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چكيده
مصرف ساالنه  01درصد از منابع آبي تجديدپذير ،ايران را در مرحله بحران آبي قرار داده كه دليل آن را
ميبايست در كارايي پايين مصرف آب جستجو كرد .عدم توجه واولويت بخشيدن به مديريت تقاضا و اصالح
الگوهاي مصرف ،سبب شده سياستها و برنامهريزيها عمدتاً بر پايه مديريت عرضه استوار باشد .از اينرو عدم
توازن اين دو مقوله (مديريت تقاضا و عرضه) سبب شده تا برنامههاي بخش آب در بلندمدت اثربخشي الزم را
نداشته باشد .اصالح قيمت آب يا به عبارتي طراحي يك نظام قيمتگذاري آب به عنوان يكي از ابزارهاي
اقتصادي در جهت افزايش بهرهوري ميبايست مدنظر مسئولين و سياستگزاران امر قرار گيرد .در اين مطالعه
براي رسيدن به يك نظام قيمتگذاري مناسب براي آب هاي سطحي (با مصرف كشاورزي) ،چهار ركن متولي
واحد ،روششناسي واحد براي هريك از اركان نظام قيمتگذاري ،ساختارسازي و تبيين سياستهاي مكملي،
مبناي سياستگذاريها معرفي شده است.

كليد واژهها :نظام قيمت گذاري ،مديريت عرضه و تقاضا ،آبهاي سطحي ،بخش كشاوزي.
-0مقدمه
بر اساس گزارش مجمع جهاني اقتصاد از سال  5102تا  5102بحران آب و شكست در برنامههاي تطبيق و كاهش اثرات
تغييرات اقليمي همواره جز پنج عامل با ريسك باال در جهان بودهاند] .[0همچنين موسسه بينالمللي مديريت آب با مطالعه
بر روي كمبود آب براي  52كشور جهان به اين نتيجه رسيد كه حدود  52درصد مردم جهان از جمله ايران در سال 5152
با كمبود فيزيكي آب مواجه هستند .اين بدان معناست كه اين كشورها حتي با باالترين راندمان و بهرهوري ممكن در
مصرف آب ،براي تأمين نيازهاي خود ،آب كافي در اختيار نخواهند داشت .از طرفي با مصرف ساالنه  21درصد از منابع
آبي تجديدپذير ،ايران هم اكنون در مرحله بحران آبي قرار دارد كه دليل آن را مي بايست در كارايي پايين مصرف آب
جستجو كرد].[5
در ايران بحران آب و پيامدهاي آن همواره مورد توجه سياستگزاران بخش آب بوده و سياستها و برنامهريزيهاي ملي و
منطقهاي فراواني براي حل آن انجام شده است .ليكن عدم توجه جدي واولويت بخشيدن به مديريت تقاضا و اصالح
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الگوهاي مصرف ،سبب شده سياستها و برنامهريزيها عمدتاً بر پايه مديريت عرضه استوار باشد .از اينرو عدم توازن اين
دو مقوله (مديريت تقاضا و عرضه) سبب شده تا سياستها و برنامههاي بخش آب در بلند مدت اثربخشي الزم در خصوص
اين منبع كمياب را نداشته باشد.

