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 نیسخن آغاز
ست. از گره خورده ا یو خردورز یبا دانائ نیسرزم نیا خی. تارستیشور و تشنه ن یخاک یستهیشا رانیا

 یآرام آب برا تیو هدا زهایآب در آن ها تا قنات ها و کار انیجر ینیب شیباشکوه و پ یها یمعمار

ته اند دانس یم ک،خا نیا اکانی. نافتی نهیزم نیدر ا یآشکار یتوان نشانه ها یم نهیبه یبهره بردار

توان  یرا م یفراوان ی. نمونه هااموزندیرا ب عتیبا طب یآداب دوست دیبا ستنیزنده ماندن و خوب ز یبرا

 یگوال ایمشاغل  دنیبرگز ایشهرها و روستاها و  یمناسب برا یمکان یها تیبرشمرد از انتخاب موقع

مهار و  یابر یقیدق یروش ها یرانیا ساناز آن است ان یحاک یخیتار یها افتهی. میکشت سازگار با اقل

را  یمعن از آن به تمام یانتیص یو بهره بردار ریتلفات و تبخ نیمنابع آب، انتقال آن با کمتر تیریمد

 ینده ابه جا ما یبناها ایتوان موزه  یتوان ادعا کرد نم یکرده و بکار گرفته است. به جرات م یشناسائ

 نیآن باشد. چن تیدر مورد آب و اهم قیانعکاس تفکر عم یبرا ینماداز  یکه ته افتی یرانیاز تمدن ا

 یکم آب ی نهیهز قیو دق قیداشته باشد. لمس عم یادیبن لیدل کیتواند  یتنها م یدرخشان یسابقه 

 .دیکش رونیتوان ب یم خیاست که از گذشته و از دل تار یریتصو نی. ایآب یو ب

 یشود اما م یم افتیملموس از آن در گوشه و کنار  یهم هست که گر چه نشانه هائ یگرید ریتصو

 یو استخوان ها عیوس یها انیاینه چندان دور تصور کرد. درختان خشک، ب یا ندهیآ یتوان آن را برا

 یم محسوب ندینه چندان خوشا یذهن ریتصو نیبارز ا ینمادها یموجودات مرده از تشنگ یبه جا مانده 

شکل  لیدلا نیاز مهم تر یکیآب  یابیکم متیو ق نهینادرست هز کیتوان گفت تفک یشوند. به جرات م

ت برداش ر،یدر چند دهه اخ ،یخیتار یشود. برخلاف آن خردمند یبحران آب محسوب م یها نهیزم یریگ

 متیبا ق یآب یبو  یکم آب ی نهیهز نیب یدار یشکاف معن یریموجب شکل گ متینادرست از مفهوم ق

 نیاطق امن نیتر یبحران نیاست ساکن دهیتفکر موجب گرد نیبر ا یمبتن یگذار متیشده است. ق

 متیمشاهده نکنند. ق متیبحران و کمبود را در ق نیدار از وجود ا یاز نظر منابع آب، علامت معن نیسرزم

 یاستگذاریدر س یجار وندشود و به گمان نگارنده با استمرار ر یشده، م نییتع یهمواره در سطح

د. از بالا باش اریبس یبا فراوان یکالا کیانعکاس ارزش  مت،یهمچنان خواهد شد که انگار قرار است ق

 یامدهایکردند پ یدرک م یخینفعان )که به طور تار یمنابع آب توسط ذ تیریمد یبه جا گر،ید یسو

 تیمالک یه مسئله خواهد کرد(، دولت ها ب دیمنابع آب منافع بلندمدت خودشان را تهد تیریسوء مد یمنف

 ح،یناصح یها استیس ایمقررات ناقص  نیبا تدو یدر موارد ژهیمنابع آب ورود کرده و، به و تیریو مد
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رست، اقدام ناد نیا یها هیکردند. با کمال تاسف، پا یگذار انیتضاد منافع در منابع آب را بن یها هیپا

کن نو اگر نامم یطرح یآن چنان مستحکم شده است که در انداز ن،قر میاز ن شیو در طول ب جیبه تدر

منابع آب  کوچک، یجامعه  کی یکه اقتصاد خوانده باشد و نداند وقت ستیدشوار است. ک ارینباشد، بس

 کیبلندمدت خود قلمداد نکند از  یعامل مشترک در بقا نیرا از آن خود ندانسته و آن را مهم تر یمحل

 ،یکنترل درون یبا ساز و کارها یهم افزائ یبه جا یرونیکنترل ب یاز و کارهاس گرید یسو و از سو

 یجامعه بقا یشده و اعضا دیاز منابع تشد یانفراد شتریبرداشت ب یآن شده باشند، رقابت برا نیگزیجا

در  (یاتم یخانواده  ایکنند. هر کس )شخص  یم یمنفعت کوتاه مدت انفراد یبلند مدت خود را فدا

خوش باشد. مداخلات دولت  یو ... بلکه دم یو چاه آب یلائیخواهد و و یم یکوتاه عمر خود باغ روزچند 

 دهیمخرب آن تمام و کمال د ی مهیناقص که ن یجنس بوده است. دخالت نیها در بازار آب عمدتا از ا

نان . آن چتسپرده شده اس یذهن دولتمردان به فراموش کیتار یآن در گوشه ها دیمف ی مهیشده اما ن

 کارامد از آنان سلب شده شده است. یکنترل زمیمکان کی یساز ادهیو پ یکه امکان طراح

در  هدینادرست، ناکارامد و نسنج یها تیحما یفوق، بنا دادیگذشته و به موازات رو یدهه  نیچند یط

ان سر شدند که با منافع بلندمدت آن قیتشو یگذاشته شد. مردم به رفتارهائ زیمرتبط با آب ن یبخش ها

 یرفا با اتکاباشد، ص هوجود داشت ستمیاکوس رییاز آثار تغ یو جامع قیآنکه درک عم ینداشتند. ب یسازگار

و مهار و انتقال منابع آب را در دستور کار قرار  یکیزیف یهابر سازه یمبتن یتوسعه ،ینفت یبه درآمدها

جام کشاورزان از سم و کود انباشته شد، سران یفاقد کنترل پرداخت شد، انبارها یبانک لاتیگرفت. تسه

 یالگوها نیکه تناسب ب یکرد به طور دایدفاع گسترش پ رقابلیغ یرفتار یو الگوها یسبک زندگ

نشانه  یطیمح نی. در چندی( موجود، دچار گسست گردیانرژ یمنابع آب )وحت تیفیمناسب و ک یرفتار

ز ج یگرید ریبه چه مس یریمس نیشد. چن ابیدر رفتار با منابع آب نا یرانیانسان ا یخردورز یها

 شود؟ یمنابع آب منجر م یرانیو

نکند. به  یآب، ابراز نگران ی ندهیکه از آ افتیتوان  یکشور م نیرا در گوشه و کنار ا یکمتر کس امروز،

احساس  کنترل بحران آب یمناسب برا یو به کار گرفتن ابزارها افتنی یروزافزون برا ازینسبت ن نیهم

 میر تصمد یخردمند به یجز اتکا ستین یزیوجود ندارد و آن چ شتریراهکار ب کیاست  یهیشود. بد یم

 نهیهز ،یقتصادا انیب به منابع آب کشور. تیفیو ک یرفتار یالگوها نیبازگرداندن تناسب ب یبرا یریگ

 دنینوش یبرا یریگ میتصم یمبنا دیشود با یآب متحمل م وانیل کیدر مصرف  قتایکه جامعه حق یا
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 یریگ میتصم یعمر بشر مبنا یاست که به اندازه  یزیهمان چ نیکم تر باشد. ا ای شتریب وانیل کی

رده مدون ک یریگ میتصم یارهایمعقرن است آن را در قالب روابط و  کیاز  شیبوده و دانش اقتصاد ب

 اریدو مع آب، دیتول یارزش افزوده  ای یدر مورد مصرف کننده نهائ ینهائ تیو مطلوب ینهائ نهیاست. هز

دارد،  یتیهو متیروست که اگر ق نیهستند. از هم یریگ میتعادل در تصم یحصول به نقطه  یمهم برا

ز در اقتصاد صحبت ا یفراموش کرد وقت دی. نباستیکارامد عرضه ن یها نهیمستقل از هز تیهو نیا

 نهیاز هز یجزئ زین گریو موارد مشابه د یتبعات اجتماع ،یطیمح ستیز یشود، خسارت ها یم نهیهز

در  یریاندازه گ تیفیک ایآشکار بودن و  یبه اعتبار درجه  یاقتصاد یها نهیهستند. هز یاقتصاد یها

 .رندیگ یها قرار نمنهیگروه هز

اصولا اگر از  است که یمسائل یو بهره ور یابیاشتراک منافع، مبادله، کم ایمنابع، تضاد  تیمالک ساختار

شود  یروست که اگر گفته م نیماند. هم از ا ینم یاز علم اقتصاد باق یزیدانش اقتصاد گرفته شوند، چ

نها ت رفتیپذ دیاعتبار است. با نیبه هم یاست نه مهندس یاجتماع یمسئله  کیآب  یمسئله 

حل مشکلات آب را  یبرا یاقتصاد یابزارها یدرجه کارامد صیمربوطه توان تشخ نیمتخصص

 یر ابزارهامناسب ت یریو بکارگ یمعرف یها نهیاست تا زم یدو سالانه اقتصاد آب بهانه ا کنفرانسدارند.

ی ی مقالاتاین مجموعه شامل چکیدهمطلوب تر از منابع آب فراهم گردد. یبا هدف بهره بردار یاقتصاد

اند. مقالات پذیرفته شده، با عنایت به است که پس از داوری، مورد پذیرش کمیته علمی قرار گرفته

ران اند. فرصت را مغتنم شمرده و از تمام پژوهشگمحورهای کنفرانس، به پنج دسته تخصصی تقسیم شده

ان، مدیران ارشناسو کارشناسانی که با قبول دعوت دبیرخانه کنفرانس، حاصل مطالعات خود را با سایر ک

آید. امیدوارم ضمن تداوم و گسترش ، قدردانی به عمل میذاشتندگو محققان بخش آب به اشتراک 

مطالعات انجام شده، این مجموعه نیز در ارتقاء درک عمومی و حل مسائل بخش آب مفید و موثر واقع 

 شود. 

 کنفرانس یعلم ریدب

 یدریح ومرثیک
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 محورهای کنفرانس

 آب وری بهره و کلان اقتصاد دولت، :محوراول

 ملی  آب حساب های  -

 الگوهای تدوین و استقرار نظام حسابداری ملی آب - 

 تحلیل آثار اقتصادی متقابل آب و متغیرهای کلان اقتصادی - 

 اقتصاد آب و آمایش سرزمین- 

 های توسعه کشورجایگاه اقتصادی آب در سیاست های کلی و برنامه  - 

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

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

 دیپلماسی آب )در چارچوب اقتصاد سیاسی( - 

 

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

 تحلیل اقتصادی نظام های تخصیص آبارزیابی و  - 

 ارزیابی کارایی و بهره وری آب در مصارف مختلف -

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

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

 دل مطلوب نهاد تنظیم مقررات بخش آبم -

 تقویت و توسعه بازارهای محلی و منطقه ای آب -

 تجارت آب ) فیزیکی و مجازی( -

 :آثار متقابل اقتصاد آب و انرژی -

 کارائی نظام جاری قیمت گذاری در بخش آب با تاکید بر ارائه الگوهای نوین قیمت گذاری -

 دت منابع آبچالش بازار رقابتی و حفاظت بلندم - 

 بهره وری بنگاه های زنجیره ی عرضه آب -:

 

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

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

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

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

 :)اقتصادی طرح های آب (تولید، انتقال، توزیع و مصرف-مدل های نوین تحلیل جامع مالی -

 :وین مدیریت دارائی در بخش آبرویکردهای ن -

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

 نقش بورس و بازار سرمایه در توسعه محیط کسب و کار فعالیت های آبی -

 

 مصرف و تقاضا مدیریت آب، اقتصاد  :محورچهارم

، خصوصی تقاضای آب ) تبیین حقوق حقابه بران و بهره برداران، زنجیره عرضه وساختار مالکیت منابع و تاسیسات آبی  -

 ( ...سازی و

 تصادی و ذاتی آب در مدیریت کم آبنقش ارزش اق -

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

 ابزارهای غیرقیمتی در مدیریت عرضه، تقاضا و مصرف آب -

 شناسایی اثر بازگشتی در سیاست های مدیریت مصرفبررسی و  -

  ظرفیت شبکه های اجتماعی و فناوری اطلاعات در اقتصاد آب -

 ابزارهای اقتصادی به منظور کاهش هدر رفت و ضایعات آب -

 آسیب شناسی سیاست گذاری در بخش آب -

 

 زیست محیط و آب اقتصاد  :محورپنجم

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

 :ارزیابی و تحلیل اقتصادی آثار متقابل آب و اقلیم -

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

 بررسی و تحلیل تمایل به پرداخت جامعه برای حفاظت از محیط زیست در بخش آب -

  هاسیاست گذاری و مدیریت زیست محیطی دریاچه ها و تالاب مطالعات موردی برای -

  ارزیابی اثرات اقتصادی آلودگی منابع آب -

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

 راهبری کمیته

 کنفرانس رئیس

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

 

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

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

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

 تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور مادر شرکت اقتصادی ریزی و امورمهندس مسعود خشائی، معاون برنامه 

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

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

 راهبردی کشاورزی و آبمسئول مطالعات راهبردی آب مرکز ملی مطالعات ، اعظم بیکیمهندس  

 

  

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

 

 دبیر علمی

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

 

 یاسلام یمجلس شورا یعیآب و منابع طب ،یکشاورز ونیکمس سیرئ -احمدعلی کیخادکتر  

  ییو دارا یامور اقتصاد ریوز معاون -علی عسکریدکتر  

 استاد بازنشسته دانشگاه شیراز -جواد ترکمانیدکتر  

 هیئت علمی دانشگاه شریفعضو  -سید فرشاد فاطمیدکتر  

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

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

 خبره آب کشور کارشناس -مهندس عباس شفیعی 

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

 هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی عضو -پوردکتر مرتضی تهامی 

  علامه هئیت علمی دانشگاه عضو -جواد خیابانیدکتر  

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

 عضو هئیت علمی دانشگاه تهران -دکتر وحید ماجد 

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

  

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

 دبیر اجرایی

 مهندس اعظم بیکی

 آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز آب راهبردی مطالعات بخش مسئول
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://waterecoconf.awnrc.com/fa/org_chart_page.php?rid=2
http://waterecoconf.awnrc.com/fa/org_chart_page.php?rid=2
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 نایرا اتاق آب و کشاورزی راهبردی مطالعات ملی مرکز کارشناس–نفیسه کریمی 

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

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

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

 سایه ميری علی   ریانآ طيبه

 فرسجادی سيد حسين  اسناوندی اسماعيل

 سيّاری مجيد   اوشنی محمد

 شالپوش شعله  ایروانی سمانه

 شاهرخ نيا محمدعلی   باریکانی الهام

 شریعتمدار محمد حسين  بلالی حميد

 شفيعی عباس   بنی نجار حسنی

 شيرزادی سميه  بيگی سهيلا

 طالب کاشفی بيژن   پاکدل سياوش

 عابدی سمانه  پرتویراد فریبرز

 غزلی اکبرعلی   ترکمانی جواد

 غفاری رضاعلی  ترکمنی مهدی

 فارسی علی آبادی محمدمهدی   تهامی پور مرتضی

 فاطمی سيدفرشاد  جانباز فوتمی حميدرضا

 فکاری سردهایی بهزاد   جزایری آزاده

 کاکی ليلا  جعفری محبوبه

 کشاورز عباس   جعفری سيدعباس

 کهریزی شيلا  بالانجعفری بی بهيه

 کيانی راد علی   جهانی عباسقلی

 ماجد وحيد  حبيبی محمدحسن

 محسنی احمد   حسنوند داریوش

 محمدی دینانی منصور  حيدری کيومرث

 محمودزاده مجيد   حيدریان سامانی شهرام
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 مرسلی ادریس  خداکرمی وحيد

 مروت حبيب   خسروی عبدالرحيم

 مزیکی علی  خشائی مسعود

 ملکيان راحله   دلاور مجيد

 نجفی احمد  دهقانی سانيج حسين

 نعمت الهی زهرا   رفيعی حامد

 نوری ميلاد  روحانی نژاد محسن

 هاشمی گرمدره سيدابراهيم   زهرایی بنفشه
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 ورینشست تخصصی مدیریت مصرف و بهرهمقالات 
 

 

 

 

 

 

 



 چکیده مقالات دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب

11 

ریزی برای اولویتی مغفول مانده برنامهکنترل ضایعات و صادرات آب مجازی؛ لزوم 

 به جای تأکید بر واقعیتی اغراق آمیز
 

 

 2، نرگس شاه نباتی و زهرا کیانی فیض آباد1حامد رفیعی

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

 
 

به سمت مدیریت آب در بخش کشاورزی سوق یافته است  گزارانسیاستراستا تمرکز  های اخیر،در سال
بر بعنوان راهکار مؤثر پیشنهاد شده است. در این میان اتلاف که کاهش صادرات محصولات کشاورزی آبطوریبه

آب بر اثر ضایعات محصولات کشاورزی در مراحل مختلف تولید، فرآوری، توزیع و مصرف واقعیت مغفول  فراوان
رو، در این پژوهش ضمن برآورد مقدار ضایعات محصولات پرتقال، ریزان است. از همینمانده از دیدگاه برنامه

یاز، فرنگی، بادمجان، کدو، پار، گوجهفروت، کیوی، انار، هندوانه، سیب، به، انگور، خینارنگی، لیموترش، گریپ
ان در سال های شهر تهربارزمینی، لوبیاسبز، چغندر، کاهو، کلم، کرفس و سایر سبزیجات در سطح میدان ترهسیب

، میزان آب تلف شده و ارزش اقتصادی آن  برآورد شده است. به منظور تعیین درصد ضایعات محصولات 1391
ح این میادین تکمیل گردید. پس از محاسبه مقدار ضایعات هر یک از محصولات هایی در سطمنتخب، پرسشنامه

منتخب در سطح میادین، آب تلف شده ناشی از این ضایعات نیز محاسبه شد. در گام بعد، باتوجه به ارزش صادراتی 
به هر یک از محصولات، ارزش آب تلف شده و مقدار و ارزش صادرات آب مجازی محصولات مورد نظر محاس

میلیون  291شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که تنها در میادین اصلی تهران، ضایعات آب مجازی بیش از 
محصول منتخب برآورد شد که در مقایسه با کل صادرات آب مجازی این محصولات  22مترمکعب برای تنها 

فتن محصول هندوانه و بدون آن حدود درصد با در نظر گر 11اند(، )که جزو محصولات اصلی صادراتی نیز بوده
باشد. با توجه به نتایج پژوهش، ذکر این نکته ضروری است که صادرات آب مجازی با ارزآوری به درصد می 17

کشور )بویژه در شرایط حاضر ارزی( همراه است و ضایعات آب مجازی نه تنها درآمدی ایجاد ننموده بلکه موجب 
واهد شد. لازم به ذکر است برآورد ضایعات در مرحله توزیع در سطح کشور، از دست رفتن منابع آبی کشور خ

پرداختن به صادرات آب مجازی را موضوعی فرعی جلوه داده و با افزودن ضایعات سایر عمده فروشی های کشور، 
 نها و مصرف، بیش از پیش، ضرورت توجه به ضایعات آب مجازی در مقایسه با صادرات آتولید، خرده فروشی

ه آمیز بها در بخش کشاورزی و غذا به جای توجه اغراقگذاریسازد. در این راستا لازم است سیاسترا آشکار می
های ناشی از صادرات آب به اقدامات عملیاتی جهت کاهش ضایعات تولیدات کشاورزی بویژه در بخش زیان

 توزیع تغییر یابد. 
 

