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 چكيده

دليل آن را  كه دادهدر مرحله بحران آبي  قرار  را، ايران رتجديدپذي آبي منابعدرصد از    01مصرف ساالنه 

. عدم توجه واولويت بخشيدن به مديريت تقاضا و اصالح بايست در كارايي پايين مصرف آب جستجو كردمي

رو عدم ها عمدتاً بر پايه مديريت عرضه استوار باشد. از اينريزيها و برنامهالگوهاي مصرف، سبب شده سياست

مدت اثربخشي الزم را هاي بخش آب در بلندبرنامهاين دو مقوله )مديريت تقاضا و عرضه( سبب شده تا توازن 

گذاري آب  به عنوان يكي از ابزارهاي اصالح قيمت آب يا به عبارتي طراحي يك  نظام قيمت نداشته باشد.

امر قرار گيرد. در اين مطالعه گزاران بايست مدنظر مسئولين و سياستوري مياقتصادي در جهت افزايش بهره

گذاري مناسب براي آب هاي سطحي )با مصرف كشاورزي(، چهار ركن متولي براي رسيدن به يك نظام قيمت

 ،هاي مكمليگذاري، ساختارسازي و تبيين سياستيمتاز اركان نظام قشناسي واحد براي هريك واحد، روش

 معرفي شده است. هاگذاريمبناي سياست

 

 .نظام قيمت گذاري، مديريت عرضه و تقاضا، آبهاي سطحي، بخش كشاوزي  :هااژهكليد و

 

 مقدمه-0

و كاهش اثرات  تطبيقهاي و شكست در برنامهآب  بحران 5102تا  5102گزارش مجمع جهاني اقتصاد از سال بر اساس 

مطالعه  با آب مديريت الملليبين موسسه همچنين. ]0[اندعامل با ريسك باال در جهان بودههمواره جز پنج  تغييرات اقليمي

 5152 سال در ايران جمله از جهان مردم درصد 52 حدودكه  به اين نتيجه رسيدجهان  كشور 52 براي آب كمبودبر روي 

 در ممكن وريبهره و راندمان باالترين با حتي كه اين كشورها معناست اين بدان هستند. مواجه آب فيزيكي كمبود با

 منابعدرصد از    21از طرفي با مصرف ساالنه داشت.  نخواهند اختيار در كافي آب خود، نيازهاي تأمين رايب آب، مصرف

دليل آن را مي بايست در كارايي پايين مصرف آب  هم اكنون در مرحله بحران آبي  قرار دارد كه ، ايرانتجديدپذير آبي

 .]5[جستجو كرد
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هاي ملي و ريزيها و برنامهگزاران بخش آب بوده و سياسته مورد توجه سياستدر ايران بحران آب و پيامدهاي آن هموار

ليكن عدم توجه جدي واولويت بخشيدن به مديريت تقاضا و اصالح  .اي فراواني براي حل آن انجام شده استمنطقه

عدم توازن اين  رواز اين .شدباها عمدتاً بر پايه مديريت عرضه استوار ريزيها و برنامهسبب شده سياست ،الگوهاي مصرف

هاي بخش آب در بلند مدت اثربخشي الزم در خصوص ها و برنامهسياستتا )مديريت تقاضا و عرضه( سبب شده  دو مقوله

 اين منبع كمياب را نداشته باشد.

  

 شرح مسئله-2

اصالح  اضاي جامعه را الگوي تق اجتماعيو  اقتصادي، هاي فنيتواند توسط روشميمصرف آب  برايمديريت تقاضا 

ابزارهاي باشد. در اين خصوص ها و رويكردهايي براي تخصيص و استفاده بهينه از منابع آبي موجود و شامل فعاليت نمايد

 توان به دو دسته تقسيم نمود:مديريت تقاضاي آب  را  مي

بهبود  ،براي مديريت تقاضا ابزارهاين از موثرترين و مفيدتر) مناسبهاي گذاري آب و تعيين تعرفهقيمت :اقتصادي الف(