-2شرح مسئله
مديريت تقاضا براي مصرف آب ميتواند توسط روشهاي فني ،اقتصادي و اجتماعي الگوي تقاضاي جامعه را اصالح
نمايد و شامل فعاليتها و رويكردهايي براي تخصيص و استفاده بهينه از منابع آبي موجود باشد .در اين خصوص ابزارهاي
مديريت تقاضاي آب را ميتوان به دو دسته تقسيم نمود:
الف) اقتصادي :قيمتگذاري آب و تعيين تعرفههاي مناسب (از موثرترين و مفيدترين ابزارها براي مديريت تقاضا ،بهبود
تخصيص و تشويق به حفاظت از منابع آبي).
ب) غيراقتصادي :اصالح قوانين ،آموزش همگاني ،بررسي سخت افزار و نرم افزار مورد نياز اعمال و كنترل نظام تعرفه و...
در اين رابطه در سند كنفرانس جهاني محيط و توسعه در مورد جايگاه مديريت تقاضا و كاربرد ابزارهاي مالي از جمله نرخ
گذاري آمده است كه نقش منابع آب ميبايست به عنوان يك كاالي اقتصادي ،اجتماعي و حياتي در مكانيسمهاي
مديريت تقاضا منعكس گردد .بنابراين ،اصالح قيمت آب يا به عبارتي طراحي يك نظام قيمتگذاري براي آب به عنوان
يكي از ابزارهاي اقتصادي در جهت افزايش بهرهوري آب ميبايست مدنظر مسئولين و سياستگزاران امر قرار گيرد ].[3
ميزان مصرف ساالنه آب كشور حدود  011ميليارد متر مكعب ( 51درصد منابع آب سطحي و  01درصد منابع آب
زيرزميني) با تركيب حدود  01درصد در بخش كشاورزي 2 ،درصد در بخش شرب و  5درصد در بخش صنعت ارائه شده
كه نشان دهنده اهميت باالي بخش كشاورزي در زمينه مصرف آب ميباشد .همچنين سطح اراضي آبي زراعي و باغي به
ترتيب  0و  5/3ميليون هكتار بوده كه در مجموع اراضي آبي كشاورزي ،حدود  2/3ميليون هكتار گزارش شده است .از
اين مقدار اراضي آبي ،سطح شبكههاي اصلي آبياري و زهكشي مدرن در كشور حدود  5/50ميليون هكتار بوده كه نشان
ميدهد  52درصد از اراضي آبي كشور تحت پوشش شبكههاي اصلي آبياري و زهكشي قرار گرفتهاند].[5به بيان ديگر 02
 %از اراضي تحت كشت آبهاي سطحي ،مشمول نظام قيمتگذاري آب ميگردند .0اين موضوع از ساليان متمادي تاكنون
همواره در برنامههاي سياستگزاران قرار داشته و تاكنون به تغيير رويكرد و سازوكارهاي اجرايي آن پرداخته نشده است.

 0بند (ب) ماده  32قانون برنامه ششم در بخش آب نيز اهميت اين موضوع را با توجه به توسعه روشهاي آبياري نوين به مقدار  011هزار هكتار در
هر سال بيش از پيش نمايان ميسازد.
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-9اهداف و اركان نظام قيمتگذاري آب
آب اهداف مختلف و فراواني را برآورده مي نمايد و خصوصياتي دارد كه آن را هم خصوصي وهم عمومي مي
سازد] .[2اهدافي كه به طور معمول هر نظام قيمت گذاري دنبال ميكند عبارتند از:
-

پوشش هزينهها

-

كارايي اقتصادي

-

برابري و عدالت

با توجه به اهداف فوق سه ركن اساسي يك نظام قيمتگذاري عبارتنداز:
الف -ارزش اقتصادي آب
ارزش اقتصادي آب حداكثر ميزا ني است كه افراد حاضرند بپردازندد تدا كداال يدا خددمتي را دريافدت كنندد .ايدن مقددار بدا
ترجيحات تقاضاكنندگان كاال همبستگي دارد و از هزينه تامين آب مسدتقل اسدت .قيمدت آب هرگدز نمديتواندد بديش از
ارزش آب تعيين شود .لذا در اختيار داشتن مقدار ارزش ،حد باالي قيمت را تعيدين كدرده و ارزش اقتصدادي آب نداظر بدر
سمت تقاضا است.
ب -توان پرداخت
تبيين نظام قيمت گذاري بدون توجه به توان مالي تقاضاكنندگان معنا نداشته و چنين سيستمي قابليت اجرايي پيدا نميكند .از
اين رو در نظر داشتن استطاعت مالي مصرفكنندگان از اركان تعيين قيمت است.
ج -هزينه تمام شده
سومين ركن در تبيين نظدام تعرفده ،هزينده تمدام شدده تدامين و توزيدع آب اسدت .هزينده تدامين آب حاصدلجمع هزيندههاي
سرمايهگذاري (هزينه ثابت) و هزينههاي بهره برداري و نگهداري (هزينه متغير) است كه ناظر بر طرف عرضه اسدت .هزينده
كامل آب به جز دو مورد گفته شده ،هزينه فرصت ،آثار خارجي منفي اقتصادي و زيست محيطدي تدامين آب را نيدز در بدر
دارد.