  محصولات کشاورزی، تهران، ایران : آب مجازی، صادرات، ضایعات،های کلیدیواژه
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 تیریمد کردیدر کاهش هدر رفت آب با رو یاقتصاد یابزارها یاثربخش یابیارز

 تقاضا
 

 عابدی سمانه

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

 
هایی که به دنبال آنها ناپایداریها و های فراهم کردن آب، خشکسالیافزایش روز افزون تقاضا و هزینه

ها را به فکر یافتن راهکارهایی برای جلوگیری از هدررفت، کاهش مصرف، استفاده کارا و در وجود دارد، دولت
مدیریت  ای ازمدیریت مصرف، مؤلفهدر این میان  ها، واداشته است.نتیجه ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در حوزه

 که است این بر تلاش این راهبردها، دربر مسائل کاهش تلفات و مصارف غیر ضروری است.  باشد که ناظرتقاضا می
 و همچنین ایتعرفه قانونی، ابزارهای بکارگیری کنندگان،مصرف آگاهی مصرف، افزایش تجهیزات کاهنده از استفاده با

نمایند و همچنین با بهبود راندمان  تبدیل ارزشی یک کالای به مصرفی کالای یک از را آب بهینه، مدیریتی رویکردهای
گیری از ابزارهای اقتصادی حائز در این میان بهرهشود. جلوگیریمنابع،نابودی ایناز هدر رفت ومصرف آب، 

ای از ابزارهای شناسایی و مقایسه مجموعه اهمیت است. لذا پژوهش حاضر به منظور مطالعه تطبیقی برای
علاوه بر آن، با استفاده از مدیریت تقاضای آب و حفاظت از آن انجام شده است.  دراقتصادی و غیر اقتصادی 

رزیابی اارزش اقتصادی کاهش اتلاف آب، به تعیین روش پیمایشی و ارزشگذاری مشروط در قالب الگوی لاجیت، 
هر ش های نوین در کاهش هدر رفت آن توسط کاربران خانگیعوامل مؤثر بر حفاظت آب و پذیرش تکنولوژی

پس از براورد الگوی لاجیت با استفاده از روش حداکثر درستنمایی، مقدار انتظاری تهران، پرداخته شده است. 
ریال برآورد گردید. طبق نتایج،  11732تمایل به پرداخت برای بهبود زیرساختها جهت کاهش اتلاف آب، معادل 

ن اثرات های حفاظتی دولت، بیشتریی با سیاستزیستی، رفتار حفاظتی فردی و آشناینگرانی محیط هایشاخص
را بر تمایل به پرداخت داشته است. همچنین مؤثرترین عوامل تمایل به پذیرش استفاده از تجهیزات کاهنده آب 

 هایهای کارامد آبی و تحصیلات با کششدر داخل منازل به ترتیب به شاخص نگرش در مورد تکنولوژی
زیستی و تحصیلات به ترتیب د. مضاف بر آن، افزایش شاخص نگرانی محیطاختصاص دار 17/4و  14/1وزنی

گذاری در تکنولوژی کارامد آبی در خارج از ساختمان، درصدی تمایل به سرمایه 11/4و  14/1منجر به افزایش 
 شود.می
 

ی و کارامد آب: ابزارهای اقتصادی، مدیریت تقاضای آب، استراتژی قیمتگذاری، تکنولوژی های کلیدیواژه

  هدر رفت آب
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 در کاهش هدررفت و مصرف آب یاقتصاد ینقش ابزارها یبررس

 

 
 3، سهیلا بیگی2، بردیا روغنی1مسعود تابش

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

های فنی، دانشگاه تهران محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده-دانشجوی دکترای مهندسی عمران -2
bardia.roghani@ut.ac.ir 

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

 
 

در بسیاری از کشورهای دنیا، از جمله ایران، رشد جمعیت همراه با تغییرات توزیع ثروت و تهدیدات 
را افزایش داده و  ع آبهای انسانی، رقابت بر سر استفاده از منابدلیل فعالیتبلندمدت ناشی از تغییرات اقلیمی به

ای همنجر به بروز عدم تعادل عرضه و تقاضا شده است. از طرف دیگر، میزان قابل توجه هدر رفت آب در شبکه
استفاده  ای از کشورها، بارو، تعداد فزایندهشود. از همینتوزیع و بدمصرفی آب نیز باعث تشدید این عدم تعادل می

 منظور ارتقایهش هدر رفت آب دارند، چرا که استفاده از ابزارهای اقتصادی بهاز ابزارهای اقتصادی، سعی در کا
است.  WFD (Water Framework Directive) های وری اقتصادی در مدیریت منابع آب، یکی از مهمترین توصیهبهره

 ب توسطهای توزیع و بدمصرفی آدر این مقاله، ضمن تعریف و نحوه محاسبه میزان هدر رفت آب در شبکه
های مالی برای کاهش هدررفت و مشترکین، نقش ابزارهای اقتصادی از جمله قیمت آب و همچنین جریمه

اهش های کای معقول برای فعالیتگیرد. در واقع با صرف هزینههمچنین اضافه مصرف آب مورد بررسی قرار می
 های ظاهریتصادی ناشی از رخداد هدررفتهای اقتوان از تحمیل زیانهای آبرسانی، میآب بدون درآمد در شبکه

د های گرفته شده از عملکرو واقعی در شبکه جلوگیری کرد. علاوه بر تحلیل عملکرد ابزارهای اقتصادی، درس
تواند کمک شایانی به بهبود اثربخشی اصلاح مصرف آب در کشور ایران در آینده سایر کشورها در این حوزه، می

 حفاظت از منابع آبی را نیز افزایش دهد. کند و در عین حال، کیفیت

 
 .: ابزارهای اقتصادی، مصارف آب، هدررفت آب، اصلاح الگوی مصرف، قیمت، بد مصرفیهای کلیدیواژه

  

mailto:bardia.roghani@ut.ac.ir
mailto:beygi@ut.ac.ir
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 رتبه کارایی محصولات زراعی آبی در ایران نییتع

 

 علی شهنوازی
shahnavaziali@gmail.com 

 
 

بندی مناطق و عملکرد و تولید برای ارزیابی و رتبههایی چون در بخش کشاورزی معمولاً از شاخص
ر ای و تولیدی را دها ازآنجاکه تمام ابعاد هزینهشود ولی استفاده از این شاخصمحصولات مختلف استفاده می

و رمنظور رفع این موضوع پژوهش پیشهای کشاورزی ایجاد خطا نماید. بهریزیتواند در برنامهگیرند؛ مینظر نمی
محصول زراعی آبی در بخش کشاورزی ایران  27بندی ها به رتبهستفاده از الگوهای تحلیل پوششی دادهبا ا

ی اطلاعات مربوط شده و دربرگیرندههای وزارت جهاد کشاورزی تهیههای مورد نیاز از آمارنامهپرداخته است. داده
د. در طرف ستانده نیز از سود ناخالص و باشبه بذر، کودهای حیوانی و شیمیایی، سموم، نیروی کار و آب می

های پژوهش نشان داد که اگر هدف هایی برای سودآوری و تولید استفاده گردید. یافتهعنوان شاخصعملکرد به
در زراعت آبی، افزایش سودآوری است در آن صورت کشت سبزیجات، محصولات صنعتی، محصولات جالیزی، 

ترتیب در اولویت کشت قرار داشته ولی چنانچه هدف افزایش تولید کل  ای و غلات بهحبوبات، نباتات علوفه
یزی، ای، سبزیجات، محصولات صنعتی، محصولات جالباشد در آن صورت اولویت باید به ترتیب به نباتات علوفهمی

های مختلف مورد استفاده، شناسایی وضعیت مناسب برای ی مشترک روشغلات و حبوبات داده شود. یافته
صولات با مصرف آب بالا، سویا تابستانه نسبت به سویا بهاره و برنج دانه کوتاه نسبت به سایر انواع برنج در مح

 ها بود.بندیرتبه
 
 

 هامصرف آب، زراعت، تحلیل پوششی داده :های کلیدیواژه
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 رانیا یآب کشاورز یوردر ارتقاء بهره ینقش عوامل اقتصاد

 

 ادریس مرسلی
 معاونت آب و خاک یزیربرنامه کارشناس مسئول

edri1348@gmail.com 

 

 باشند. لذا شناختعوامل اقتصادی یکی از پیشران های راهبردی ارتقاء بهره وری آب کشاورزی مطرح می
شود. در این راستا مقاله تاثیر این عوامل، از الزامات راهبردی جهت مواجه با چالش کم آبی کشور محسوب می

ا های اقتصاد تولیدکشاورزی، به شیوه میدانی و پیمایشی ابتدها و شاخصشناسایی و تعیین مولفهحاضر با هدف 
شاخص را  32مولفه و  1ای و سپس به کمک نظرات اخذ شده از خبرگان، تعداد با مطالعات اسنادی و کتابخانه

ای لیکرت دریافت گزینه 1طیف شناسایی کرده و با ابزار پرسشنامه محقق ساخته، میزان اهمیت آنها را در یک 
سازی معادلات ساختاری به بررسی سوالات، نتایج و فرضیات پرداخته افزارهای آماری و مدلنموده و با کمک نرم

هره وری آب ارتقاء ب»در « اقتصاد تولید کشاورزی»است. طبق نتایج حاصله در یک مدل کلی میزان تاثیر متغیر 
درصد می  11و در یک مدل جزئی و با فرض ثابت بودن سایر متغیرها حدود  درصد 17حدود « کشاورزی ایران
با ضریب « های کشاورزیدسترسی به نهاده»مولفه شناسایی شده در مدل جزئی، مولفه  1باشد. از بین 

اقتصاد »کمترین همبستگی را با  121/2با ضریب مسیر« های تولیدکاهش هزینه»بیشترین و مولفه  912/2مسیر
ص و نیز شاخ« های دارای ارتباط سیستمیارزش تولید محیط»دارند. ضمن اینکه شاخص « د کشاورزیتولی

بیشترین  111/2هر دو با ضریب عاملی « گذاری بخش کشاورزی از کل سرمایه گذاری در کشورسهم سرمایه»
کمترین  111/2املیبا ضریب ع« برداری آبهای مرزی و کشت فراسرزمینیگذاری در بهرهرشد سرمایه»و شاخص 

 همبستگی را به مولفه مربوطه دارا می باشند.
 

 وری آب، کشاورزی، عوامل اقتصادی، معادلات ساختاریبهره :کلیدیهای واژه
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آب  یوربهبود بهره یراهنما هیو ته یورجامع شکاف بهره لیو تحل یبررس

: یها )مطالعه مورددر آبخوان یداریکشاورزان و پا یتوانمندساز کردیبا رو یکشاورز

 (نیدشت قزو
 

 

 بیژن نظری
 )ره( ینیامام خم یالملل نیدانشگاه بعضو هئیت علمی 

nazari.bijan@gmail.com   
 

وری تحلیل سیستماتیک راهکارهای ارتقای بهره "، "تعیین شکاف بهره وری آب"این مطالعه در سه فاز 
درصد  12تا  42وری آب آبیاری در مقیاس دشت بین انجام شد. بهره  "ارائه برنامه بهبود بهره وری آب"و  "آب

درصد از شکاف عملکرد به دلیل   32و  12، 47وری آب برآورد شد. در محصولات گندم، جو و ذرت، پتانسیل بهره
ت درصد از شکاف عملکرد به دلیل مدیری 12و  32، 31تامین نامناسب آب )مقدار، زمان و یکنواختی توزیع( و 

تا  1311وری آب آبیاری در بخش زراعت از سال ناصحیح کاربرد کود در مزارع بوده است. در دشت قزوین بهره
های ( و با اصلاح سامانه74/1kg/m3تا  17/1درصد افزایش داشته است )از  9/4به طور متوسط سالانه  1391

شاورز ضمن کاهش برداشت آب، وجود وری اقتصادی آب و درآمد کآبیاری و الگوی کشت امکان ارتقای بهره
تواند دارد. اگر توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار با کنترل سطح کشت و یا کنترل برداشت آب باشد، می

پذیری راهبردها نیز نشان داد که موانع نهادی و محدودیتهای وضعیت آبخوان را بهبود بخشد. بررسی امکان
وری بهره وری است. با روش ترسیم نقشه راهبردی، راهکارهای بهبود بهرهترین موانع از افزایش اجتماعی اصلی

آب در سه دسته آغازین، واسطه ای و پایانی ارائه شد. از مهمترین تهدیدهای پیش رو در ارتقای بهره وری، افت 
ین ارتقای زکیفی آبخوان و تخریب خاک به دلیل استفاده ناصحیح از پلاستیک در مزارع و از راهبردهای آغا-کمی
ت های حفاظو جلب مشارکت آنان در تشکیل انجمن وریوری آب، آموزش کشاورزان در زمینه آبیاری و بهرهبهره

توان برداشت آب از آبهای زیرزمینی ساله می 11و بهره برداری از آب است. با ارتقای بهره وری آب در یک دوره 
م م م( رساند بدون این که معیشت کشاورزان و اقتصاد  177ریزی )در بخش کشاورزی را به حدآب قابل برنامه

کنترل بر  ریزی چندبخشی وکشاورزی آسیب زیادی ببیند. استفاده از این ظرفیت ارتقای بهره وری نیاز به برنامه
 برداشت آب دارد. 

 

وری آب، تعادل بخشی، الگوی کشت، سامانه های آبیاری، پویایی سیستمبهره :های کلیدیواژه
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 وریهای آب و فاضلاب و بهرهنشست تخصصی شبکهمقالات 
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 یآب و فاضلاب شهر یشرکت ها یوربهره یهاشاخص لیو تحل هیتجز
 

 

 دیا،مسعود خشایی، غلامرضا ابراهیمی و محمد داودآب 1فرسیدحسین سجادی
 h.sajadifar@gmail.com، شرکت مهندسی آب و فاضلاب -1

 
 

های خاص صنعت آب و فاضلاب در های فراوان عملیاتی از مشخصهگذاری کلان و صرف هزینهسرمایه
ی از های کمتولید در بستر مدل هایوری عاملریزی تولید و بهبود بهرهراستای رسالت سازمانی است. برنامه

ها و تامین منابع مالی است. این پژوهش با هدف شناسایی ها، هزینهگذاریهای متداول در مدیریت سرمایهشیوه
ریزی تولید های تولید در راستای برنامهوری کل عاملهای تولید آب شهری و بهرههای عاملو کشش سهم

های تولید )نیروی کار، موجودی سرمایه استفاده از نوع ترکیبی منطبق بر عاملهای مورد انجام شده است. داده
  374های آب و فاضلاب شهری )شرکت 34ی و در محدوده 1311-91ی زمانی و انرژی( و حجم تولید طی بازه

است. نتایج  هداگلاس استفاده شد -مشاهده( بوده و از روش اقتصاد سنجی اثرات ثابت برای برآورد تابع تولید کاب
  21/2ژی  و انر 42/2 ، موجودی سرمایه 32/2نیروی کار  عامل گواه است که در صنعت آب و فاضلاب، کشش

 هایهای تولید در سالوری کل عامل، انرژی و بهرهوری سرمایهدهد که بهرههای پژوهش نشان میاست. یافته
ابزاری  تواند به عنوانهای پژوهش میثابت مانده است. یافته وری نیروی کار تقریباکاهش یافته و بهره 91و  94

ت قرار ی مدیریت ارشد صنعریزی راهبردی تولید مورد استفادهقدرتمند با ضریب اطمینان زیاد در راستای برنامه
 بگیرد.
 
