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  اصالح مدارك فنی 
  

  

  :خواننده گرامی
ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور، با استفاده از نظـر کارشناسـان برجسـته مبـادرت بـه       امور نظام فنی معاونت برنامه    

با وجود تالش فراوان، این اثر مصون از . ن را براي استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده استتهیه این نشریه نموده و آ

  .هاي مفهومی، فنی، ابهام، ایهام و اشکاالت موضوعی نیست ایرادهایی نظیر غلط

  

صـورت زیـر    مراتب را بـه ، از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایراد و اشکال فنی رو از این

  :گزارش فرمایید

  .شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید-1
.ایراد مورد نظر را به صورت خالصه بیان دارید-2

.در صورت امکان متن اصالح شده را براي جایگزینی ارسال نمایید-3
.نشانی خود را براي تماس احتمالی ذکر فرمایید-4

  .ریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشتکارشناسان این امور نظرهاي د

  .شود پیشاپیش از همکاري و دقت نظر جنابعالی قدردانی می
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  بسمه تعالی 
  

  پیشگفتار 
منظـور  آب بـه   مشـتقات و تقاضاي  طور مستقیم به، افزایش جمعیت، تقاضا براي آب شرب و مصارف بهداشتی را جهاندر اقتصاد 

ي اقتصادي اعم از صنعتی، کشاورزي و خدماتی نیز بـه سـهم   ها فعالیتبه طور غیرمستقیم باال برده و رشد را  غذاییتولید محصوالت 
شـدن انـدازه    تـر  بزرگها و  آب و خدمات آبی منجر به افزایش بدهی با توجه به اینکه تامین .خود تقاضا براي آب را افزایش داده است

 مسـاله به طـور جـدي بـا     1970بعد از دهه نیز کشورهاي توسعه یافته شود، نه تنها در کشور ما بلکه  میات ناشی از آن و تبع ها دولت
عمومی مطرح شد تـا   -ایده مشارکت خصوصی  ها سالاز همین رو در همان . اند بودهزیربنایی روبرو  تاسیساتسرمایه در اجراي تامین 

  .حلی براي این موضوع باشد راه
اسـتفاده از  ، گام مهمی در زمینـه  »هاي آب کشور ر طرحي دگذار سرمایهاجرایی قانون تشویق  نامه آیین« با تصویبایران کشور در 
ی تحـت عنـوان   راهنمـای تهیه ضرورت  نامه، آیینکمیته اجرایی این و ي زیربنایی برداشته شده ها طرحهاي بخش خصوصی در  ظرفیت

  .را به تصویب رسانده است »قیمت توافقیراهنماي اصول ورویه دستیابی به «
 مبـانی و «با توجه به مطالب فوق، امور آب وزارت نیرو در قالب طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشور، تهیه نشـریه  

هـور در دسـتور   جم نظارت راهبردي رییسریزي و  معاونت برنامهنظام فنی  اموررا با هماهنگی » دستیابی به قیمت توافقی آب هاي رویه
ارسـال نمـود کـه پـس از      این معاونـت فنی اجرایی کشور به نظام کار قرار داد و پس از تهیه، آن را براي تایید و ابالغ به عوامل ذینفع 

نامه استانداردهاي اجرایی مصوب هیات محترم وزیران و طبق نظام فنـی اجرایـی    قانون برنامه و بودجه آیین 23بررسی، براساس ماده 
  .تصویب و ابالغ گردید) هیات محترم وزیران 20/4/1385مورخ   ه 33497ت/42339مصوب شماره (ر کشو

این راهنمـا در  . گذاران بخش خصوصی است هدف از تهیه این راهنما، ارائه روشی هماهنگ براي تعیین قیمت مبادله آب با سرمایه
هایی که توسط یـا بـا مشـارکت بخـش خصوصـی       رقابی در طرحدستیابی به  قیمت توافقی آب کشاورزي، شهري و همچنین انرژي ب

  .شوند، کاربرد دارد اندازي می راه
بدین وسیله معاونت نظارت راهبردي از تالش و جدیت رییس امور نظام فنی جناب آقاي مهندس غالمحسین حمـزه مصـطفوي و   

عیارهاي فنی صـنعت آب کشـور وزارت نیـرو، جنـاب     کارشناسان محترم امور نظام فنی و نماینده مجري محترم طرح تهیه ضوابط و م
نماید و از ایـزد منـان    و متخصصان همکار در امر تهیه و نهایی نمودن این نشریه، تشکر و قدردانی می ابراهیم نیاآقاي مهندس محمد 
.باشد ي این بزرگواران را آرزومند می توفیق روزافزون همه

  .ظرات خود درخصوص این نشریه ما را در اصالحات بعدي یاري فرمایندامید است متخصصان و کارشناسان با ابراز ن
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  وزارت نیرو -کشور
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  لیسانس مدیریت فوق  ورشرکت مهندسی آب و فاضالب کش  گونمعصومه آذر
  لیسانس اقتصاد فوق  وزارت نیرو  کیومرث حیدري

ـنعت آب    مریم رحیمی فراهانی ــی صـ ـاي فن ــوابط و معیارهـ ــه ض ــرح تهی ط
  وزارت نیرو - کشور

  آب -عمران  یلیسانس مهندس فوق

  دکتراي اقتصاد  دانشگاه تهران  اي غالمعلی شرزه
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  لیسانس مهندسی آبیاري فوق  وزارت نیرو  خانی اکبر قبادي حمزه علی
  لیسانس مهندسی آبیاري فوق  شرکت مهندسین مشاور پندام  احمد لطفی
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1  مقدمه

ه دم   مق

  مقدمه

و تقاضـاي مشـتق شـده آب را بـه منظـور       مستقیماشرب و مصارف بهداشتی را در اقتصاد ایران، افزایش جمعیت، تقاضا براي آب 
ي اقتصادي اعم از صنعتی، کشاورزي و خـدماتی نیـز بـه سـهم     ها فعالیتبه طور غیرمستقیم باال برده و رشد  غذاییتولید محصوالت 

ایـن   تـامین از سوي دیگر دولت براي . نبوده است رتاثی توسعه شهرها نیز در تداوم این امر بی. خود تقاضا براي آب را افزایش داده است
آب یـک ضـرورت    تامیناز یک طرف . بدین ترتیب جامعه با یک تعارض روبرو است. روبرو شده است خدمات با معضل افزایش بدهی 

  .شود میاز آن شدن اندازه دولت و تبعات ناشی  تر بزرگها و  آب و خدمات آبی منجر به افزایش بدهی تامیناست و از طرف دیگر 
بـه طـور    1970بعـد از دهـه   نیـز  ، مشکل کشور ایران به تنهایی نیست و کشورهاي توسعه یافتـه  مساله فوق شایان ذکر است که

 -ایـده مشـارکت خصوصـی     هـا  سـال از همین رو در همـان  . اند بودهزیربنایی روبرو  تاسیساتسرمایه در اجراي تامین  مسالهجدي با 
بار یک برنامـه اصـولی بـا هـدف تشـویق       در انگلستان براي اولین 1992در سال . حلی براي این موضوع باشد عمومی مطرح شد تا راه

درحـال حاضـر اسـتفاده از ایـن شـیوه در سـایر       . شکل گرفت 1مالی خصوصی تامینعمومی، تحت عنوان ابتکار  -مشارکت خصوصی
  .کشورها نیز مرسوم و تکامل آن در جریان است

اسـتفاده  گام مهمی در زمینه  ،»هاي آب کشور ر طرحي دگذار سرمایهاجرایی قانون تشویق  نامه آیین« با تصویب یزایران ندر کشور 
نظـارت بـر تهیـه     ،نامه آیینیکی از اهداف کمیته اجرایی این  .ي زیربنایی برداشته شده استها طرحهاي بخش خصوصی در  از ظرفیت

  .بود »قیمت توافقیدستیابی به راهنماي اصول ورویه «ی تحت عنوان راهنمای
 گذاران بخـش خصوصـی در دسـتور کـار     فوق با هدف ارائه روشی هماهنگ براي تعیین قیمت مبادله آب با سرمایه راهنمايتهیه 

قیمـت تـوافقی آب کشـاورزي، شـهري و      دستیابی بـه در  راهنمااین . تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشور قرار گرفتطرح 
  .، کاربرد داردشوند میي انداز راهیی که توسط یا با مشارکت بخش خصوصی ها طرحنرژي برقابی در ا چنین هم

نو بودن موضوع و فقدان تجربیات مشخص در شروع مطالعات موجب گردید که زمان نسبتا طوالنی صرف شـود تـا طـی رفـت و     
طی ایـن مـدت عـالوه بـر     . به یکدیگر نزدیک شود کننده تهیهي تیم نظارت و تیم ها برداشت ،یی بر روي مطالب تهیه شدهها برگشت

امـا متاسـفانه بایـد اذعـان      .استفاده شـود  راهنماتقویت تیم کارشناسی، تالش شده تا ازآخرین تجارب قابل دسترس نیز در تدوین این 
ي منظم و مـرتبط  ها گامدن داشت که فرآیندهاي مورد استفاده در تجارب محدود در داخل کشور، بدون پشتوانه نظري کافی و طی کر

، )پـایلوت (بدیهی است با اجراي چنـد طـرح نمونـه     .بر این موضوع مهم دانست یحاضر را باید فتح باب راهنمايلذا  .شکل گرفته است
  .کاربردي نزدیک کرددستورالعمل کرده و به  سازي مدلي مشکالت و راه کارها می توان فرآیند را ساز مستند

فصل اول شامل هدف، دامنه بررسی و کـاربرد و پیشـینه مطالعـات    . پیوست تشکیل شده است سهفصل و از شش  راهنماي حاضر
ي مختلـف  هـا  روشي، گـذار  قیمـت فصل دوم و سوم به مباحث پیرامـون بـازار آب و اجـزاي آن، اهمیـت نگـرش صـحیح بـه        . است

ین تـر  مهـم در فصل چهارم و پـنجم کـه   . خته استي در کشورهاي جهان پرداگذار قیمتبعضی مطالعات  چنین همي آب و گذار قیمت
 -فصول این مطالعه است، تعریف قیمت توافقی به شکلی مبسوط، طرح ارکان تعیین قیمت توافقی شامل تنظـیم بـازار، ارزیـابی مـالی    

قیمت توافقی ارائـه   دستیابی بهاي استفاده از این ارکان در  عمومی و الزامات نهادي و فرآیند سه مرحله -اقتصادي، مشارکت خصوصی
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شایان ذکر است که حسب مورد، مطالـب تکمیلـی   . از مطالب به همراه پیشنهادها اختصاص دارد اي خالصهفصل ششم به . شده است
  .ارائه شده است و سه دو ،هاي یک  در پیوست

  هدف -

گام مهمـی در زمینـه اسـتفاده از     »شوري آب کها طرحي در گذار سرمایهاجرایی قانون تشویق  نامه آیین«در کشور ایران با تصویب 
در ایـن مسـیر   ) ...نهادي، قانونی و( هایی اما کما کان ضعف. ي زیربنایی آب برداشته شده استها طرحهاي بخش خصوصی در  ظرفیت

  .وجود دارد
تعیین قیمـت   با هدف ارائه روشی هماهنگ براي »آب راهنماي اصول ورویه دستیابی به قیمت توافقی«حاضر تحت عنوان  نشریه

ي پیشـرو  هـا  طـرح پس از پیشبرد تجربـه   راهنمابدیهی است این . در بخش آب تهیه شده است 1گذاران خصوصی مبادله آب با سرمایه
  .ها، نیازمند بازنگري است و مشخص شدن امکانات و محدودیت) آزمایشی(

پذیر نیز از قیمت استقبال کرده و حاضـر   دارد، سرمایهآب رغبت  تامینبه  گذار سرمایهقیمت توافقی، قیمتی است که در عین اینکه 
مصـرف کننـدگان    ،ان کشـاورزي بردار بهرهشایان ذکر است که متقاضیان مستقیم آب یعنی ). شود میاز بازار خارج ن( شود میبه معامله 
دولـت یـا   (پذیر  در این شرایط سرمایه .شده نخواهند بود تامین، خریدار مستقیم آب »عدم توانایی به پرداخت«به دلیل  غالبا.. .شهري و

که مابه التفاوت قیمـت تـوافقی و    کند میشده و تعهد  گذار سرمایهوارد مشارکت با  ،با توجه به آثار خارجی قابل توجه آب )نمایندگانش
  .پرداخت کند ..).تقسیم ریسک و ،يگذار سرمایهمشارکت در (یا غیرمستقیم  )پرداخت یارانه(را به اشکال مستقیم  ها تعرفه

  دامنه کار برد -

و ..) .تنظـیم بـازار و   ،قیمـت تقاضـا   ،قیمـت عرضـه   ،قیمت پیشـنهادي (طور مستقیم  دامنه این بررسی به مباحثی اشاره دارد که به
شـایان ذکـر اسـت کـه      .در تعیین قیمت توافقی موثر هسـتند  )يگذار قیمتي مختلف ها روشکارهاي آن و  بازار و ساز و(غیرمستقیم 

  .در حد کلی به آن اشاره شده است صرفاحاضر بوده و  راهنمايپذیري خارج از چهارچوب  وارد تفصیلی مربوط به فرآیند سرمایهم
سـاعت   در تعیـین قیمـت تـوافقی هـر کیلـوات      چنین همآب کشاورزي، شهري، صنعتی و  تامیندر تعیین قیمت توافقی  راهنمااین 

اسـتفاده کننـدگان   . ، کـاربرد دارد شوند میي بردار بهرهي و انداز راهبا مشارکت بخش خصوصی  یی که توسط یاها طرحانرژي برقابی در 
شـرکت آب و نیـروي ایـران     چنـین  هـم جهاد کشـاورزي و   ،هاي نیرو  نمایندگان منطقه اي  وزارتخانه حوزه ستادي و  راهنمااصلی این 