-4بررسي قوانين و اسناد باالدستي
با توجه به قوانين و مصوبات مطرح شده ،مشاهده مي شود كه مبحث محاسبه بهاي آب بر اساس هزينه تمام شده در كشور
از اوائل دهه  0351و در قانون اجازه تاسيس بنگاه آبياري مد نظر قرار گرفته و اين مهم در سال  0352و در قانون آب و
نحوه ملي شدن آن به صراحت بيان شده است .همچنين با استناد به بند الف ماده  33قانون توزيع عادالنه آب،آب بها بايد بر
اساس هزينههاي نگهداري و بهرهبرداري ،سرمايهگذاري و شرايط اقتصادي -اجتماعي هر منطقه تعيين شود .در برنامههاي
دوم تا پنجم توسعه تدابير اقتصادي بسيار قوي پيشبيني شده بود مثالً در برنامه دوم بر تحويل حجمي آب كشاورزي تاكيد
و وزارت نيرو مكلف شده است كه در اين مورد اقدام كند تا زمينه براي نرخ گذاري آب بر مبناي مصرف حجمي فراهم
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شود (ليكن تاكنون كه بالغ بر  51سال از آن ميگذرد اين موضوع هنوز در مراحل بسيار ابتدائي است) .در برنامه سوم بر
تطبيق الگوي كشت با امكانات آبي هر منطقه تاكيد شده كه گام بعدي در مسير تحويل حجمي بوده است به نحوي كه
كشتهاي پر مصرف در مكانهايي با هزينههاي سلسله مراتبي كمتر از نظر اقتصادي و محيط زيستي ،مستقر شود .از طرف
ديگر در برنامه سوم بر تقويت بازار آب تاكيد شده است .در خصوص نرخگذاري آب نيز قوانين زيادي وجود دارد ،از
جمله اين كه در راهبردهاي توسعه بلندمدت منابع آب كشور مصوب سال  0325هيئت وزيران آمده است كه تعيين نرخ
آب در مصارف مختلف بايد به گونه اي باشد كه نيازهاي پايه شرب و بهداشت در چارچوب الگوي مصرف براي شهر و
روستا به طور ترجيحي تامين و براي مصارف فراتر از آن با توجه به تامين منابع مالي و تنوع بخشي به اين منابع در مرحله
اول هزينههاي بهرهبرداري و نگهداري پوشش داده شود و در مرحله بعدي بازيافت هزينههاي سرمايهگذاري را تامين كند.
در قانون هدفمندي يارانهها در سال  0320آمده كه دولت مجاز است با رعايت اين قانون ،قيمت آب و كارمزد جمعآوري
و دفع فاضالب را تعيين كند .بر اساس اين قانون مقرر شده است كه ميانگين قيمت آب براي مصارف مختلف با توجه به
كيفيت و نحوه استحصال آن در كشور به گونهاي تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنجم توسعه ،معادل قيمت (هزينه)
تمام شده آن باشد .ليكن همه قوانين و برنامهها قبل از تصويب قانون تثبيت آب بهاي زراعي در مورد نرخ بهاي آب
كشاورزي در سال  0300تحت شعاع اين قانون قرار گرفتند و همه قوانين و برنامه در بعد از آن هم در حد برنامه و
پيشنهاد باقيماندند .قانون تثبيت آب بهاي زراعي هيچ يك از اركان و اهداف يك نظام قيمتگذاري را مدنظر ندارد و از
آن پيروي نميكند و عمال از ظرفيتهاي قانوني قيمتگذاري آب استفاده نميشود.

