان با تواننمی

 و شرب آب تأمین معمولاً  آید،می دآب به وجو منابع برای هاییمحدودیت که شرایطی در .دارند سالانه هایبارندگی وضعیت از
 است ممکن توزیع، و انتقال شبکه به ورودی درنتیجه میزان و گیردمی قرار اولویت در صنعتی مصارف برای آب تأمین همچنین

 .خواهد داشت خصوصی بخش درآمدهای بر مستقیمی تأثیر امر این .یابد کاهش
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 [11] گذاری در بخش آبسرمایه هایریسک -11شکل 

 مشکلات تملک زمین -9

های ساخت های آب و فاضلاب تهیه زمین و تملک اراضی از مسائل اساسی است. بخصوص درباره طرحدر اجرای بیشتر طرح
ک و اراضی اشخاص است و  خطوط انتقال از های آبیاری، که نیازمند ایجاد تأسیسات در املاسدها و خطوط انتقال آب و کانال

توافقی که در بسیاری  .ها به توافق رسیدکند و گاهی لازم است با مالکان زیادی برای عبور از زمین آنهای مختلفی عبور میزمین
امعه مقرراتی را برای گذار در مقاطع مختلف زمانی با توجه به نیازهای روز جشود. قانونطور کامل حاصل نمیگاه بهاز موارد هیچ

بینی نموده است. در حال حاضر لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی های عمومی دولت پیشتملک املاک و اراضی برای طرح
های عمومی دولت و قانون ( برای طرح12/11/1368های عمومی، عمرانی و نظامی دولت )مصوب و املاک برای اجرای برنامه

 باشند.های عمومی شهرها عنصر قانونی اصلی این کار می( برای طرح1320ها )املاک و اراضی موردنیاز شهردارینحوه تقویم ابنیه 
مالکینی  نماید. بیشترگردند این مشکلات بیشتر بروز میهای زمانی که املاک و اراضی با افزایش قیمت و رونق مواجه میدر دوره

شوند، به دنبال بالا بردن بهای اموال خود ها میرون محدوده طرح مجبور به واگذاری آنکه براثر قرار گرفتن زمین و املاکشان د
گذاری کارشناسان رسمی دادگستری به دلایل همچون عدم تأثیر طرح در قیمت کارشناسی، تعیین باشند زیرا معمولاً قیمتمی

های سدسازی خانوارهای زیادی در اراضی و ای مثال در پروژههاست. برهای مورد انتظار آنتر از قیمتقیمت عادله روز و ... پایین
نمایند که با از دست دادن اموال خود هرگز توان تأمین املاک مشابه را حتی باقیمت بالاتر املاکی سکونت دارند و یا امرارمعاش می

( به ایشان مشکلاتشان را حل 1368انونی لایحه ق 6ماده  1نخواهند داشت و پرداخت تنها پانزده درصد افزایش بها ) مطابق تبصره 
ها، به های حیله گرانه و تقلب ضمن بالا بردن قیمتروش شوند که با توسل بهبین افراد سودجویی نیز یافت مینماید. درایننمی

 .نددلیل وجود مشکلات ساختاری در مقررات قانونی و سعی در دریافت بهای یک زمین در چند نوبت و با بهای گزاف دار
ها در اندرکاران طرحگردد دستها نیز سبب میهای واقعی استملاک طرحاز سوی دیگر عدم برآورد درست و دقیق از هزینه

وجب بینی اعتبار موردنیاز استملاک تأثیر گذارده و خود مها و وسعت کار دچار اشتباه شوند و این امر در پیشبینی درست هزینهپیش
ود اسناد و املاک و عدم وجویژه ادارات ثبتهای مختلف درگیر استملاک بهعدم همکاری بین دستگاهگردد. تشدید مشکلات می

 سازی، خطوطهای بزرگی مانند سدسازی، راهویژه در مناطق دور از شهرها)که اغلب طرحدر تشخیص مالکیت بهته استناد مثب
ها رداریهای اجرایی و شهای مسئولان دستگاهند( و برخورد گاها سلیقهگردگونه مناطق احداث میانتقال آب، برق، نفت و گاز در این

 باشند.های عمومی میهای دیگر تملکت برای طرحگونه اراضی از چالشبا نحوه انتقال مالکیت این

:حقوقی

تنظیم قراردادهای ضعیف و مناقشه انگیز

چارچوب قانونی ضعیف

ضمانت اجرای قرارداد

:تجاری

قابلیت پرداخت توسط عموم مردم 

وضعیت جریان نقدی پروژه 

ریسک قرارداد و عملکرد 

ریسک تقاضا و بازارها 

هزینه های انرژی 

:اعتباری

حساسیت ها و نیازهای محلی

ی ریسک خطا در تعیین صالحیت طرف قرارداد و اعتبار سنج

مدیریت ضعیف محلی

:سیاسی

سلب مالکیت

دخالت سیاسی

و دستورالعمل های جدیداستانداردها

نهادهای شبه دولتی 

اقدامات ذینفعان محلی

کاهش ارزش پول داخلی

ریسک های سرمایه گذاری 
در بخش آب
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. در ابتدای دگردموجب تشدید مشکلات و بروز اختلاف بین دستگاه اجرایی و مالکان مینیز ها طولانی شدن استملاک اراضی طرح
شروع استملاک معمولاً مردم از ابعاد طرح و تأثیر آن بر وضعیت اراضی و املاک منطقه آگاهی ندارند و از طرفی با توجه به تغییرات 