 راهنمـا از آنجـا کـه مفـاد ایـن     .  ان بخش خصوصی نیز قرار گیردگذار مایهسرهستند، البته به عنوان یک راهنما می تواند مورد استفاده 
  .ي است، امکان استفاده از آن تا زمان ابقاي قانون مذکور وجود داردگذار سرمایهتابعی از قانون تشویق 

                                                  
اي  گذاري اولیه قابل مالحظـه  که نیازمند سرمایه(هاي بخش آب  هاي زیربنایی به خصوص طرح در ایران ، مشارکت بخش خصوصی در طرحکه  از آنجایی -1

گذاري در بخش آب وجود  تعداد زیادي متقاضی براي سرمایه) و حتی میان مدت(که در کوتاه مدت  از سابقه چندانی برخوردار نیست، لذا تصور این) هستند
.گذار از مسیر مذاکره رقابتی تعیین خواهد شد و نه از طریق مناقصه عام بنابراین انتخاب سرمایه. رسد ته باشد، دور از واقعیت به نظر میداش
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5  مطالعات پیشینه -فصل اول 

اول  ت -فصل  لعا ه مطا   پیشین

کلیات-1- 1

تصـویبی توسـط هیـات وزیـران      نامـه  آیینبه صورتی که مد نظر  »قیمت توافقی«اي تحت عنوان  واژهدر ادبیات اقتصادي جهان 
است که آن هم در مـواردي بـه کـار مـی آیـد کـه        »اي قیمت مذاکره«تنها مورد مشابه . است، وجود ندارد که بتوان به آن ارجاع کرد

البتـه مـوارد   . اکره رو در رو قیمتی را براي انجام مبادله تعیین می کننـد اي با هم به چانه زنی پرداخته و طی یک مذ خریدار و فروشنده
جدید  »قیمت توافقی«ي آبی مصداق نداشته است و ایده استفاده از ها طرحگذاري در  اي در مورد سرمایه مشاهده شده از قیمت مذاکره

  .است
) 1381سـال  (ي در کشـور  گـذار  سرمایهقانون تشویق  در پی تصویب »آب رویه دستیابی به قیمت توافقی و اصول«راهنماي تهیه 
  .مطرح شد
گـذاري   توان تالشی در جهت پیاده کردن قانون تشویق سرمایه را نیز می 1382قانون بودجه سال  4اجرایی بند ج تبصره  نامه آیین
م قانون اساسـی جمهـوري اسـالمی    و با استناد به اصل صد و سی و هشت 1386اخیر که در اردیبهشت ماه  نامه آیینبر اساس . دانست

به تصویب رسیده است، مقررات نـوعی قـرارداد تضـمین     11/2/1386مورخ  37285ت /19414ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 
  .تبیین شده است) با نرخی حداکثر معادل قیمت تمام شده آب در محل(خرید آب 
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9  بازار آب -فصل دوم 

ا -فصل دوم  بباز   ر آ

  آشنایی-1- 2

  :هدف تدوین این فصل به طور خالصه عبارت است از
ي مبادله آب به عنوان مبنایی بـراي  ها قیمتو استفاده از ) حتی به شکل محدود آن(توجه به بازار آب در محدوده مورد بررسی 

  ).یکی از ارکان تعیین قیمت توافقی (مایل به پرداخت یا قیمت تقاضا برآورد ت
ي تـوافقی کـه در   گذار قیمتیکی از موارد ارکان (کارهاي تنظیم بازار  هاي بازار آب به منظور استفاده در ساز و اشاره به ویژگی

  ).تفصیل مورد بررسی قرار گرفته استفصل چهارم به 
  نظیر کیفیت در تعیین قیمت توافقی  ها ویژگیمنظور تاکید بر روي برخی از  معرفی متقاضیان مختلف آب به

 ي مترتب بر آنها براي مشخص کردن اقالم هزینه در طرف عرضه یا تعیین کـف قیمـت  ها هزینهکنندگان آب و  معرفی عرضه
ي هـا  روشالزم به ذکر است کـه در ایـن فصـل انـواع هزینـه معرفـی شـده و        ). یکی دیگر از ارکان تعیین قیمت توافقی(

  .ي در فصل سوم ارائه شده استگذار قیمت
  آثار جانبی آب به منظور فراهم نمودن برآورد سقف قیمت نینچ همارائه مفاهیم ارزش و 

  تعریف-2- 2

توانـد در   بـازار مـی  . کنند بنا به تعریف، بازار مکان یا نهادي است که در آن خریداران و فروشندگان کاال یا دارایی با هم برخورد می
در یـک  . 1کنند، عملکرد داشـته باشـد   تباط برقرار میوسیله آن با هم ار ي معامله بهها طرفاي که  گیرد یا در شبکه یک ساختمان شکل

یابنـد و مبادلـه    توان بازار را ترتیبات اجتماعی خواند که در آن خریـداران و فروشـندگان اطالعـات مقتضـی را در مـی      تعریف دیگر می
  . 2دهند دلخواه خود را در مورد کاال یا خدمت مورد نظر انجام می

. هاي در اختیار آنهاسـت  شود، عدم تطابق نیازهاي افراد مختلف در قالب دارایی شکیل بازار میبه طورکلی اولین چیزي که موجب ت
از  تـر  کـم و کسـانی کـه   ) فروشندگان(کنندگان  که افرادي که بیش از نیاز خود کاال یا خدمتی را در اختیار داشته باشند، عرضه طوري به

تشـکیل بـازار بـه صـورتی      ،لـذا در اصـل  . پردازنـد  به مبادله مـی ) خریداران(ر دارند میزان نیاز خود از کاال یا خدمت مورد نظر در اختیا
  .پیماید افتد و در طول زمان مانند هر نهاد دیگري رشد یافته و راه تکامل می خودانگیز اتفاق می

بـا یکـدیگر یـا بـا متقاضـیان      برداري از منابع آب، حقوق خود را  بازارآب، ترتیبات نهادي است که از طریق آن دارندگان مجوز بهره
بازار آب به عنوان یک نهاد اجتماعی، امکان مـراوده و تعامـل و بـه عنـوان یـک نهـاد اقتصـادي،        ). 2001 کمپر(کنند  جدید مبادله می

بـر ایـن اسـاس، تخصـیص و توزیـع آب بـین متقاضـیان و        . کنـد  بـرداري از منـابع آب را فـراهم مـی     ستد حقـوق بهـره   و امکان داد
  .شود ندگان آب به صورت کلی و جزیی و خودپو و غیرمتمرکز انجام میکن مصرف
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  هاي بازار آب ویژگی-3- 2

در عین حال ممکن است در هر اقتصادي موانعی وجـود داشـته   .دهد قرار می تاثیرآب داراي خصوصیاتی است که بازار آن را تحت 
حضـور دارنـد کـه     ایـران رخی از این موانع در اقتصاد بخش آب ب. باشد که از تشکیل بازار براي یک کاال یا نهاده خاص جلوگیري کند

  .هاي بازار آب، به تناسب، موانع مزبور نیز ذکر خواهند شد ضمن تشریح ویژگی

  ساختار بازار-1- 2-3

. باشند ي آب و فاضالب میها شرکتکننده اصلی این آب در شهرها فقط  تامینآب شهري داراي ساختار انحصار کامل است، زیرا 
کشی به بـازار آمـده    هاي دوره گرد، جانشینی براي آب لوله ها و فروشنده کن آب شیرین چنین همافزایش فروش آب مظروف و  گرچه با

توان بـازار آب شـهري را    لذا، باز هم می. باشد هاي آب شهري بسیار ناچیز می هاي اخیر در مقایسه با شبکه است، ولی حجم فروش آب
  .ي یا نظارت الزم دانستگذار قیمتدخالت بخش عمومی را براي انحصار کامل فروش تلقی کرد و 

. در مقابل، بازار آب صنعتی و کشاورزي ممکن است در برخی از روستاها یا مناطق دور افتاده داراي سـاختار انحصـار کامـل باشـد    
  .عمومی در اقتصاد آب نیستاي  پدیدهدامنه آن بسیار محدود بوده و  قاعدتاولی 

  و داد و ستد قوانین مالکیت-2- 2-3

هاي مختلف داد و ستد آنها در شرایط مختلـف بـه    تواند تشکیل شود که حقوق مالکیت کاال یا نهاده و نیز شکل یک بازار وقتی می
  .براي مثال کاالهاي قاچاق به علت غیرقانونی بودن داراي بازار نیستند. طور جامع تدوین شده باشد

این قانون بازار آب کشـاورزي را محـدود    طبعا. مجاز نیست قانونارف غیرکشاورزي در حال حاضر، فروش آب کشاورزي براي مصا
ي هـا  شرکتها و حتی  نشین صاحبان صنایع و شهرك. آورد کند و از فروش آب به واحدهاي صنعتی یا شهري جلوگیري به عمل می می

قانون مـانع از پیوسـته شـدن بـازار آب قطـع نظـر از        این. توانند با کشاورزان براي خرید آب کشاورزي رقابت کنند آب و فاضالب نمی
  .شود میمصرف آن 

ولی هنـوز اسـناد مالکیـت آب صـادر  نشـده و       ،به رسمیت شناخته شده است عرفاهاي سطحی  هاي کشاورزان از آب گرچه حقابه
بـراي آن تـدارك دیـده نشـده     رسمیت پیدا نکـرده و تمهیـداتی    قانوناخرید و فروش آب کشاورزي به شکلی مستقل از مالکیت زمین 

نه سند مالکیت آب دارند و نـه محـدوده    ها چاهصاحبان . ي داردتر بیشهاي آب زیرزمینی هم ابهام قانونی  حق برداشت از سفره. است
تنهـا   .روشن نیسـت  کامال شود میزدن به سایر مشترکان و مالکان رداشت نامناسب آنان که موجب ضرربرداشت مشخصی، لذا دامنه ب

کنند و مطـابق ضـوابط خـود مقرراتـی وضـع و       هاي زیرزمینی نظارت می ، بر برداشت از آباي منطقه آبي ها شرکتزرات نیرو، یعنی و
  .کنند اعمال می

  اشتراك مالکیت-3- 2-3

مالکیت خصوصی موجب استفاده انحصـاري مالـک   . یکی دیگر از موانع تشکیل بازار، مشترك بودن مالکیت یک کاال یا منبع است
اما هنگـامی کـه مالکیـت مشـترك اسـت، ماننـد مالکیـت        . آورد و لذا انگیزه محافظت و مصرف بهینه را براي مالک پدید می دشو می

برداري بکند معلـوم   در بهره جویی صرفهي زیرزمینی آب، یا سواحل دریاها، همه مشترکان حق برداشت دارند و اگر یکی از آنها ها سفره
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روبـرو   رویـه  بیدر نتیجه، انگیزه حفاظت و ذخیره کردن از بین رفته و منبع مشترك با خطر برداشت . نیست که دیگران نیز چنین کنند
  .برداري از منبع مشترك قابل تشکیل نیست بدیهی است در این موارد بازاري براي بهره. شود می

بـرداران قـرار دارنـد، ولـی احکـام       بهره ها و منابع طبیعی تجدید شونده به طور مشترك در مالکیت همه در قانون اسالم، گرچه آب
قانون الضرر و عدم ازدحام و عدم هرج و مرج از جمله ایـن احکـام   . کند آنها جلوگیري می رویه بیدیگري نیز وجود دارد که از استفاده 

و همین کمبـود،   اند ردیدهنگمتاسفانه این احکام تاکنون به تفکیک براي منابع تجدید شونده از جمله آب در قوانین مربوط تدوین . است
برداران به صـورت سـنتی برخـی از ایـن ضـوابط را رعایـت        برعکس، در مواردي خود بهره. کند از تشکیل بازار براي آنها جلوگیري می

  .شود میهاي سطحی بازار مشاهده  برخی آبو  ها ، چشمههاي قنوات در موارد مزبور، حداقل براي آب. کنند می

  آثار جانبی-4- 2-3

. ها و خدماتی که مصرف یا تولید آنها داراي آثار جانبی مثبت یا منفـی زیـادي باشـد، بـازار قابـل تشـکیل نخواهـد بـود        براي کاال
از کاالهـاي   ییهـا  مانند آموزش و رعایت خدمات بهداشتی، مثال هایی فعالیتکنند و  که در مصرف یا تولید ایجاد آلودگی می ییکاالها

  .آثار جانبی منفی و مثبت هستند همگانی هستند که به ترتیب داراي
برداران در پایـاب رودخانـه    کنند و این آلودگی به بهره برداران در سر آب، آب را آلوده می که بهره ییها برداري از رودخانه براي بهره

کـه در احکـام    ممنـوع باشـد، همـان طـوري     قانونـا مگر آن که آلوده کردن آب رودخانـه  . تواند تشکیل شود بازار نمی شود میتحمیل 
بر آن امکان مذاکره و توافق بـراي جبـران خسـارت میـان      و عالوه داشته باشد ییالبته این قانون باید ضامن اجرا. اسالمی چنین است

  .اي وجود داشته باشد مناقشه گونه هیچطرفین بدون 

  منبع همگانی سره-5- 2-3

اگـر در   مـثال . رسـد  کننـدگان مـی   طور مساوي به همه مصـرف  آثار جانبی کاال یا منبع همگانی سره به اندازه اي زیاد است که به
بـرداران مقـیم در    ایجاد شود براي همه اشخاص و بهـره  ییبردار امنیت نظامی، مالی یا قضا کننده یا بهره اي براي یک مصرف محدوده

شـوند   ر هزینه ارائه خدمت مزبور نمیبا توجه به این واقعیت هیچکدام از نامبردگان حاضر به مشارکت د. شود میآن محدوده نیز فراهم 
  .شوند توسط دولت و یا زیر نظر آن ارائه می مستقیمادر همه اقتصادها این گونه خدمات یا . و بازار براي عرضه آن قابل تشکیل نیست