 (.ص و تشويق به حفاظت از منابع آبيتخصي

 سخت افزار و نرم افزار مورد نياز اعمال و كنترل نظام تعرفه و... ، بررسي آموزش همگاني ،اصالح قوانين: ب( غيراقتصادي

قاضا و كاربرد ابزارهاي مالي از جمله نرخ در مورد جايگاه مديريت ت در سند كنفرانس جهاني محيط و توسعهدر اين رابطه 

هاي در مكانيسم ، اجتماعي و حياتيبه عنوان يك كاالي اقتصادي بايستميگذاري آمده است كه نقش منابع آب 

گذاري براي آب به عنوان اصالح  قيمت آب يا به عبارتي طراحي يك  نظام  قيمت ،. بنابراينگرددمنعكس مديريت تقاضا 

 .   ]3[ اران امر قرار گيردزگبايست  مدنظر مسئولين و سياستوري آب ميرهاي اقتصادي در جهت افزايش بهرهيكي از ابزا

درصد منابع آب  01درصد منابع آب سطحي و  51ميليارد متر مكعب ) 011ميزان مصرف ساالنه آب كشور حدود 

شده  ارائهدرصد در بخش صنعت  5شرب و  درصد در بخش 2درصد در بخش كشاورزي،  01زيرزميني( با تركيب حدود 

سطح اراضي آبي زراعي و باغي به همچنين . باشدكه نشان دهنده اهميت باالي بخش كشاورزي در زمينه مصرف آب مي

از  .گزارش شده استميليون هكتار  3/2حدود  ،كه در مجموع اراضي آبي كشاورزي بودهميليون هكتار  3/5و  0 ترتيب

كه نشان  بودههكتار  ميليون 50/5 حدود  كشور در مدرن زهكشي و آبياري اصلي هايشبكه سطحآبي، اين مقدار اراضي 

 02به بيان ديگر .]5[انداصلي آبياري و زهكشي قرار گرفته هايدرصد از اراضي آبي كشور تحت پوشش شبكه 52دهد مي

اين موضوع از ساليان متمادي تاكنون  .0دگردنگذاري آب ميمشمول نظام قيمت ،از اراضي تحت كشت آبهاي سطحي %

 تاكنون به تغيير رويكرد و سازوكارهاي اجرايي آن پرداخته نشده است. وگزاران قرار داشته هاي سياستهمواره در برنامه

 

                                                           
هزار هكتار در  011هاي آبياري نوين به مقدار قانون برنامه ششم در بخش آب نيز اهميت اين موضوع را با توجه به توسعه روش 32بند )ب( ماده  0

 سازد.هر سال بيش از پيش نمايان مي
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 آب گذارينظام قيمت انكاراهداف و -9

 مي عمومي وهم خصوصي هم را آن كه دارد خصوصياتي و نمايد مي برآورده را فراواني و اهداف مختلف آب 

  :عبارتند از كنداهدافي كه به طور معمول هر نظام قيمت گذاري دنبال مي .]2[سازد

 هاپوشش هزينه -

 كارايي اقتصادي -

 برابري و عدالت -

 گذاري عبارتنداز:با توجه به اهداف فوق سه ركن اساسي يك نظام  قيمت

 ارزش اقتصادي آب -الف

نندد. ايدن مقددار بدا ني است كه افراد حاضرند بپردازندد تدا كداال يدا خددمتي را دريافدت كارزش اقتصادي آب حداكثر ميزا

تواندد بديش از سدت. قيمدت آب هرگدز نمديكنندگان كاال همبستگي دارد و  از هزينه تامين  آب مسدتقل اترجيحات تقاضا

نداظر بدر  ارزش اقتصدادي آب ده و، حد باالي قيمت را تعيدين كدرارزش آب تعيين شود. لذا در اختيار داشتن مقدار ارزش

 سمت تقاضا است. 