 
های عاملوری کل وری جزئی، بهرههای تولید، بهرهداگلاس، کشش عامل-تابع تولید کاب :های کلیدیواژه

  های آب و فاضلاب شهریتولید، شرکت
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آب و فاضلاب  یعملکرد شرکت ها یابیارز یشاخص ها یبند تیو اولو ییشناسا

 AHPو  BSCاز  یبی: ترکیشهر

 

 طه احمدزاده ،یآباد میمهندس ابراه ،1یمهندس خشائ
 khashaeim@yahoo.com ، شرکت مهندسی آب و فاضلاب -1

 

که  صنعت آب و فاضلاب ژهیدر حال توسعه به و یکشورها عیعملکرد صنا یابیامروز ارز یرقابت طیدر مح
دو چندان  تیاهم یافراد جامعه دارد دارا یو سلامت یستیز طیبر شرا یمیمستق ریتأث ،یافزون بر جنبه اقتصاد

( و از نظر ی)پرسشنامه نظر سنج یدانیو م ایاجرا کتابخانه ثیو از ح یپژوهش از نظر هدف، کاربرد نیاست. ا
در سال  یآب و فاضلاب شهر هایمورد پژوهش شرکت یاست. جامعه آمار یلتحلی – یفیطرح پژوهش توص

 با که است هاشرکت یعملکرد یهاشاخص و هاپژوهش مشتمل بر نسبت نیا یآمار هایاست. داده 1391
شده بندی( رتبهAHP) یسلسه مراتب لیتحل ندی( و فرآBSCمتوازن ) یابیکارت ارز کیاز تکن یقتلفی از استفاده

متوازن  یابیکارت ارز کینگرش تکن 4 انیدر م یداخل یتجار یندهایکه نگرش فرآ دهدینشان م جنتای. اند
هر  ییعملکرد نها یابیبرخوردار است و ارز تیاهم نیآب و فاضلاب از بالاتر هایعملکرد شرکت یابیارز یبرا

 .باشدیعملکرد م یابیبودن ارز یمتفاوت از تک بعد BSC چوبشرکت در چار
 

 یسلسله مراتب لیمتوازن، تحل یابی، صنعت آب و فاضلاب، کارت ارزعملکرد یابی: ارزهای کلیدیواژه
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ه : شبکیفشار شبکه آب بر درآمد مطالعه مورد تیریمد جینتا یاقتصاد یبررس

 شهر سبزوار یآبرسان

 

 ینائیام یاحسان ثابت
 آب وفاضلاب کشور یمهندسشرکت 

ehsansabeti@gmail.com 

 

کشورهای زیادی هدر رفت آب در شبکه آبرسانی را تجربه می کنند در کشورهای در حال توسعه این 
معضل با زیرساختها فرسوده، انشعابات غیر مجاز و منابع آب ناپایدار نیز همراه است. افزایش جمعیت و رشد شهر 

ه اطلاعات مقاله با توجه ب نیدر ا ه در کشورهای در حال توسعه بیش از بقیه نقاط جهان است.نشینی نیز متاسفان
شده اند تا  سهیمقا 1397و شش ماهه اول  1391شرکت در شش ماهه اول سال  انهیمستند مجمع سال یمال

 ایاست  یاقتصاد اتیعمل نیانجام ا ایسوال که آ نیا یشوند و برا ینصب فشارشکن ها بررس یصرفه اقتصاد
چالش مهم به خصوص در  کی یشهر یآبرسان یکاهش نشت در شبکه ها شود. افتی یپاسخ مناسب ر،یخ

لوله در کاهش نشت است.  یاقدام پس از کار گذار نیفشار مهمتر تیریدر حال توسعه است. مد یکشورها
 یرایبس یورود یجود دارد اما به داده هااقدام و نیا یاثر بخش یبررس یبرا یادیز یتجار یابزارها و نرم افزارها

 نیا یمقاله اثر بخش نیرو در ا نیداده ها مشکل است، از ا نیا هیدرحال توسعه، ته یکه در کشورها است ازین
 یرآمدهافشار د تیریکه مد هیفرض نیا یو در راستا نانهیبدب یمتهایاقدام در شهر سبزوار در طول شش ماه با ق

مشاهده شد بدون  انیشد و در پا جامان یمال یدهد و با اطلاعات ساده موجود در صورتها یشرکت را کاهش م
محدود موجود در اقتصاد آب شرب،  یمولفه ها نیفشار و با هم تیریمد یدر نظر گرفتن چرخه کامل اثر بخش

 اقدام مقرون به صرفه است. نیا شود،ینم یو منتج به بهره ور ستیکه عادلانه ن

 

 : مدیریت فشار، نشت، تحلیل اقتصادی.کلیدیهای واژه
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 آب عیتوز ینشت در شبکه ها یسطح اقتصاد نییتع

 

 4، محسن محتشم3یمصلح یمان، ا2زادهیقاض جلیلی محمدرضا ،1قلبخوش یوسفیاحسان 

 

دانشگاه  یست،ز یطعمران، آب و مح یدانشکده مهندس یدرولیکی،ه هایآب و سازه -عمران یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو -1

 khoshqalb@gmail.comتهران،  یبهشت یدشه
 m_jalili@sbu.ac.irتهران،  یبهشت یددانشگاه شه یست،ز یطعمران، آب و مح یدانشکده مهندس یاراستاد -2

تهران،  یبهشت یددانشگاه شه یست،ز یطعمران، آب و مح یآب، دانشکده مهندس -عمران یمهندس یدکترا یدانشجو -3
i_moslehi@sbu.ac.ir  

 Mohtasham@abfamashhad.netدفتر آب بدون درآمد شرکت آب و فاضلاب مشهد،  یرمد -4

 

باشد. دسترسی به آب آشامیدنی و بهداشتی، آب یکی از ارکان اصلی مؤثر در توسعه پایدار یک جامعه می
های توزیع در اختیار سامانهیکی از فاکتورهای تأثیرگذار و مهم در افزایش جمعیت جهانی است که از طریق 

شوند که حائز اهمیت است؛ ها در برخی موارد دچار مشکلاتی میگیرد. اما این سامانهکنندگان قرار میمصرف
 یکشت در ن یاقتصاد یلمطالعه تحل یندر ا ها است.های توزیع، حجم بالای تلفات در آنیکی از معضلات شبکه

 زانیحداقل شبانه، م یانجر یلحاصل از تحل یجهد انجام شد. با توجه به نتا( در شهر مشDMAشده ) یزولها یهناح
 ریمقدار و مقاد ینزده شده است که با استفاده از ا ینمترمکعب در سال تخم یلیونم 77/2 یهنشت موجود ناح

 ی، منحکل ینههز یمنحن 2. شکل یدگرد یینتع یهناح ینا ینشت برا ی، سطح اقتصاد3و  2ارائه شده در جداول 
شکل  ینا یبر رو ین،. علاوه بر ادهدیآب به هدررفته را نشان م یا-یهحاش ینهفعال و خط هز یابینشت ینههز

 یشده است. تفاوت بالا یینمترمکعب در سال تع یلیونم 93/2مقدار  یننشت با کمتر یمحدوده سطح اقتصاد
 یمناسب یتنشت وضع یریتمورد نظر از نظر مد یهکه ناح دهدینشان م یسطح نشت موجود و سطح نشت اقتصاد

با  یهناح یافت. مقدار نشت قابل بازکندیم ییدآن را تأ یزن 11/7( برابر ILIنشت ) یربنائیندارد که مقدار شاخص ز
که با در نظر  باشدیمترمکعب در روز م 1131 یادر سال  رمکعبمت یلیونم 2بدست آمده حدود  یراستفاده از مقاد

 یصرفه اقتصاد یالر یلیاردم 1/22( در حدود یالر 12434 یعنی) 1397تمام شده آب در سال  متیگرفتن ق
 خواهد داشت.

 

 : نشت، شبکه توزیع، حجم تلفات، هزینه کل.های کلیدیواژه
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 آب عیتوز یفشار در شبکه ها تیریمد یتوسعه مدل جامع اقتصاد

 

 ، پوریا سلمانی1یوسفی خوش قلبایمان مصلحی، محمدرضا جلیلی قاضی زاده، احسان 
دانشگاه  یست،ز یطعمران، آب و مح یدانشکده مهندس یدرولیکی،ه هایآب و سازه -عمران یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو -1

 khoshqalb@gmail.comتهران،  یبهشت یدشه

 

باشد توزیع آب میهای های مدیریت نشت در شبکهترین و مؤثرترین روشمدیریت فشار، یکی از کارآمد
توان به های آب و فاضلاب خواهد داشت. از جمله مزایای مدیریت فشار میکه مزایای بسیاری برای شرکت

ها، کاهش تقاضا، کاهش تواتر عملیات کنترل فعال نشت، کاهش نشت از شبکه، کاهش تواتر شکستگی لوله
ه این مقاله توسعه مدل اقتصادی جامع مدیریت کاهش مصرف انرژی، کاهش تماس مشتریان نام برد. هدف از ارائ

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

( واقع در شهر مشهد که در آن فشار ناحیه از طریق DMAده شده در یک ناحیه ایزوله )گیرد. مدل توسعه دا
نصب شیرهای کاهنده فشار مبتنی بر زمان و مبتنی بر جریان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سود 

ریال خواهد بود. میلیون  2994و  1112خالص بدست آمده برای شیر کاهنده فشار زمانی و جریانی به ترتیب 
به ترتیب برای این دو شیر بدست آمد. نتایج این مطالعه به  1/11و  11/7علاوه بر این نسبت سود به هزینه 

مدیران و متخصصان صنعت آب کمک خواهد کرد تا درک جامعی از مزایای اقتصادی مدیریت فشار پیشرفته از 
 بند. طریق نصب شیرهای کاهنده فشار زمانی و جریانی دست یا

 

 : مدیریت فشار، تحلیل اقتصادی، نشت، شبکه توزیع آبهای کلیدیواژه
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 شهر حساس به آب کی یبه سو یگام یآب شهر کپارچهی تیریمد

 

  2امیرحسین عزیزیان ،1گلشن همتی
  golshan_hemati@yahoo.com دانشگاه علامه طباطبایی-کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری-1

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

 

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

ف پذیری شهرها در مدیریت آب شهری تمرکز دارد و به دنبال راه حلی برای گذار از الگوهای سنتی و انعطا
مدیریت آب شهری و دستیابی به الگوهای جدید می باشد. این انتقال نیاز به هماهنگی جنبه های مختلف مانند 

ی جدید مطرح شده در دهه های اجتماعی، نوآوری سازمانی، نوآوری فنی و محتویات محلی دارد. یکی از الگوها
اخیر الگوی شهرهای حساس به آب است که به تعادل بین محیط ساخته شده و طبیعت اشاره داشته و از 

ج بهتر ای برای ارائه نتایکند. این الگو از مدیریت آب به عنوان وسیلههای آبی غیره متمرکز حمایت میسیستم
تواند اهداف حیاتی زیادی را برای زندگی شهری ارائه دهد . برخی از تر است و میاستفاده کرده که عموما وسیع

ادبیات مربوط به مدل مدیریت آب شهری و انتقال به شهر حساس به آب در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته 
های مختلفی در مدیریت آب شهری وجود دارد که جامع نیستند دهد که مدلاست. یافته های تحقیق نشان می

ای هباشد. نقاط ضعف پژوهشو تنها مطالعات اندکی درباره دستیابی  به یک شهر حساس به آب در دسترس می
تواند شکاف این مطالعات را شناسایی و برآورده سازد و راه دستیابی به یک شهر حساس به آب را فراهم قبلی می

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

 

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

 



 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یطيمح ستیو ز یاجتماع یهاجنبهنشست تخصصی مقالات 

 آب اقتصاد
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 برازانکانی یالملل نیتالاب ب یستمیکل خدمات اکوس یبرآورد ارزش اقتصاد

 

 یسیرئ یممحمد ابراهو  1یپور زرند یتهام یمرتض

  mortezatahamipour@gmail.com عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی-1

 

 

ارزشگذاری خدمات اکوسیستم های طبیعی مانند تالاب ها در حفظ و جلوگیری از تغییر کاربری آنها بسیار 
 927موثر است. تالاب کانی برازان یکی از تالاب های اقماری دریاچه ارومیه می باشد که با وسعتی افزون بر 

هد دکیلومتری شمال شهر مهاباد واقع شده است.  این تالاب خدمات اکوسیستمی مهمی را ارائه می 32هکتار در 
گردشگری، زیستگاهی و پناهگاهی و فرهنگی اشاره کرد. برای  -که از جمله آنها می توان به ارزشهای تفریحی

ده اخلی و خارجی و با استفاده از روش انتقال فایاین منظور در این مطالعه بر اساس فراتحلیل مطالعات تطبیقی د
به محاسبه ارزش اقتصادی کارکردهای تالاب مذکور پرداخته شده است. نتایج بررسی نشان داد که ارزش سالانه  

دلار آمریکا می باشد. با توجه به وسعت این  2141خدمات اکوسیستمی در هر هکتار تالاب کانی برازان برابر با 
میلیون دلار برآورد شده است. اطلاعات فراهم شده می  4/2ش خدمات اکوسیستمی آن سالانه برابر با تالاب، ارز

تواند در برنامه ریزی صحیح و کاربرد سایر ابزارهای اقتصادی برای حفظ و احیای تالاب مذکور مورد استفاده قرار 
 گیرد.  

 

 الاب کانی برازان.ارزشگذاری اقتصادی، خدمات اکوسیستمی، ت :های کلیدیواژه
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 یپرداخت ما به ازا یو اقتصاد یاجتماع ،یقانون یچالش ها و امکانسنج یبررس

 استان گلستان یچهل چا لوتیخدمت آب در پا

 

 5، احمدرضا شاهپوری4، خدیجه کیاپاشا3، جلیل کرمی2، داریوش بیات1عباسعلی نوبخت
 های هیرکانیآبخیزداری کشور و مجری ملی پروژه  مدیریت چند منظوره جنگلها، مراتع و معاون امور جنگل، سازمان جنگل -1

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

 آموخته دکتری جنگلداری، دانشگاه تهراندانش – 4
 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران -1

 

در میان انواع خدمات اکوسیستمی، خدمت اکوسیستمی آب به عنوان یکی از منابع طبیعی مصرفی مستقیم 
ر بحث آب یران دو غیر مستقیم به عنوان نهاده تولید محدود و کمیاب بسیار مورد توجه است. با توجه موقیعیت ا

های استان گلستان و حوضه آبخیز چهل چای و از طرفی کاربرد بیش از پیش مکانیزم و با در نظر گرفتن ویژگی
ت های مالی محیط زیسپرداخت به ازای خدمات اکوسیستمی در دنیا به عنوان ابزار مدیریتی کارآمد برای ارزش

زاء اانونی، اقتصادی و اجتماعی اجرایی شدن پرداخت مابههای قکند چالشو اکوسیستم، تحقیق حاضر تلاش می
 ازاء آب در راستایسازی مکانیزم پرداخت مابهخدمت آب را برای منطقه مورد مطالعه بررسی کند و با هدف بومی

 ه موردهای منطقتوسعه پایدار و حفاظت از منابع طبیعی،  راهکارهای کاربردی ارائه دهد. بدین جهت ابتدا ویژگی
مطالعه و مکانیزم پرداخت به ازای خدمت آب در حوزه آبریز چهل چای معرفی شد. سپس چارچوب اجرایی آن 

های پیش روی اجرای مکانیزم شناسایی و معرفی گردید. در نهایت براساس مطالعات کاربردی در بیان و چالش
طالعه حاکم بر ایران و منطقه مورد منقاط مختلف دنیا و منطبق بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و قانونی 
 راهکارهای عملی اجرای پرداخت به ازای خدمت اکوسیستمی آب ارائه شد.

 

 
ازاء خدمات اکوسیستمی،  خدمت اکوسیستمی آب، چهل چای، : الزامات قانونی، پرداخت مابه های کلیدیواژه

 گلستان
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و کاربرد آن در صنعت آب و فاضلاب  دهیفا-نهیهز یابیکربن: ارز یاجتماع نهیهز

 رانیا
 

 2سعود تابش، م1سهیلا بیگی

  beygi@ut.ac.ir های فنی، دانشگاه تهرانآب، دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده-دانشجوی دکترای مهندسی عمران -1
های فنی، های عمرانی، پردیس دانشکدهی مهندسی و مدیریت زیرساختاستاد دانشکده مهندسی عمران و عضو قطب علم -2

 mtabesh@ut.ac.irدانشگاه تهران )نویسنده مسئول( 

 

گیری است. از های تصمیمترین فعالیتها برای یک پروژه مهندسی یکی از حیاتیمقایسه و ارزیابی گزینه
کند. در توجیه اقتصادی کاهش مصرف ن ایفا میهای ممکرو، اقتصاد طرح نقش مهمی در ارزیابی گزینهاین

کند: ای تولید شده در چرخه انرژی، بررسی و تعیین دو عامل زیر رکن اساسی را ایفا میانرژی و گازهای گلخانه
های مطالعات و تجهیزات کاهنده مصرف انرژی و ارزش برق به منظور محاسبه ارزش انرژی الکتریسته کل هزینه

ای برمبنای مطالعات اجتماعی در زمینه برآورد سود حاصل از کاهش نه کاهش گازهای گلخانهذخیره شده و هزی
ای زمانی اقتصادی است که میزان ای. انجام اقدامات به منظور کاهش انرژی و گازهای گلخانهگاز گلخانه

تر باشد. هدف این کم ایهای پرداختی جهت این امر از درآمدهای ناشی از کاهش انرژی و گازهای گلخانههزینه
ب های آای و بررسی تاثیر آن در طرحتحقیق مطالعه همه جانبه بر روی مبحث مصرف انرژی و گازهای گلخانه

و فاضلاب ایران است. در ادامه راهکارهای کاهش مصرف انرژی در صنعت آب و فاضلاب ارائه شده و تحلیل 
های ه هزینهفایده ب -دهد تحلیل هزینه ته است. نتایج نشان میفایده آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرف -هزینه 

های اجتماعی عدم ای بسیار حساس بوده و عدم در نظرگیری هزینهاجتماعی کاهش تولید گازهای گلخانه
ماعی های اجتفایده بدون در نظرگیری هزینه -دهد. لذا در صورتی که تحلیل هزینه سودآوری طرح را نتیجه می

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

 

و  فایده، صاانعت آب -هزینه اجتماعی کربن، نرخ تنزیل اجتماعی، تحلیل اقتصااادی هزینه :کلیدیهای واژه

 فاضلاب ایران

  

mailto:beygi@ut.ac.ir
mailto:beygi@ut.ac.ir
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 رانیدر ا یتجارت آب مجاز یستیز طیو مح یاقتصاد یجنبه ها

 

 یانهمت یبافر
 یدارو توسعه پا یستز یطپژوهشکده مح

far.hematian@gmail.com 
 

خیر، ی اهاسالکشور ایران افزایش فزاینده تقاضای آب در  ازجملهخشک اقلیمی یمهندر مناطق خشک و 
 تغییرات اقلیمی، این محدودیت براثرشود که یمبینی یشپبا محدودیت عرضه این منابع همراه بوده است و 

ایط ، وضعیت آبی کشور ایران را با شرهابارشتوزیع ناهمگون  علاوهبهعرضه در آینده شدیدتر نیز شود. این موارد 
ای مواجه کرده است. آب منبعی طبیعی و اساسی برای توسعه انسانی و محیط زیست به شمار می رود. یچیدهپ

و حتی در سطح مناطق مختلف جهان دارای توزیعی نامتوازن است. استفاده از دسترسی به آب در سطح کشورها 
آب دارای اثرات اقتصادی و محیط زستی مختلفی است که این اثرات با توجه به منطقه جغرافیایی متفاوت است. 

آب  فدر مطالعه حاضر ضمن بررسی وضعیت منابع آب ایران از منظر محیط زیستی و مدیریتی، ارتباط بین مصر
و سیستم های اقتصادی شرح داده شده و ضمن بررسی بهره وری آب در ایران و مقایسه ردپای آب ایران با 
کشورهای منتخب، به بررسی تجارت و قیمت واحد آب در سطح بین المللی پرداخته می شود. در انتها با اتکا به 

ه بیان راهکارها و پیشنهادها پرداخته شده یافته های پژوهش های داخلی در مورد تجارت آب مجازی در ایران ب
ر منابع آب، علاوه ب یریتمرتبط با مد یهادر برنامه ینو همچن یاقتصاد هایگذاریاست. لازم است در سیاست

 رمستقیمیتوجه شود. ازآنجاکه مصرف غ یزن یاقتصاد یهاآب در بخش یرمستقیمبه مصارف غ یممصرف مستق
 یندر ا آب ییکارا یشاست، افزا یبه بخش کشاورز آن یمربوط به وابستگ یاقتصاد یهابخش یشترآب در ب

 شودیم هیاساس توص ینکشور را کاهش خواهد داد. بر ا یاقتصاد یستممصرف آب در س یبخش به شکل فراوان
 گذارانتیاسدر دستور کار س یطورجد( بهیممستق یمنظور کاهش آب بربخش )به ینا یدتول یفناور یکه ارتقا

بر  شودیم یشنهاددارد، پ یمنشأ داخل یرانآب در اقتصاد ا یرمستقیمحجم مصارف غ یشتر. ازآنجاکه بیردقرار گ
تا از  ردیبالا در دستور کار مسئولان کشور قرار گ یبلندمدت، واردات محصولات با آب بر یزیربرنامه یکاساس 

 کشور حل شود. یآباز مسئله کم یبخش ی،با واردات آب مجاز یق،طر ینا

 تجارت آب مجازی، ایران، اثرات اقتصادی، اثرات محیط زیستی، حوضه آبریز.  :های کلیدیواژه
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آن بر  یطیمح ستیو اثرات ز هیو ترک رانیمشترک ا یمنابع آب کیاستراتژ تیریمد

 جنوب کشور
 

 غضنفرزاده کپته یدحم
 sepidemorovati51@gmail.comکارشناسی ارشد اقتصاد محض دانشگاه علامه طباطبایی، 

 

 «یالملل نیب یهارودخانه»عبارت  یاول در معاهدات صلح ورسا یبعد از جنگ جهان یلادیم 1919در سال 
 ریمشترک، شاهد ز یهاکشورها از رودخانه یمندفراوان در جهت بهره یهاامروزه با وجود تلاش 1مطرح شد.