عان حاضر بـه  به دلیل پیش گفته منتف. ي ناشی از سیل استها خسارتجلوگیري از  شود مییکی از خدماتی که با احداث سد تولید 
  .شود میبا هدف جلوگیري از سیل بازار تشکیل ن صرفاي ساز سدلذا، براي . شوند مشارکت در هزینه تولید این امنیت نمی

  1اطالعات تقارنعدم -6- 2-3

در مواردي کـه یکـی از   . باشد یکی از شرایط تشکیل بازار رقابت کامل وجود اطالعات براي داد و ستدکنندگان به طور مساوي می
  .گردد کند بازار قابل تشکیل نمی ن اطالعاتی دارد که از طرف مقابل کتمان میطرفی

گیرد، اطالعات صاحب باغ از نحوه و دقـت آبیـاري بـه     صورت می دار باغو  میراببراي مثال در قرارداد مساقات که مشارکت میان 
نیست که پدیده مزبور به علت کم آبیاري پیش آمـده   آگاه ابمیربه اندازه  دار باغلذا، اگر محصول باغ کاهش یابد، . نیست میراباندازه 

                                                  
1- Asymmetric Information
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مشـابه ایـن   . تواند اندازه بهینه خدمت را تعیـین کنـد   ها کم شده و بازار نمی در این موارد تعداد مشارکت. اند بودهیا عواملی دیگر دخیل 
  .ن است پیش آیدهاي کشاورزان براي مصرف آب کشاورزي ممک و تشکل اي منطقه آبي ها شرکتوضعیت میان 

  و چند پارچه بودن محلی-7- 2-3

چون آب یک چشمه یـا رودخانـه در یـک    . ي مختلف بازار از یکدیگر استها بخشهاي بازار آب کشاورزي بریدگی  یکی از ویژگی
جدا از یکـدیگر  بازارهاي آب محلی و  غالباباشد،  قابل انتقال به سایر مناطق در صورت وجود دره یا کوه میان آنها نمی ،روستا یا منطقه

اتصال بازارها جـز  . قیمت آب در روستاهاي مجاور ممکن است به علت همین موانع طبیعی بسیار متفاوت از هم باشد. شوند تشکیل می
آب آشـامیدنی شـهرها چنـین     تامیندر حال حاضر، در موارد خاصی براي . باشد ي کالن براي انتقال آب مقدور نمیها گذاري سرمایهبا 

بنابراین، هزینه زیاد انتقـال آب یکـی از موانـع تشـکیل     . گیرد صورت گرفته است، ولی براي آب کشاورزي به ندرت انجام میاقداماتی 
  .باشد بازار یک پارچه آن می

  مبادله هزینه-8- 2-3

نیـاز  در بازار وجـود داشـته باشـند و اطالعـات مـورد       هایی واسطهگیرند که  مبادالت وقتی به سرعت و سهولت در بازار صورت می
در بازار باشند که معامالت را ثبـت و از تخلـف طـرفین بـراي انجـام       یینهادها چنین هم. منتقل کنند آنهامشتریان و فروشندگان را به 

  .تعهدات جلوگیري کنند
امالت را ها یا دفترهاي قانونی که معـ  باشد و هم جاي دستگاه ها بسیار اندك می و دالل ها واسطهدر بازار آب کشاورزي، هم تعداد 

اي باید زمان و هزینه بسیاري براي یافتن طرف مقابل در بازار صـرف کنـد و از    در نتیجه، هر خریدار یا فروشنده. ثبت کنند خالی است
اگر زمان و مخارج مورد نیاز زیاد باشند، ممکـن اسـت کـه فروشـنده یـا خریـدار از       . تعهد او به اجراي مفاد قرارداد اطمینان حاصل کند

  .معامله منصرف شودانجام 

  تقاضاي آب-4- 2

  تقاضا کنندگان آب-1- 2-4

گـروه نخسـت، آب را بـه صـورت کـاال یعنـی بـراي        . باشند کنندگان و تولیدکنندگان متقاضی آب می در بازار آب دو گروه مصرف
تند کـه آن  گروه دوم، تولیدکنندگان هس. کنند براي شست و شو، نظافت و مصارف بهداشتی مصرف می چنین همنوشیدن، طبخ غذا، و 

هـا آب   هـا و پـارك   ها و حتی بیمارستان ، کشاورزان، رستورانگران صنعت. برند را به عنوان نهاده تولید و براي مقاصد تولیدي به کار می
در  البته، آب مورد تقاضاي ایشان کیفیت یکسانی نـدارد، . نمایند دهند تقاضا می کنند یا خدمتی که ارائه می که تولید می ییرا براي کاال

تقاضـاي مجمـوع   . باشـد  تر قابـل مصـرف مـی    نییو در صنعت و زراعت آب با کیفیت پا باال بیمارستانها و صنایع غذایی آب با کیفیت
  .شودبندي  به مصارف زیر دسته دتوان کنندگان و تولیدکنندگان طبق نوع تقاضایشان، می اعم از مصرف ،متقاضیان آب
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  شرب و مصارف بهداشتی-1-1- 4- 2

ین و سالمترین آب براي آشـامیدن و آب بـا کیفیـت    تر پاك. گیرد هاي متفاوت مورد تقاضا قرار می ، آب با کیفیتبراي این مصارف
تر براي استحمام، و باالخره آب کم کیفیت تر براي شست و شو و تمیز کردن خانه، محل کار و حتی کوچه و خیابـان مـورد نیـاز     نییپا

منتهـی مقـدار   . خـود را دارد  که هر سه نوع آب متقاضـی  شود مینظر گرفته شود، مالحظه  لذا، اگر آب با سه کیفیت متفاوت در. است
زیـاد  آب شرب ولی تقاضا براي مصارف بهداشتی و نظافتی به نسبت . شود میزیرا این نیاز به سرعت اشباع  ،تقاضاي شرب زیاد نیست

با افـزایش   اشاره شدهاهاي اضبدیهی است که همه تق. یابد میبا ارتقاي فرهنگ شهروندي و توسعه اقتصادي افزایش  این تقاضا ،است
  . یابد جمعیت نیز ازدیاد می

در  چنـین  هـم . گیـرد  آب آشامیدنی هم در ظروف مختلف و هم به صورت اشتراك از شبکه توزیع آب شهري مورد تقاضا قـرار مـی  
در ...تـانکر و  توسـط خره، در برخی شهرها و روستاها این آب باال. کنند می تامینهاي آب شیرین کن نیاز مزبور را  برخی مناطق دستگاه

  .باشند ها و واحدهاي متقاضی آب شرب و بهداشتی به صورت زیر قابل تقسیم می بنابراین انواع گروه. گیرد متقاضیان قرار می اختیار

  مظروفآب  -

در واقـع موجـب    1378-82ي هـا  سالسالی  خشک. افزایش یافته است اخیراتقاضا براي آب مظروف در شهرهاي پرجمعیت ایران 
آب مظـروف  . باعث پایداري ایـن تقاضـا گردیـده اسـت     یکنندگان نسبت به کیفیت آب آشامیدن پیدایش این تقاضا و حساسیت مصرف

. رسد کـه بـازار آن در حـال رشـد و سـاختاري رقـابتی دارد       و به نظر می شود میخصوصی در حال حاضر عرضه   توسط چندین شرکت
  .نه براي صادرات این آب نیز فراهم است و ممکن است حجم تقاضا براي صادرات به رشد قابل توجهی در آینده برسدزمی

بـه  . باشـد  نماید حفظ کیفیت آب و ظروف مورد اسـتفاده و نیـز قیمـت آن مـی     تضمین می کنندگان عرضهآنچه این تقاضا را براي 
کننـدگان و امنیـت بـازار بـراي      ت وزارت بهداشت موجب اطمینان خاطر مصـرف همین جهت نظارت بر کیفیت این آب از طریق مقاما

  .شود میفروشندگان 

  ي آب و فاضالبها شرکت -

 هـا  شـرکت ایـن  . گیرد ي آب و فاضالب صورت میها شرکتدر ایران توزیع آب شهري از طریق لوله کشی و اعطاء انشعاب توسط 
هاي زیرزمینی را نیز استحصال نموده و سپس آنهـا   اري کرده و در صورت نیاز آبخرید اي منطقه آبي ها شرکتآب خام سطحی را از 

آب شـهري اعـم از   . کنند هاي توزیع آب در شهرها به متقاضیان عرضه می را تصفیه کرده و سرانجام آب تصفیه شده را از طریق شبکه
هاي مظروف و آنچه توسط  و حجم آب شود می تامینغیردولتی هستند  قانوناکه  ها شرکتتوسط این  عمدتاشرب و مصارف بهداشتی 

پسـاب آب شـهري    ها شرکتاین  چنین هم .باشد ناچیز می ها شرکتدر مقایسه با عرضه آب این  شود میو غیره توزیع  ها کن شیرین آب
بـا ایـن وصـف    . نماینـد  عرضه می گران صنعتآوري نموده و پس از تصفیه، آن را به کشاورزان و  در شهرها جمع طرق مختلفرا نیز از 
باشـند و از سـوي دیگـر عرضـه کننـده آب پـاك تصـفیه شـده بـه           ي آب و فاضالب از یک طـرف متقاضـی آب خـام مـی    ها شرکت
  .شندبا می )صنعت و کشاورزي(نندگان کنندگان شهري و پساب شهري تصفیه شده به تولیدک مصرف

کل  1385قانون بودجه سال ) 6(تبصره  »ط«بند ) 3(و ) 2(و ) 1( اجزاد شوراي اقتصاد بنا به درخواست وزارت نیرو و به استناد مفا
  :را به شرح زیر تعیین کرده است 1385هاي آب شهري و روستایی براي سال  کشور تعرفه
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 هرگونـه تعرفه آب مصرفی مشترکین خانگی شهري و روستایی براي مصارف ماهانه تا هفـت مترمکعـب بـدون دریافـت      ·
قانون برنامه چهـارم توسـعه   ) 17(ماده  »ز«موضوع بند (اي مصارف از هفت مترمکعب تا الگوي مصرف و بر) رایگان(وجه 

شـایان ذکـر اسـت کـه آب     . 1محاسبه شود 1383برابر تعرفه سال ) اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران
ي هـا  قیمـت بـه گـروه نخسـت، آب بـا      .شـود  میي متفاوت به مصرف کنندگان خانگی و غیرو فروخته ها قیمتشهري با 

.شود میپلکانی برحسب محدوده مقدار مصرف آن عرضه 
) 12(تعرفه آب بهاي مشترکین غیرخانگی، آب آزاد، آبونمان آب و فاضالب براي هر واحد براي کلیه مشـترکین بـا دوازده    ·

  .1383هاي سال  درصد افزایش نسبت به تعرفه
  . شود میآبونمان به صورت ماهانه از مشترکین اخذ  بار و حق انشعاب براي یک چنین هم

  هاي مسکونی شهرك -

باشند که در داخل محدوده شهر یـا خـارج از آن قـرار     هاي مسکونی می ي شهركها شرکت ،گروه دیگري از مقتاضیان آب شهري
قیمت خریـد آب را  . کنند ود توزیع میجا تحویل گرفته و میان مشترکان خ ي آب و فاضالب یکها شرکتآب را از  ها شرکتاین . دارند

  .نمایند شرکت آب و فاضالب و قیمت فروش را هیات مدیره شرکت شهرك مسکونی تعیین می

  واحدهاي خدماتی -

هـاي   هـا و پایگـاه   ها، مدارس و موسسات فرهنگی و آموزشی، مساجد و موسسات مذهبی، پادگـان  ها، بیمارستان ها و هتل رستوران
ي دولتی واقع در شهرها همگی متقاضی آب هم بـراي شـرب و هـم بـراي مصـارف      ها شرکتها و  ادارات و سازماننظامی و باالخره 
ي آب و فاضالب شـهري و اگـر بیـرون از محـدوده     ها شرکتمصارف این واحدها اگر در شهرها مستقر باشند توسط . بهداشتی هستند

  . شود می تامین اي منطقه آبي ها شرکتو یا ي آب و فاضالب روستایی ها شرکتشهر واقع شده باشند توسط 
مراکز تفریحی براي مصـارف شـرب آب   . کنند می تامیني آب و فاضالب نیاز خود را ها شرکتبا حفر چاه با مجوز  معموالها  پارك

راکـز خـارج از   ایـن م  کـه  درصورتی. کنند می تامین( در صورت داشتن مجوز)ي آب و فاضالب و براي غیر آن از آب چاهها شرکترا از 
  .کنند می تامینمصارف شرب آنها را  اي منطقه آببردار یا  ي بهرهها شرکتمحدوده شهرها قرار داشته باشند 

  مصارف صنعتی-1-2- 4- 2

  .هاي زیر تقسیم کرد توان برحسب کیفیت آب مورد تقاضا به دسته را می گران صنعت

  ییو دارو غذاییسازي،  صنایع نوشابه -

در صـنایع نوشـابه سـازي، تولیـد     . از این دسته از صنایع باید کیفیتی برابر با آب آشامیدنی داشته باشـد بدیهی است که آب مورد نی
و نیـز در   یـی و دارو غـذایی در سایر صنایع . باشد شربت، مربا و کمپوت، ارزش افزوده آب به علت اهمیت  استفاده از آن بسیاز زیاد می

  .است تر کماستفاده باید عالی باشد، گو اینکه ارزش افزوده آب در این صنایع  ها باز کیفیت آب مورد ها و دامداري مرغداري
                                                  