 توان پرداخت -ب

كند. از گذاري بدون توجه به توان مالي تقاضاكنندگان معنا نداشته و چنين سيستمي قابليت اجرايي پيدا نميتبيين نظام قيمت

   كنندگان از اركان تعيين قيمت است.در نظر داشتن استطاعت مالي مصرف اين رو

 تمام شده هزينه -ج

 هايين آب حاصدلجمع هزيندههزينده تدام .هزينده تمدام شدده تدامين و توزيدع آب اسدت ،سومين ركن در تبيين نظدام تعرفده

برداري و نگهداري )هزينه متغير( است كه ناظر بر طرف عرضه اسدت. هزينده هاي بهرهگذاري )هزينه ثابت( و هزينهسرمايه

آثار خارجي منفي اقتصادي و زيست محيطدي تدامين آب را نيدز در بدر  ه فرصت،هزين ،كامل آب به جز دو مورد گفته شده

 دارد. 

 

 بررسي قوانين و اسناد باالدستي -4

شود كه مبحث محاسبه بهاي آب بر اساس هزينه تمام شده در كشور مشاهده مي ،با توجه به قوانين و مصوبات مطرح شده

و در قانون آب و  0352اين مهم در سال  ه وگاه آبياري مد نظر قرار گرفتو در قانون اجازه تاسيس بن 0351از اوائل دهه 

قانون توزيع عادالنه آب،آب بها بايد بر  33بند الف ماده به با استناد نحوه ملي شدن آن به صراحت بيان شده است. همچنين 

هاي هر منطقه تعيين شود. در برنامهاجتماعي  -گذاري و شرايط اقتصاديبرداري، سرمايههاي نگهداري و بهرهاساس هزينه

در برنامه دوم بر تحويل حجمي آب كشاورزي تاكيد  مثالً بيني شده بودتوسعه تدابير اقتصادي بسيار قوي پيش پنجمدوم تا 

گذاري آب بر مبناي مصرف حجمي فراهم اقدام كند تا زمينه براي نرخ  موردو وزارت نيرو مكلف شده است كه در اين 
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در برنامه سوم بر  .هنوز در مراحل بسيار ابتدائي است( اين موضوعگذرد سال از آن مي 51 كن تاكنون كه بالغ برشود )لي

نحوي كه  تطبيق الگوي كشت با امكانات آبي هر منطقه تاكيد شده كه گام بعدي در مسير تحويل حجمي بوده است به

شود. از طرف  مستقرتبي كمتر از نظر اقتصادي و محيط زيستي، هاي سلسله مراهايي با هزينههاي پر مصرف در مكانكشت

از  ،قوانين زيادي وجود دارد نيزگذاري آب ديگر در برنامه سوم بر تقويت بازار آب تاكيد شده است. در خصوص نرخ

ن نرخ كه تعييهيئت وزيران آمده است  0325ب سال مدت منابع آب كشور مصوجمله اين كه در راهبردهاي توسعه بلند

اي باشد كه نيازهاي پايه شرب و بهداشت در چارچوب الگوي مصرف براي شهر و آب در مصارف مختلف بايد به گونه

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 

 گذاري را تامين كند. هاي سرمايهپوشش داده شود و در مرحله بعدي بازيافت هزينهبرداري و نگهداري هاي بهرهاول هزينه

آوري آمده كه دولت مجاز است با رعايت اين قانون، قيمت آب و كارمزد جمع 0320در سال  هايارانه در قانون هدفمندي

آب براي مصارف مختلف با توجه به  و دفع فاضالب را تعيين كند. بر اساس اين قانون مقرر شده است كه ميانگين قيمت

معادل قيمت )هزينه(  ،پنجم توسعهاي تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامه كيفيت و نحوه استحصال آن در كشور به گونه

ها قبل از تصويب قانون تثبيت آب بهاي زراعي در مورد نرخ بهاي آب ليكن همه قوانين و برنامه تمام شده آن باشد.