سد و  22خت اسبا هدف  هیترک یلتوآنا. پروژه میهست یالمللنیکشورها و معاهدات ب یگذاشتن حقوق قانون یپا
ها ودخانهر نیگذاشتن حقوق مشترک در استفاده از ا یپا ریدجله وفرات علاوه بر ز یهاهرودخان یبر رو روگاهین 19

ود طرح به روند خ نیبدل شده است و اگر ا گانیهمسا و رانیا ستیز طیمح بیتخر یبرا ،کشنده یبه سلاح
ی اندهیکه در آ یاحتمال یهااز جمله چالش منطقه وارد جنگ آب شوند. یکه کشورها دیپا ینم یریادامه دهد د

 جیخل یایب درآغلظت  شیگسترده، افزا ییزانیابابه ب توانیها روبرو خواهد شد مآن با چندان دور کشورمان نه
 ود،راروند  یکشور در اثر خشک شدن احتمال یدر جنوب غرب یکشاورز یممتد و نابود یزگردهایر جادیا فارس،

 میرار دهق یرا مورد بررس رانیا میپروژه بر اقل نیکه اثرات متعدد ا میمقاله در صدد آن هست نیما در ا اشاره نمود.
)و در  مکنییکه در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم م یطیمح ستیمشکلات متعدد ز  یاز علل اصل یکیو 
ع حال آن نکند، وض به یفکر یتیخواهد شد که اگر دستگاه حاکم یخانمان سوز ینه چندان دور، بلا یندهیآ

 یراهکارها .میکن یریآن جلوگ شتریب یشرویو از پ میو کنترل کن ییخواهد برد( را شناسا یکشور را به بحران بزرگ
شت را وجود دا المللینیب ییطرح، در مراجع قضا نیمقابله با ا برای هارا که امکان استفاده از آن یمتعدد حقوق

دستگاه  فیاوظ نی. همچنمایپرداخته زین المللینیب هایدر حقوق آبراه پایدارتوسعه  گاهیو به جا مایکرده یبررس
در مراجع  ترشیبا صلابت هر چه ب میتا بتوان مایو مطالعه قرار داه یابیطرح را مورد ارز نیدر مقابله با ا یپلماسید
 .میظاهر شو صلاحیذ

 

 ییپلماسدستگاه د ی،حقوق قانون یه،پروژه گاپ ترک المللی،ینمعاهده ب یتی،حاکم هایتلاش: های کلیدیواژه

 

                                                 
از زحمات اساتید محترم دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، آقایان مصطفی شریف، حمید آماده و رضا زمانی که  

 باشم.اند کمال تقدیر و تشکر را داشته متواضعانه در پیشبرد مقاله حاضرهمکاری داشته
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 مقررات ميتنظ -بازار ینشست تخصصمقالات 
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 یآب در مصارف شهر یو تابع تقاضا ینظام تعرفه، ارزش اقتصاد لیتحل
 

 2، رضا کریمی بابا احمدی1مرتضی تهامی پور زرندی

 m_tahami@sbu.ac.irنویسنده مسئول،  ،استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران -1
 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. -2

 
 بدیلییب نقش و اجتماعی شناخته شده-اقتصادی کالایی عنوان در دنیای امروز به آب با توجه به اینکه

 بین زنتوا حفظ تفاده از آن با تاکید بر ابزارهای اقتصادی برایاس صحیح مدیریت بشر دارد، حیات ادامه برای
آب باعث شده است که توجه سیاستگذاران  عرضه در این ارتباط، محدودیت. بسیار ضروری است تقاضا عرضه و

 برآورد پژوهش این هدف بنابراین گذاری معطوف گردد.تقاضا مانند قیمت  عمدتاً به ابزارهای اقتصادی مدیریت
و تحلیل تابع تقاضا و کششهای آب برای مصارف خانگی می باشد که می تواند زمینه ساز  اقتصادی ارزش

و  تقاضا عتواب رگرسیونی، تحلیل از استفاده با منظور، این برای. باشد سیاست قیمتگذاری موثر در بخش آب
داکثر مشروط، ح گذاریرزشا با استفاده از الگوی سپس. است شده برآورد مصرف طبقات تفکیک ها بهکشش
 ریقاطلاعات مورد نیاز از ط. است مشترکین برآورد گردیده و با تعرفه های فعلی مقایسه شده پرداخت به تمایل
 موردنیاز 1391 سال زمانی مقطع در آبادنجف شهرستان شهری خانوارهای از پرسشنامه 311 تکمیل و آوریجمع

قیمتی و درآمدی با توجه به نظام تعرفه بلوکی فزاینده بین طبقات به ترتیب  کشش داد نشان نتایج. آمد دست به
 از شهرستان این شهری خانوارهای برای آب اقتصادی ارزش وزنی میانگین همچنین است. 32/2و   -27/2

است و تمایل به پرداخت گروه پرمصرف  به ازای هر مترمکعب بین گروههای مصرف متغیر ریال 9379 تا 1114
 جاری هتعرف از تربیش آب اقتصادی ارزش مصرف، طبقات همه در های تحقیق،یافته طبق. تر می باشدیینپا

 صورتهب و با توجه به کشش قیمتی غیرصفر آن، گیرد قرار مورد بازنگری آب تعرفه که شودمی پیشنهاد لذا است،
 داشته ریتشفاف تصویر مصرفی آب هزینه از شهری خانوارهای که ایگونهبه یابد، افزایش پلکانی در طول زمان

 . باشند و به کاهش مصرف آب در بلندمدت منجر گردد
 

 شهرستان پرداخت، به تمایل مشروط، گذاریارزش روش آب، تعرفه خانگی، آب تقاضای: های کلیدیواژه

 آباد.نجف
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از  یبرداربهره یهاپروانه یآب: مطالعه مورد یو توسعه بازارها تیتقو یموانع قانون

 ینیرزمیآب ز

 

 محمد منصور دینانی
 منابع آب یریتمدشرکت 

dinani_m@yahoo.com 
 

گردد و در اختیار دولت قرار دارد. این ویژگی مهم باعث منابع آب در کشور از مشترکات محسوب می
برداری از آن از اهمیت دوچندان برخوردار گردد. دستیابی گردیده است قوانین و مقررات حاکم بر مدیریت و بهره

حمایت قوانین و مقررات از یک طرف و برداری بهینه از این منبع مستلزم هماهنگی و به توسعه پایدار و بهره
باشد. یکی از شرایط اساسی و مهم در مدیریت از طرف دیگر می پیوسته منابع آب اصول حاکم بر مدیریت بهم

خشک باز تخصیص آب از مصارف با ارزش اقتصادی پایین به منابع آب بخصوص در مناطق خشک و نیمه
 44های اصل قانون اجرای سیاستاجرای ارزش اقتصادی آب،  . افزایشاست ترمصارف با ارزش اقتصادی بالا

بدون وجود بازار رسمی آب  1311مصوبهای آب کشور گذاری در طرحو قانون تشویق سرمایه 1317مصوب 
در این مطالعه پروانه بهره برداری از آب زیرزمینی به عنوان یک قرارداد الحاقی  توفیق چندانی نخواهد داشت.

ه آبممنوعیت خرید و فروش آب و حقاز منظر توسعه و تقویت بازار آب ارزیابی گردید. شرط مورد بررسی و 
ن الملل حقوق بیمغایر با عرف، قانون و اصول به دلیل برداری از منابع آب زیرزمینی منعکس در متن پروانه بهره

برداری بازبینی متن پروانه بهره .باطل محسوب می گرددتوسعه پایدار اصل معقول و  یبرداربهرهآب از جمله اصل 
هم ببرداری بهینه از منابع آب و مبانی علمی مدیریت از منابع آب زیرزمینی و درج شرایط سازگار با اصول بهره

 .ارائه گردیده است پیوسته منابع آب به عنوان پیشنهاد
 

  بازار آب، پروانه بهره برداری، توسعه پایدار، مصرف معقول :های کلیدیواژه

 

  



 چکیده مقالات دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب

31 

 یتسه قسم یهاتعرفه ایآب و فاضلاب: آ یهاتعرفه ییو کارا یعملکرد برابر یابیارز

 هستند؟ دیمف

 

 علی مزیکی
 ریزیاستادیار گروه اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه

 a.mazyaki@imps.ac.ir  

 

 

ارایی های تولید، حفظ کپوشش هزینه طراحی تعرفه آب نیازمند تامین توازن بین اهداف مختلفی از جمله
 فه یکنواخت، انواعهایی چون تعرگذاری آب روشکنندگان است. در قیمتاقتصادی و برابری در میان مصرف

کارایی  وهای دو قسمتی و سه قسمتی قابل استفاده هستند. برای ارزیابی عملکرد برابری های بلوکی، تعرفهتعرفه
خانوار از خدمات آب شهری  1222راحی شده که در آن جامعه آماری متشکل از ها یک چهارچوب طاین تعرفه

رهای ها با پارامتلوله کشی برخوردارند. ما میزان مصرف و صورتحساب اب خانوارها در اثر بکارگیری انواع تعرفه
های ا تعرفهیسه بدهیم. نتایج حاکی از آن است که تعرفه سه قسمتی در مقامختلف مورد بررسی و مقایسه قرار می

حفظ کارایی ممکن است بتواند به برابری بیشتری نیز منجر شود. ولی از آنجا که بلوکی و دو قسمتی در عین 
این نتیجه در تمام سناریوهای تعرفه سه قسمتی صادق نیست، توجه به طراحی مناسب این تعرفه در مطالعات 

 آینده بسیار مهم خواهد بود. 

 

 

 گذاری غیرخطی، کارایی، برابری.تعرفه آب و فاضلاب، قیمت: های کلیدیواژه
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 یآن در استان خراسان شمال یاثرات اقتصاد لیآب و تحل یمحل یبازارها یبررس

 (روانیدست سد بارزو ش نییپا یاراض ی)مطالعه مورد
 

 علی کرامت زاده
 یعی گرگانعضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طب

 alikeramatzadeh@yahoo.com 
 

 

امروزه به علت کمبود منابع آبی و افزایش روزافزون تقاضای آب نسبت به عرضه آن از یک سو و سرمایه 
گذاری ها و هزینه های بالای مورد نیاز جهت اجرا و بهره برداری طرح های توسعه منابع آب از طرف دیگر بیانگر 

مهم و نیازهای اساسی مدیریت و بهره برداری منابع آب کشور مدیریت تقاضای آب  این است که یکی از مسائل
بعنوان رویکرد جدید مدیریت منابع آب از طریق ایجاد و تقویت بازارهای محلی آب و تعیین قیمت و ارزش 

ر د اقتصادی نهاده آب بویژه در بخش کشاورزی می باشد. مکانیسم بازار برخلاف نقش و سابقه طولانی که
تخصیص منابع و کالاها ایفا کرده در حوزه تخصیص منابع آب مورد کم توجهی سیاست گذاران و برنامه ریزان 
قرار گرفته است، البته در شرایط کنونی با تشدید کمیابی آب در بیشتر مناطق دنیا بکارگیری این ابزار سیاستی 

لعه حاضر به بررسی وضعیت موجود مبادله آب در در همین راستا مطا .بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است
( به شبیه PMP( و اثباتی )NMPاستان خراسان شمالی و همچنین با استفاده از برنامه ریزی ریاضی هنجاری )

سازی ایجاد بازار آب و تحلیل اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آن در اراضی زیر سد بارزو شیروان 
ن مطالعه نشان می دهد که در شرایط کنونی مبادلات غیر رسمی و پراکنده آب در بین پرداخته است. نتایج ای

 72درصد بهره برداران مصاحبه شده اقدام به مبادله آب نموده اند که حدود  41بهره برداران وجود دارد و بیش از 
ند.  هزینه تأمین آب از سد درصد به عنوان فروشنده در بازار مشارکت داشته ا 31درصد آنها به عنوان خریدار و 

 11ریال به ازای هر مترمکعب می باشد. بطور متوسط  472در بین مناطق مختلف نیز به طور میانگین معادل 
درصد بهره برداران تمایل به خرید  41ریال و  3112درصد بهره برداران تمایل به فروش آب در میانگین قیمت 

درصد بهره برداران  91هر مترمکعب دارند. همچنین در مجموع بیش از ریال به ازای  3321آب در میانگین قیمت 
 PMPمنطقه تمایل به ایجاد بازار آب دارند. نتایج برآورد قیمت تعادلی نهاده آب بر اساس مدل بازار آب مبتنی بر 

 1172، 1142نیز نشان می دهد که قیمت تعادلی نهاده آب در شرایط خشکسالی، نرمال و ترسالی بترتیب معادل 
ریال به ازای هر مترمکعب می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که حجم و ارزش مبادلات مدل بازار  1242و 

درصد ارزش کل تولیدات مناطق می باشد. همچنین نتایج  22درصد حجم آب مصرفی و  1/31آب بترتیب معادل 
 11اهش سطح زیر کشت کل مناطق )حدود نشان می دهد که با ایجاد بازار آب در شرایط خشکسالی علیرغم ک

درصد  4/2درصد، سطح اشتغال حاصل از فعالیتهای کشاورزی به میزان  12درصد(، سود کل مناطق حدود 
درصد افزایش می یابد. نتایج این مطالعه با استفاده 7/1و  1/1وکارایی مصرف نیتروژن و فسفر بترتیب به میزان 

 استخراج گردیده است. 1393-94و اطلاعات سال زراعی و آمار  GAMSاز بسته نرم افزاری 
 

  بازار محلی آب، مبادله آب، قیمت تعادلی آب، سد بارزو شیروان. :های کلیدیواژه
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 رانیمقررات بخش آب در ا میتنظ

 

 3یریم یهسا ی، عل2ی، محمد اوشن1یفرهاد خداداد کاش
 Khodadad@pnu.ac.irنور  یامدانشگاه پ یعلم یاتاستاد اقتصاد و عضو ه-1
 Oshani.ff@gmail.comنور)مسئول مکاتبات(     یاماقتصاد دانشگاه پ یدکتر-2

 asayehmiri@gmail.com    یلامگروه اقتصاد دانشگاه ا یاراستاد-3

 

اهمیت آب در تمدن بشری و تداوم حیات بر کسی پوشیده نیست اما وجود منابع کمیاب آب شیرین و 
لات ی صنعتی و شهرنشینی منجر به بروز مشکهاتیفعالآن با توجه به افزایش جمعیت و  تقاضای فزاینده برای

ریه طبق نظجدی در بخش آب در ایران شده است. بخش انتقال و توزیع آب و فاضلاب انحصار طبیعی است و 
اه حل خصوصی، ر با پیگیری تاباید از جنبه مقدار و عرضه، قیمت و کیفیت تحت نظم قرار گیرند ها شرکتاقتصاد 

و  ها به بخش خصوصیکه واگذاری شرکت دهدیمبررسی تجارب کشورها نشان د. نزننرفاه اجتماعی آسیب  به
وری در این بخش ی علمی و دقیق منجر به بهبود ارائه خدمات و افزایش کارایی و بهرههاروشها با تنظیم آن

این مقاله  در که انگیزشی وجود داردتنظیم های مختلفی مانند تنظیم نرخ بازده و برای تنظیم روششده است. 
در جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف هریک و انتخاب مدل تنظیم مناسب برای بخش آب و فاضلاب ایران 

 عنصربه  این روشدر  کوشش به عمل آمد و منجر به انتخاب مدل تنظیم قیمت تعدیل یافته با کیفیت گردید.
ه قرار صورت موفق مورد استفادو در بسیاری از کشورها به شودها توجه میوری و کارایی بنگاهبهره کیفیت، تورم،

 گرفته است.
 

 تنظیم انگیزشی، آب، کیفیت، کارایی :های کلیدیواژه
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 لیدبرسبلان، ا یاریکشت موجود در شبکه آب یاثرات توسعه بازار آب بر الگو یبررس

 

 4اسدالله دیندار ،3کریم قرایی ،2یوسف حسنی، 1امین کانونی
  amin.kanooni@uma.ac.ir استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی-1

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

 ای اردبیلکارشناس آبهای سطحی شرکت آب منطقه-4

 

بهبود کارآیی استفاده از آب در صورت وجود بازار آب موضوعی است که در شرایط محدودیت کنونی منابع 
تواند راهگشای بخش مدیریت منابع آب باشد. در این مقاله به بررسی اثرات توسعه بازار آب از آب در کشور می

( اثرات توسعه بازار PMPته شده است. برای این منظور با استفاده از یک مدل ریاضی )دیدگاه اقتصادی پرداخ
آب با اعمال سناریوهای مختلف قیمتی بررسی گردید. ابتدا ارزش اقتصادی محصولات کشاورزی مختلف در 

ادی قتصمنطقه مورد مطالعه تخمین زده شد، سپس با توجه به متوسط تعرفه آب در اراضی کشاورزی و ارزش ا
آب بدست آمده، با اتخاذ قیمتهای مختلفی در محدوده آن دو)تعرفه آب، هزینه تمام شده آب، سناریو قیمتی و 
ارزش اقتصادی آب(، تغییرات الگوی کشت احتمالی در سطح شبکه آبیاری سبلان محاسبه گردید. نتایج نشان 

ریال در متر  171ر متر مکعب( و تعرفه آن )ریال د 3922ای بین ارزش اقتصادی آب )داد تفاوت قابل ملاحظه
مکعب( وجود دارد. با افزایش قیمت آب، ضمن کاهش سطح زیر کشت، عملکرد تولید محصولات کشاورزی کم 

یابد. از بین محصولات کشاورزی بیشترین کاهش سطح زیر شده و به تبع آن سود ناخالص شبکه نیز کاهش می
دهد در سناریوهای افتد و نشان میگیرد که در اکثر سناریوها اتفاق میدرصد تعلق می 11کشت به یونجه با 

ری عاید تشود که به ازای هر واحد آب مصرفی، منافع بیشمختلف قیمتی، ترکیب الگوی کشتی انتخاب می
 کشاورزان گردد. 