دهد احتمال ورود خسارت به مالکانی که در ابتدای طرح به واگذاری اراضی ناگهانی قیمت اراضی که در مقاطع زمانی روی می
گذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری گونه که گفته شد بر اساس قوانین موجود قیمتنمایند وجود دارد. همانیخود اقدام م

بایست بدون تأثیر طرح انجام شود، معمولاً با اجرای طرح و در بسیاری موارد حتی پیش از پایان نهایی طرح با توجه به حجم می
 سازی بهای املاک وهایی مانند سدسازی و راهموجب اجرای طرحبهبود شرایط منطقه بهشده برای طرح و نیز گذاری انجامسرمایه

ن در طرح مجبور شانماید. در این هنگام مالکانی که به دلیل قرار گرفتن اراضیاراضی منطقه تحت تأثیر طرح تغییرات فاحشی می
آورند. زیرا با توجه به همکاری مناسبی به عمل نمینمایند و در مراحل استملاک ها هستند احساس غبن میبه واگذاری آن

رفته را نخواهند داشت. ممکن است برعکس این حالت گذاری اراضی بدون تأثیر طرح امکان جایگزین نمودن املاک ازدستقیمت
اهش یابد ای کمنطقهکننده مطلوبیت های آلودهها مانند ساخت کارخانهصورت که به دلیل آثار نامناسب برخی طرحنیز رخ دهد به

ی گویی با نهادهااندرکاران طرح در پاسخدستطقه خواهد بود و مشکلاتی را برای گذاری بالاتر از بهای مندر این صورت قیمت
بایست استملاک اراضی طرح را بلافاصله پس از تصویب نهایی آورد. برای گریز از این پیامدها مقررات میبازرسی به وجود می

های اجرایی نیز پیش از شروع عملیات اجرایی استملاک را تکمیل و با محصور نمودن اراضی ح الزامی نمایند و دستگاهمطالعات طر
نیز متناسب  نویسی سالانهبایست در مقررات بودجهها را تثبیت نمایند. البته برای رسیدن به این مهم میشده برای طرح آنخریداری

 [12]ل آید. با این تغییرات اصلاحاتی به عم
 گذاری گذاری و نقشه جامع سرمایهپیچیدگی قوانین و مقررات و نبود پنجره واحد سرمایه -4

ها و روشن شدن فرایندها را گذاریتفصیل، موضوع تسهیل در سرمایهبه 44های اصل قانون اجرای سیاست 2اگرچه مفاد ماده 
های مختلف گذاری در بخشحتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام به انتشار مجلدهای راهنمای سرمایه موردتوجه قرار داده و

های متفاوت در محتوای این فرایندها و نیز نبود ساختاری برای انجام فرایندهای بینی وضعیتنموده است، اما به دلیل عدم پیش
ها در این مورد، نبود پنجره واحد برای پاسخگویی و ترین نارساییی از مشخصیک .ها عموماً با چالش روبروستمذکور، اجرای آن
گذاران وارد شود تا سرمایههای متولی در ساختار جذب سرمایه هست.این امر موجب میگذاران و نیز بخشراهنمایی سرمایه

هرچند تعریف مشخصی برای پنجره واحد وجود ندارد [1]ای مختلفی روبرو شوند. های اداری شده و با برخوردهای سلیقهوخمپیچ
تمام  سازد ،نامید، چنین سیستمی صاحبان سرمایه را قادر می "گذاریای برای تسهیل سرمایهایده"را  توان آن، اما درمجموع می

جا د یا یک محل ارائه و مجوزهای لازم را در همانگذاری خاص به یک واحاسناد قانونی را در خصوص انجام یک نوع سرمایه
گذاران پس از ورود به سیستم پنجره واحد )فیزیکی یا الکترونیکی( با ایجاد کاربر جدید و ثبت دیگر سرمایهعبارتدریافت نمایند. به

ترین های مختلف و در کوتاهاهمشخصات حقیقی و یا حقوقی خود و فرآیند موردنظر قادر خواهند بود بدون مراجعه حضوری به دستگ
گذاری و کارآفرینی که زمان مجوزهای لازم را کسب کرده و در جریان پیشرفت فرآیند کار قرار گیرند. در پنجره واحد سرمایه

فع رگذاران داخل و خارج و بررسی و رسانی مناسب به سرمایهباهدف کمک به توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال مولد و پایدار و اطلاع
طور مستمر تا حصول نتیجه پیگیری گذاران بهگردد، امور اجرایی مربوط به سرمایهگذاری طراحی میموانع و تسهیل امر سرمایه

ن های اطلاعاتی بیگذاری قابلیت دستیابی و پردازش اطلاعات را ارتقاء بخشیده، جریانعلاوه پنجره واحد سرمایهشود. بهمی
شود. حذف رویه موازی کاری ، سرعت در های دولتی میسهیل کرده و موجب هماهنگی عملکرد سیستمگذار و دولت را تسرمایه

های گذاری و ارتباط بیشتر بین دستگاهزمان صدور مجوز و کوتاه کردن مسیر اخذ مجوزها، کم کردن مراجعات متقاضیان سرمایه
نک اطلاعاتی و شفافیت وضعیت برگزاری مناقصات از مزایای وکار و بامرتبط، دسترسی آسان به اطلاعات جامع مربوط به کسب

گذاری در سطح ملی و استانی با توجه کند که نقشه جامع سرمایهاندازی پنجره واحد هست. اما پنجره زمانی موفق عمل میراه
توان زمان اخذ مجوز میوقت با ایجاد پنجره واحد مقتضیات و شرایط جغرافیایی و فرهنگی و اجتماعی هر منطقه تهیه شود آن