تحت شعاع  اين قانون  قرار گرفتند و همه قوانين و برنامه  در بعد از آن هم  در حد برنامه و  0300در سال  كشاورزي

گذاري را مدنظر ندارد و از يك از اركان و اهداف يك نظام  قيمت بهاي زراعي هيچماندند. قانون  تثبيت آب پيشنهاد باقي

 شود. گذاري آب استفاده نميني قيمتهاي قانوكند و عمال از ظرفيتآن پيروي نمي

 

 هاي سياستي براي حل مسئلهحلراه-5

 گذاريتعيين متولي واحد براي طراحي نظام  قيمت 

 گذاري شامل: ارزش اقتصادي، توان پرداخت و هزينه تمام شده و تعريف تعيين اركان اصلي يك  نظام قيمت

 .واحد براي هريك

 ها و تهيه متدولوژي، دستورالعمل محاسبه )با در نظر گرفتن عوامل موثر( هريك  از اركان نامبرده با تاييد سازمان

 نهادهاي ذيربط قانوني در اين زمينه.

 ها و نهادهاي ذيربط قانوني در اين با تاييد سازمان ،آيين نامه اجرايي مرتبطتهيه  گذاري و طراحي نظام  قيمت

 زمينه. 

 

 مشخص سياست هر عملي وكارهاي ساز شرح-1

 گذاريتعيين متولي واحد براي طراحي نظام قيمت -
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رو گيري و اجرايي مشهود است از اينهاي اجرايي، تداخل تصميمتفكيك و نوع وظايف دستگاهدر وضع موجود با توجه  

 دي تعيين گردد. با توجه به  شرايط بحراني منابع آبي كشور الزم است  در اين مقوله متولي واح

گذاري شامل: ارزش اقتصادي، توان پرداخت و هزينه تمام شده و تعريف واحد تعيين اركان اصلي يك  نظام قيمت 

 .براي هريك

بايست نگاه به مقوله مي و همچنين مالحظات  اقتصادي و اجتماعي كشور به شرايط آبي كشور با توجه 

ادي، توان پرداخت و هزينه تمام شده آب باشد و عدم توجه  به در برگيرنده سه جزء ارزش اقتصگذاري يمتق

 هريك از اركان بيان شده اثربخشي الزم  را در پي نخواهد نداشت. 

تعريف  در ل قرار گيرد. بايست تبادل نظر شده و به عنوان مالك عمدر خصوص تعريف يكسان و مورد اجماع مي

 باشد؟يا هزينه كامل تامين  هزينه كامل يا  هزينه كامل اقتصاديست بايطراحي نظام قيمت مي  درهزينه تمام شده 

بايست ارزش كامل يا  ارزش اقتصادي يا ارزش از ديدگاه در تعريف ارزش در  طراحي نظام قيمت مي          

 كنندگان باشد؟ مصرف

ها و ن نامبرده با تاييد سازماناز اركا ثر( هريكتهيه متدولوژي، دستورالعمل محاسبه )با در نظر گرفتن عوامل مو  

 نهادهاي ذيربط قانوني در اين زمينه.

براي هريك از اركان قيمت هاي اجرايي از ديدگاه دستگاه در حال حاضر متدولوژي و دستورالعمل محاسبه يكساني

 وجود ندارد.

ز سازمان حمايت  ا هزينه تمام شده آب توسط سازمان حسابرسي بر اساس رهيافت حسابداري،

دانان و كارشناسان  اقتصاد آب و اقتصاد Cost Plusكنندگان و توليدكنندگان  بر اساس روش مصرف

ها با روشاين  نتايج اي در هاي قابل مالحظهگردد كه تفاوتاساس رهيافت اقتصاد مهندسي محاسبه ميبر

 وجود دارد. يكديگر

تهيه  "ب براي مصارف كشاورزيراهنماي تعيين ارزش اقتصادي آ"در خصوص ارزش اقتصادي آب 

نهايي شناسي روشتعيين اجرا و  ،مثبتي در اين زمينه بوده  ليكن در زمينه كاربردبسيار است كه قدم  گرديده

 ادامه كار انجام نشده  است.