 

   ریزی ریاضی مثبت، مدل برنامهبازار آبالگوی کشت،  ،اقتصادیارزش : های کلیدیواژه
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 مروری بر بازارهای آب در ایران و جهان

 

 

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

 hamed184@gmail.comعضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس  -2

 

آب را تحت تأثیر قرار داده و همراه با کاهش متوسط سالانه عرضه تغییر آب و هوا در کل جهان، کمبود 
ترین مسئله در مدیریت منابع آب، برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای شود. مهمکل آب، این کمبود تشدید می

های اخیر به سبب کمیابی منابع آب و باشد. فاصله بین عرضه و تقاضای آب خصوصاً در دههاقتصادی آب می
، های تخصیص آب به تنظیمات فیزیکی، اجتماعیتوانی بشر در تولید آب، به شدت افزایش یافته است. روشنا

های تخصیص بر مبنای آن طراحی شود. با تشکیل بازار سازمانی و سیاسی حساس هستند و لازم است مکانیزم
ب برای ان دسترسی به آو وجود سیستم حقوق مالکیت خصوصی با قابلیت انتقال منابع آبی، ضریب اطمین

ه شورای گردد. به دنبال مصوبکشاورزان افزایش و ریسک کاهش یافته و مدیریت و تخصیص بهینه آب تأمین می
ای بر اهمیت وجود نگاهی عالی آب در مورد ضرورت ایجاد بازارهای آب در کشور، مدیران بخش آب، تأکید ویژه

عه گیری و توسندازی بازارهای آب دارند. بنابراین برای شکلااقتصادی در زمینه تخصیص و توزیع آب و راه
بازارهای آب، داشتن اطلاعات کامل و جامع در مورد تمام ابعاد بازار آب ضروری است. از آنجا که در ایران 
 تجربیات کمتری در برقراری بازار آب وجود دارد، در این مقاله تلاش شده تا با بررسی ساختار بازار آب کشورهای
استرالیا، ایالات متحده، شیلی، چین، آفریقای جنوبی و ایران به بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت و یا عدم موفقیت 

 این رویکرد پرداخته شود.
 

 

 : بازار آب، کارایی و برابری، آثار اقتصادیهای کلیدیواژه
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 یهاو چالش یزآبر یهادر سطح حوضه WAآب +  یحسابدار یستمس سازییادهپ

 (بختگان-طشک یزحوضه آبر یها از مطالعه موردآن )درس آموخته یرو یشپ
 

 دلاور مجید
delavar_we@yahoo.com 

 

های منابع آب به منظور تدوین راهبردهای مدیریتی مناسب و حل مسائل و موضوعات آبی تحلیل سیستم
مستلزم وجود اطلاعات مختلف به منظور ایجاد درکی مناسب و عمیق از فرایندهای هیدرولوژیکی حوضه، 

ط با کاربری اراضی و ارائه تصویری جامع در این خصوص های آب قابل مدیریت و غیرقابل مدیریت، ارتباجریان
 سازی اطلاعات مختلف بنایی برایحسابداری آب به عنوان ابزاری مفید با یکپارچه است. در این راستا، چارچوب

 .نمایدیای آگاهانه فراهم مهایی هدفمند را با شیوهمدیریتی جامع و یکپارچه برای منابع آب و بکارگیری سیاست
نتایج مدل مفهومی ویژه  دف این مقاله ارائه روش شناسی استقرار حسابداری آب حوضه آبریز کشور بر اساسه

باشد. در این مطالعه حوضه آبریز  طشک می +WAو چارچوب حسابداری آب  SWAT-FARSسازی شده 
ه آبریز در ز شرایط حوضبختگان در استان فارس به عنوان منطقه پایلوت مطالعاتی در نظر گرفته شد و تحلیلی ا

 12د ای حدودو دوره زمانی بر مبنای نتایج حسابداری آب آن ارائه گردید. تحلیل نتایج حاکی از راندمان حوضه
در صدی حوضه آبریز طشک بختگان و بسته بودن حوضه به واسطه مصرف قابل توجه آب قابل مدیریت حوضه 

قلیمی، منابع آب قابل مدیریت حوضه کاهش یافته است و در می باشد. در این حوضه به واسطه تغییر شرایط ا
ابل تعرق تکمیلی( کاهش نداشته، بلکه به میزان ق-این شرایط نه تنها مصارف مدیریت شده آب در حوضه )تبخیر

درصد( نیز بر آن افزوده شده است. این مسئله منجر به کاهش جریانات خروجی به عنوان تأمین  13توجهی )
دهنده افزایش کسری مخزن آب زیرزمینی و وضعیت دریاچه شده است. علاوه بر این، نتایج نشان کننده حقابه
ها است. افزایش تعرق گیاهان در سطح اراضی کشاورزی به واسطه گسترش سطح برداری از آنناپایدار بهره

گر سودمند حوضه از دیتر و سهم قابل توجه تبخیر از خاک از کل مصارف غیر اراضی و افزایش گیاهان پرمصرف
عوامل تأثیرگذار بر شرایط کنونی حوضه آبریز طشک بختگان است. از طرفی مقدار قابل توجهی از آب برداشتی 

تا  "مصرف"ریزی براساس د که بر لزوم برنامهگردیبرم حوضه برای کشاورزی مجدداً به چرخه منابع آب
ی مربوط به پیاده سازی سیستم حسابداری آب در حوضه مجموعه تجربیات و دانش بوم تأکید دارد.  "برداشت"

-SWATهای آبریز پایلوت در کشور، این ظرفیت را فراهم نموده است تا رویکرد مطرح شده با توسعه مدل ملی 

PARS های شدیدی در خدمت مدیریت آب کشور بخصوص در شرایط خاص حاضر که منابع آب با محدودیت
 باشد؛ قرار گیرد.روبرو می

 

  ، مصرف واقعی، آب قابل مدیریتSWAT: حسابداری آب، مدل های کلیدیواژه
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آب و انتخاب روش مناسب و نقشه راه  یمختلف حسابدار هاییستمس یبررس

 یرانآن در ا سازییادهپ
 

 یحسن یوسف
 یرانمنابع آب ا یریتاقتصادی، مد هاییکارشناس ارشد دفتر بررس یعی،اقتصاد منابع طب یدکترای تخصص

uhassani58@yahoo.com 
 

 ریتیمفهوم مد سازییادهاز ابزارهای مهم پ یکیمختلف حسابداری آب به عنوان  یستمهایاز آنجا که س
 آوری، طبقه بندی،مذکور )جمع هاییستمس یلمندی از پتانسبهره رود،می ( به شمارIWRMمنابع آب ) یکپارچه

ب منابع آ یرانو مد یانکه متول آوردیم فراهم ( سازوکاری رایفیو ک یداده ها و اطلاعات کم یثبت و گزارشده
و از  دیننما اتخاذخود را در بخش آب  یاستیو راهبردهای س یمهاموجود، تصم یتکامل از وضع یبتوانند با آگاه

 یماعمنابع آب )اقتصادی، اجت بخشیینحسابداری آب، مسائل و مشکلات ب یستمهایشاخصهای بدست آمده از س
 نیمهم، چند ین. با توجه به ایندنما یریتمد ینه( در مناطق مختلف را به صورت کارا و بهمحیطی-یستو ز
که  ینا یرغماست. عل یافتهسازمان ملل توسعه  ینو همچن مختلف حسابداری آب در سطح کشورهای یستمس

مه آنها با عنوان حسابداری آب ه ولی یکنند،را دنبال م یحسابداری مذکور، اهداف متفاوت یستمهایاز س یکهر 
مان توسط کشورهای مختلف و ساز یافتهحسابداری آب توسعه  یستمهایاز پرداختن به س بعد اند.شناخته شده

و دقت  تیکشورها با حساس ینای که در ااست که، نکته واقعیت ینا یایگو یجملل در قالب مقاله مذکور، نتا
 یکپارچه تیریسازی مفهوم مد پیاده کارا و مؤثر به منظور یستمنوع س انتخاب شود،یبه آن پرداخته م یشتریب

 مختلف اییاسهمهم، با توجه به مق ین. ایباشدکشورها م یندر ا یوستهپ بهم یلیچارچوب تحل یکمنابع آب در 
نوع مسئله و مشکل مورد نظر، سطح و قابل دسترس بودن  یمی،اقل یاتخصوص ی،مکان یطشرا ی،محدوده مطالعات

در نظر گرفتن موارد فوق و با علم  با مذکور انتخاب شده است. یستمهایاز س یکهر  خاص هاییتها و قابلداده
-یطیمح -یستحسابداری ز یستمکرده است، س یربه مسائل و مشکلات که بخش منابع آب کشور را به خود درگ

به  و یدانتخاب گرد یران( به عنوان روش متناسب با حل مسائل و مشکلات منابع آب اSEEAWاقتصادی آب )
 در کشور پرداخته شد. آن یادهسازینقشه راه پ

 

 منابع، نقشه راه، اقتصاد آب یکپارچه یریتحسابداری آب، مد یستم: سهای کلیدیواژه
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 یبر برآورد مصرف آب در محصولات زراع یدرآمد -یآب کشاورز یحسابدار

 

 سیدعلی اکبر عظیمی دزفولی
 a.azimi@agri-peri.ir، ییو توسعه روستا یاقتصادکشاورز یزیبرنامه ر یهاموسسه پژوهش یعلم یأتعضو ه

 
و ارزش اقتصادی اجتماعی آن آب حجم مصرف اطلاعات  یسازماندهبرای  رویکردیآب،  یحسابدار

کند.  یم یجادا یست،ز یطاقتصاد و مح ینمطالعه رابطه ب یبراقابل درکی  یمفهوم یهارچوبمحسوب شده و چ
ای هبا توجه به مصرف بخش مهمی از منابع آب تجدید پذیر برای تولید محصولات کشاورزی یکی از فعالیت

 ین است کهمهم در این خصوص  برآورد حجم آب مورد نیاز تولید کشاورزی در سطح ملی است. سؤال اصلی ا
اری یخالص آب یازاطلاعات ناز بانک با استفاده سهم مصرف آب در تولید محصولات زراعی راهبردی چیست؟ 

Net Wat منتخب به دست آمد. بر اساس آمار زراعی  یمحصولات زراعدر بین  یخالص آب، برآوردی از مصرف نا
اضی زراعی مربوطه و با فرض نیاز آبیاری درصد در ار 4447، با فرض متوسط راندمان کاربرد 1394-1391سال 

میلیارد متر مکعب  7141خالص این محصولات، برآورد نیاز آبیاری ناخالص این گروه از محصولات حجمی بالغ بر 
بالغ بر  1394-1شود که  نسبت به حجم آب مورد نیاز تولید کل محصولات زراعی آبی در سال زراعی برآورد می

هکتار بیشترین سطح زیر کشت و بیشترین میزان  میلیون  244   گندم آبیطح زیرکشت باشد.  سدرصد می 1143
مترمکعب در هکتار( را داشته  3112( و بعد از محصول جو کمترین نیازخالص آبیاری )تنمیلیون   141تولید )

ت به آب مجازی میلیارد متر مکعب که نسب 1149برابر است با  «آب مجازی تولید ملی گندم»است. بر این اساس 
درصد و نسبت به کل محصولات زراعی آبی کشور در  21مورد استفاده در تولید آبی محصولات زراعی  منتخب 

 (دشت کشور 122درصد بوده است. نتایج حاکی است متوسط نیاز خالص آبی گندم ) 1143،  1394-91سال 
مصرف  ضی کشت گندم آبی در کشور میزاننسبت به سایر محصولات زراعی کمتر است، ولی بنا به گستردگی ارا

آبیاری گندم، بیش از سایر محصولات زراعی آبی است. بنابراین لزوماً این میزان مصرف آب در تولید گندم با 
 انتقال کشت به دیگر محصولات کاهش نخواهد یافت.

 

 : حسابداری آب، آب مجازی، محصولات راهبردی، نیاز خالص آبیاری، مصرف آب های کلیدیواژه
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 یلامشده آب سد چم گردلان اتمام یمتق یینتع

 

 یریم یهسا علی
 asayehmiri@gmail.comهیئت علمی دانشگاه ایلام 

 

مدیریت وقیمت به عنوان یکی از متغیرهای مهم وکلیدی اقتصاد نقش مهمی در تخصیص بهینه منابع 
پایدارآنها ایفا می کند. تعیین قیمت آب ودر شکل کامل تر آن ارزشگذاری آب در کشوری مثل ایران که با بحران 
کم آبی مواجه است.  نقش بسزایی در حفظ وصیانت از این منبع منحصر بفرد دارد. این مقاله با هدف تعیین 

ه ملی ودیدگاه بنگاهی )شرکت مدیریت منابع آب( با قیمت تمام شده آب شرب در سد چم گردلان ایلام از دیدگا
( آب LCC(و مدل تحلیل هزینه چرخه عمر )COSهای عرضه آب)روش های قیمت گذاری بر اساس هزینه

دهد که قیمت تمام شده هر متر مکعب آب در مصارف شرب و کشاورزی از انجام شده است. نتایج نشان می
ریال واز دیدگاه بنگاهی )شرکت مدیریت منابع آب (به ترتیب  1711ل وریا4211دیدگاه ملی به ترتیب معادل 

ریال بوده است. بر اساس یافته های این مطالعه پیشنهاد می شود قیمت گذاری آب از  422ریال و 321معادل 
ان گدیدگاه ملی مورد توجه قرار گیرد وهمزمان با اجرای آن با روشهای دیگر حمایت اجتماعی لازم از مصرف کنند

 با توجه به ویژگیهای  منطقه مورد مطالعه مدنظر قرار گیرد.

 

 هزینه آب،قیمت تمام شده،تحلیل هزینه چرخه عمر. :های کلیدیواژه
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 قیمتی آب هاییاستس

 

 2، انوش نوری اسفندیاری1طیبه اریان
 Aryan_ta@yahoo.comهای اقتصادی، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس مدیر بخش بررسی-1

 عضو شورای سیاست گزاری اندیشکده تدبیر آب ایران-2

 

گرفته  به کار تواندمی جهان کشورهای کلیه در آب حکمرانی ارتقای و بهبود برای که مهمی هایمولفه از
 و مالیاتها اخذ دار، هدف هاییارانه انواع اعطای مانند است. محور بازار و اقتصادی سازوکارهای از استفاده شود،

 روشهای از یکی تواندمی درست گذاری بازار رقابتی. قیمت سازوکارهای تقویت یا ایجاد و گذاریقیمت عوارض،

باشد. در  آب مصرف و تقاضا کاهش یا و مالی منابع نظیر تامین ایبرنامه هایهدف تحقق جهت در غیرمستقیم
ن کنند. در ایگذاری  را تعیین میقیمتهای ها  راسا سیاستشرایط انحصار کامل و فقدان بازارهای آب، دولت

گیرد و هم قیمت تقاضا. اما تاکنون میزان توجه به طرف عرضه چارچوب هم قیمت عرضه مورد توجه  قرار می
تابعی است از نوع مصرف و ملاحظات سیاسی، اجتماعی، زیست  میزان تعرفه و تغییر آن طی زمان یا تقاضا و حتی

گذاری معمولا بار سیاسی زیادی دارد و به همین علت معمولا از تمام قیمت محیطی و اقتصادی. این شیوه
ت گذاری قیم -های قانونی برای اخذ تعرفه استفاده نمی شود. در ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگرظرفیت

کمیابی دوره  امادر  به خصوص قیمت آب کشاورزی به شدت تحت تاثیر ملاحظات سیاسی و اجتماعی قرار دارد.
. بدین استبه سرمشق مدیریتی جدیدی نیاز  آب ) شرایط فعلی اکثر کشورهای جهان و به ویژه کشور ایران(

رای حرکت ب سپسو  کالایی باید باشد آب چه نوع کالایی است، چه داد کهتشخیص بایستی در وهله اول  منظور
 راساسبدر سیاستها و قوانین  مقاله  نحوه تغییر داد.  در اینرا تغییر  و شیوه نرخگذاری ها، نهادهابه سمت هدف

 مورد توجه قرارخواهد گرفت.مشخص کردن گروه بندی و مصادیق کالای آب، 

 

 .حکمرانی، سازوکارهای اقتصادی، قیمت آب، تعرفه: های کلیدیواژه
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 یورو بهره یاريآب یهاشبکهنشست تخصصی مقالات 
 

 

 



 چکیده مقالات دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب

12 

ان در خراس یبر عملکرد چغندرقند آب یکشاورز یهاو نهاده یمیاقل یرهایمتغ یرتأث

 یرضو

 

منصوره یش، آرش دور اندی، محمود دانشور کاخکی، فروشان یناصر شاهنوش، 1یمظاهر جنت صادق

 یکوه
  jsadeghi.mazaher90@gmail.comدانشجوی اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، -1

 

در سالهای اخیر تغییرات آب و هوایی و نوسانات آن همواره یکی از مسائل مهم در بخش کشاورزی بوده 
دات باغی یسالی(، با کاهش یا از بین رفتن تولاست. چرا که بخش کشاورزی با نوسانات آب و هوایی)مانند خشک

های بکار گرفته شده در تولیدات بخش کشاورزی نیز سبب نوسان شود. از طرفی تغییر در نهادهو زراعی مواجه می
های تولید  بوده و در بخش رضوی همواره یکی از مهمترین بخشگردد. کشاورزی در استان خراسانعملکرد می

صنعتی همواره مورد حمایت بوده است. در این مطالعه کشاورزی تولید چغندرقند به عنوان یک محصول زراعی و 
باشد که در می 1392-1394های زراعی جامعه آماری شامل کشاورزان شاغل در تولید چغندرقندآبی طی سال

( به بررسی تاثیر متغیرهای اقلیمی و J&Pاین پژوهش با بکار گیری مدل تابع تولید تصادفی جاست و پاپ)
عملکرد چغندرقندآبی پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان داد که لگاریتم مجموع بارش های کشاورزی بر نهاده

در فصول رشد و لگاریتم مقدار ازته مصرفی دارای تاثیر منفی بر میانگین عملکرد بوده اما متغیرهای لگاریتم 
ت بر میانگین تاثیر مثب میانگین حداکثر دما در فصول رشد، لگاریتم سطح زیر کشت و لگاریتم بذرمصرفی دارای

رضوی بوده است. همچنین نتایج در تابع ریسک عملکرد نشان از تاثیر عملکرد محصول چغندرقند آبی در خراسان
منفی ضریب مکانیزاسیون و لگاریتم ازته مصرفی بر ریسک عملکرد داشته اما متغیرهای لگاریتم مجموع بارش 

ل رشد، لگاریتم مقدار بذر مصرفی و لگاریتم سطح زیرکشت دارای در فصول رشد ، لگاریتم حداکثر دما در فصو
مکانیزاسیون  گردد که توجه به بهبودتاثیر مثبت بر ریسک عملکرد بوده است. بنابراین در این پژوهش پیشنهاد می

 های آبیاری )از آبهای سطحی و زیرزمینی جمع شده(، تغییر در زمان کاشت محصولشامل بهبود کارایی سیستم
در جهت جلوگیری از کاهش عملکرد محصول و همچنین توجه به بیمه محصولات زراعی بر اساس شاخص آب 

 تواند در بهبود عملکرد  و توسعه کشاورزی منطقه مفید واقع گردد.و هوایی می

 

 ضویرهای کشاورزی، عملکرد چغندرقندآبی، مدل جاست و پاپ، خراسان : تغییر اقلیم، نهادههای کلیدیواژه
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ع مزار یاقتصاد ییفشار بر کاراتحت یاریآب یهااستفاده از روش یرتأث یبررس

 یکشاورز

 

 یزیدنژادبا یا,دنو  یزارع یمجتب ، 1یمیرح یمحمود حاج
 mhajirahimi@uok.ac.ir، یدانشگاه کردستان، گروه اقتصاد کشاورز یدانشکده کشاورز -1

 

ر دشوااین واقعیت  توجه شرایط آب هوایی و محدودیت شدید منابع آبی، با بخش کشاورزی ایران با
های استفاده ار روش  تولید بیشتری را عرضه نماید. روبروست که در آینده بایستی ضمن مصرف آب کم تر،

، اراستن در ایآبیاری تحت فشار یکی از معمول ترین ابزارهای موجود جهت دستیابی به چنین هدف بزرگی است. 
در هکتار در دو روش مصرفی کارایی اقتصادی و میزان مصرف آب مطالعه حاضر درصدد است ضمن محاسبه 

های آبیاری بارانی بر افزلیش بازدهی و کارایی اقتصادی و میزان تاثیر این روشو بارانی  سطحی سنتیآبیاری 
با استفاده از روش نمونه های لازم، هداد کاهش مصرف آب در مزارع کشاورزی را مورد بررسی میدانی قرار دهد.