 ها و نهادها مربوطه باشد و درهای اطلاعاتی از هریک از سازمانگذاری را بسیار کوتاه کرد. این نقشه باید حاوی لایهبرای سرمایه
ین وکار از اگذاری و بهبود فضای کسبروز شود، درنتیجه باعث سرعت عمل چشمگیری در سرمایهزمان مشخصی نیز بهمدت

د و کارایی تر کرها را کاهش داد، شرایط را رقابتیتوان هزینهگذاری میشود . با اصلاح قوانین و تدوین نقشه جامع سرمایهیمنظر م
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نشده باشند که هنوز قوانین اصلاحنیاز این مهم صرفاً ایجاد پنجره واحد نیست زیرا درصورتیسرمایه را درنهایت افزایش داد اما پیش
ها پشت این پنجره خواهند ماند. رصد و پایش قوانین و مقررات ، تدوین نقشه جامع نشده باشد، سرمایهنو نقشه جامع تدوی

تواند باعث افزایش مستمر و پایدار مشارکت گذاری در صنعت آب و فاضلاب کشور میگذاری و ایجاد پنجره واحد سرمایهسرمایه
 [13] های صنعت آب و فاضلاب شود.بخش خصوصی در پروژه

 چالش مدیریت دولتی و غالب بود نگاه تأمین مالی به بخش خصوصی -1

ریزی کلان ریزی، مدیریت و نظارت بر صنعت آب و آب فا در ایران یکی از وظایف اصلی و حاکمیتی وزارت نیرو است برنامهبرنامه
 های آبیاریو استحصال منابع آب و همچنین انتقال آب و اجرای شبکه سازیهای ذخیرهصنعت آب کشور ، راهبری و اجرای طرح

ت بر عهده وزارها و وظایفی است که در این بخشها ازجمله فعالیتو زهکشی، نظارت بر بخش آب و فاضلاب کشور و اجرای طرح
ی، ه وزارت نیرو و در چهار سطح حاکمیتتوان در زیرمجموعشده است. ساختار مدیریتی صنعت آب و فاضلاب ایران را مینیرو گذاشته

ای تعریف کرد. در ساختار فعلی صنعت آب و فاضلاب کشور فعالیت یک معاونت از پنج معاونت وزارت مدیریتی، عملیاتی و منطقه
یافته و دو شرکت مادر تخصصی نیز در زیرمجموعه وزارت صورت اختصاصی به حوزه حاکمیتی آب و فاضلاب اختصاصنیرو، به

های تدارند. شرکهای فاضلاب کشور را بر عهدهسازی و مدیریت منابع آب و نظارت بر اجرای طرحنیرو تصدی مدیریت کلان ذخیره
 پردازند. بر اساس ساختار وزارتصورت مجزا به مدیریت این دو بخش میمدیریت منابع ایران و مهندسی آب و فاضلاب کشور به

هایی مانند احداث سدهای بزرگ، صورت تخصصی در حوزهیز در سطح عملیاتی و اجرایی بهنیرو چند شرکت و سازمان دیگر ن
تواند موجب افزایش توان اجرایی و کنند. این رویکرد مدیریتی میبرداری از سدها و ... فعالیت میانتقال آب، مدیریت و بهره

ای و صورت منطقهشرکت نیز به 114تی صنعت آب کشور ها شده است. . در آخرین سطح از ساختار مدیریمدیریتی در این حوزه
ند . پردازهای مادر تخصصی دوگانه صنعت آب به ارائه خدمات در مناطق مختلف کشور میعنوان زیرمجموعه شرکتاستانی به

نعت آب یریتی صهای ساختار مدها و تمرکززدایی برای انجام عملیات و ارائه خدمات یکی از ویژگیتفویض اختیار به این شرکت
های گذاران بخش خصوصی در ساختار مدیریتی صنعت آب در هر یک از شرکترود جهت ارائه خدمات به سرمایهایران به شمار می

های عملیاتی یک دفتر ویژه دایر شده است. این دفترها موظف  به ارائه خدمات تخصصی ها و سازمانمادر تخصصی و شرکت
گذاران به اطلاعات و ارائه خدمات مشاوره موردنیاز عالیت خود، همچنین ایجاد سهولت دستیابی سرمایهگذاری درزمینه ی فسرمایه
ه گذاران، یک دفتر نیز در سطح وزارتخانسازی درگاه ارائه خدمات و اطلاعات به سرمایهپردازند. در راستای یکپارچهگذاران میسرمایه

گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق دایر شده است. این دفتر ی با عنوان دفتر سرمایهریزی و اقتصادو در ساختار معاونت برنامه
ن فرآیندهای گذاری و تبییشناسی سرمایهگذاری، آسیبهای سرمایهگذاری نظیر توسعه مدلضمن بررسی مسائل حاکمیتی سرمایه

این ساختار که روی  [14] کند.آب و فاضلاب را فراهم میهای صنعت گذاران با سایر بخشگذاری، امکان ارتباط سرمایهسرمایه
هایی نیز داشته است اما بخش خصوصی قائل است که ساختار دولت در پاسخگویی رسد و موفقیتکاغذ تقریباً مناسب به نظر می

داده شد، مدیریت کلان و عمومی بخش آب در طور که توضیح گذاران بخش خصوصی چابک نیست. همانبه نیازهای سرمایه
ضوری پررنگ ها نیز حکشور ما مثل بسیاری از کشورهای دیگر با دولت است،با این تفاوت که دولت تا اجزای بسیار کوچک فعالیت