ریـال توسـط وزارت   ) 9(هاي توزیع آب در محل و در ظروف خریداران براي هر لیتر حداکثر نه  کن و ایستگاه ي آب شیریننرخ فروش آب تولید: 3تبصره  -1
  .شود نیرو تعیین می
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  ها ها و هتل رستوران -

شوند، تقاضاي آنها را براي آب بایـد جـزو    هاي ملی، این واحدهاي خدماتی جزو بخش صنایع محسوب می که در حساب ییاز آنجا
مراکز تفریحی نیـز متقاضـی   . متقاضی آب شرب هستند و هم آب بهداشتیاین واحدها هم  طبیعتا. در نظر گرفت گران صنعتتقاضاي 

خـدمات   کننـدگان  عرضـه و  گـران  صـنعت روي هم تقاضاي این گـروه از  . آب براي استفاده در استخرها، باغچه ها، و آب نماها هستند
  .باشد رفاهی و تفریحی براي مقدار آب و هم کیفیت آن زیاد می

  صنعتی و واحدهاي ها بنگاهسایر  -

بنـدي   توان آنها را در دسته صنایع سـنگین طبقـه   که می... ها و ذوب فلزات، پاالیشگاه هاي کارخانه، واحدهاي پتروشیمی، ها نیروگاه
چـوبی، پارچـه   صـنایع  الکتریکـی،  صـنایع  ، مواد ولوازم ساختمانی، ماشین آالت، ییکرد و نیز صاحبان صنایع سبک نظیر صنایع شیمیا

قطـع نظـر از تفـاوت در ماهیـت     . دولتی هسـتند  ها بنگاهبرخی از  این .باشند گی متقاضی آب با کاربردهاي مختلف میبافی و غیره هم
ي صنعتی خصوصی از نظـر تقاضـاي آب   ها بنگاهاختالف چندانی با  ها بنگاهاین  ،حقوقی و برخورداري از امتیازات ناشی از دولتی بودن

  .ندارند
توان برحسب کیفیت آب مورد نیـاز شـان در صـنعت، یـا شـدت نیـاز بـه         براي آب را می گران تصنعکه تقاضاي  شود میمالحظه 

استفاده از آب و ارزش افزوده باالي آب در تولیدات آنها و یا برحسب استفاده درست و پاك از آب و یا برعکس میزان آلـوده کـردن آن   
  .نقش موثري دارد ،گام تعیین قیمت آبگذارد هن این تقسیم که بر تقاضاي آب اثر می. بندي کرد تقسیم

  مصارف کشاورزي-1-3- 4- 2

. باشـد  پروري، پرورش گل و گیاه و سایر رشته هاي کشاورزي مـی  ي، آبزيدار باغي زراعت، ها فعالیتمصرف عمده و اصلی آب در 
ي تولیـدي  ها گاهبنگرچه برخی از . شود میدرصد کل جریان آب تجدیدپذیر کشور در بخش کشاورزي مصرف  94حدود در حال حاضر 

تـوان تقریبـاً    ي فعـال در ایـن بخـش را از نظـر حقـوقی مـی      هـا  بنگاهباشد و  در این بخش دولتی هستند، ولی تعداد آنها بسیار کم می
  .باشند متقاضیان اصلی در این بخش به شرح زیر می. خصوصی و تعاونی به حساب آورد

  هاي کشاورزان تشکل -

ها و صحراها و یا به شکل نوین نظیر انجمن هاي آب بران و یـا بـه    صورت قدیمی آن یعنی بنههاي کشاورزان چه به  انواع تشکل
ي دار بـاغ ي کشت و صنعت متقاضـی آب بـراي زراعـت و    ها شرکتهاي تولید و باالخره به سایر اشکال نظیر  شکل غالب یعنی تعاونی

کننـد و   مصرف مـی  مستقیماگیرند و سپس خود  بردار تحویل می بهرهیا  اي منطقه آبي ها شرکتاین واحدها آب را از  معموال. باشند می
  .نمایند میان اعضاء خود توزیع می مجددایا 

بـه طـوري کـه رانـدمان      ،هاي سطحی بوده است ن یعنی تلفات زیاد آب به ویژه براي آبییپا ییویژگی زراعت آبی در گذشته کارا
در حـال حاضـر طبـق مصـوبه     . باشد ن فروش آب میییویژگی دیگر، قیمت پا. یندنما درصد گزارش می 30متوسط آبیاري در مزارع را 

. شـود  می، براساس درصدي از ارزش ناخالص محصول تحویل داده شود میمجلس شوراي اسالمی، آبی که با احداث سدها استحصال 
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یز مبلغی با عنوان حق النظاره کـه درصـدي   ن ها چاهاز .شود میمبلغی بابت حق اشتراك زمین هاي آبی جدیداز کشاورزان اخذ  چنین هم
  .1گردد اي با عنوان کارشناسی اخذ می در برخی موارد هزینه چنین هم. شود میاز ارزش ناخالص محصول است گرفته 

  خریداران غیرمتشکل -

آب  معمـوال  آنهـا .نیسـتند کنند و عضو انجمن یا تشکلی  اداره می مستقالمزرعه یا باغ و واحد تولیدي خود را  ،بسیاري از کشاورزان
بردار تحویل گرفته و آب زیرزمینی را با حفره چاه یا با دریافت سهم خود از آب قنات مورد اسـتفاده قـرار    ي بهرهها شرکتسطحی را از 

  .باشد از متشکل می تر بیشي فعلی آب کشاورزي، حجم تقاضاي کشاورزان غیرمتشکل ها قیمتبا . دهند می

  تي کشت و صنعها شرکت -

. باشـند  ي کشت و صنعت از جمله واحدهاي بزرگ تولید در بخش زراعت و آب بران اصلی میها شرکتگفته شد،  تر پیشچنان که 
رود کـه   باشد و به همین جهـت انتظـار مـی    هاي زراعی می برداري شکل مالکیت و تکنولوژي تولید در این واحدها متفاوت از سایر بهره

  .این دو عامل باشد رتاثیتحت  ها این شرکتتقاضاي 

  پرورش دهندگان طیور و دام -

نیسـت، در عـوض    گیـر  چشـم گرچه حجم مورد تقاضاي ایـن دسـته از تولیدکننـدگان    . به تقاضاي این گروه اشاره شده است قبال
بـردار تحویـل    هي بهـر هـا  شرکتاین واحدها آب مورد نیاز خود را یا از . کیفیت آب قابل مصرف ایشان از اهمیت زیادي برخوردار است

  .نمایند می تامینگیرند و یا خود با حفر چاه آن را  می

  آبزي پروران -

گرچـه ایـن فعالیـت مکمـل سـایر      . باشد ي رو به رشد در بخش کشاورزي پرورش ماهیان سرد آبی و گرمابی میها فعالیتیکی از 
ولی در همه موارد این دو رشـته  . گر قابل استفاده استبراي برخی کاربردهاي دی مجدداي اقتصادي است و آب استفاده شده ها فعالیت

  .باشند متقاضی آب فقط براي پرورش ماهی و بچه ماهی می ها بنگاهگیرد و بخشی از  کار با هم صورت نمی

  آب برگشتی-1-4- 4- 2

عبارتنـد   متقاضیان این آب بـه ترتیـب  . باشد ي صنعتی میها پسابهاي شهري و  منظور از آب برگشتی،آب فاضالب راهنمادر این 
  اي منطقه آبي ها شرکتهاي کشاورزان، خریداران غیرمتشکل کشاورزي و صنعتی،  تشکل: از

قـرار   هـا  بنگـاه چندان آلوده نبوده و قابل استفاده در زراعت و واحدهاي صنعتی باشند مورد تقاضاي ایـن   ها پسابها و  اگر فاضالب
. فروشـند  مـی  اي منطقـه  آبي ها شرکتآنها را تصفیه کرده و سپس به  غالبا ي آب و فاضالبها شرکتچنانچه آلوده باشند، . گیرند می

قرار داده تا قابل اسـتفاده بـراي    سازي پاكها را در صورت عدم تصفیه تحت مراحل  ي صنعتی و نیز فاضالبها پسابي اخیر ها شرکت
  .نندک عرضه می گران صنعتمصارف کشاورزي و صنعتی شده و سپس آنها را به کشاورزان و 

                                                  
.به موجب قانون جبران خشکسالی اخذ حق النظاره از کشاورزان ممنوع شده است اخیرا -1
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باشند و بـدون   در آنها بسیار آلوده می ها کارخانهبه علت ریخته شدن زباله و ضایعات ها  رودخانهباید در نظر داشت که آب برخی از 
کنند، خود اقـدام بـه    کشاورزانی که از آنها استفاده می. شوند ها برگشتی تلقی نمی این آب طبعا. تصفیه قابل استفاده براي آبیاري نیستند

  .نمایند می سازي پاك

  عرضه آب-5- 2

هاي تولیـد کـه    سپس به بحث پیرامون هزینهو  شده ییآب در بخش خصوصی و عمومی شناسا کنندگان عرضهنخست  بنددر این 
سرانجام، نحوه تعیین میزان بهینه تولید یک بنگاه یا ظرفیـت مطلـوب یـک طـرح      .شود میپرداخته مبناي تعیین قیمت عرضه هستند 

  .اي که به سهولت قابل محاسبه اند تشریح خواهد شد الم هزینهآبی براساس اق

  کنندگان آب عرضه-1- 2-5

  اي منطقه هاي آب شرکت-1-1- 5- 2

آب توزیـع    هـا  شرکتاین  یکی از وظایف .ي آب منطقه اي هستندها شرکتین سازمان عرضه کننده آب در بخش عمومی تر مهم
منتهـی بخشـی را    ،کننـد  توزیع می ها شرکتدر واقع آب سدها را این .تاسداران سابق آب رودخانه و خریداران جدید  میان حقابهها سد

کنندگان شهري تقسیم کننـد و   فروشند تا آنها میان مصرف ي آب و فاضالب میها شرکتکه باید به مصارف شهري اختصاص یابد به 
ش را وزارت نیـرو بـه شـوراي    قیمت فـرو . رسانند بخشی را که قابل تخصیص به مصارف کشاورزي و صنعتی است خود به فروش می

بودجـه سـاالنه دولـت کـه بـه      ساله و  برنامه پنجهاي  نامه نییها و آ دستورالعملبا توجه به قیمت را کند و این شورا  اقتصاد پیشنهاد می
  .کند رسد تصویب می تصویب مجلس شوراي اسالمی می

و توسـعه قنـوات را صـادر و بـر      ها چاهند و مجوز حفر دار دهعههاي زیرزمینی را بر وظیفه حفاظت از آبخوان چنین هم ها شرکتاین 
بـیش از تغذیـه سـاالنه آن     هـا  چاهاگر در دشتی بیش از حد مجاز چاه حفر شده یا با عمیق کردن . کنند نحوه استفاده از آنها نظارت می

مگـر در شـرایط   (را ي چاه جدیـد در آن  آن دشت را ممنوعه اعالم کرده و اجازه حفاري برا اي منطقه آبي ها شرکتآب برداشت شود، 
  .دهند نمی) ویژه

از یک سو عرضه کننده آب حیازت شده در سدهاي احداث شده توسط وزارت نیـرو هسـتند و از    اي منطقه آبي ها شرکتبنابراین، 
  .کنند ها مراقبت می هاي زیرزمینی قابل برداشت، بر حجم استحصال این آب سوي دیگر با نظارت بر حجم آب

  هاي آب و فاضالب رکتش-1-2- 5- 2

خریداري کرده و پس از تصفیه و انتقـال   اي منطقه آبي ها شرکتچنان که گفته شد، آب سطحی را از  آب و فاضالب يها شرکت
آب  تـامین از آبهاي زیرزمینی نیز بـراي   ،با حفر چاه چنین هم  ها شرکتاین . کنند به متقاضیان شهري عرضه میاز طریق شبکه توزیع 

  .کنند تفاده میاس هاشهر
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  بخش خصوصی-1-3- 5- 2

کننـدگان آب   کنندگان در بخش خصوصی، عرضـه  هایی دولتی نیستند، ولی مراد از عرضه شرکتي آب و فاضالب ها شرکتگرچه 
رسـانند و در   نقلیه بـه شـهرها و روسـتاها مـی     وسایلها با  ها، و یا فروشنده گانی که آب را از چشمه کن شرینمظروف آشامیدنی، آب 

کننـدگان آب   داران و حیـازت  ها، تلمبه قنات داران سهام، ها چاهداران، صاحبان  حقابه چنین هم. باشد میکنند  شرب عرضه می مجموع آب
هـاي ذکـر    گرچه غالـب گـروه  . در این بخش قرار دارندکنند،  ها که آب کشاورزي یا صنعتی به متقاضیان عرضه می ها و سیالب چشمه

کنند، ولی در برخی نقـاط کشـور آب سـطحی رودخانـه و در بسـیاري از       تحصال شده را خود مصرف میان، آب اسدار تلمبهشده به جز 
لـذا، بخـش خصوصـی در    . شـود  مـی و در مواردي تمام حقابه یا چاه با تجهیزات آن فروختـه   شود میروستاها آب زیرزمینی داد و ستد 

  .هاي زیرزمینی سهم شایان توجهی دارد عرضه آب

  دیدگذاران ج سرمایه-1-4- 5- 2

را در  کننـدگان  عرضـه گذاري در منابع آب کشور بایـد انتظـار گروهـی جدیـد از      یق سرمایهوبا تصویب و به اجرا درآمدن قانون تش
که این گـروه   شود میبینی  پیش. جهت استحصال آب خواهند پرداخت يگذار بخش آب داشت که پس از تصویب این قانون به سرمایه

فعالیت خود را آغاز کرده و در آینـده نقـش قابـل تـوجهی را در      ،بینی شده است در فصل پنج پیش هاي مختلفی که جدید که به شکل
  .ت نمایندشارکعرضه آب احراز کنند و در تشکیل یک بازار رقابتی و کامل براي آب در ایران م