-5راهحلهاي سياستي براي حل مسئله


تعيين متولي واحد براي طراحي نظام قيمتگذاري



تعيين اركان اصلي يك نظام قيمتگذاري شامل :ارزش اقتصادي ،توان پرداخت و هزينه تمام شده و تعريف
واحد براي هريك.



تهيه متدولوژي ،دستورالعمل محاسبه (با در نظر گرفتن عوامل موثر) هريك از اركان نامبرده با تاييد سازمانها و
نهادهاي ذيربط قانوني در اين زمينه.



طراحي نظام قيمتگذاري و تهيه آيين نامه اجرايي مرتبط ،با تاييد سازمانها و نهادهاي ذيربط قانوني در اين
زمينه.

-1شرح ساز وكارهاي عملي هر سياست مشخص
-

تعيين متولي واحد براي طراحي نظام قيمتگذاري
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در وضع موجود با توجه تفكيك و نوع وظايف دستگاههاي اجرايي ،تداخل تصميمگيري و اجرايي مشهود است از اينرو
با توجه به شرايط بحراني منابع آبي كشور الزم است در اين مقوله متولي واحدي تعيين گردد.
تعيين اركان اصلي يك نظام قيمت گذاري شامل :ارزش اقتصادي ،توان پرداخت و هزينه تمام شده و تعريف واحد
براي هريك.
با توجه به شرايط آبي كشور و همچنين مالحظات اقتصادي و اجتماعي كشور ميبايست نگاه به مقوله
قيمتگذاري در برگيرنده سه جزء ارزش اقتصادي ،توان پرداخت و هزينه تمام شده آب باشد و عدم توجه به
هريك از اركان بيان شده اثربخشي الزم را در پي نخواهد نداشت.
در خصوص تعريف يكسان و مورد اجماع ميبايست تبادل نظر شده و به عنوان مالك عمل قرار گيرد .در تعريف
هزينه تمام شده در طراحي نظام قيمت ميبايست هزينه كامل يا هزينه كامل اقتصادي يا هزينه كامل تامين باشد؟
در تعريف ارزش در طراحي نظام قيمت ميبايست ارزش كامل يا ارزش اقتصادي يا ارزش از ديدگاه
مصرفكنندگان باشد؟
تهيه متدولوژي ،دستورالعمل محاسبه (با در نظر گرفتن عوامل موثر) هريك از اركان نامبرده با تاييد سازمانها و
نهادهاي ذيربط قانوني در اين زمينه.
در حال حاضر متدولوژي و دستورالعمل محاسبه يكساني از ديدگاه دستگاههاي اجرايي براي هريك از اركان قيمت
وجود ندارد.
هزينه تمام شده آب توسط سازمان حسابرسي بر اساس رهيافت حسابداري ،سازمان حمايت

از

مصرفكنندگان و توليدكنندگان بر اساس روش  Cost Plusو اقتصاددانان و كارشناسان اقتصاد آب
براساس رهيافت اقتصاد مهندسي محاسبه ميگردد كه تفاوتهاي قابل مالحظهاي در نتايج اين روشها با
يكديگر وجود دارد.
در خصوص ارزش اقتصادي آب "راهنماي تعيين ارزش اقتصادي آب براي مصارف كشاورزي" تهيه
گرديده است كه قدم بسيار مثبتي در اين زمينه بوده ليكن در زمينه كاربرد ،اجرا و تعيين روششناسي نهايي
ادامه كار انجام نشده است.
در خصوص توان پرداخت تاكنون هيچ اقدام كاربردي بصورت رسمي صورت نگرفته است.
طراحي نظام قيمتگذاري و تهيه آيين نامه اجرايي مرتبط ،با تاييد سازمانها و نهادهاي ذيربط قانوني در اين زمينه.
پس از تعيين تعاريف و روششناسيهاي سه ركن اصلي بيان شده ،ميبايست الگوي نظام قيمتگذاري به
صورت پايلوت در برخي محدودهها (پيشنهادي) در هريك از حوزههاي آبريز طراحي و اجرا شده و پس از
پايش مستمر ،به صورت يك قانون ابالغ شده و آيين نامه اجرايي نهايي تهيه گردد.
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-7بررسي گزينههاي منتخب سياستي در كشورها يا موارد ديگر
خالصه نتايج بررسي تجربيات جهاني در جدول ( )0نشان ميدهد كه در كشورهاي مختلف ،استراتژيهاي متنوعي براي
تعيين نرخ آببهاي كشاورزي وجود دارد.
جدول ( .)0مباني و روشهاي قيمت گذاري آب در كشورهاي منتخب ][0
تركيه