رای ختلف در اجهای متناسب از روشها و اعتبارات این بخش در اختیار دولت است، دولت بهبا توجه به آنکه مدیریت بودجه .دارد
های جدیدی مثل های سنتی پیمانکاری استوار است و دولت از روشها عمدتاً بر همان روشکند. اما این روشها استفاده میطرح

BOT کمبودهای جبران برای صرفاً دیگر دولتعبارتبه .نباشد میسر برایش سرمایه تأمین عملاً که کندمی استفاده مواردی در تنها 

آنکه در بسیاری از کشورهای جهان به دلیل رود، حالمی هاطرح اجرای برای گذاریسرمایه جدید هایروش سمت به خود ایبودجه
های فراوان صنعت آب و فاضلاب، پارادایم حاکم برافزایش مشارکت بخش خصوصی در صنعت آب پارادایم رونق و بهبود پتانسیل

ها در صنعت آب حال این ساختار انجام کار و پروژهبااین. برداری صرف از پروژهبهره وکار است نه صرفاً تأمین مالی وفضای کسب
آب فا  های صنعتگری و کارفرمایی دارد و بروکراسی حاکم بر آن حتی باعث شده است فرصتو فاضلاب که دولت نقش تصدی

 ن کشور و خلط وظایف حاکمیتی و غیر حاکمیتیهای اشتباه را نیز به خاطر مسائل کلاخوبی تشریح نشود و جلوی برخی راهبه
مدتاً گذاران عسازی دارند، در حال حاضر سرمایهگذاران، نیاز به فرهنگتواند بگیرد. از طرف دیگر ابتدا دولت و بعد سرمایهنمی

ها پروژه ن مالیشده در راستای مشارکت بخش خصوصی در تأمیهای اعمالهمان پیمانکاران دولتی  هستند که مطابق با سیاست
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 [15] اند.گذار در کنار خود نیز روی آوردهاند و به جذب سرمایهرویکردشان را عوض کرده
 چالش ابهام و یکپارچه نبودن ساختار صنعت آب و فاضلاب -2

زیر نظر وزارت جهاد  1324در سال « های آب و فاضلاب روستاییقانون تشکیل شرکت»روستایی که بر اساس  های آبفاشرکت
های جهاد سازندگی و کشاورزی مقرر گردید سایر قانون ادغام وزارتخانه 2ازآن بر اساس ماده کشاورزی تشکیل گردید و پس

وزیران هیئت 26/4/81وزیران اجرایی گردد. بر این اساس با مصوبه واگذاری توسط دولت بررسی و با تصویب هیئتوظایف قابل
ت آب و فاضلاب روستایی از وزارت جهاد کشاورزی انتزاع و به وزارت نیرو ملحق گردید . شرکت مذکور ازنظر ساختاری کاملًا شرک

ها سازی در این شرکتسوی خصوصیگونه اقدام مؤثری جهت حرکت بهسهام آن متعلق به دولت است که هیچ %100دولتی و 
تشکیل «  1367های آب و فاضلاب مصوب قانون تشکیل شرکت» ه بر اساس های آبفا شهری کانجام نیافته است . شرکت

هاست و به نحو غیردولتی تشکیل گردیدند. تبصره این ماده به وزارت نیرو آن اصل بر غیردولتی بودن آن 3گردیدند مطابق ماده 
 های آبفا ملاحظهترکیب سهام شرکتهایی را طبق شرایط خاص به نحو دولتی ایجاد نمایند . باملاحظه اجازه داده که شرکت

 48تا  46عنوان یک موسسه عمومی غیردولتی است . ها بهها متعلق به شهرداریسهام این شرکت ٪ 47تا  40شود که بین می
های متعلق به شرکت ٪6تا  4ها متعلق به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به نمایندگی از دولت و حدود سهام شرکت ٪

ه خود هاست کجز سهام دولت ، اکثریت سهام بخش غیردولتی متعلق به شهرداریشود که بهذاری است. لذا ملاحظه میگسرمایه
 [16] باشند.یک موسسه عمومی و به نحوی ازنظر ساختار سیاسی وابسته به دولت می

که خصوصی بودن یک تعریف قانونی و ها مطرح است درحالیهای آبفا همواره بحث از خصوصی بودن این شرکتدر شرکت
مشخص ندارد بلکه مجموعه اقدامات و ساختار و نحوه عملکرد یک موسسه است که خصوصی بودن آن را نشان خواهد داد. بخش 

اشی از ها واگذارشده که این نهای آب و فاضلاب به شهرداریهای آبفا بر اساس قانون تشکیل شرکتعمده سهام شرکت
ها( ی ) شهرداریرساننهاد جدید ، متولی قدیم آبسازی نبوده بلکه در اثر اجرای قانون مذکور و تغییر متولی و تشکیل یکخصوصی

قانون اساسی واگذاری و  44های اصل مانده است . لازم به ذکر است بر اساس قانون اجرای سیاستدار باقیعنوان سهامبه
قانون اساسی  44های اصل قانون اجرای سیاست 6شده است . ماده بینیت عمومی غیردولتی نیز پیشسازی برای مؤسساخصوصی

و اصلاحات بعدی آن و  1366( قانون محاسبات عمومی مصوب 6نماید: مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده )نیز تبیین می
/( سهم بازار هر کالا و یا 40موع حداکثر تا چهل درصد )ها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجهای تابعه و وابسته آنشرکت

اب های آب و فاضلعنوان نهادهای عمومی غیردولتی در بیشتر شرکتها بهخدمت رادارند. با توجه به اینکه در حال حاضر شهرداری
و فاضلاب واگذار شود. از  های آبها در شرکتباشند، احتمالاً باید بخشی از سهام شهرداریدرصد می 40دارای سهام بیش از 