  تولیدهاي  هزینه-2- 2-5

. آوري، انتقـال و یـا تصـفیه آب صـرف کننـد      جمـع  را بـراي حیـازت،   ییهـا  ناگزیر هستند هزینه ها بنگاه ،و فروش آب تامینبراي 
  .زیر است هاي آب به شرح بندي هزینه تقسیم

  غیر و ثابتهزینه مت -

خوانـده  هـاي ثابـت    کـه تغییـر نکنـد هزینـه     ییهـا  ي متغیر و هزینـه ها هزینه که با میزان تولید تغییر کند ییها طبق تعریف هزینه
ي اسـتفاده کـرد، ولـی    تـر  بـیش از مزارع به وسیله آب رودخانه بایـد از نیـروي کـار     يتر بیشبراي مثال براي آبیاري سطح  .شوند می

اگـر از آب چـاه   . اي ثابت اسـت  هزینه سدهزینه استهالك دستمزد کارگران هزینه متغیر و لذا . کنند ها تغییر نمی سد و شبکه تاسیسات
هزینه سوخت یاد شده هزینه متغیر است ولی استهالك پمـپ  . کردي براي پمپاژ آب مصرف تر بیشل یی، باید برق یا گازوشوداستفاده 

هـا، کـه گـاهی     از سدها و شـبکه هزینه مرمت و نگهداري  .نمی کند تغییراي ثابت است و با مقدار آبکشی  و سایر تجیهزات چاه هزینه
  .اي متغیر است هزینهنیز  شود میهزینه جاري خوانده 

هـاي   هاي متغیر و ثابت وجود ندارد زیرا مقیاس و اندازه طرح قابل تغییر است و همه هزینـه  قبل از آغاز طرح، تفکیکی میان هزینه
آالت  اندازه زمین و ساختمان و ماشـین  مثال. مقرون به صرفه نیست تاسیساتولی پس از شروع طرح، تغییر برخی از . طرح متغیر است

بنـابراین  . تغییر نیروي کار و مواد خـام بـه سـهولت امکـان پـذیر اسـت       اما. زیرا مقرون به صرفه نیست شود مینصب شده تغییر داده ن
هاي نهـاده هـاي ثابـت     در واقع دسته اول، هزینه. هاي متغیر هستند هاي دسته دوم هزینه هاي ثابت و هزینه هاي نوع اول هزینه هزینه

  .مخارج نهاده هاي متغیر تولید هستنددوم تولید و دسته 
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  ننگیهزینه میا و هزینه کل -

هزینه میانگین یـا هزینـه متوسـط     ،از تقسیم هزینه کل بر مقدار تولید. شود میمجموع هزینه ثابت و متغیر تولید هزینه کل خوانده 
  .آید تولید به دست می

  اي هزینه کرانه -

کنیـد در مثـال قبـل زارع    فـرض  . کنـد  اي تولید عبارتست از تغییر در مبلغ هزینه وقتی مقدار تولید یک واحد تغییر می هزینه کرانه
بـا ایـن   . شـود  میپس هزینه متغیر او زیادتر . استفاده کند تر بیشباید از نهاده هاي متغیر  طبعا. بخواهد تولید خود را یک تن اضافه کند

مـع هزینـه   حاصـل ج  چنـین  هـم . باشـد  تغییر در یک واحد تولیـد مـی   ازاهزینه متغیر کل تولید به در اي تولید تغییر  وصف هزینه کرانه
  ).1-2نمودار ( ي هزینه متغیر کل تولید خواهد شداي تمام مقادیر تولید مساو کرانه

اي تولید برابر قیمت فـروش   درآمد کرانه. کند در شرایط رقابت کامل، بنگاه درآمد حاصل از افزایش تولید را با هزینه آن مقایسه می
دهد تا سود خـود را بیشـینه    به افزایش تولید ادامه می باشد، بنگاهتر  اي بیش ه کرانهاگر قیمت فروش کاال از هزین. باشد کاال در بازار می

پـس  . د، افزایش تولید بـه صـرف او نخواهـد بـود    باشتر  اي آن از قیمت کاال بیش بالطبع اگر تولید به حدي برسد که هزینه کرانه. کند
  .اي آن برابر باشد سود او حداکثر است ینه کرانهاي کاال با هز براي هر میزان تولیدي که قیمت یا درآمد کرانه

با توجه به تعریف عرضه کاال که رابطه اي است میان قیمت و حداکثر مقدار کاالیی که بنگاه حاضر است عرضه کنـد، بـه شـرطی    
  .باشد عرضه کاال میاي تولید در واقع معادل منحنی  شود که منحنی هزینه کرانه که قیمت نهاده هاي تولید ثابت باشد، مالحظه می

 هایی مانند احداث سد و شبکه سهم هزینه متغیر که همان تعمیر و نگهداري است از هزینه کل بسیار کم و سهم هزینه ثابت در طرح
اي و میانگین هزینه متغیر تامین آب از یک سـد نسـبتا کـم و     به همین دلیل هزینه کرانه. بسیار زیاد است )گذاري همان هزینه سرمایه(

شود که آب  کند، حاضر نمی گذاري می لذا، یک بنگاه خصوصی که براي احداث یک سد سرمایه. میانگین هزینه ثابت آن نسبتا زیاد است
شود که آب را با قیمتی  وقتی حاضر می چنین هم. از میانگین هزینه کل که مجموع میانگین هزینه ثابت و متغیر است بفروشد تر کمآن را 

یعنی حجم عرضه آب به اندازه اي زیاد باشد که  ،تر باشد اي آن عرضه کند، که هزینه اخیر از هزینه متوسط کل بیش کرانهبرابر با هزینه 
پوشاند هزینه اضافی عرضه  هاي ناشی از مقیاس استفاده کرده و قیمت آب عالوه بر آن که هزینه متوسط کل را می جویی از تمام صرفه

گذار  اگر شرایط زمین شناسی بستر و هیدرولوژي رودخانه چنین امتیازي را پدید نیاورند، سرمایه .یز جبران کندتر از این میزان را ن آب بیش
  .دریافت کند اي یارانهاز هزینه متوسط کل حاضر به فروش آب نخواهد شد، مگر آن که  تر کمبا نرخی 

  
  ي آبیاريها طرحب در آ تامین اي میانگین هزینه متغیر و کل و هزینه کرانه -1-2نمودار 
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  هاي تامین آب انواع هزینه-3- 2-5

ي الزم جهت استحصال آبها گذاري سرمایه
  زیر هستند تاسیساتآب هستند، به طور کلی شامل  تامیني ها طرحکه در واقع هزینه ثابت در  ها گذاري سرمایهاین 

  سد مخزنی و تنظیمی -الف

هاي دسترسی  راه
بدنه سد

بازوي خاکی
تونل انحراف

رریزس
پرده آب بند
گیري لوازم اندازه

تجهیزات هیدرومکانیکال
تجهیز کارگاه

  ایستگاه پمپاژ -ب

ساختمان
سازي محوطه

خرید انشعابات
خطوط انتقال برق

تجهیزات برقی
تجهیزات مکانیکی

خرید اراضی

خسارت مخزن-3-1- 5- 2

هاي طبیعی، اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی ناشـی از     هاي استفاده از منابع و امکانات و یا اختالل در سامانه از دست رفتن فرصت
  :این خسارت شامل موارد زیر است. رود ي توسعه منابع، خسارت آن طرح به شمار میها طرحاجراي 

...هاي دسترسی و اندازهاي طبیعی، میراث فرهنگی، نابودي امکانات زیربنایی، قطع راه اجبار در جالي وطن، تخریب چشم
ایجاد سازه هاي طرح و هزینه تملیک آن تغییر کاربري جهت

دفن زباله هاي ساختمانی اجراي طرح در دیگر نقاط
  ي پایین دست و محدود شدن اراضی کشاورزي و تولیدات کشاورزي ها حقابهکاهش 
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هزینه استهالك-3-2- 5- 2

کاسته شدن امکـان اسـتفاده   و یا  ییاز دست رفتن توان بازدهی، کاهش ارزش دارا": توان چنین تعریف کرد هزینه استهالك را می
ثابت را که نتوان به وسیله تعمیر و نگهداري و یا تعویض قطعات در سطح قابلیت استفاده اولیـه نگـاه داشـت یـا      ییاز خدمت یک دارا

  1.امکان استفاده را در سطح اولیه دوباره به دست آورد
. شـود  مـی ایجـاد   مـوردنظر نامناسب بودن براي فعالیت  استهالك در اثر فرسودگی، استفاده نابجا، متروك شدن یا منسوخ شدن و

  :شود میاز سه روش استفاده  معموالبراي محاسبه استهالك 

  روش مستقیم یا خطی -الف

ی ثابت، بر عمر مفید دارایی تقسیم شده و به طور مسـاوي بـه حسـاب هزینـه سـاالنه منظـور       یدر این روش قیمت تمام شده دارا
  .گردد می

  روش نزولی -ب

کسـر و باقیمانـده مبنـاي محاسـبه قـرار       یـی که ساالنه از ارزش دارا شود میثابت نرخ استهالك تعیین  ییر این روش براي داراد
توان مقـدار اسـتهالك    می. رسد نمی صفردر صورتی که این نرخ درصد ثابتی از ارزش اولیه ثابت باشد نهایت مانده دارایی به . گیرد می

  .کسر نموده تا نهایت مانده به صفر برسد تدریجاساالنه را به نحوي 

  روش اقساط ساالنه -ج

  .شود میهاي ثابت براساس نرخ بهره مرکب به صورت اقساط ساالنه محاسبه  ییدر این روش دارا

سرمایه فرصتهزینه -3-3- 5- 2

مت مهمی از تحلیـل  تحلیل هزینه فرصت قس. هزینه فرصت برابر با ارزش تولید از دست رفته به دلیل تولید کاالي موردنظر است
اما بخـش مهمـی در رویکـرد     شود میاین هزینه مانند یک هزینه واقعی وارد محاسبات ن. ي هر بنگاه استگیر تصمیمهزینه در فرآیند 

اقتصادي به موضوع است زیرا تحلیل هزینه فرصت، تخصیص بهینه منابع را منعکس کرده و در واقع ارتباط میان کمیابی و انتخـاب را  
  .دهد ینشان م

 2برداري و نگهداري هزینه بهره-3-4- 5- 2

ات طـرح و جـایگزینی تجهیـزات و تحقیقـات     تاسیسـ برداري از  هاي جاري ساالنه براي نگهداري و بهره ها شامل هزینه این هزینه
  :مختلف در چارچوب طرح است که شامل اقالم زیر است

  

                                                  
شرکت سهامی مدیریت منـابع آب ایـران، دفتـر اسـتاندارد و     /  81نشریه شماره / بیاري و زهکشی هاي آ برداري و نگهداري شبکه هاي بهره بررسی هزینه -1

1372مهر ماه / مهندسی آب 
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  هاي نیروي انسانی اعم از مدیریت، کارشناسی و کارگري هزینه -الف

  تاسیساتبرداري از  هزینه بهره -ب

تجهیزات
مصالح و مواد مصرفی و لوازم یدکی

تدارکات
ادواري تجهیزات ییهاي جابجا هزینه

  ارزش آب-6- 2

تعریـف  .ارزش اقتصادي در چارچوب نظریات انسان محور بنیان گرفته است. در اینجا منظور از ارزش آب، ارزش اقتصادي آب است
ن عقیده دارد که غالب منابع کمیاب هستند و این بدان معناست که تقاضا براي این منـابع، بسـتگی زیـادي    اقتصادي ارزش ریشه در ای

به علت کمیابی منابع، الزم است تا تصمیماتی در مورد چگونگی استفاده اجتمـاع از منـابع در دسـترس    . به میزان دسترسی به آنها دارد
بنابراین ارزش از چگونگی تصمیمات مجموعـه افـراد و اجتمـاع بـه     . الت ترکیبی قرار دارنداغلب بر پایه تباد ها انتخاباین . اتخاذ شود

اهمیت زیادي است و در واقع ابـزار   حایزهاي اقتصادي  يگیر تصمیماستفاده از ارزش آب در . شود میمنظور تخصیص این منابع آشکار 
ي زیادي براي برآورد ارزش اقتصادي آب وجـود دارد کـه   ها روش. دي اقتصادي نیز کاربرد دارها ارزیابیتخصیص منابع آب است و در 

  .آب است اي  سایهترین روش آن برآورد قیمت  شده شناخته
کنند بلکه از آبی که از یـک رودخانـه بـه صـورت حقابـه در       تولیدکنندگان آب مورد نیاز خود را خریداري نمی ،در بسیاري از اوقات

در ایـن  . کننـد  اند و باالخره از سهم مشاعی که از آب یک قنات در اختیار دارند استفاده مـی  حفر کردهمالکیت دارند یا از آب چاهی که 
ي ریـز  برنامـه با استفاده از روش  شرایطدر این . باشد موارد مقدار آب مصرف شده یا قابل مصرف معلوم است ولی قیمت آن نامعلوم می

از آب تحـت   تـر  بـیش یعنی آیا نیاز او بـه آب   ،کند یا خیر محدودیت تولید ایجاد می توان معلوم کرد که آب براي تولید کننده خطی می
سازد که اگـر ذخیـره فعلـی آب افـزایش      ي خطی معلوم میریز برنامهچنانچه مقدار آب در محدودیت باشد، روش . مالکیتش است یا نه

یـک واحـد افـزایش در میـزان آب قابـل       ازامد خالص بنگاه بـه  میزان تغییر در درآ. پیدا کند چقدر درآمد خالص بنگاه زیادتر خواهد شد
دهنده حداکثر مبلغی است که براي بنگاه صـرف   این مبلغ در واقع نشان. شود میاي است که عاید بنگاه  مصرف، حاکی از ارزش افزوده