 -پرسشنامه از طریق مصاحبه حضوری با کشاورزان دشت قروه 222گیری تصادفی طبقه ای و تکمیل تعداد 
نتایج  محاسبه شد.( DEAتحلیل پوششی داده ها) دهگلان در استان کردستان به دست آمد. کارایی باکاربرد روش

نسبت به روش آبیاری سطحی به طور متوسط می منطقه مورد مطالعه روش آبیاری بارانی در نشان داد، 
کشاورزی را درصد کارایی اقتصادی مزارع 22درصد کارایی تخصیصی و 9درصد کارایی فنی،  11تواند 

-روهدر دشت ق نشتیاستفاده از روش آبیاری بارانی در مقایسه با روش آبیاری همچنین،  .افزایش دهد
ن آب مصرفی در هکتار برای محصولات اصلی گندم، سیب زمینی و یونجه دهگلان موجب کاهش میزا

  شده است.متر مکعب  1121و  3374، 1199به ترتیب به میزان 

 

  : آبیاری بارانی، راندمان آبیاری، کارایی اقتصادی،تحلیل پوششیهای کلیدیواژه
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 آب یورو بهره یاریآب آب یمتبر ق یاریکم آب یرتأث

 

 ییهما یمهد ,1یدیام یماهفر
 farimahomidi@ymail.com، مدرس یتدانشگاه ترب-1

 

خشک با آن روبرو هستند. کاهش روزافزون در مناطق خشک و نیمهترین چالشی است که کشاورزان کم آبی، مهم
راهکاری  آبیاری به عنواناست که از کمکمیّت و کیفیّت محصولات، کشاورزان را بر آن داشته منابع آب و اثر آن بر

بب ای و کمبود آن، سبرای مقابله با کمبود آب بهره ببرند. از سوی دیگر، اهمیّت آب به عنوان کالایی واسطه
ند. در این کافزایش رقابت برای دسترسی به این عنصر حیاتی شده و آن را به عنوان کالایی اقتصادی مطرح می

ورد وری آب می به عنوان راهکاری برای افزایش بهرهآبیارراستا، تعیین قیمت آب آبیاری در شرایطی که کم
 Capsicum) گیرد، امری ضروری است. به همین منظور، در پژوهش حاضر، گیاه فلفل سبز قلمیاستفاده قرار می

Annum ) ی درصد نیاز آبی گیاه کشت شد. پس از اتمام دوره 122و  122، 72، 12، تحت چهار تیمار آبیاری
ی خشک تولید شده به دست آمد و از آن برای تعیین بع تولید محصول بر اساس مقدار مادّهکشت و برداشت، تا

، قیمت سازی عمق آب آبیاریآبیاری و پس از بهینهقیمت آب آبیاری استفاده شد. نتایج نشان داد که با اعمال کم
ت آمده برای آب در این )هزار ریال به ازای هر متر مکعّب( رسید که حداکثر قیمت به دس 44/113آب به  

وری هرهاقتصادی و ب -وری فیزیکیوری فیزیکی، بهرهباشد. همچنین، راندمان کاربرد آب آبیاری، بهرپژوهش می
 42/191)کیلوگرم بر متر مکعّب(،  1/1)کیلوگرم بر متر مکعّب(،  17/1آبیاری به ترتیب در شرایط کم اقتصادی

به دست آمد که از سایر تیمارها بیشتر بود. همچنین کم  24/1در هر هکتار( و )هزار ریال به ازای هر متر مکعّب 
سازی عمق آب آبیاری، بر راندمان آبیاری اثر قابل توجّهی نداشت در حالی که بعد از آبیاری، قبل از بهینه

 سازی عمق آب، سبب افزایش راندمان آبیاری نسبت به حالت آبیاری کامل شد.  بهینه

 

 وری اقتصادیآبی، تابع تولید محصول، راندمان آبیاری، بهره: تنش کمکلیدیهای واژه
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 لیاردب یامچی، یاریکمبود آب در شبکه آب یطدر شرا ینآب و زم ینهبه یصتخص

 

 

 4، مرتضی برمکی3پور کاشانی، مهسا حسن2، امین کانونی1شیما آقازاده اردبیلی 
کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،  شیما آقازاده اردبیلی: دانشجوی -1

 Shimaaghazadeh7737@yahoo.com دانشگاه محقق اردبیلی،
 amin.kanooni@uma.ac.ir  استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی -2
  m.hkashani@uma.ac.ir  ی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلیاستادیار، گروه مهندس -3

 m_barmaki@uma.ac.ir  دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی -4

 

 

سازی تخصیص منابع آب و زمین یکی از راهکارهای مناسب برای دستیابی به توسعه پایدار و کاهش بهینه
سازی مصرف آب در بخش کشاورزی های کارا در بهینهاز جمله روشهدررفت منابع در بخش کشاورزی است. 

حصولات زیر کشت مهمزمان آب آبیاری و سطح  تحقیق حاضر به منظور تخصیص بهینه باشد.آبیاری میروش کم
رد و های حداکثرسازی عملکرایج و عمده در شبکه آبیاری یامچی در شرایط مختلف منابع آبی براساس سیاست

ترین بریزی غیرخطی، مناسبا استفاده از روش برنامهآبی سود تدوین و طراحی شده است، تا در شرایط مختلف کم
عی ارائه گردد. به همین منظور مقدار آب موجود برای الگوی کشت به همراه آب تخصیصی به هر محصول زرا

نتایج نشان داد که با  درصد اعمال شد. 72تا  12هایی به میزان تخصیص به بخش کشاورزی با اعمال تنش
یابد. همچنین با اعمال محدودیت منابع آب، سطح زیر کشت سود حاصل کاهش میافزایش کمبود آب )تنش(، 

 شود. افته و به سطح زیر کشت گندم افزوده میزمینی کاهش یمحصول سیب

 

 سازی، تخصیص آب و زمین، کمبود آب، شبکه آبیاری یامچی: بهینههای کلیدیواژه
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 داتیارزش ناخالص تول یلتحل ی؛کلان اقتصاد یارتباط متقابل آب و متغیرها یواکاو

 یراندر ا یآب بر یو الگو یاریوابسته به آب یکشاورز

 

 2، مهنوش جناب1 بیژن نظری
 binazari@ut.ac.ir ، )ره( ینیامام خم یالملل نیدانشگاه ب ،آب یگروه علوم و مهندس اریاستاد-1

 )ره( ینیامام خم یالملل نیدانشگاه ب ی،و زهکش یاریآبدانشجوی دکتری  -2

 

 رود. از طرفی کمبودشمار میمهم در بررسی رشد اقتصادی بههای شاخصتولید ناخالص داخلی یکی از 
آب از مهمترین چالش های تولید در بخش کشاورزی است. در این تحقیق در راستای تحلیل نقش بهره برداری 

بر اساس  ،GVIAPارزش ناخالص تولیدات کشاورزی وابسته به آبیاری، از آب در بخش کشاورزی، شاخص 
شامل  ویا، محاسبه و تحلیل شده است. گستره مطالعه، ملی روش شناسی ارائه شده توسط مرکز ملی آمار استرال

 "ارزش ناخالص تولیدات کشاورزی وابسته به آبیاری". نتایج نشان داد کلیه محصولات زراعی و باغی  بوده است
درصد کل ارزش ناخالص تولیدات باغی و زراعی کشور بوده  19میلیارد ریال و معادل  1211172در کل کشور 

رتبه اول تا چهارم  %1و گردو با حدود   %7، پسته با حدود  %12، گندم آبی با حدود  %24با حدود  . برنجاست
ها می در کشور دارا هستند. این یافته ارزش ناخالص تولیدات کشاورزی وابسته به آبیاری،محصولات را از نظر 
بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.  بندی در سیاستگذاری برای سازگاری با کم آبی درتواند از نظر اولویت

ری بآب، "بریآب الگوی" به پارادایم "الگوی کشت" از پارادایم نگاه به ضرورت تغییر توجه با همچنین،
با  پسته، %12، یونجه با حدود %17بری، گندم با حدود محصولات مختلف در کشور برآورد شد. از نظر الگوی آب

 "GVIAP"تحلیل شاخص های اند. ه اول تا چهارم را به خود اختصاص دادهرتب %1با حدود  سیبو  %7حدود 
 و مجازی، آب تجارت ریزیبرنامه آب، وریبهره بهبود ریزیبرنامه در مختلف مناطق در "بریآب الگوی" و

ای استفاده از ابزارهای اقتصادی، مدیریت آبیاری و ارتق .باشدمی مفید آبی کم اقتصادی - اجتماعی تبعات تحلیل
   خواهد داشت. سازگاری با کم آبی وری آب سهم مهمی دربهره

 

 ، اقتصاد کشاورزی. GDPالگوی آب بری، بهره وری آب، : های کلیدیواژه
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 یاقطره یاریآب یهااز سامانه یبردارنظارت بر بهره اهمیت

 

 3میلاد جهانی ،2وحدت برخورداری ،1رحیمه دهقانی دشتابی 
 rahimeh.dehghany@yahoo.com، های آبی، دانشگاه زابلدانشجوی کارشناسی ارشد سازه-1

 مدیریت آب و خاک جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان. -2
 دانش آموخته مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان. -3

 

 

 این از آید.می حساب های زیرزمینی و سطحی بهآب کنندگانمصرف بزرگترین از کشاورزی یکی بخش
 ستا فراوانی اهمیت دارای آن از مطلوب گیریبهره جهت مناسب مدیریتی و علمی راهکارهای و تدابیر اتخاذ رو

 در که باشدمی آن تقاضای و عرضه بین تعادل ایجاد منطقه، هر در منابع آبی اقتصادی مدیریت در اصلی مسئله

 عهده بر ایکننده تعیین نقش دیگر نهاده و کالا هر قیمت آب مانند اقتصادی ارزش یا قیمت تعادل، این برقراری

 اقتصادی ارزش محاسبه طریق از توانمی آب مصرف جویی درصرفه عبارتی به یا آب تقاضای مدیریت برای دارد.

مزرعه مجهز  21هندوانه در  تولید برای آب ارزش اقتصادی تحقیق نمود. این استفاده اقتصادی عامل عنوان به آب
ای در شهرستان فاریاب بررسی شد. به منظور انجام این کار حجم آب مصرف شده های آبیاری قطرهبه سامانه

ای )تیپ( تعیین شد و در زمان برداشت نیز در طول دوره رشد هندوانه در مزارع مجهز به سامانه آبیاری قطره
کتار برای هر طرح محاسبه گردید. همچنین کلیه هزینه های انجام شده از ابتدای میزان عملکرد آن در واحد ه

تعیین این مقادیر،  از پس گرفت. قرار استفاده کشت هندوانه تا زمان برداشت نیز برای هر طرح محاسبه و مورد
ریال به ازای  12312ای )تیپ( ارزش اقتصادی آب برای محصول هندوانه در مزارع مجهز به سامانه آبیاری قطره

 هر متر مکعب آب به دست آمد.

 

 : حجم آب مصرفی، عملکرد، منابع آب، صرفه جویی. های کلیدیواژه



 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقالات پوستری
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 صفر در شرکت آب و فاضلاب مشهد یدارائه مدل رشد تول

 

 ، هانیه سخدری،مریم فتوره چی,حسن یعقوبی 1علی بصیرت ,محسن محتشم,محسن موقّر
 movaghar@abfamashhad.ne، شرکت آب و فاضلاب مشهد-1

 

 

شرکت های آب و فاضلاب شهری در کشور متولی بخشی از چرخه آب در بخش توزیع و مصرف می 
محدودیت های منابع آب به صورت مستمر و فزآینده به سمت بحرانی شدن میل میکند  باشند.با توجه به اینکه

لذا میتوان عوض استفاده از منابع منطقه ای و فرامنطقه ای تمرکز خود را در صرفه جویی ناشی از کاهش آب 
آب و  بدون درآمد و مدیریت مصرف قرار داد که این دو مقوله تحت عنوان مدل رشد تولید صفر در شرکت

 فاضلاب نامگذاری شده است و هدف از آن بهره وری هر چه بیشتر از منابع در دسترس می باشد
 

 

 وجیم ریزی محور4 برنامه نتیجه : رشد تولید صفر4 آب بدون درآمد4 مدیریت مصرف4مدیریتهای کلیدیواژه

  غلتان
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 یاریمحصول هندوانه در مزارع مجهز به سامانه آب یآب برا یارزش اقتصاد ارزیابی

 (جیرفت – یاب: شهرستان فاری)مطالعه مورد یقطره ا

 

 3میلاد جهانی 2، وحدت برخورداری1رحیمه دهقانی دشتابی 
 rahimeh.dehghany@yahoo.com، های آبی، دانشگاه زابلدانشجوی کارشناسی ارشد سازه-1

 مدیریت آب و خاک جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان. -2
 دانش آموخته مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان. -3

 

 این از آید.می حساب های زیرزمینی و سطحی بهآب کنندگانمصرف بزرگترین از کشاورزی یکی بخش
 ستا فراوانی اهمیت دارای آن از مطلوب گیریبهره جهت مناسب تیمدیری و علمی راهکارهای و تدابیر اتخاذ رو

 در که باشدمی آن تقاضای و عرضه بین تعادل ایجاد منطقه، هر در منابع آبی اقتصادی مدیریت در اصلی مسئله

 عهده بر ایکننده تعیین نقش دیگر نهاده و کالا هر قیمت آب مانند اقتصادی ارزش یا قیمت تعادل، این برقراری

 اقتصادی ارزش محاسبه طریق از توانمی آب مصرف جویی درصرفه عبارتی به یا آب تقاضای مدیریت برای دارد.

مزرعه مجهز  21هندوانه در  تولید برای آب ارزش اقتصادی تحقیق نمود. این استفاده اقتصادی عامل عنوان به آب
شد. به منظور انجام این کار حجم آب مصرف شده  ای در شهرستان فاریاب بررسیهای آبیاری قطرهبه سامانه

ای )تیپ( تعیین شد و در زمان برداشت نیز در طول دوره رشد هندوانه در مزارع مجهز به سامانه آبیاری قطره
میزان عملکرد آن در واحد هکتار برای هر طرح محاسبه گردید. همچنین کلیه هزینه های انجام شده از ابتدای 

تعیین این مقادیر،  از پس گرفت. قرار استفاده زمان برداشت نیز برای هر طرح محاسبه و موردکشت هندوانه تا 
ریال به ازای  12312ای )تیپ( ارزش اقتصادی آب برای محصول هندوانه در مزارع مجهز به سامانه آبیاری قطره

 هر متر مکعب آب به دست آمد.