تعيين قيمت آب كشاورزي بر اساس هزينه كامل عرضه
قيمت گذاري براساس هر واحد از سطح زيركشت تعيين شده
قيمتگذاري بر اساس:
تنوع جغرافيايي ،تنوع محلي و مكاني ،فصول گوناگون زراعي ،رشد انواع محصوالت كشاورزي ،سيستم

هندوستان آبرساني ،نوع و ماهيت توافق قراردادهاي آب و ...
نرخ آب بها براساس روش قيمتگذاري آب مبتني بر هر واحد زير كشت
قيمتگذاري آب مبتني بر سنجش حجمي آب
مراكش
اسپانيا

قيمتگذاري بر اساس:
هزينههاي اجرايي ،عملياتي و هزينههاي جمعآوري وجوه مالي
روش قيمتگذاري مبني بر هر واحد سطح زير كشت
در طرحهاي مجهز به دستگاه اندازهگيري آب ،آب بها بر مبناي روش حجمي تعيين ميشود
حق خدمات آبياري به حوضه

مكزيك

هزينه به كميته ملي آب اين كشور
(پوشش تمامي هزينهها)
آب بها از دو جزء تشكيل شده است:

فرانسه

هزينه حوضه آب كه بر پايه ميانگين حجم آب استخراجي محاسبه ميشود.
هزينه مصرفي است كه براساس تفاوت بين آب استخراجي و جريانهاي بازگشتي وضع ميشود.

ايتاليا

قيمتگذاري آب با توجه به نوع سيستم انتقال آب ،فشار آب ،نوع محصول تحت آبياري و نيز تكنولوژي
آبياري صورت ميپذيرد.
كشاورزان ملزم به پرداخت تعرفه آب كشاورزي بهصورت ساالنه هستند كه اين تعرفه شامل:
پرداخت يك هزينه ثابت بهازاي هر هكتار زمين اصالح شده

پرتغال

پرداخت يك هزينه ثابت بهازاي هر هكتار زمين تحت آبياري
پرداخت نرخ حجمي هر مترمكعب آب مصرفي،
پرداخت تعرفه زهكشي
پرداخت تعرفهاي براساس نوع محصول براي محصوالت خاص
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در جدول ( )5مقادير آب بهاي زراعي بر اساس روشهاي تحويل حجمي و سطح اراضي در برخي كشورها و بر اساس
گزارش تهيه شده در سال  5115توسط فائو ،ارائه شده است .بر اساس مطالعات انجام شده آب بهاي زراعي دريافتي از
كشاورزان در ايران ،تقريبا با آب بهاي دريافتي در تركيه ،مكزيك و سوريه در سال  5115مشابه ميباشد.
جدول ( .)2نرخهاي آب بهاي كشاورزي بر اساس سياستهاي مختلف در كشورهاي منتخب ][0
استراتژي :تحويل حجمي
تحويل حجمي

استراتژي :بر اساس سطح
كشور

بر اساس هر هكتار ()Ha/$

هلند

0551

بنگالدش

021

اسرائيل

501-021

آرژانتين

( 21در هر سال)