توان بـا تغییـر مقـدار ذخیـره      حال می .گویند می 1آب اي  سایهبه آن قیمت  اصطالحاکند تا براي مصرف یک واحد اضافی بپردازد و  می
آب بـا مقـدار آن در واقـع     اي  سـایه رابطـه قیمـت   . آن را براي مقادیر مختلف ذخیره آب محاسبه کـرد  اي  سایهآب قابل مصرف قیمت 

نـده حاضـر   کن بیان شد تابع تقاضا گویاي حداکثر قیمتی است که مصـرف  قبالزیرا چنان که  ،دهنده تقاضاي بنگاه براي آب است نشان
  .است براي هر واحد کاال یا نهاده بپردازد
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  هاي مربوط به آب طرح 1جانبی آثار-7- 2

را کـه در ایـن   ) هـا  افراد یـا سـازمان  (ي ثالثی ها طرفي اقتصادي است که ها فعالیتهزینه و یا فایده ناشی از ) خارجی(آثار جانبی 
زمانی که عملکـرد یـک واحـد اقتصـادي     . تواند مثبت و یا منفی باشد می آثار خارجی. 2دهد قرار می تاثیرنقشی ندارند، تحت  ها فعالیت

موجب افزایش رفاه دیگر افراد شود آثار جانبی مثبت و زمانی که در اثر عملکرد آن رفاه دیگران کاهش یابد آثار جـانبی منفـی خواهـد    
کنـد کـه منـافع     آثار خارجی مثبت زمانی بـروز مـی  . ندشو هاي اجتماعی تلقی می این افزایش و کاهش در رفاه افراد منافع و هزینه. بود

آثـار  ). 2-2نمـودار  ( از سطح بهینه اجتماعی آن باشد تر کمو سطح بهینه فردي محصول  تر بیشنهایی اجتماعی از منافع نهایی فردي 
شـوند و   ي مـنعکس نمـی  گذار قیمتکه در  شود میهایی ایجاد  کند که در فرایند تولید هزینه زمانی بروز می )3-2نمودار ( خارجی منفی

از سطح بهینـه اجتمـاعی آن اسـت     تر بیشهاي نهایی فردي و سطح بهینه فردي محصول  از هزینه تر بیشهاي نهایی اجتماعی  هزینه
  .3)2000باورز و یونگ،(

بهینه فردي بهینه اجتماعی 
Q2Q1  

 

هزینه ها و منافع

کمیت بهره برداري از منابع آبی

هزینه نهایی اجتماعی

هزینه نهایی فردي

منافع نهایی اجتماعی

منافع نهایی فردي

  
  خالص آثار جانبی مثبت -2-2نمودار 

بهینه اجتماعی بهینه فردي 
Q2Q1  

 

هزینه ها و منافع

کمیت بهره برداري از منابع آبی

هزینه نهایی فردي

هزینه نهایی اجتماعی

منافع نهایی فردي

منافع نهایی اجتماعی

  
  خالص آثار جانبی منفی -3-2نمودار 

                                                  
1- Externalities
2- Dictionary of Economics,2002, Oxford Press
3- Bowers and  Young

http://www.pdfediting.com


2 ان  4 ت هاي و رویه یمب قیم ه  ابی ب ستی ب د فقی آ توا

  ):همان منبع(ي آب حداقل به شش دسته تقسیم پذیرند ها طرحآثار مثبت و منفی 
  آثار خارجی برتغییرات تولید

هاي وارده به دارایی آثار خارجی زیان
آثار خارجی مربوط به ماهی گیري

هاي تفریحی آثار خارجی مربوط به مکان
ها ثار خارجی مربوط به سالمت انسانآ

هاي زیستی  آثار خارجی مربوط به حیات وحش و گونه
دهنده نوع اثـر   نشان) -(+/عالیم . دهد هاي متفاوت، نشان می ي مختلف آبی را در موقعیتها طرحآثار مثبت و منفی  )1-2(جدول 

  .مثبت یا منفی است

  ي آبیها طرحآثار مثبت و منفی  -1- 2جدول 

  آثار خارجی با توجه به موقعیت مکانی نوع
  طرح آبی

  باال دست  داخل سیستم  پایین دست
  )-(+/حیات وحش
  )-(+/ماهی گیري
  )- (دارایی 

  )-(+/حیات وحش
  )-(+/ماهی گیري

  )-(+/تفریحات وسرگرمی

  )-(+/حیات وحش 
  )- (+/ماهی گیري 

  )-(+/ تفریحات وسرگرمی
  سیستم عرضه آب

  )-(حیات وحش
  )-(ماهی گیري

  )- (تفریحات وسرگرمی
  )-(سالمتی

  )-(تغییر تولید

  استفاده از آب    )-(تغییر تولید

  )-(حیات وحش
  )- (گیري ماهی

  )- (تفریحات وسرگرمی
  )-(سالمتی

  )-(تغییر تولید
  )- (1مطبوع بودن

  ها پسماند    

  

  )- (دارایی 
  )-(+/حیات وحش

  )- (تفریحات وسرگرمی
  )-(سالمتی

  )-(تغییر تولید
  )- (مطبوع بودن

هاي سطحی مدیریت فاضالب  

  )-(ماهی گیري
  )- (دارایی 

  )- (تفریحات وسرگرمی
  )-(سالمتی

  )-(تغییر تولید
  )- (مطبوع بودن

  هاي سطحی هاي فاضالب پسماند    

  
 شـود  مـی هایی  آثار خارجی به دو صورت ملموس و غیر ملموس وجود دارد، به عنوان مثال پس از وقوع سیل جامعه متحمل هزینه

برخـی آثـار دیگـر بـه وسـیله      . شـوند  گذاري به وسیله پول هستند که آثار خارجی ملمـوس نامیـده مـی    ها قابل ارزش سیاري از آنکه ب

                                                  
1- .Amenity
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هـاي   خسـارات انسـانی بـا توجـه بـه هزینـه      . شـوند  باشند که آثار خارجی غیر ملموس نامیده مـی  ي بازاري قابل محاسبه نمیها ارزش
هـاي زیسـتی از    خسارات وارده به حیات وحش و ضـررهاي وارده بـه تنـوع گونـه    . بل محاسبه استها قا بیمارستان و یا هزینه دفن آن

. گذاري آثار خـارجی ملمـوس و غیـر ملمـوس وجـود دارد      هاي مختلفی به منظور ارزش تکنیک. باشند جمله آثار خارجی غیرملموس می
  .شود بررسی میذیال هر کدام از این دو دسته 

  ملموس آب گذاري آثار جانبی ارزش-1- 2-7

ایـن  . آینـد  ي آبـی پدیـد مـی   هـا  طرحگیري هستند که به طور غیرمستقیم به برکت اجراي  منافع جانبی ملموس منافعی قابل اندازه
و ذخیـره آب بـراي مصـارف شـهري و      تـامین عـالوه بـر    معمـوال زیرا یـک سـد    ،ي خیلی مشهود استساز سدي ها طرحمنافع براي 

اگـر در اثـر    چنین هم. آورد برق، پرورش ماهی، قایقرانی و خدمات تفریحی در دریاچه سد را فراهم میکشاورزي و صنعتی، امکان تولید 
، حمـل و نقـل و بـازار رسـانی نیـز      غـذایی افزایش سطح زیر کشت، تولید محصوالت کشاورزي باال رود، به دنبال آن، صنایع تبـدیلی  

ین منافع جانبی یا غیرمستقیم بایـد محاسـبه شـده و بـه ارزش کـل منـافع       براي توجیه اقتصادي طرح، ارزش ا. توسعه پیدا خواهد کرد
خوشـبختانه،  . به تعبیر دیگر، عالوه بر تقاضاي آب، تقاضا براي محصوالت جانبی آب را نیز باید منظور کـرد . مستقیم طرح اضافه شود

بینی مقدار تولید آنهـا و   توان با پیش ، میشود مین چون محصوالت یاد شده همگی داراي بازار بوده و قیمت آنها در بازار خودشان تعیی
  .ضرب کردن آن در قیمت محصوالت مزبور، ارزش کل آنها را به دست آورد

در عین حال، بازار آنهـا غیـر از بـازار    . نشده باشد، این محصوالت تولید نمی شدند تامینروشن است اگر به وسیله احداث سد آب 
کنـد، هماننـد    ي را فعالیتی چند منظوره تلقی کرد که چندین محصول تولیـد مـی  ساز سدت آب، یا باید لذا، براي محاسبه قیم. آب است

در ایـن  . کند، یا اینکه منافع جانبی ملموس را از هزینه تولید آب کـم کـرد   دامداري که عالوه بر تولید گوشت، شیر یا پشم نیز تولید می
نحـوه محاسـبه   . پرداخت شـده اسـت   اي یارانهبراي استحصال آب  ییگو. یابد یصورت هزینه متوسط یا قیمت تمام شده آب کاهش م

  .هزینه آب در فصل سه بحث خواهد شد
ممکن است منفعـت تولیـد بـرق، پـرورش     . گذار نیست نکته قابل توجه این است که منافع جانبی همگی قابل جذب توسط سرمایه

شوند، او بتواند تصـاحب کنـد    دیگري هستند که در فرایند احداث سد تولید میماهی و خدمات تفریحی را که در واقع کاالها و خدمات 
به عالوه، چون مشروعیت وضع مالیات را نیـز  . ولی قطعاً منافع غیرمستقیم سد مانند منافع صنایع جانبی قابل تصاحب توسط او نیست

کـه وزارت   شـود  مـی بنابراین، توصـیه  . آمدي به دست آوردتواند از این طریق یا از طریق صدور مجوز براي صنایع جانبی در ندارد، نمی
 تـر  گـران توانـد بـا    گـذار نمـی   روشن است که خود بنگاه سرمایه. گذار یارانه پرداخت نماید نیرو معادل منافع غیرمستقیم طرح به سرمایه

  .آن را ابتیاع نماید از قیمت تقاضاي آب حاضر نیست تر بیشفروختن آب این منافع را جذب نماید زیرا هیچ خریداري 

  گذاري آثار جانبی غیرملموس آب ارزش-2- 2-7

ین منفعـت غیرملمـوس سـدها    تـر  مهـم . ي استحصال آب یا آبرسانی گاهی داراي منـافع جـانبی غیرملمـوس نیـز هسـتند     ها طرح
گـاهی  . یـري نیسـت  گ ي جانبی ناشی از سیل به سادگی قابل اندازهها خسارت. باشد جلوگیري از جریان سیل و خسارت ناشی از آن می

اوقات در اثر افزایش رطوبت، پوشش گیاهی زمین هاي اطراف افزایش یافته و عالوه بر بهبود شرایط آب و هـوا، چشـم انـداز حوضـه     
گفتـه   هـا  طرحبه طور کلی منافع غیرملموس به آن دسته از مزایاي . گیري نیست قابل اندازه ییمحاسن این زیبا. شود میسد نیز زیباتر 
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. علت امر آنست که این مزایا داراي بازار نیستند و بنابراین تقاضا براي آنها قابل بـرآورد نیسـت  . باشند گیري نمی که قابل اندازه شود می
  .توجه کنید )2-2(به جدول 

هستند و  هاي غیرمستقیم برآوردي از آنها به دست آورند، چون به هر حال منافعی واقعی اند با روش در عوض اقتصاددانان سعی کرده
شود که این  ها با سهولت قابل به کارگیري نیستند، لذا توصیه می نظر به این که این روش. کنندگان براي آنها ارزش قائل هستند مصرف

  .باشد برآورد شوند گذاري براي آنها زیاد و منافع غیرملموس آنها قابل مالحظه می هایی که میزان سرمایه منافع فقط براي طرح
همانند منافع ملمـوس جـانبی    ،شوند تخمین زده شد که در زیر تشریح می هایی روشکه منافع غیرملموس با هر یک از پس از آن 

ذکـر   قـبال همان طور کـه  . گذار مربوط پرداخت شود بنابراین معادل ارزش آنها باید در قالب یارانه به سرمایه. توان آنها را لحاظ کرد می
  .گردد ، بلکه نصیب ساکنان مجاور و همسایگان طرح میشود میگذار ن هشد این منافع عاید بنگاه سرمای

  ي آبیها طرحطبقه بندي آثار خارجی ملموس و غیرملموس  -2- 2جدول 

  نوع آثار خارجی
  طرح آبی

  ملموس  غیرملموس
  سیستم عرضه آب  تفریحات و سرگرمی، دارایی  حیات وحش

  استفاده از آب  فریحات و سرگرمی، سالمتیتولید، ت  حیات وحش، تفریحات و سرگرمی، سالمتی
  ها پسماند  تولید، تفریحات و سرگرمی، سالمتی، مطبوع بودن  حیات وحش، تفریحات و سرگرمی، سالمتی،مطبوع بودن
  سطحیهاي  مدیریت فاضالب  تولید، تفریحات و سرگرمی، سالمتی، مطبوع بودن، دارایی  حیات وحش، تفریحات و سرگرمی، سالمتی،مطبوع بودن

  هاي سطحی هاي فاضالب پسماند  تولید، دارایی، مطبوع بودن  حیات وحش، سالمتی، مطبوع بودن

  1روش هزینه مسافرت-2-1- 7- 2

اي را کـه   توان هزینـه  اي می ها، یا تماشاي آثار باستانی و یا ذخایر بومی گیاهی و حیوانی منطقه براي برآورد ارزش استفاده از پارك
. منـدي از آنهـا حاضـرند بپردازنـد     اند معادل قیمتی فرض کـرد کـه بـراي بهـره     و دیدن آنها صرف کرده کنندگان براي مسافرت بازدید