 صورت نگرفته  است. بصورت رسمي م كاربرديهيچ  اقدا  تاكنونپرداخت  در خصوص توان

 ها و نهادهاي ذيربط قانوني در اين زمينه.    سازمان تاييدبا  ،آيين نامه اجرايي مرتبطتهيه  گذاري و طراحي نظام  قيمت 

به  گذاريبايست الگوي نظام قيمتمي ،ركن  اصلي بيان شده هاي سهشناسيتعيين تعاريف و روشپس از 

اجرا  شده و پس از  طراحي و زهاي آبرياز حوزهها )پيشنهادي( در هريك ي محدودهبرخصورت پايلوت در 

 به صورت يك  قانون ابالغ شده و آيين نامه اجرايي نهايي تهيه گردد.مستمر،  پايش
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 ديگر موارد يا كشورها در سياستي منتخب هايگزينه بررسي-7

 يبرا يمتنوع يهايمختلف، استراتژ يكه در كشورها دهدينشان م( 0در جدول ) يجهان اتيتجرب يج بررسينتاخالصه 

  وجود دارد. يكشاورز يبهان نرخ آبييتع

 

 هاي قيمت گذاري آب در كشورهاي منتخبمباني و روش(. 0جدول )

 تركيه
 تعيين قيمت آب كشاورزي بر اساس هزينه كامل عرضه

 قيمت گذاري براساس هر واحد از سطح زيركشت تعيين شده 

 هندوستان

 گذاري بر اساس: قيمت

مكاني، فصول گوناگون زراعي، رشد انواع محصوالت كشاورزي، سيستم تنوع جغرافيايي، تنوع محلي و 

 آبرساني، نوع و ماهيت توافق قراردادهاي آب و ...

  گذاري آب مبتني بر هر واحد زير كشتنرخ آب بها براساس روش قيمت

 گذاري آب مبتني بر سنجش حجمي آبقيمت

 مراكش
 گذاري بر اساس: قيمت

 آوري وجوه مالي هاي جمعتي و هزينههاي اجرايي، عملياهزينه

 اسپانيا
 گذاري مبني بر هر واحد سطح زير كشت  روش قيمت

 شودآب بها بر مبناي روش حجمي تعيين ميگيري آب، مجهز به دستگاه اندازههاي در طرح

 مكزيك

 حق خدمات آبياري به حوضه 

 هزينه به كميته ملي آب اين كشور 

 ها()پوشش تمامي هزينه

 فرانسه

 از دو جزء تشكيل شده است: بها آب

 .شودهزينه حوضه آب كه بر پايه ميانگين حجم آب استخراجي محاسبه مي

  .شودهاي بازگشتي وضع ميهزينه مصرفي است كه براساس تفاوت بين آب استخراجي و جريان

 ايتاليا
ل تحت آبياري و نيز تكنولوژي گذاري آب با توجه به نوع سيستم انتقال آب، فشار آب، نوع محصوقيمت

 .پذيردآبياري صورت مي

 پرتغال

  :صورت ساالنه هستند كه اين تعرفه شاملكشاورزان ملزم به پرداخت تعرفه آب كشاورزي به

 ازاي هر هكتار زمين اصالح شدههپرداخت يك هزينه ثابت ب

 يازاي هر هكتار زمين تحت آبيارهپرداخت يك هزينه ثابت ب

 رخ حجمي هر مترمكعب آب مصرفي،ت نپرداخ 

 پرداخت تعرفه زهكشي 

 اي براساس نوع محصول براي محصوالت خاص پرداخت تعرفه

]0[ 
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و بر اساس  هاي تحويل حجمي و سطح اراضي در برخي كشورهامقادير آب بهاي زراعي بر اساس روش( 5)جدول در 

آب بهاي زراعي دريافتي از  بر اساس مطالعات انجام شده ارائه شده است. توسط فائو، 5115گزارش تهيه شده در سال 

 . باشدميمشابه  5115در سال تركيه، مكزيك و سوريه  آب بهاي دريافتي دركشاورزان در ايران، تقريبا با 

 

 هاي مختلف در كشورهاي منتخبهاي آب بهاي كشاورزي بر اساس سياستنرخ. (2جدول )