های آبفا واگذار گردد ، بازهم بر اساس قانون ها تا حدود قانونی و سهام دولت در شرکتطرفی حتی در فرضی که سهام شهرداری
ها بر عهده شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور خواهد بود که یک شرکت های آبفا مدیریت کلان این شرکتتشکیل شرکت

های سرمایه پذیر خواهد بود و به نظر ها کمتر از سایر بخشگذار جهت ورود به این مدل شرکترغبت سرمایه دولتی است . لذا
شود که ه میطورکلی ملاحظسازی در صنعت آب و فاضلاب بایستی با تغییراتی در حوزه قانونی همراه باشد. لذا بهرسد خصوصیمی

( قانون محاسبات عمومی شرکت دولتی واحد سازمانی 4صی. مطابق ماده  )باشند نه خصوهای آبفا شهری غیردولتی میشرکت
حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و صورت شرکت ایجاد شود و یا بهمشخصی است که با اجازه قانون به

 گذاریت تجاری که از طریق سرمایهدرصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرک 60شده باشد و بیش از شرکت دولتی شناخته
 شود.های دولتی است شرکت دولتی تلقی میسهام آن متعلق به شرکت %60های دولتی ایجاد شود مادام که بیش از شرکت

سرمایه یا سهام آن متعلق به دولت یا شرکت دولتی باشد. روش و  ٪60که شرکتی دولتی باشد ابتدا باید بیش از بنابراین برای این
ار تشخیص منزله خط کش و معیکه شرکتی دولتی است یا خیر، استفاده از همین تعریف قانونی است و این ماده بهلاک اصلی اینم

های دیگر در آن سهامدار باشد در صورتی ماهیت شرکت است. در این خصوص باید توجه داشت که چنانچه هر شرکتی که شرکت
سهام سهامداران متعلق به دولت یا شرکت دولتی باشد . مفهوم مخالف ماده مذکور  %60تواند دولتی تلقی شود که بیش از می

هایی سهام آن متعلق به شخصیت ٪60نماید . به عبارتی شرکت غیردولتی شرکتی است که بیش از شرکت غیردولتی را تعریف می
و یا بنیاد مستضعفان . امروزه با گسترش نیازها و  هامثال مؤسسات عمومی غیردولتی مانند شهرداریعنوانغیر از دولت باشد . به
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ت بایسها میها را مسئول اداره و ارائه کلیه خدمات عمومی دانست. امروزه این اصل که دولتتوان دولتخدمات عمومی دیگر نمی
اصل کند، داده است. یکی دار انجام خدمات عمومی باشند جای خود را به این اصل که دولت باید از انجام خدمات اطمینان حعهده

های غیردولتی کنند محول ساختن این امور به سازمانی آن از ارائه خدمات اطمینان حاصل میوسیلهها بهاز طرقی که دولت
مومی ی عمنظور انجام خدماتی که جنبهباشند که بهها میهست. مؤسسات عمومی غیردولتی در کشور ما نیز ازجمله این سازمان

یل های عمومی تشکاند. لذا هرچند که این مؤسسات دارای استقلال مالی و مدیریتی هستند اما ذاتاً جهت فعالیتجادشدهدارند ای
های آبفا ها اصولاً جنبه انتفاعی و سودآوری ندارد. پس حضور این نوع مؤسسات در ترکیب سهامداران شرکتشوند و فعالیت آنمی
سازی با موفقیت همراه سازی نخواهد بود زیرا هنگامی خصوصیهای خصوصیی سیاستعنوان بخش غیردولتی ، در راستابه

گذار بخش خصوصی با ورود سرمایه به شرکت به دنبال سودآوری و کسب منفعت برای شرکت و تبعا برای خواهد بود که سرمایه
 [] خود باشد.

 تضمینی سیاست خرید ویژه درو تردید در پایبندی دولت به تعهدات بهچالش ضعیف بودن تضامین دولتی  -9

بالایی  گذاریهایی که ریسک سرمایهگذاران در بخششده برای جذب سرمایهعنوان یک روش شناختهخرید تضمینی محصول به
هایی را نیز در مبحث ششده و گشایشود. این سیاست چند سالی است که در بخش آب نیز مورد عمل واقعدارند شناخته می

 .گذاری بخش آب ایجاد نموده استسرمایه
یرها تدریج و به دلیل تأخگذاری بخش آب، بهدهنده ریسک سرمایهعنوان عاملی مشوق و کاهشهمه، کارکرد این تضمین بهبااین

 .تهایی مواجه شده اسموقع اعتبارات این بخش، با چالشهای بخش دولتی در تخصیص بهو بدقولی
گذار، که یابد چراکه تأخیر در پرداخت به بخش خصوصی سرمایهها در اقتصاد تورمی کشور ما نمود بیشتری نیز میاین چالش

 .دهدالشعاع قرار میگذرد، ارزش پول و نقدینگی آن را تحتگاهی حتی از چند ماه و سال نیز می
أمین های اخیر درزمینه ی تو مشکلاتی که بخصوص در مهروموماز طرفی وابسته بودن خرید تضمینی به تعهدات بودجه دولتی 

ها و فروش نفت به وجود آمده است، عملاً سطح اثرگذاری تضمین خرید های تحریمای کشور ناشی از محدودیتاعتبارات بودجه
 [] گذاری بخش خصوصی در آب، کاهش داده است.محصول را در ایجاد جذابیت برای سرمایه