 

 : حجم آب مصرفی، عملکرد، منابع آب، صرفه جویی. های کلیدیواژه
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 یواجتماع یاسیس یامدهایپ آب و بحران

 

 شاپورکریمی
sh_ka_2004@yahoo.com 

 

تهدید متغیرهای زیست بوم انسانی بدون شک پیامدها و عواقب ناگوار اجتماعی و سیاسی را به دنبال 
گرسنگی، حاشیه نشینی، نابودی کشاورزی، مرگ گونه های جانوری و گیاهی، نابودی خواهد داشت. مهاجرت، 

محیط زیست، مرگ تالابها و نشست زمین و تهدید سلامت عمومی شهروندان از مصادیق بحران آبی کشور ایران 
ملکردی است. براساس اسناد سازمان ملل ایران در آینده خشک تر و داغ تر خواهد شد و یکی از دلایل آن ع

است که در نتیجه حرکت به سوی توسعه در این کشور صورت گرفته است. بااین وجودعدم ارتباط وهماهنگی 
منسجم بین دستگاههای مختلف درراستای حکمرانی موثر،عدم توجه به آمایش سرزمین ،پایین بودن بهره وری 

سازی ،بهره برداری ناکارآمدازامکانات  آب ،فقدان وجودقوانین بازدارنده ،عدم اهتمام لازم  درآموزش وفرهنگ
طبیعی موجود،تاکیدبرخودکفایی کشاورزی وعدم برنامه ریزی وتطبیق باخشکسالی وتغییراقلیم مجموعه عواملی 
است است که ایران رابابحران آب مواجه نموده وبرون رفت ازآن منوط به تدوین سیاستهای کلان علمی 

 های علمی است.وکارشناسی ومنطبق با آخرین دستاورد

 

 : بحران آب، پیامد سیاسی، پیامد اجتماعیهای کلیدیواژه
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 اهکرمانش یشرکت آب منطقه ا یدهرس یبه بهره بردار یسدها یآب پا یمتق برآورد

 

 مومنه یدوح، 1 یمراد یهسم
 momenevahid@gmail.com ، کرمانشاه یشرکت آب منطقه ا-1

 

 افزایش آن تبع به و جمعیت افزایش و طرف یک از خشک نیمه و خشک اقلیم در ایران کشور گرفتن قرار
 برای ار مشکلاتی و گردیده عرضه بر تقاضا فزونی به منجر دیگر سوی از مختلف هایبخش در آب برای تقاضا
 الاعم و تقاضا با توجه به محدودیت عرضه منابع آب مدیریتاست و  آورده وجود به آب به رشد رو تقاضای تامین

 نظر به تردسترس قابل و ترمناسب آب کارآمد برداریبهره و مصرف کنترل برای کارا گذاریقیمت سیستم
برداری رسیده مطالعه حاضر به منظور برآورد قیمت متوسط هر متر مکعب آب در پای سدهای به بهره .رسدمی

ین ارزش گذاری و تعیکرمانشاه با استفاده از روش اقتصاد مهندسی به عنوان مبنایی برای قیمت در سطح استان
حقیقی هر متر مکعب آب استحصال شده و همچنین رویکردی جهت استفاده بهینه از منابع آب و مقابله با کمبود 

 لگو قیمت آب در سدهای موردمنابع آبی در سطح استان انجام پذیرفته است. براساس نتایج حاصل از برآورد ا
ریال متغیر است که به ترتیب مربوط به سدهای گیلانغرب و گاوشان  114111ریال تا  124114بررسی از مبلغ 

ریال برآورد گردیده است که  494212برداری رسیده مبلغ باشد. همچنین میانگین قیمت آب سدهای به بهرهمی
نشاه ای کرمارفه هر متر مکعب آب( مورد عمل در شرکت آب منطقهاین ارقام محاسباتی با قیمت تکلیفی )تع

 سازد.اختلاف بسیار فاحشی دارد و ضرورت تغییر در رویه موجود را بیش از پیش نمایان می

 

 گذاری، مدیریت تقاضای آّب، اقتصاد مهندسی، بازار آب: قیمتهای کلیدیواژه

  

mailto:momenevahid@gmail.com
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 ییارآب یریتو مد یآب یازن یینمصرف آب محصول گندم با تع یبهره ور بررسی

 یحصح

 

 یریپ یمهحل، جو یقتحق یزپرو ,1ی دشتاب یدهقان یمهرح
 H_piri2880@yahoo.comدانشجوی دانشگاه زابل -1

 

وری مصرف آب محصول گندم با تعیین نیاز آبی و مدیریت هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی بهره
انجام شده است. بنابراین در این تحقیق با  شهرستان ارزوئیهآبیاری صحیح است. این پژوهش در اقلیم خشک 

های ایستگاه هواشناسی منطقه مورد مطالعه، میزان تبخیر تعرق گندم با استفاده از نرم افزار استفاده از داده
CROPWAT  شد. سپس به منظور تأیید مقادیر حاصل از نرم افزار محاسبهCROPWAT  مقدار تبخیرتعرق

های هیز نیز محاسبه شد. با استفاده از فرمول-سامانی و جنسن-های هارگریوزبا استفاده از فرمولپتانسیل 
مربوطه، میزان هیدرومدول برای این منطقه محاسبه شد. در مرحله بعد با استفاده از هیدرومدول محاسبه شده و 

کتار در طول دوره رشد آن را محاسبه های موجود، میزان حجم آب مصرفی گندم در واحد هبا استفاده از فرمول
شد. سپس سه مزرعه که مدیریت آبیاری آنها تقریباً مناسب بود در طول فصل رشد گندم مورد مطالعه قرار گرفت. 

 ها وای که آب مصرفی آن نزدیک به مقدار محاسبه شده است را پیدا کرده و بر اساس عملکرد، هزینهمزرعه
فیزیکی و اقتصادی را در این شهرستان برای مزارع گندم مجهز به سامانه آبیاری محاسبه  وریهای آن، بهرهدرآمد

کیلوگرم بر مترمکعب آب مصرف  1/1( CPDوری فیزیکی)شد. نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که بهره
به دست ریال بر متر مکعب آب مصرف شده  بدست آمد. مقدار  13222  (NBPD)وری اقتصادیشده و بهره

آمده در این تحقیق نشان دهنده این است که در صورت تامین نیاز آبی واقعی گندم و مدیریت صحیح آبیاری در 
 مزارع، محصول گندم بازده اقتصادی زیادی خواهد داشت.

 

 وری اقتصادیوری فیزیکی، بهرهنیاز آبی، گندم، هیدرومدول، بهره :های کلیدیواژه
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ت اجتماعی و زیس-ری بر الگوی کشت و شاخص های اقتصادیبررسی تاثیر کم آبیا

 ریزی ریاضی اثباتیمحیطی: کاربرد مدل برنامه

 

 3 ، امیر مهرجو2 پور، محمدحسن وکیل1 صادق خلیلیان

 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس )نویسنده مسئول(،-1

 کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس،استادیار گروه اقتصاد -2

 amirmehrjo91@gmail.com آموخته کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرسدانش-3

 

ژه بر ویگذارد. این تأثیر بههای اقتصادی تأثیر میای است که بر تمامی بخشکمبود آب یک پدیده
کنند تا تولیدات خود را در سطوح بالاتری حفظ کنند، بیشتر ه از مقدار زیادی منابع استفاده میهایی کفعالیت

المللی های پایانی قرن بیستم، آب و مدیریت آن به یک دغدغه بزرگ بینویژه در سالباشد. در دو دهه اخیر بهمی
ور ما پردازند. در کشد به رقابت میکنندگان مختلف بر روی مصرف این نهاده ارزشمنتبدیل شده است و مصرف

دلیل پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بارندگی، بیشتر بار تولید مواد غذایی بر عهده کشاورزی مبتنی بر آبیاری به
آباد کتول است. لذا این مطالعه در جهت بهبود مدیریت منابع آب اراضی تحت پوشش سد کبودوال شهرستان علی

باتی و ریزی اثهای برنامهسازی خطی معمولی و روشبا استفاده از تکنیک مدل بهینه واقع در استان گلستان
آبیاری، انجام شده است. برای ماکزیمم آنتروپی و همچنین با بکارگیری مدل استوارت جهت اعمال راهبرد کم

تفاده شده است. ضرایب اس 244744افزاری گمز، نسخه سازی مدل از بسته نرمتحلیل اطلاعات فوق و شبیهوتجزیه
ت گیری تصادفی ساده بدسپرسشنامه از روستاهای اراضی تحت پوشش سد با روش نمونه 113تکنیکی با تکمیل 

آمد. نتایج نشان داد که تحت سناریوهای کاهش آب آبیاری از سطح زیر کشت بهینه کاسته شده و مقداری از 
شاخص  عنوانجب کاهش مصرف کود و سموم شیمیایی بهآبیاری موگردد. همچنین تکنیک کمآب سد ذخیره می

آبیاری و کاهش سطح زیرکشت، اشتغال نیز کاهش یافته است.  زیست محطی گردیده است. از طرفی با اعمال کم
همچنین نتایج نشان داد که ارزش اقتصادی آب با کاهش آب آبیاری تحت سناریوهای مختلف کاهش یافته که 

 باشد. دلیل ذخیره حجم بیشتری از آب میآب به این کاهش ارزش اقتصادی

 

 وریریزی ریاضی اثباتی، سد کبودوال، بهرهآبیاری، ارزش اقتصادی آب، برنامه: کمهای کلیدیواژه
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در  یکشاورز یتعرفه آب و درآمدها یابعاد اقتصاد یا یسهمقا یلیتحل بررسی

 یناستان قزو یمحدوده انتخاب

 

 رضا اخلاص مند
 دانشگاه گیلان دانشجوی

 jasghari2004@yahoo.com 
 

باتوجه به افزایش جمعیت، تقاضا برای آب در بسیاری از مصارف و حوزه های اقتصادی افزایش یافته و 
این موضوع، مدیریت منابع آب و توجه به ارزش اقتصادی و ذاتی آب را بیش از پیش نمایان نموده و لزوم تحلیل 

های واسطه وظیفه حکمرانی خود، از سیاستبه  می نماید. از دیگر سو، دولتو بررسی ابعاد آنرا ایجاب 
ها، هکند و با وضع تعرفمندی کلیه اقشار جامعه از خدمات آب و محصولات آب استفاده میگذاری برای بهرهقیمت

 لات آب، بررسیآورد. با لحاظ شرایط مذکور و با اهداف بررسی مبادزمینه دسترسی همگان به آب را فراهم می
درآمدهای کشاورزان و باغ داران و در نتیجه بررسی و انعکاس فاصله درآمدهای کشاورزان با تعرفه و هزینه های 
مترتب با آن، مقایسه درآمدهای و هزینه های کشاورزی، بررسی رویکردهای متفاوت در خرید آب با هدف 

وده تحقیقاتی انتخاب گردید تا با بررسی موارد کشاورزی، محدوده شبکه آبیاری دشت قزوین به عنوان محد
مذکور و اثبات یا رد این هدف نهایی که آیا تعرفه های مصوب با شرایط اقتصادی و درآمدهای اقشار مصرف 
کننده آب، تطابق دارد یا خیر. با توجه به پرسشنامه های جمع آوری شده در محدوده تحقیقاتی، مشخص گردید 

محدوده انتخابی بصورت مکرر در حال انجام بوده، با توجه به ارزش اقتصادی و با  که خرید و فروش آب در
اهمیتی که آب برای کشاورزان، صرفه اقتصادی فوق العاده آب برای کشاورزان وجود دارد. همچنین پرداخت 

تی بابت آب امبالغی بیشتر بابت آب مصرفی در کشاورزی، بیانگر توجیه پذیری منافع حاصل از پرداختهای مبادل
(، نشان دهنده توجیه تعرفه آب بها در قبال درآمد b/cهزینه )-بهاست. تحلیل سوددهی و بالاخص تحلیل منافع

 حاصل از کشاورزی است. 

 

 هزینه-: تعرفه آب، درآمد، مصارف کشاورزی، تحلیل منافعهای کلیدیواژه
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 یراندر ا یگآب خان یتقاضا یو درآمد یمتیق یعوامل مؤثر بر کششها بررسی

 (یزو متاآنال یستماتیک)مطالعه مرور س

 

 2، محمد اوشنی1 علی سایه میری
 asayehmiri@gmail.comدانشگاه ایلام گروه اقتصاد  -استادیار دانشگاه ایلام )مسئول مکاتبات(-1

 Oshani.ff@gmail.comدکتری اقتصاد دانشگاه پیام نور -2

 

بر آنها، یکی از الزامات اساسی  مؤثرقیمتی و درآمدی تقاضای آب و بررسی عوامل  کششبرآورد دقیق 
روش  با استفاده از یران،بار در ا یناول یمطالعه برا یندر ا باشد.یمثمربخشی سیاستهای مدیریت مصرف آب 

اده از رویکرد ی با استفآب خانگ یتقاضا یو درآمد یمتیق یهاعوامل مؤثر بر کشش یز،و متاآنال یستماتیکمرور س
ی قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی محاسبه هاکششروزنتال و رابین مورد بررسی قرار گرفته و اندازه اثرات 

ی اثرات تصادفی و هامدلشده است. با توجه به عدم تجانس مشاهده شده در بین اندازه اثرات محاسبه شده، از 
ثابت برای ترکیب نتایج استفاده شده است. بر طبق نتایج بدست آمده، درستی تمام فرضیات مورد بررسی تأیید 

ی مورد بررسی، مشخصات هادادهشده است. بنابراین متغیرهای مربوط به مشخصات تقاضای آب، مشخصات 
وش تخمین، منطقه مورد مطالعه و دیگر مشخصات قیمت آب، ساختار نرخ قیمت گذاری آب، مدل مورد بررسی، ر

 .اندبوده مؤثری قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی هاکششمطالعه، بر مقادیر برآورد شده 
 

 : کشش قیمتی، کشش درآمدی، تقاضای آب، مرورسیستماتیک.های کلیدیواژه

 

 

mailto:asayehmiri@gmail.com
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 های تولید نیشکرمصرف آب در سامانه وری آب و اثرات نظام تعرفه بربهره بررسی

 

 سهیل رضایی
soheilrezaei@yahoo.com 

 
برداری بهینه از این نهاده راهبردی را روزافزون کرده است. با توجه به بحران آب در ایران، اهمیت بهره

ن ایوری بررسی بهره درصد آب برداشتی از منابع سطحی و زیرزمینی در بخش کشاورزی، 92مصرف بیش از 
ای برخوردار است. از این رو در این مطالعه، نهاده و اثرات نظام تعرفه و قیمت گذاری بر مصرف آن از اهمیت ویژه

رف گذاری بر مصوری آب در نظام مدیریت یکپارچه کشت و صنعت )نیشکر( و اثرات نظام تعرفه و قیمتبهره
ین تابع تررهیافت اقتصادسنجی و برآورد مناسب آب مورد واکاوی قرار گرفته است. در این بررسی با کاربست

د نیشکر های تولیآب در سامانه دهد کههای تولید محاسبه شدند. نتایج نشان میوری آب و دیگر نهادهتولید، بهره
وری نهایی آن نیز در ناحیه سوم تولید )ناحیه غیرکارا( قرار گرفته بیش از حد بهینه اقتصادی مصرف شده و بهره

های ترجیحی رو به پایین )تعرفه هر متر مکعب آب تحویلی به گذاری. از سوی دیگر نظام تعرفه با قیمتاست
ریال( و بدون در نظر گرفتن ارزش اقتصادی آب، هزینه تمام  122حدود  97های نیشکر در سال کشت و صنعت

ابر این، ها تاثیرگذار باشد. بنین سامانهوری مصرف در اشده و توان پرداخت نتوانسته بصورت کارامد در بهبود بهره
های تولید )سطح خرد( و وری آب و تولید کل، ضروری است فرایندهای مدیریت سامانهبرای افزایش بهره

گذاری آب )سطح کلان( مورد بازبینی قرار گرفته تا مصرف آب بدون تغییر در ای و قیمتهای نظام تعرفهسیاست
  2ن در مقدار بهینه اقتصادی قرار گیرد.عملکرد محصول، تا حد امکا

 

 برداری کشت و صنعت، نیشکر.های بهرهوری آب، نظام تعرفه، سامانهبهره :های کلیدیواژه

  

                                                 
در ارتباط با موضوع مطروحه نگارش شده و هدف از بیان آن، اندک مساعدتی به  مقاله حاضر بدون هیچگونه دیدگاه سیاسی، صرفاً 

 باشد.ای بخش آب میتعرفه بهبود وضعیت تولیدات کشاورزی و نظام
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ارائه خدمت با پرداخت به موقع  یژگیهایو و ینرابطه بین صفات مشترک بررسی

 استان گلستان ییقبوض آب بها در شرکت آب و فاضلاب روستا
 

 4، کوروش روشن 3 ، علیرضا کریمی 2 ، محبوبه کریمی1 هرمزیبهزاد 
 hormozi@golestanabfar.ir رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گلستان، -1

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

 roshan@nww.irکارشناس مسیول مالی ،برنامهریزی و بوجه شرکت مهندسی آبفا کشور ، -4

 

آب در روستاها ،محدود بودن منابع تامین  و افزایش هزینه های  تقاضایرشد جمعیت و افزایش میزان 
اضلاب روستایی استان گلستان به تدوین راهبرداهای لازم در تامین آب با کیفیت موجب شده تا شرکت آب و ف

های آب کی از مهمترین مشکلاتی که شرکتجهت تامین آب شرب بهداشتی سالم برای مشترکین خود بپردازدی
ین اعتبار منبع تام مهمترینباشد. و فاضلاب روستایی به طور مداوم با آن سر و کار دارند مسئله وصول آب بها می

 واملعباشد. با توجه به این واقعیت، در این تحقیق تلاش شده است بها میها آببرای فعالیت این شرکتلازم 
 قراری بررس مورد گرگان شهرستان روستایی وفاضلاب آب شرکت مشترکین بهایآب قبوض پرداخت بر مؤثر

آب  با  پرداخت به موقع قبوض مقاله حاضر رابطه بین رابطه بین صفات مشترک  و ویژگیهای ارائه خدمت..ردیگ
 32222بها در شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان موزد بررسی قرار می دهد  آزمودنی های پژوهش 
 منظور مشترک از مشترکین شهرستان گرگان بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به

 اینکه دلیل به همبستگی و رگرسیون استفاده شده و آزمون از هابین متغیر آن، میزان نیز و ارتباط وجود بررسی

پیرسون استفاده گردیده است. برای سنجش پرسشنامه ها  آزمون همبستگی اند ازکیفی متغیرها تحقیق این در
غیر های پژوهش نشان می دهد که متکه بصورت محقق ساخته می باشد پایایی و روایی آنها مورد تایید قرار یافته

ومل فرهنگی ،اجتماعی و خانوادگی،فیزیولوژیکی و شغل اصلی و درآمد مشترک به تر تیب بیشترین تاثیر را بر ع
پرداخت به موقع قبوض آب بها و تکریم و پاسخگویی و قرائت و توزیع قبوض و کمیت و کیفیت و عملکرد واحد 

 اخت به موقع قبوض آب بها دارند اتفاقات به ترتیب از ویژیهای ارائه خدمت بیشترین تاثیر را در پرد
 

  : صفات مشترکین ، ویژگی ارائه خدمت ، قبوض آب بها ، شرکت آبفارهای کلیدیواژه
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شرکت آب و فاضلاب روستایی  یمصرف یدر پرداخت آب بها یرعلل تاخ بررسی

 مطالعه موردی مشترکین روستایی شهرستان آق قلا استان گلستان

 

 4، اردشیر سلطانیان 3، 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 ایی ،شرکت آب و فاضلاب روستایی گلستان،رئیس اداره فناوری و سیستمهای اطلاعات جغرافی -3

 soltanian@golestanabfar.ir رئیس درآمد و امور مشترکین ،شرکت آب و فاضلاب روستایی گلستان ، -4

 

آب و فاضلاب روستایی به طور مداوم با آن سر و کار دارند  هایشرکتکی از مهمترین مشکلاتی که ی
باشد. با توجه بها میها آبمنبع تامین اعتبار لازم برای فعالیت این شرکت مهمترینباشد. مسئله وصول آب بها می

 آب تشرک مشترکین بهایآب قبوض پرداخت بر مؤثر عواملبه این واقعیت، در این تحقیق تلاش شده است 
علل تاخیر در پرداخت آب بهای مصرفی مقاله حاضر ..ردیگ قراری بررس مورد آق قلا شهرستان روستایی ضلابوفا

 روش از پژوهش، این درد بررسی قرار می دهد  مشترکین آب و فاضلاب روستایی در شهرستان آق قلا را مور