 بر اساس سطح استراتژي: استراتژي: تحويل حجمي

 كشور
تحويل حجمي 

(/$31000M) 
 ($/Haبر اساس هر هكتار ) كشور

 021 بنگالدش 0551 هلند

 )در هر سال( 21 آرژانتين 501-021 اسرائيل

 500-3/2 اسپانيا 001 اسپانيا

 550 ژاپن 551 تانزانيا

 2-5 الجزاير 31-51 الجزاير

 232-055 تونس 22-51 تونس

 )در هر ماه( 2/3 زيلبر 2/33-0/3 برزيل

 021-21 چين 21-52 چين

 2/02-0/05 كلمبيا 2/02-3/0 كلمبيا

 501-05 يونان 25-50 يونان

 5/30-5/2 مجارستان 5/30-2/3 مجارستان

 01 مكزيك 50-2/2 اردن

 سودان 00/01-5/0 استراليا
 )پنبه( 2/02-0/52

 )ساير محصوالت( 2/00-0/50

 )در هر سال( 21 سوريه  

 تركيه  

 )پمپاژ( 2/00 -)سطحي( 2/50پنبه: 

 )پمپاژ( 55 -)سطحي( 2/00گندم: 

 )ميانگين در سطح ملي( 52

]0[ 

 

 سياستي هايگزينه در كردن لحاظ براي حساس و مهم هايداده بررسي-0

 هاي اجرايي ذيربط ها و سازمانهاي بخشي و فرابخشي بين دستگاهلزوم هماهنگي 
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 برداران بخش كشاورزي و استفاده كنندگان از منابع آبيهنگي با بهرهلزوم دخيل كردن و هما 

 تببين و برآورد پارامترهاي ملي محاسباتي )قيمت انرژي، نرخ تنزيل و ....(. 

 گذاريتوجه به اركان نظام  قيمت برداري رسيده باهاي به بهرهمطالعات ارزيابي پس از اجرا طرح 

 گذاريواحد براي هريك از اركان  قيمتطراحي و ايجاد پايگاه  اطالعاتي  

 آوري و ثبت آمار و اطالعاتآموزش نيروي انساني جهت جمع 

 گذاريسبه هريك از اركان قميتافزار جهت محانرم و تهيه طراحي 

 ارزيابي جهت محاسبات  انجام  شدهطراحي يك  نظام  پايش و   

 

 مشخص سياست ردنك اجرايي و اتخاذ ملزومات تحليل-3

سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد همكاري به عنوان متولي اصلي با  ن متولي واحد: وزارت نيروتعيي 

 كننندگان و توليدكنندگان.از مصرفها، سازمان حمايت ارانهسازي يكشاورزي، سازمان هدفمند

 گذاري: يمتواحد براي هريك از اركان نظام قشناسي روش تهيه 

 در ميان مدت هزينه كامل اقتصادي و در بلند هزينه كامل تاميندر كوتاه مدت شود يهزينه تمام شده: پيشنهاد م ،

 ،مالك هزينه تمام شده قرار گيرد و همچنين با توجه به محدوديت منابع مالي دولت مدت هزينه كامل

 ود.تا  هزينه  فرصت سرمايه  در نظر گرفته ش باشدمتدولوژي محاسبه بر اساس رهيافت اقتصاد مهندسي 

  و در ميان مدت  كنندگانارزش آب از ديدگاه مصرف نخست ،شود در كوتاه مدت: پيشنهاد ميآب ارزش

همچنين متدولوژي محاسبه بر اساس  .ارزش اقتصادي آب و در بلند مدت  ارزش كامل آب مدنظر قرار گيرد

 . باشدريزي رياضي روش برنامه

ع آب ايران و  شركت توسعه منابع آب و شركت مديريت منابه، وزارتخان) وزارت نيرو ايجاد ساختاري در ستاد 

 ايهاي آب منطقهو شركت نيروي ايران(

از اراضي تحت كشت آبهاي  % 02حدود  ،هاي مكملي: همانطور كه در شرح مساله بيان گرديدتبيين سياست 

بايست  به مساله مي ،اريگذپايداري نظام قيمتگردند بنابراين براي گذاري آب ميقيمتسطحي مشمول نظام 

 .راهبري كردتوجه نموده و همزمان اين  دو مقوله را نيز گذاري غيرمستقيم آب زيرزميني مديريت قيمت
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