 چالش فقدان رویکرد مشخص در زمینه خصوصی سازی صنعت آب علی رغم وجود سیاست بالادستی -1

یافته و مشخصی برای اداره صنعت آب و فاضلاب وجود دارد و امور آب و فاضلاب طورکلی در بسیاری کشورها ساختار سازمانبه
ها از حیث دولتی، تعاونی یا خصوصی بودن مشخص است، حداقل سه آن در نقاط مختلف بر عهده نهادهایی است که ماهیت

 توان مورد شناسایی قرارداد:الگوی کلی برای نشان دادن سیاست یک کشور نسبت به  مشارکت بخش خصوصی را می

 ها از بخشکند و تنها را کاملاً حفظ میالگویی که بر دولتی و عمومی بودن صنعت آب و فاضلاب تأکید دارد و مالکیت -
بردار هرهعنوان بکند که البته در کشورهای مختلف میزان مشارکت بخش خصوصی بهبردار استفاده میعنوان بهرهخصوصی به

 نیز متفاوت هست.)این الگو یکی از فراگیرترین الگوهای مدیریت خدمات آب و فاضلاب است.(

بخش  های مالکیت و مدیریتنمودن بیشتر ضوابط و چارچوبسازی کامل صنعت آب و فاضلاب و پیاده الگویی که بر خصوصی -

 .شده استصورت نسبتاً کامل به اجرا گذاشتهخصوصی تأکید دارد. این الگو در حال حاضر فقط در انگلستان و ولز به

طه را در حی ها تأکید داشته و عملاً امور آب و فاضلابالگویی که بر استفاده حداکثری از نهادهای محلی و بخصوص شهرداری -

 [] های بخش خصوصی مختارند.ها در استفاده یا عدم استفاده از ظرفیتها تعریف نموده و شهرداریوظایف شهرداری
تی یسپاری یا سپردن بخشی از مدیریت آب به بخش خصوصی زیاد صحبت شده است، اما به دلیل ماهیت حاکمهرچند که از برون

ش دهد، زمانی بخبخش آب، همواره سپردن کار به بخش خصوصی با ملاحظات زیادی روبروست. اگرچه سابقه تاریخی نشان می
شد، اما درگذر زمان بخش دولتی جایگزین برداری میها احداث و بهرهتوجهی از ابنیه اساسی آب توسط مردم و با هزینه آنقابل

رغبت بخش خصوصی درزمینههای مختلف مدیریت منابع آب را در برداشته است. اگرچه  بخش خصوصی شده است. این امر عدم
 شده است :ابلاغ 3/11/1327های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در موضوع آب که در تاریخ طبق سیاست

 آبریز کشور هایایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب بر اساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضه 
 وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آبارتقای بهره 
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 افزایش استحصال آب و به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیرطبیعی آب در کشور از هر طریق ممکن 

 های آبیاری و تجهیز و داری، و شبکهخیزداری، آبخوانهای سد، آبمنظور رعایت تناسب در اجرای طرحتدوین برنامه جامع به
رمتعارف و های غیسالی و پیشگیری از سیلاب و بازچرخانی و استفاده از آبتسطیح اراضی و حفظ کیفیت آب و مقابله با خشک

 برداریارتقای دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهره

 [19] د و اولویت استفاده از منابع آب مشترکشوهایی که از کشور خارج میمهار آب 

های شده است و  ظرفیتخوبی تفکیکگیری نظام بههای کلان موردتوجه و جهتهای مختلف مدیریت منابع آب ،حوزهزمینه
 های اجرایی ورده است، اما ظرفیتسازی را تجویز کصورت کلان زمینه خصوصیحقوقی و مقرراتی موجود در کشور، غالباً به

ها شکل نگرفته است. البته نگرانی در خصوص آن بخش از تأسیسات دستی در هر یک از حوزهکاربردی تحت عنوان مقررات پائین
آب  بخش ای و اقتصادی درگردد نگرانی از منافع عمومی مردم، مشکلات تعرفههای حاکمیتی برمیو اقداماتی که مستقیماً به جنبه

ای گری بوده و بخش عمدههای تصدیولی در خصوص مواردی که دارای جنبه .حال موردمطالعه هستامری موردپذیرش و درعین
سازی های زیادی در تعابیر خصوصیاز کار نیز در همین بخش هست، واگذاری کار به بخش خصوصی نباید دچار تردید شود. ابهام

گری نیز کاملاً شفاف نشده است. در باور های حاکمیتی و تصدیوجود دارد. مرزبندی فعالیتسپاری ، انتقال و واگذاری و برون
ارفرما پذیری کافی از سوی کطور قبول مسئولیت و ریسکهای بخش خصوصی تردید وجود دارد. همینواقعی کارفرما به توانایی

 [20] بخش خصوصی به وجود نیامده است. گیرد و زمینه کافی برای کمک به توسعه ظرفیت، درمعمولاً صورت نمی

 BOTهای خاص قرارداد خصوصی و ریسک-چالش مخاطرات مشارکت عمومی -3
است. تنوع درروش های  1برانگیزترین تصمیم استراتژیک در انجام یک پروژه، انتخاب سیستم اجرای پروژهترین و چالشمهم

درکنار   .…( وBOO(،واگذاری کامل)BOTی موقت)(، واگذار4EPCو  3DBدوعاملی ) ،DBB)2(عاملی سه اجرایی نظیر: روش
فرد هر پروژه، حضور عوامل مختلف در هر پروژه)کارفرما، مشاور، پیمانکار، ...( عواملی نظیر ماهیت متفاوت و تقریباً منحصربه