آب روستایی شهرستان آق قلا مشترکین  آماری، ةعجام. شد استفاده پاسخگویان نگرش بررسی جهت پیمایشی
. برای سنجش پرسشنامه می باشد مشترک4143که سه دوره قبوض آب بهای خود را پرداخت نکرده اند به  تعداد 

می  های پژوهش نشانیافتهگرفت. ها که بصورت محقق ساخته می باشد پایایی و روایی آنها مورد تایید قرار 
مکانیزم  نبودن آمد کاری مصرفی و مولفه های تعریف شده برای آن )بین علل تاخیر در پرداخت آب بهادهد که 

 بودن طولانی،  وصولی مبلغ بودن دقیق به مشترکین اعتماد عدم،  درآمد سطح بودن پایین،  وصول کنترلی های

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

 .وجود دارد

 

   مشترک ، دوره قرائت ، قبوض آب بها ، شرکت آبفار :های کلیدیواژه
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شرکت آب و فاضلاب روستایی  در یمال یها ینهبر هز یکخدمات الکترون تاثیر

 گلستاناستان 
 

 4، محمدعلی روحانی 3، 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 های اطلاعات جغرافیایی ،شرکت آب و فاضلاب روستایی گلستان،رئیس اداره فناوری و سیستم -3

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

 

ها و راه کاربرد ابزارها به واسطه دهند. پتانسیل کاهش هزینههای دیجیتال قواعد بازی را تغییر میفناوری
هایی اند، مشهود شده است. پیشرفتها فراهم کردهای برای مهار هزینههای تازههای جدیدی که فرصتحل

رش طور چشمگیری نگهای قدرتمند مشارکتی، استانداردسازی و صنعتی شدن بهنظیر پردازش ابری، فناوری
ه کمک فناوری اطلاعات و معرفی تجارب نوآورانه ها بمدیران فناوری اطلاعات را در خصوص کاهش هزینه
وکار تغییر داده است. تعامل مناسب فناوری اطلاعات و کاهش هزینه و منافع قابل توجه آن برای کل کسب

منظور دستیابی به همگرایی قدرتمند میان های کلیدی در تحقق کاهش هزینه است. بهوکار از مولفهکسب
 هدف پذیرتر از گذشته باشند.تر و انعطافهای فناوری اطلاعات باید چابکفرم، پلتوکار و فناوری اطلاعاتکسب

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان  در مالی هزینه های کاهش بر الکترونیکی خدمات تاثیر تعیین حاضر تحقیق
 نفر 49 آنها تعداد که است و مشترکین شرکت مالی کارشناسان کلیة تحقیق آماری جامعه .می باشد گلستان

تجزیه وتحلیل  برای و شد گرفته نظر نفر در 47که با توجه به جدول کرجسی و مورگان تعداد نمونه  .میباشد
یافته  .است شده استفاده پیمایشی توصیفی روش از حاضر تحقیق در .است شده استفاده رگرسیون روش از دادهها

 از استفاده الکترونیکی، خدمات از استفاده جهت به مراجعات مشترکین کاهش که نشان میدهد تحقیق های

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

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

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

 

   شرکت آب و فاضلاب روستایی گلستان مالی، های هزینه الکترونیکی، خدمات :های کلیدیواژه
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بهره  یحصح یریتدر مد Lingoبا استفاده از نرم افزار  ینهکشت به یالگو تعیین

 جیرفت(–شهرستان فاریاب) یاقطره یاریآب یهااز سامانه یبردار

 

 3میلاد جهانی،  2، سید حسن میر هاشمی1رحیمه دهقانی دشتابی

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

  .دانش آموخته دکتری آبیاری و زهکشی، دانشگاه زابل-2
 .نر کرماندانش آموخته مهندسی آب ، دانشگاه باه-3

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

های اقتصادی و اجتماعی را نیز در بر خواهد داشت. از طرفی با نمایان شدن فاجعه آب و خاک، کاهش خسارت
روری اند. از این رو ضراه حل پیشنهاد دادهآب در کشور، کارشناسان آب تعیین الگوی کشت مناسب را به عنوان 

های مشخصی جهت تعیین الگوی کشت در مناطق مختلف ارائه شود. مقاله حاضر به ارزیابی است که معیار
وری اقتصادی مصرف آب در شهرستان فاریاب واقع در جنوب استان کرمان و تعیین الگوی بهینه کشت بهره

، در شهرستان فاریاب و در مزارع مجهز به 97-91هش در طول سال زراعیمتناسب با آن پرداخته شد. این پژو
ای )تیپ( انجام شد. در این راستا محصولات زراعی غالب در شهرستان شامل ذرت، گندم های آبیاری قطرهسامانه

ای رهقطهای آبیاری برداری از سامانهو کلزا مورد بررسی قرار گرفتند. مزارعی جهت انجام مدیریت صحیح بهره
برداری و )تیپ( از سوی جهاد کشاورزی معرفی شدند. این مزارع به مدت یکسال زراعی، در خصوص بهره

های مختلف سامانه آبیاری، مدیریت صحیح آبیاری و همچنین آشنایی بهره برداران نگهداری صحیح از قسمت
وری اقتصادی داده شد. در مرحله بعد بهره برداران هر مزرعههای لازم به بهرهبا لوازم و اتصالات آنها، آموزش

، الگوی کشت بهینه در این شهرستان Lingoبرای هر محصول مشخص گردید. و نهایتاً با استفاده از نرم افزار 
ول کلزا های آبیاری، محصبرداری از سامانهتعیین گردید. نتایج مطالعه نشان داد که با انجام مدیریت صحیح بهره

وری اقتصادی نسبت به دو محصول ذرت و گندم به عنوان الگوی کشت بهنه در شهرستان هبا بیشترین بهر
 فاریاب تعیین گردید.

 

  وری مصرف آب، عملکرد، محصول. الگوی کشت، حجم آب مصرفی، بهره :های کلیدیواژه
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 ییاضر یزیبا استفاده از روش برنامه ر یآب بخش کشاورز یتابع تقاضا تعیین

 شهرستان گرگان( )مطالعه موردی
 

 3یاشراق یدفرش، 2کرامت زاده یعل، 1یالناز اسد
، دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان -1

elnaz.asadi1991@yahoo.com 
. استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان2  

 یار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. استاد3

 

 اقتصاد در زیربنایی گردد و نقشمی محسوب کشورها توسعه مهم هایشاخص های کشاورزی ازفعالیت 

های مهم در بخش کشاورزی به حساب کشور دارد. امروزه آب، این منبع حیات بخش یکی از مولفه هر ملی
باشد. امروزه به میآب کمبود منابع  انیرا ورزیکشا بخش توسعه هکنندودمحدو  صلیا ملاعوجمله از آید. می

برداری از منابع آبی و پایین بودن قیمت آب، میزان برداشت از این منابع برای دلیل دسترسی آسان و سادگی بهره
اعث نابودی این منابع شده است. از این ای یافته و در برخی مناطق بهای مختلف افزایش قابل ملاحظهاستفاده

رو مدیریت تقاضای منابع آب از اهمیت روز افزونی برخوردار است. بر این اساس در این مطالعه با استفاده از 
ای و تعیین تابع تقاضای آب در بخش کشاورزی شهرستان ریزی خطی متعارف به تعیین قیمت سایهروش برنامه

 11معه آماری مورد مطالعه کل کشاورزان شهرستان گرگان بوده و در مجموع تعداد شود. جاگرگان پرداخته می
 هددای تکمیل گردیده است. نتایج این مطالعه نشان میگیری تصادفی طبقهپرسشنامه با استفاده از روش نمونه

 و کشاورزیآب  داری بین قیمتگر ارتباط منفی و معنیباشد که بیانمی -19/2کشش تقاضای آب کشاورزی 
 در شهرستان گرگان است. کشش بودن تقاضای آبآن و بی مصرف مقدار

 

 ریزی خطی، کشش قیمتی، شهرستان گرگان: تابع تقاضای آب، برنامههای کلیدیواژه
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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 مدرسدانشجو دکتری اقتصاد بین-2

 

خشک جهان، مانند اغلب نقاط خاورمیانه به خصوص ایران، از یک طرف اکثر مناطق خشک و نیمهامروزه 
با عرضه ناکافی آب و ازطرف دیگر با تقاضای زیاد آب کشاورزی مواجه هستند. که علت اصلی آن اختلاف زیاد 

دارای  هان، بویژه کشورهایمیان قیمت تمام شده آب با ارزش تولید نهایی آن است. بنابراین در اکثر کشورهای ج
ذاری گشود. در این راستا قیمتجمعیت رو به رشد، کمبود آب از جمله مشکلات عمده و اساسی کشور محسوب می

ی گذارهای مختلفی برای قیمتای برخوردار است. در ادبیات اقتصادی روشمناسب آب از اهمیت بسیار ویژه
ای مناسب است که ضمن گذاریران، حالت انحصاری دارد، قیمتوجود دارد، ولی از آنجا که صنعت آب در ای

ذاری گرعایت عدم زیان دهی، رفاه اجتماعی را نیز حداکثر سازد. به دلیل ذکر شده فوق در این پژوهش از قیمت
ای هرمزی 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  ARDL، با استفاده از روش 1391-1371های زمانی سال یسر
برای بخش کشاورزی برآورده گردیده است و در ادامه قیمت رمزی آب در بخش کشاورزی محاسبه شده است. 

  .در این بخش است دهد قیمت رمزی برای آب در بخش کشاورزی، بیشتر از قیمت جاری آبنتایج نشان می
 

 : قیمت گذاری، روش رمزی، آبهای کلیدیواژه
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که پس از پنجاه سال هنوز با بهره  یمل یبه نام سد خداآفرین؛ سرمایه ا چالشی

 فاصله دارد یبردار

 

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

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

 
 

 که اجرای این پروژه بعد کردینمکه مطالعات سد خداآفرین آغاز گردید احتمالاً کسی فکر  1341در سال 
ی ، بخش کشاورزشدهیطراحباشد. این سد که بیشتر با هدف تولید برق  کارهمهینهمچنان  قرنمیناز حدود 

ی که تماممهینی هاپروژهمنافع چندانی تولید نکرده در سیاهه  تاکنون ازآنجاکهمنطقه را تحت تأثیر قرار داده و 
اقتصادی و اجتماعی احداث  بررسی بیشتر ابعاد منظوربه است. قرارگرفته، اندشدهختهیآمبا مسائل اجتماعی فراوان 

انجام گردید که نتایج آن در این گزارش و در سه  1394ی در اسفند امطالعهسد بر بخش کشاورزی منطقه، 
 .شودیمی مطالعه ارائه هاتیمحدودقسمت سیمای عمومی و چارچوب مطالعه، نتایج و 

 

 تماممهین: سد خدآفرین، پروژه های کلیدیواژه
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: یمطالعه مورد ی،در محصولات مهم زراع یآب کشاورز یبهره ور یهاشاخص

 پارس آباد دشت مغان

 

  یکاظم یثهحد، مقدم یکرم یل,اسماع 1سعید ستاری یوزباشکندی
 satari.saeed@yahoo.comدانشجوی دانشگاه تربیت مدرس، -1

 

وری آب کشاورزی در زراعی در دشت مغان به بررسی بهرهدر این مقاله جهت ساماندهی الگوی کشت 
(، شاخص CPDمحصولات مهم زراعی پرداخته شد. برای این منظور از شاخص عملکرد به ازای واحد حجم آب )

( جهت محاسبه NBPD( و شاخص بازده خالص به ازای واحد حجم آب )BPDدرآمد به ازای واحد حجم آب )
ها نیاز به محاسبه هزینه و درآمد محصولات اصلی کشت جهت تعیین این شاخص وری آب استفاده گردید.بهره

 اردبیل و مراجعه به کارشناسان درشده بود که اطلاعات لازم با استفاده از سالنامه آماری بخش کشاورزی استان 
استفاده از بدست آمد. نیاز آبی خالص هر محصول با  1391 زراعی در سال آبادجهاد کشاورزی شهرستان پارس

محاسبه شد و نیاز ناخالص آبی در هکتار برای هر محصول بر اساس متوسط راندمان   NETWAT نرم افزار
. نتایج نشان داد که اولویت کشت باشد، محاسبه گردیددرصد می 11که اردبیل کاربرد آب در مزارع استان 

 فرنگی و بر اساس شاخصانه و گوجهبه ترتیب چغندرقند، هندو CPD شاخصمحصولات تا رتبه سوم براساس 
BPD هندوانه، یونجه و سویا و در آخر براساس شاخص NBPD باشند. با توجه چغندرقند، گوجه و هندوانه می

محصولاتی مثل سویا و یونجه باید از الگوی کشت این منطقه که مصرف آب بالا و  به نتایج این تحقیق، کشت
ن مهم باعث کاهش مصرف آب استحصالی شده و هم منافع اقتصادی بالا را بازده پایینی دارند حذف شوند. ای

 نماید.برای کشاورزان تضمین می

 

 وری آب، شاخص، دشت مغان، کشاورزی: بهرههای کلیدیواژه
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آب و فاضلاب  یگذار یهسرما یعوامل موثر در انتخاب پروژه ها یلو تحل شناسایی

 ها یواگذار یسکو کاهش ر یبهره ور یشبه منظور افزا

 

 2مسعود احمدی ،1اردشیر ابراهیمی

 ArdeshirE1966@yahoo.comشرکت آبفای استان زنجان،  معاون برنامه ریزی و منابع انسانی، -1

 Masoudhmd5@gmail.comکارشناس مسئول بهبود بهره وری و تحول، شرکت آبفای استان زنجان، نویسنده مسئول،  -2

 

های مختلف اقتصادی، حمایت از بخش بخش بهره وریبرای افزایش  ترین راهبردهای دولتیکی از مهم
 بلند قرارداد یک خصوصی، -مشارکت بخش دولتی سازی است.برداشتن در مسیر خصوصی خصوصی و گام

 قرارداد طرفین ریسکها بین و منابع آن موجب به که است عمومی بخش و بخش خصوصی نماینده بین مدت

است. اما در سال های اخیر و در بعضی  جامعه عموم برای یک تسهیلات ایجاد داد قرار این از هدف و شده تقسیم
و این پروژه ها در اجراء با  نشده شناسایی درستی به معیارهای انتخاب نوع قرارداد سرمایه گذاری ساخت  موارد،

 و عوامل درست شناسایی طبیعتاً .است شده پروژه ستشک منجر به حتی و گردیده روبرو ای عدیده مشکلات
پروژه های آب و فاضلاب خواهد  ساخت و بهره برداری موفقیت در بسیاری تأثیر  مشارکت، روش انتخاب بهترین

 و بررسی عوامل و معیارهای موثر در انتخاب مدل و دوره ی واگذاری در اولیه مطالعات مرحله رو این از .داشت

گسترده و در نظر گرفتن  و مطالعات بررسی نیازمند و بوده بر و زمان حساس بسیار فرآیند یک این پروژه ها، 
یا الگوهای مشارکت به مختصر  پژوهش ابتدا مروری در این است. بنابراین ریسک های موثر در واگذاری

اسایی عوامل و معیارهای موثر به شن سپس بر اساس ادبیات تحقیق قراردادهای سرمایه گذاری ساخت کرده و
معیار متناسب با  32در انتخاب نوع قرارداد سرمایه گذاری ساخت می پردازیم که  با توجه به نتایج این تحقیق، 

شرایط خاص پروژه های آب و فاضلاب انتخاب و نهایی شدند. همچنین در بخش آخر مقاله بر اساس معیارهای 
 وژه های سرمایه گذاری شناسایی و بررسی شدند.پر شناسایی شده، ریسک های مطرح در

 

 های سرمایه گذاری ساخت، آب و فاضلاب، ریسک: پروژههای کلیدیواژه

  



 

71 

 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 

 
های اخیر و افزایش روزافزون تقاضا برای آب، بشر را برآن کمبود منابع آب قابل دسترس، خشکسالی

 تمامی که است سیاسی و اجتماعی اقتصادی، آب موضوعی مدیریت رو این داشت تا به مدیریت آب بپردازد از

های مدیریت آب در جهان حسابداری آب است. حسابداری آب گیرد. یکی از روشمی دربر را اقتصاد هایبخش
نین های پایدار اتخاذ کنند همچحلتواند باعث شفافیت بالای تخصیص آب شود و ذینفعان را قادر سازد تا راهمی

ر گیری به منظوو تصمیمگذاری ابزاری جهت ارائه اطلاعات جامع، سازگار و قابل مقایسه با آب برای سیاست
باشد. در خصوص حسابداری منابع آب چارچوب یکسانی وجود ندارد و ترویج استفاده پایدار از منابع آب می

های سیستم ها با عنواناند متفاوتند این چارچوبهای موجود بسته به اهداف و منابعی که داشتهچارچوب
و  اقتصادی آب_ی عمومی آب، حسابداری محیط زیستیالمللی مدیریت آب، حسابدارحسابداری موسسه بین

 های ایجاد شده برایگیرند. این مطالعه به معرفی و بررسی سیستمحسابداری رد پای آب مورد بحث قرار می
ابع تواند مسائل مربوط به مدیریت منپردازد. باید توجه داشت که حسابداری آب به تنهایی نمیحسابداری آب می

حلی برای بهبود و اصلاح مدیریت با فراهم نمودن اطلاعات مورد نیاز جهت پشتیبانی تواند راهاما میآب را حل کند، 
 گیری باشد.فرایند صحیح تصمیم

 

 : بحران آب، حسابداری آب، سیستم حسابداری آب، مدیریت آب، اقتصاد آبهای کلیدیواژه
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 در صنعت آب یردولتیبخش غ یگاهارتقاء جا موانع

 

 یعابد یهادمحمد 
  دانشگاه امام صادق )ع(دانشجوی 

economist91@gmail.com 

 

 

 مرحله به و مطرح ضرورت یک بعنوان آبفا و آب در صنعت خصوصی بخش طلبیدن مشارکت به امروزه

 موجود تاسیسات از مناسب و بهینه برداری بهره برای خصوصی بخش توان از استفاده در ولی آمده است در اجرا

از طرف دیگر به نظر می رسد بخش  .است نیامده بدست ،توفیقی گردیده احداث ملی کلان های سرمایه با که
ضمن بررسی وضعیت  مقاله این خصوصی انگیزه لازم برای ورود به طرح های صنعت آب کشور را نیز ندارد. در

طرح  در مشارکت و ورود جهت خصوصی بخش تمایل عدم دلایل بودجه ریزی و قوانین و مقررات در این زمینه ،
 قرار ارزیابی و بررسی مورد خصوصی بخش توان از دولتی بخش مندی بهره عدم نتیجه در و های صنعت آب

 .است گرفته

 

 تامین مالی، بهبود فضای کسب و کار ، مشارکت عمومی خصوصی ، صنعت آب و آبفا :های کلیدیواژه
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http://waterecoconf.awnrc.com/fa 

 

 