 طبعـا . 2توان ایـن ارزش یـا منفعـت را بـرآورد کـرد      بنابراین با مصاحبه از بازدید کنندگان و اخذ اطالعات راجع به خرج سفر ایشان می
ي را بـراي  تـر  کمرا حاضر بوده بپردازد و سایر اشخاص یا بازدیدکنندگان قیمت کسی که از دورترین فاصله آمده است باالترین قیمت 

تـوان تـابع تقاضـاي     آوري این اطالعات و برازش یـک منحنـی بـراي ایـن مشـاهدات مـی       حال با جمع. بازدید خود پرداخت کرده اند
  .بازدیدکنندگان را برآورد نمود و تمایل به پرداخت همه آنان را تخمین زد

  3ذاري مشروطگ ارزش-2-2- 7- 2

گذاري با روش  منافع این سرمایه. سازي آب رودخانه یا توسعه پارك هدف اجراي یک پروژه باشد فرض کنید منافع جلوگیري از سیل یا پاك
شـود کـه    اي کتبی یا شفاهی پرسیده مـی  روش کار بدین صورت است که از انتفاع بران بالقوه طی مصاحبه.است برآورد ارزشیابی مشروط قابل

منـدي از خـدمت ارائـه شـده      اي از قیمتی است که حاضرند براي بهـره  پاسخ ایشان نشانه. چقدر تمایل به پرداخت براي اجراي این پروژه دارند

                                                  
1- Travel Cost Method

  .توان از آنها سود جست شیوه تفصیلی به کارگیري این روش در منابع بسیاري ذکر شده که می -2
3- Contingent Valuation
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اگر به ایشان تفهیم شود که معادل تمایل ابراز شده ممکن است که مجبور شوند مالیات یا عوارض بپردازند، در آن صورت اظهارات آنان . بپردازند
  .باشد حاصل جمع تمایل به پرداخت همه اشخاص منتفع معادل ارزش یا منفعت ارائه این خدمت غیرملموس می. مطمئن تر خواهد بود

  1)هدونیک(قیمت التذاذ -2-3- 7- 2

کنندگان حاضرند براي یک کاال بپردازنـد تـا از کیفیتـی خـاص در آن کـاال       ي است که مصرفتر بیشمنظور از قیمت التذاذ بهاي 
ي مصرف کنـد حاضـرند   تر کماست و سوخت  تر کممحو  تر بزرگکه زیباتر،  ییکنندگان براي خودرو براي مثال مصرف. شوندمند  بهره
چقـدر خریـداران    شـود  مـی هر یک قدرت اسب که بر قدرت موتـور افـزوده    ازاگیري کنیم که به  حال اگر اندازه. بپردازند تر بیش ییبها

  .شود میخودرو پرداخته  تر بیشکه بابت قدرت  شود میزایش بها قیمت التذاذ گفته بپردازند، به این اف تر بیشحاضرند 
هـاي   شود،سکونت در اطراف سد امنیت پیـدا کـرده و تقاضـا بـراي زمـین      با هدف جلوگیري از سیل احداث  صرفاچنانچه یک سد 

هـر یـک از اقـدامات دیگـر نظیـر      . سـت سـیل ا  دهنده منافع مصونیت از خسارت افزایش قیمت زمین نشان. یابد اطراف آن افزایش می
گیـري اثـر    انـدازه . شـوند  باعث افزایش قیمت زمین مـی  یینیز در منطقه انجام شود، به تنها.. .آب رودخانه و سازي پاكپارك،  تاسیس

  .افزایش اختصاصی هر یک از این اقدامات قیمت التذاذ ناشی از آن خواهد بود
 یـی مشـتق جز . شـود  مـی ها و خصوصیات کیفی آن در نظر گرفته  ت زمین تابعی از ویژگیروش برآورد بدین صورت است که قیم

  .اي یا قیمت التذاذ آن ویژگی است دهنده ارزش کرانه هاي آن نشان قیمت زمین نسبت به هر یک از ویژگی
در جـدول   .توان استفاده کـرد  میي نیز تر سادهي ها روشگاهی مواقع از . الذکر به مطالعات میدانی وسیعی نیاز دارد ي فوقها روش

  . اند شدهبندي  دسته ها روشاین  )2-3(

گذاري آثار خارجی ي ساده ارزشها روش -3- 2جدول 

  نوع آثار جانبی  ها روش
  ارزش افزوده*زیان وارده به محصوالت: کارخانجات و صنایع استخراجی -
  برداري سهمی از منافع ناخالص بهره* دست رفته برداري از روزهاي بهره: صنایع گردشگري وابسته به منابع آبی -
  )ها براي تمام ترافیک(متوسط دستمزد % 30و) براي ترافیک تجاري(متوسط نرخ دستمزد *زمان از دست رفته:تأخیر براساس ترافیک جاده اي - 

  تغییر در تولید

  محاسبه ارزش زمین در موارد بروز فرسایش -
  هاي وارده به دارایی زیان  ها هزینه تعمیرات آنمحاسبه ارزش دارایی هاي محلی و  -

گذاري مشروط  ها از طریق ارزش محاسبه تمایل به پرداخت آن –متوسط نرخ دستمزد هر یک %30*روزهاي مورد استفاده بازدیدکنندگان -
  و یا مطالعات هزینه سفر

  تفریحات و سرگرمی

  مطبوع بودن  یحات و سرگرمیمانند روش به کار رفته در محاسبه ارزش آثار خارجی تفر
  هاي بلند مدت ناشی از ضررهاي دارایی تمام هزینه: ملموس

  خسارات انسانی : غیرملموس
  هاي پزشکی هزینه+متوسط نرخ دستمزد*روزهاي کار از دست رفته

  هاي بلند مدت با هدف بهبود کیفیت آب تمام هزینه: تماما غیر ملموس

  سالمتی

  حیات وحش وتنوع زیستی  هبود امکانات با هدف کاهش اثرات منفیهاي بلند مدت ب تمام هزینه
  هاي مدیریت منابع آب هزینه  هاي بلند مدت دولت براي نمایانگر ساختن و مدیریت آثار خارجی تمام هزینه

  )2000باورزو یونگ،: (منبع
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به عنوان مثـال بـا در دسـترس    . گردد ذیر میپ امکان هایی هاي فوق با استفاده از فرض بایستی توجه کرد که برآورد منافع در روش
 فـرض بـا  تـوان   مـی ) گذاري مشروط حاصل شود که قاعدتا باید از یک مطالعه ارزش(نبودن اطالعات مربوط به ارزش زمان استراحت 

.کرداستفاده % 30روز از نسبت تقریبی  به ساعات شبانه کار و تعمیم آنسه ساعت ساعت استراحت از هر نسبت یک 
ي پـیش گفتـه منـافع    هـا  روشآوري نیسـت تـا بـا یکـی از      واردي که هیچ گونه آمار و اطالعاتی در دسترس یـا قابـل جمـع   در م

توان از نتایج مطالعاتی که خارج از ایران صـورت گرفتـه اسـتفاده کـرد و معـادل منـافعی کـه بـراي          غیرملموس طرح برآورد شود، می
  .ي داخلی نیز با لحاظ کردن ضریب تعدیلی در نظر گرفتها طرحاي ي مشابه براي آنها برآورد شده است برها طرح

  :ي کردبند جمعرا می توان به شکل زیر ین مباحث این فصل تر مهم
، طبعـا . سازد بازار آب، به خصوص آب کشاورزي داراي شرایطی است که آن را از شرایط بازارهاي رقابت کامل و جامع جدا می

و یا تشکیالت مدیریتی که بتوانـد سـاختار و عملکـرد بازارهـاي مزبـور را       ییي زیربناها اريگذ سرمایهتمهیداتی قانونی یا 
ها توسط بخش عمومی به اجرا در  تا زمانی که این سیاست. اصالح و ارتقاء بخشد، باید در اولویت سیاستگذاري قرار گیرند
عین در نظر داشـت و از قیمـت حـاکم در آن بـه عنـوان      اي م آیند، باید ساختار و ماهیت ویژه بازار آب را در نقطه یا منطقه

توان به طورکامل به بازارهاي موجود متکی بود و امر توزیـع و   در حال حاضر نه می. براي قیمت توافقی سود جست ییمبنا
  .تخصیص آب را به آنها سپرد و نه درست است  که از آنها غفلت کرد و از اطالعات پدیده آمده بهره نگرفت

مصرف کنندگان آب به صورت کاال و تولید کننـدگان کـه آب را بـه صـورت نهـاده در       .ه عمده متقاضی آب وجود دارددو گرو
  .افزایش جمعیت و تغییر الگوي مصرف موجب افزایش تقاضاي آب می گردند .تولید به کار می بندند

در قالـب انـواع مشـارکت بخـش         آب شامل بخش دولتی و خصوصی هستند کـه مـی تواننـد بـه تنهـایی یـا       کنندگان عرضه
به ارائه خدمات مـورد نیـاز   ) دو به تفصیل توضیح داده شده است که در فصل چهارم و پیوست شماره(عمومی  –خصوصی

  .متقاضیان بپردازند
ت ي آثـار خـارجی منفـی نظیـر خسـار     هـا  هزینهي، جایگزینی، ارزش اسقاط و بردار بهره –نگهداري  ،يگذار سرمایه(هزینه عرضه 

سقف قیمت را در قیمـت تـوافقی تعیـین    ) ارزش اقتصادي و ارزش آثار جانبی(کف قیمت و ارزش ) ...قطع راه هاي دسترسی و ،مخزن
  . کنند می
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مت -فصل سوم  ب قی ي آ ار ذ   گ

  آشنایی-1- 3

بـراي ارائـه قیمـت    ( گـذار  سـرمایه ی توانـد مـورد اسـتفاده    ي با توجه به نوع و میزان مصرف، مگذار قیمتآشنایی با اصول صحیح 
در ایـن فصـل ضـمن تاکیـد بـه تفـاوت قیمـت مـالی و          .قرار گیـرد ) براي محاسبه قیمت عرضه(پذیر  سرمایه چنین همو ) پیشنهادي
هـدف  . شـود  می للیالم بیني در سطح گذار قیمتي ها روشسپس مروري به  .شود میي اشاره گذار قیمتي ها روشابتدا به  ،اقتصادي

 هـا  تعرفهآشنایی با طیف گسترده مبانی است که در تعیین قیمت عرضه یا  ،از تجارب دولتی در این فصل هایی نمونه بندي جمعاز ارائه 
 دسـتیابی بـه  ي نکاتی اسـت کـه مـی توانـد در     بند جمعي غیر دولتی، گذار قیمتبدیهی است هدف اصلی از مرور تجارب . نقش دارند
  . فقی مورد استفاده قرار گیردقیمت توا

  گذاري آب اهمیت رویکرد صحیح به قیمت-2- 3

. کـه هـر یـک اهـداف متفـاوتی در پـیش دارنـد        رو ایناز . اهمیت است حایزگذاري  تفاوت دیدگاه اقتصادي و مالی در بحث قیمت
دیدگاه اقتصادي عالوه بر ایـن مـوارد بـه    در مقابل . ها و بازگشت سرمایه توجه دارد گذاري فقط به پوشش هزینه دیدگاه مالی در قیمت

کننـدگان انگیـزه    گـذاري متناسـب، مصـرف    بدون سیستم قیمت. کند ب نیز توجه میآکنندگان در مواجهه با کمیابی  تغییر رفتار مصرف
ی با تحقق پوشـش  خدمات آب کنندگان عرضهبه طور مشابه اگر . دهند ي با ارزش را از دست میها فعالیتالزم به منظور استفاده آب در 

  1)2003تورتاجادا و بیسواس، . (ها و بازگشت سرمایه مواجه نشوند، کیفیت این خدمات کاهش خواهد یافت هزینه

  گذاري هاي مختلف قیمت روش-3- 3

  تحلیل سر به سر-1- 3-3

در ایـن  . دباشـ  تحلیل سـر بـه سـر مـی     ،ي اقتصادي براي تعیین سطح بهینه تولیدها بنگاهي مورد استفاده مدیران ها روشیکی از 
با هم مساوي یـا سـر بـه     ها هزینهي تولید در سطوح مختلف با هم مقایسه شده و آن سطح از تولید که منافع و ها هزینهروش منافع و 

این روش سطحی از تولید که سـود یـاد شـده را    . بنگاه ممکن است میزان معینی سود در نظر داشته باشد. گردد شوند تعیین می سر می
  .گردد اي حاصل می اي با درآمد کرانه حداکثرسازي سود در اینجا از برابري هزینه کرانه. سازد نیز مشخص می کند می تامین

کند ابـزار بسـیار    سر در شرایطی که قیمت کاال و میانگین هزینه متغیر با کم و زیاد شدن میزان تولید تغییر نمی  روش تحلیل سربه
ی داراي چنین شرایطی هستند، استفاده از این روش براي یافتن ظرفیت بهینه آنهـا مناسـب   هاي آب که سازه ییاز آنجا. سودمندي است

  .رسد به نظر می
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  تولیدات چند محصولی طشرای-2- 3-3

چنـد محصـول ماننـد آب، بـرق و خـدمات رفـاهی        معموالکند  ي میگذار سرمایهدر صنعت آب، بنگاهی که براي احداث یک سد 
تولید همـه  . ه محصوالت آب آشامیدنی، آب شهري، آب صنعتی و آب کشاورزي قابل تقسیم استاستحصال آب ب. تواند تولید کند می

از سـوي دیگـر   . توان آب و برق و خدمات رفاهی را تولید کـرد  بنابراین با یک نسبت متغیر می د،باش محصوالت یاد شده قابل تغییر می
بـاالخره بـازار آب و بـرق    . اي شهري، صنعتی و کشاورزي چنین نیسـتند ه رسند، ولی بازار آب بازار آب و برق به نظر مستقل از هم می