در .سازدروژه، حساسیت و اهمیت این انتخاب را بیشتر نمایان میهای مختلف تأمین مالی پها و منافع متفاوت و روشباانگیزه
ه کارگیری دارد آوردهای اجرای پروژه و همچنین تامین مالی که تا کنون در طرح های آبی کشور قابلیت بهجدول زیر انواع روش

 .            شده است
  

                                                           
1 Project Delivery System 
2 Design-Bid-Build  
3 Design-Build 

4 Engineering procurement construction 
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 [21]ر ایران های اجرای پروژه دانواع روش -11جدول 
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EPCorDB,PMC 
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 کارفرما فاینانسر پیمانکار

 BOO,BOT  تلفیقیهایروش
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ولتی و بخش خصوصی، برای ت بین بخش دمد( ، نوعی توافق بلند2PPPخصوصی) -ه عمومیهای تلفیقی یا همان مشارکتروش

با  دمتعد نفعانمات بخش عمومی است. این روش اجرای پروژه با توجه به حضور ذیهای زیرساخت خدیریت پروژهاجرا یا مد
تضمین  ر ابزارهایگذاری موردنیاز و تنوع دن میزان سرمایه، بالا بودی متنوع و بعضاً متضادادها و وظایف قراردها و مطلوبیتگاهیدد

 ودو وج اریبرداث و بهرهمناقصه، طراحی، احد ر فرآیندوره طولانی دهای فنی، دهای خاص پروژه از جنبهگیمنابع مالی، پیچید
 های فراوانی است. گیارای پیچیدی و بعضاً سیاسی، دهای بالای اجتماعی، اقتصادو متنوع، حساسیت دهای متعدریسک

یش اشتباه ببه تر باشندها بسیار زیادکه منافع اجتماعی زیرساختدرصورتی PPP هایاداطلاعات ناقص موفقیت قرارد لیل وجودبه د
ل گذار باید ضرورتاً قبل از پذیرش انواع مشارکت خصوصی یک تحلیسرمایه ولت یا نهاد. بنابراین دشودموفق تلقی می ازآنچه باید،

شارکت که اصلاً انجام این م تا بر اساس آن تصمیم بگیرد اشته باشدی و اجتماعی انجام پروژه داقتصاد ها و فوایدمناسب از هزینه
کیفیت کار شرکت پروژه را افزایش  تواندر طول اجرا می. همچنین نظارت داشته باشدجتماعی ندخصوصی ضرری برای منافع ا

. اما ابزارهای نوین نظارت اردد حاصل از کاهش کنترل وجود« کار آیی»و « منافع ملی»بستان بین  -ه. البته همواره یک بدهدد
شود. مین ها پیشنهادله از این مداستفاد که هزینه اجتماعی بسیار بالا باشدرصورتیطورکلی دبه .مؤثر باشد تواندر این زمینه مید

 خطر ایجاد .سازی قیمت همراه باشدکه با یک سیاست آزاد شد ر صورتی منجر به موفقیت خواهدد PPPهای ادانواع قراردمعمولا 

                                                           
1 Design, Build, Operate & Maintains 
2 Public-private-partnership 
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دارد .علاوه بر این معمولاً  های آب و فاضلاب نیز وجودطرحشدن جنبه و طبیعت عمومی ر بخش خصوصی و فراموشانحصار د
ضوع . این موکنندای را ارائه میههای حقوقی گستردنامهگذاران، تضمین و موافقتها برای حمایت و جلب اطمینان سرمایهولتد

ه با نرخ افزایشی ولت از زمان حال به آیندها دهیدر بلندمدت نیز  انتقال بد .اشتد ها را به همراه خواهدهای پروژهافزایش هزینه
ها رحم طراحی مناسب طر مرحله انتقال و  عدها دن کیفیت زیرساختپایین بود یدها، تهدهیاخت بدر بازپردولت دم توانایی د، عد

 [22] بحران منابع آبی شود نیز از مخاطرات این روش است. یدتواند باعث تشدکه می
ترین روش مشارکت در صنعت آب و فاضلاب کشور خصوصی ، پراستفاده-های مشارکت عمومیعنوان یکی از روشبه BOTروش 

تر است. این امر به پیچیده BOT هایاست . در مقایسه با سایر روش های اجرای پروژه، معرفی و شناسایی عوامل خطر در پروژه
ی وظایفی که توسط یک ارگان دارای امتیاز ی واگذاری امتیاز بهره برداری و گسترهی کار، طول دورهدن حوزهبودلیل گسترده 

  .رسمی است، می باشد
بندی تواند به خطرات توسعه، ساخت و اجرا طبقهتواند توسط بخش خصوصی کنترل شود. این خطرات میخطرات خاص پروژه می

زی ریعه شامل ایراد و نقص در ارائه درخواست برای پیشنهاد دادن پروژه، تأخیر کردن در برنامهی اول خطرات توسشود. در درجه
و تصویب اشکال در ارزیابی اقتصادی، محیطی و یا فنّاورانه و یا رد صلاحیت پروژه توسط ارگان دارای قدرت تعیین رد یا قبول 

ل تر باشد این اهمیت به دلیاست ریسک پیشنهاد قیمت از همه مهمباشد. در میان این خطرات، در این مرحله ممکن صلاحیت می
 .ی پیشنهادی استسازی بستهگذاری در مطالعات مختلف و آمادههای سرمایهکاهش هزینه

های واقعی هست. تأخیر در تکمیل سازی های برآوردی و هزینهخطرات ساخت مرتبط با تأخیر در تکمیل سازی و اختلاف در هزینه
ی خود به برای بازگرداندن سرمایه  BOT هایگذاران پروژهطور مستقیم بر روی درآمدزایی اثرگذار است؛ زیرا سرمایهبه پروژه