اسپانيا

001

اسپانيا

500-2/3

تانزانيا

551

ژاپن

550

الجزاير

31-51

الجزاير

2-5

تونس

22-51

تونس

232-055

برزيل

33/2-3/0

برزيل

( 3/2در هر ماه)

چين

21-52

چين

021-21

كلمبيا

02/2-0/3

كلمبيا

02/2-05/0

يونان

25-50

يونان

501-05

مجارستان

30/5-3/2

مجارستان

30/5-2/5

اردن

50-2/2

مكزيك

01

استراليا

01/00-0/5

سودان

كشور

()1000M3/$

سوريه

( 52/0-02/2پنبه)
( 50/0-00/2ساير محصوالت)
( 21در هر سال)
پنبه( 50/2 :سطحي)( 00/2 -پمپاژ)

تركيه

گندم( 00/2 :سطحي)( 55 -پمپاژ)
( 52ميانگين در سطح ملي)

-0بررسي دادههاي مهم و حساس براي لحاظ كردن در گزينههاي سياستي
لزوم هماهنگيهاي بخشي و فرابخشي بين دستگاهها و سازمانهاي اجرايي ذيربط
لزوم دخيل كردن و هماهنگي با بهرهبرداران بخش كشاورزي و استفاده كنندگان از منابع آبي
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تببين و برآورد پارامترهاي ملي محاسباتي (قيمت انرژي ،نرخ تنزيل و .)....
مطالعات ارزيابي پس از اجرا طرحهاي به بهرهبرداري رسيده با توجه به اركان نظام قيمتگذاري
طراحي و ايجاد پايگاه اطالعاتي واحد براي هريك از اركان قيمتگذاري
آموزش نيروي انساني جهت جمعآوري و ثبت آمار و اطالعات
طراحي و تهيه نرمافزار جهت محاسبه هريك از اركان قميتگذاري
طراحي يك نظام پايش و ارزيابي جهت محاسبات انجام شده
-3تحليل ملزومات اتخاذ و اجرايي كردن سياست مشخص
تعيين متولي واحد :وزارت نيرو به عنوان متولي اصلي با همكاري سازمان برنامه و بودجه ،وزارت جهاد
كشاورزي ،سازمان هدفمندسازي يارانهها ،سازمان حمايت از مصرفكننندگان و توليدكنندگان.
تهيه روششناسي واحد براي هريك از اركان نظام قيمتگذاري:
 هزينه تمام شده :پيشنهاد ميشود در كوتاه مدت هزينه كامل تامين ،در ميان مدت هزينه كامل اقتصادي و در بلند
مدت هزينه كامل مالك هزينه تمام شده قرار گيرد و همچنين با توجه به محدوديت منابع مالي دولت،
متدولوژي محاسبه بر اساس رهيافت اقتصاد مهندسي باشد تا هزينه فرصت سرمايه در نظر گرفته شود.
 ارزش آب :پيشنهاد ميشود در كوتاه مدت ،نخست ارزش آب از ديدگاه مصرفكنندگان و در ميان مدت
ارزش اقتصادي آب و در بلند مدت ارزش كامل آب مدنظر قرار گيرد .همچنين متدولوژي محاسبه بر اساس
روش برنامهريزي رياضي باشد.
ايجاد ساختاري در ستاد وزارت نيرو (وزارتخانه ،شركت مديريت منابع آب ايران و شركت توسعه منابع آب و
نيروي ايران) و شركتهاي آب منطقهاي
تبيين سياستهاي مكملي :همانطور كه در شرح مساله بيان گرديد ،حدود  % 02از اراضي تحت كشت آبهاي
سطحي مشمول نظام قيمتگذاري آب ميگردند بنابراين براي پايداري نظام قيمتگذاري ،ميبايست به مساله
مديريت قيمتگذاري غيرمستقيم آب زيرزميني نيز توجه نموده و همزمان اين دو مقوله را راهبري كرد.
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