ی واقعی و برآوردی نیز ممکن است سودآوری پروژه را تحت تأثیر قرار درآمد ناشی از اتمام پروژه وابسته هستند. تفاوت در هزینه
های دقت در این مرحله موردتوجه قرار گیرد. ریسکوادث غیرمترقبه و آمادگی برای اتفاقات نیز باید بهدهد. علاوه بر این، احتمال ح

ایه های اجرایی با پشده هست. ریسکهای تکمیلهای اجرایی و نگهداری و درآمد ناکافی از پروژهاجرایی مربوط به افزایش هزینه
 :تجاری دارای دو جزء است

 .شودی کامل شده فراهم میعدم اطمینان از تقاضا برای کالا و یا خدماتی است که توسط پروژه ریسک تقاضا ناشی از -
تواند سودمندی پروژه و بقای تواند برای کالا یا خدمات صرف شود و میهایی است که میریسک قیمت که مربوط به هزینه -

 طور مستقیم تحت تأثیر قرار دهد.اقتصادی آن را به
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 BOT [23]راهکارهای مدیریت ریسک قراردادهای -13ول جد

 

 های اجتماعی های سیاسی و حساسیتچالش دخالت-10

های اجتماعی های عموم مردم، حساسیت گروههای آبیاری ازجمله مسائلی است که علاوه بر حساسیترسانی و شبکهآب، آب
 خصوصی بخش ها زمانی که دهد. این حساسیتالشعاع قرار میها را تحتگیرد، چراکه به نوعی منافع آنتفاوتی را نیز در برمیم

 همین .شود او هایفعالیت متوجه است ممکن گردد وآب را بر عهده می گیرد، متوجه بخش خصوصی می بخش در هاییمسئولیت

 .کند ضعیف را این صنعت در حضور برای خصوصی بخش هایانگیزه است ممکن امر
 معمولاً  و در حوزه مسائل نظام حکمرانی آن کشور قرارداد و است استراتژیک موضوعی کشورها، تمام در آب از سوی دیگر موضوع

 دیده رتنظا و مدیریت توسعه، هایحوزه تمام در هاآفرینینقش این .دارند مختلف آن ابعاد در مهمی نقش ارکان سیاسی کشورها

 هم بیشتر رسانیزهکشی و آب و آبیاری هایشبکه درباره را هاتأثیرگذاری کشاورزی و صنعت، این حوزه هایحساسیت .شودمی

های جدید در زنی برای جذب بودجه و همچنین شروع پروژههای نمایندگان مردم چانهکه همواره یکی از دغدغهطوریکند بهمی
بی خود شده است.بطوریکه که میتوان گفت اختلاف قابل ملاحظه میزان بودجه های پیشنهادی توسط این بخش برای حوزه انتخا

 دولت در لوایح بودجه و میزان بودجه مصوب توسط مجلس شورای اسلامی را نمودی از این اتفاق دانست.
عی مواجه است و از طرف دیگر های اجتمااز طرفی با حساسیت کند، کار که بخواهد آب صنعت از هر قسمتی در خصوصی بخش

 [1] .کند ایجاد را هاییچالش برایش تواندمی امر همین با حساسیت نظام سیاسی و
 جمع بندی

 نجاما جهت در لازم ایجاد بستر هدف با نیاز مورد های زیرساخت تامین بالا، اقتصادی رشد به دستیابی عوامل مهمترین از یکی

 انگیزه افزایش و محرک موتور تواند می های زیرساختی حوزه در گذاری سرمایه انجام تردید بدون .است مولد های گذاری سرمایه

باشد. یکی از این حوزه های زیرساختاری که به نوعی محور توسعه و پیشرفت پایدار نیز هست، صنعت آب   اقتصادی های فعالیت
 مختلف های بخش توان از صحیح استفاده و کارآمد مدیریت با دارد ضرورت کشور، در منابع مالی دودیتمح به توجه با و آبفا است.

 بین ارتباط مناسبی و تقویت موجب راهبرد این تا شود برداشته موثر گام مالی منابع تامین در خصوصی و عمومی بخش مشارکت با
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 تجربه .باشد خصوصی و عمومی دولتی، بخش یعنی فرهنگی و عیاجتما اقتصادی، های حوزه اصلی زیگر با و موثر نهاد سه

 برای مالی نوین های شیوه و اصول بر مبتنی کارآمدی قوانین و لازم بسترهای اگر که داده نشان حوزه این در پیشرفته کشورهای
 بخش )دولت، ارکان این بین پایدار ارتباط و تقویت ضمن شود، فراهم خصوصی و عمومی بخش های سرمایه مشارکت و بکارگیری

 و مشخص فرآیندها و سازوکارها ای یک حوزه در اگر .بود هیم خوا مستمر اقتصادی رشد و شکوفایی خصوصی( شاهد و عمومی
 توسعه برای .داشت خواهند حوزه آن در را گذاری سرمایه و حضور به تمایل اقتصادی فعالان باشد، داشته وجود اطمینان قابل و شفاف

 اجرایی ظرفیت و مالی منابع مدیریت، بکارگیری برای کارآمد و لازم اجرایی های رویه و خصوصی، باید سازوکار -مومیع مشارکت

 ایجاد مطلوب کارایی و اثربخشی با خدمات و کالاها تأمین و تولید برای گذاری سرمایه جهت خارجی و داخلی ی غیردولت بخش
 کرد.
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