هـاي   گـذاري آب و بـرق از یـک طـرف و آب     بنابراین بحث چگـونگی قیمـت  . هنوز در اقتصاد ایران داراي ساختار رقابت کامل نیستند
بـراي حداکثرسـازي   . باشد یمطرح م کامالشهري، صنعتی و کشاورزي از طرف دیگر براي هر بنگاه خصوصی یا شرکت غیرخصوصی 

  .اي آن برابر باشد اي هر محصول با درآمد کرانه سود در این حالت الزم است، هزینه کرانه

  شرایط تولید چند محصول با نسبت ثابت-3- 3-3

ي برقابی اگر آب پس از خـروج  ها نیروگاهدر  مثال. ي آبی ممکن است چند محصول هم زمان با نسبت ثابتی تولید شوندها طرحدر 
خـدمات رفـاهی    چنـین  هم. شوند ي متفاوت فروخته میها قیمتز ژنراتورها قابل فروش باشد، برق و آب به نسبت ثابتی تولید ولی به ا

باشـد، منتهـی نسـبت آنهـا را بـه سـختی        که در دریاچه سدها قابل ارائه است با حجم آب استحصال شده و قابل فروش متناسب مـی 
 حـایز ي گـذار  سـرمایه عیین مقدار استحصال آب و قیمت فروش محصوالت مشترك یک طرح آبی بـراي  از این رو ت. توان تغییر داد می

  . باشد اهمیت می
استحصـال آب   اي کرانـه محصوالت مشترك آب با هزینه  اي کرانهبراي حداکثرسازي سود در این حالت الزم است، مجموع درآمد 

  1.برابر باشند

  شرایط تبعیض قیمت-4- 3-3

ي متفاوت بفروشد تـا سـود خـود را    ها قیمتتواند کاالي خود را به مشتریان مختلف به  مل بازار، فروشنده میدر شرایط انحصار کا
امکان انتقال کـاال از یـک    ، اماگردد که بازارهاي فروش کاال از هم قابل تفکیک باشند تبعیض قیمت هنگامی اعمال می. افزایش دهد

آید زیرا کاالهاي مزبـور بـدون    ي آب و برق و تلفن و گاز به سهولت پیش میها شرکتاین فرصت براي . بازار به دیگري ممکن نباشد
تواند آن را بـه   در نتیجه حتی اگر در بازار یا منطقه اي این کاال ارزان فروخته شود، خریدار نمی. کشی قابل ارائه نیست کشی یا سیم لوله

  .، منتقل کندشود میفروخته  تر گرانکه  ییبازارها
زیـرا کشـش    .دهنـد  نندگان آب خانگی، آب صنعتی و آب کشاورزي سه بازار مختلف را براي فروشـنده آب تشـکیل مـی   مصرف ک

حساسیت خانوارها در مقابـل افـزایش قیمـت    . تقاضاي آنها براي آب یا به عبارت دیگر حساسیت آنها به تغییر قیمت آب متفاوت است
ختیار ندارند، بخش کمی از این مصرف کننـدگان قادرنـد آب را از جاهـاي دیگـر     در ا آنکم است زیرا کاالي جانشین براي  شرب آب

بـه عـالوه چـون مصـرف     . در مقابل مصرف کنندگان صنعتی امکان تهیه آب از منابع دیگر یا حتی از محالت دیگر را دارند. تهیه کنند
لذا حساسـیت آنـان بـه  تغییـرات     . بارکشی حمل کنند کند که آب را با خودروهاي است، براي ایشان صرف می تر بیشآنان از خانوارها 
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براي آب دارند و بـه همـین    ییاز این دسته حساس تر کشاورزان هستند که مصرف بسیار باال. از گروه نخست است تر بیشقیمت آب 
  .از دو گروه قبلی است تر بیشجهت حساسیت آنان نسبت به تغییر قیمت آب 

و  تـر  ارزان گـران  صنعتو به  تر گرانیط براي تبعیض قیمت استفاده کرده و آب را به خانوارها فروشندگان انحصاري آب از این شرا
تواند بـه راحتـی    چون امکان انتقال آب از مزارع به محالت مسکونی وجود ندارد، فروشنده می. فروشند می تر ارزانبه کشاورزان از همه 

  .ود را افزایش دهدمیان مشتریان خود تبعیض قیمت کند به شکلی که سود خ
بـه ایـن طریـق کـه هـر چـه       . ستانوع دوم تبعیض قیمت براساس نوع مصرف کنند گان نیست بلکه بر مبناي مقدار مصرف کاال

لذا، برخالف بـازار  . تشویق کند تر بیشفروشد تا او را به خرید  می تر ارزاني از کاال خریداري کند، فروشنده آن را تر بیشمشتري مقدار 
  . مل، قیمت کاال ثابت نیست و به مقدار خرید بستگی داردرقابت کا

بـا توجـه بـه    . هاي تصاعدي کاال را به فروش برساند تواند با اعمال قیمت برعکس اگر هدف کاهش مصرف باشد، باز فروشنده می
ي تصـاعدي فروشـنده   گـذار  لذا، بـا قیمـت  . کند کشش بودن تقاضاي آب، مصرف آب متناسب با افزایش قیمت آن کاهش پیدا نمی بی
  .گیرد که تقاضاي آنها با کشش باشد کاهش قیمت به منظور افزایش فروش براي کاالهایی صورت می. تواند سود خود را افزایش دهد می

  هاي تعیین قیمت سایر شیوه-5- 3-3

   گذاري براساس هزینه متوسط قیمت -

درصـد ظرفیـت    80یا  70مانند  ،است ک سطح معمول تولیددر ی )AVC( گذاري میانگین هزینه متغیر تولید مبناي اولیه این قیمت
 AVCدرصـدي از همـان    معمـوال کنـد کـه    بنگاه رقم دیگري را به این هزینه براي جبران هزینه ثابت خود اضافه مـی . واحد تولیدي

. کنـد  سـب سـود اضـافه مـی    تلقی کرد، باز بنگاه رقمـی را بـراي ک   ACتوان آن را میانگین هزینه کل یا  به رقم اخیر که می. باشد می
  :بنابراین، فرمول این شیوه قیمت بدین صورت است

)4-1(  p c
m

c

-
= 

. به ترتیب قیمت فروش هر واحد و هزینه متوسط تولید اسـت  Cو  P. باشد می Mark-upآنچه به هزینه اضافه شده  Mکه در آن 
  :آید دست می قیمت فروش کاال به) 1(رابطه  اجزا ییبا جابه جا

)4-2(  P c(1 m)= +    
گـذار   دبی نرمال یا استاندارد شـبکه از نظـر سـرمایه   . هزار متر مکعب در سال است 125براي مثال فرض کنید ظرفیت یک شبکه آبرسانی 

ر سال و هزینـه ثابـت شـبکه بـه     فرض کنید هزینه متغیر کل د. هزار متر مکعب در سال است 125 × 8/0=  100درصد ظرفیت یا معادل  80
 مترمکعـب ریال براي هـر   1000000 ÷ 100000=  10معادل  AVCبنابراین میانگین هزینه متغیر . هزار ریال است 600ترتیب یک ملیون و 

یـال در  ر 10+  6=  16پس میانگین هزینـه آبرسـانی   . است مترمکعبریال در  600000 ÷ 100000=  6میانگین هزینه ثابت  چنین هم. است
  بنابراین قیمت برابر است با . تر از هزینه آن باشد درصد بیش 25بنگاه مایل است قیمت فروش هر واحد آب . باشد می مترمکعب

  m  +1 (c  =P= ( 16) 1+  25/0= ( 20 مترمکعبریال در 
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هـاي ثابـت نیـز در     ورت هزینـه توان به همین صورت و براساس هزینه متوسط کل نیز قیمت را تعیین کرد که در این صـ  البته می
  .گردند محاسبات لحاظ می

   1گذاري دو بخشی قیمت -

گذاري عبارتست از پرداخت یک قیمت اولیه براي اکتساب حق خرید یا استفاده از خدمت به اضـافه قیمتـی دیگـر     این شیوه قیمت
ي هـا  نمونه. کنند تا سود خود را افزایش دهند می ي انحصاري گاهی از این شیوه استفادهها بنگاه. براي مصرف یا به کارگیري محصول

ها و سپس پرداخت مبلغی دیگـر بـراي اسـتفاده از     ها یا باشگاه گذاري عبارتست از استفاده از پرداخت یک حق ورود به پارك این قیمت
اي  کننـد و هزینـه   دریافت میي آب و تلفن و برق هستند که یک حق اشتراك یا آبونمان ها شرکتمثال دیگر . آنها وسایلتجهیزات یا 

  .دیگر براي مصرف آب، تلفن، یا برق

   2الزام به خرید کردن -

کننـد هنگـامی کـه کـاال یـا       برند اینست که مشتري خود را ملـزم مـی   شیوه دیگري که انحصارگران براي افزایش سود به کار می
 IMB.شرکت زیـراکس و کـامپیوتر   مثال. د ایشان خریداري کندلوازم مورد نیاز آن محصول را نیز از خو ،کند تجهیزاتی را خریداري می

کردند که کاغذ مورد نیاز و کارت پـانچ را نیـز بـه     به مشتریان، ایشان را طبق قرارداد ملزم می وسایل خودپس از فروش ها  این شرکت
  .ندهاي آمریکا ممنوع کرد دادگاه بعداالبته این الزام را . ترتیب از خود آنان خریداري کنند

   3ضمیمه کردن -

کنند که کاالي دیگـري نیـز از    شیوه دیگر افزایش سود اینست که فروشندگان هنگام فروش یک کاال به نوعی مشتري را وادار می
لذا، مشتري نـاگزیر اسـت اگـر    . فروشند به صورت یک بسته یا مجموعه می ها بنگاهبسیاري از اوقات چند کاال را . ایشان خریداري کند

  .کاالها را الزم داشته باشد همه را با هم خریداري کند یکی از

گذاري آب در کشورهاي جهان قیمت-4- 3

 نامـه  آیـین به صورتی که مد نظـر   "قیمت توافقی"قبال اشاره شد در ادبیات اقتصادي جهان واژه اي تحت عنوان  که همان طوري
مریـوط بـه    المللـی  بین، بخشی از ادبیات راهنماح خدمات این در قالب زمانبندي و شر .تصویبی توسط هیات وزیران است، وجود ندارد

  :کرد بندي تقسیمي کلی زیر بند دستهرا می توان در دو 4ي بررسی شده ها نمونه .ي  مورد بررسی قرار گرفته استگذار قیمتبحث 

                                                  
1- Two Part Tariff
2- Tying
3- Bundling 

  .هاي مورد بررسی در پیوست ج ارائه شده است نمونه -4
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  گذاري دولتی  قیمت-1- 3-4

در این چـارچوب هـم    .1گذاري را تعیین می کنند متهاي قی در شرایط انحصار کامل و فقدان بازارهاي آب، دولت ها  راسا سیاست
اما میزان توجه به طرف عرضه یا تقاضا و حتی میزان تعرفه و تغییر آن طـی   .و هم قیمت تقاضا گیرد میقیمت عرضه مورد توجه  قرار 

 مسـایلی در هند یکـی از  به عنوان مثال . 2زمان  تابعی است از نوع مصرف و مالحظات سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادي 
در  دارد نوع و ماهیت توافق قراردادهاي آب آبیـاري نظیـر اجـاره آب، حقابـه در کوتـاه و بلندمـدت اسـت یـا         تاثیري گذار قیمتکه بر 
گـذاري وجـود دارد، مـثال در کشـورهاي اروپـاي جنـوبی در بخـش         هـاي قیمـت   هاي مختلف اروپا تفاوت اساسی بین سیستم قسمت

هـاي ترجیحـی تعیـین     باشد، قیمت آب با وجود سوبسیدهاي مختلف و براساس نرخ اي می راي مصرف کنندگان عمدهکشاورزي که دا
معهـذا بـازهم    ،کنندگان توجـه شـده   بوده و هم به توان پرداخت مصرف موردنظردر مواردي مانند پاکستان، هم پوشش هزینه . شود می

با قیمت تمام شده بسـیار متفـاوت    ها تعرفهبدیهی است در این شرایط .ته استمالحظات سیاسی و اجتماعی در تعیین قیمت نقش داش
  .مبناي تعیین قیمت توافقی باشد تواند نمیبوده و 

  دولتیگذاري غیر قیمت -2- 3-4

ي زیر بنایی توسعه منـابع آب مـدت زیـادي    ها طرحدر غالب کشورها از زمان درگیر کردن بخش خصوصی در اجراي  که آنجاییاز 
نمونـه  (این تجـارب در قالـب بازارهـاي آب    .ي در بخش غیر دولتی وجود داردگذار قیمتلذا تجارب محدودي در زمینه  ،نگدشته است
  .خصوصی قابل تفکیک است –و مشارکت بخش عمومی ) کشور شیلی

که در یـک   ودش مییی به کار گرفته ها روشارائه شده، عمدتا  در پیوست جیی از آن ها نمونهعمومی که  –ي خصوصی ها روشدر 
را  گـذار  سـرمایه  موردنظر، سود )يبردار بهره –ي و نگهداري گذار سرمایه( ها هزینهعالوه بر پوشش  ،دوره دراز مدت، قیمت توافق شده

ي دولـت  ها تضمینبه نحوه مشارکت، کمک یا   اي اشاره گونه هیچي مورد بررسی ها نمونهشایان ذکر است که در  .می نماید تامیننیز 
در نظـر  (   در  تعیین قیمـت  گذار سرمایهي  ها حساسیتنشده و حتی ..) .ي، توافقی بودن قیمت وگذار سرمایهمشارکت در  ،دگیبخشو(

اما آنچه مسـلم اسـت، در ایـن روش    . 3نیز مورد بحث قرار نگرفته است...) قیمت و ،يبردار بهرهگرفتن یک نرخ بازده ثابت، طول دوره 
   .تمرکز بر روي قیمت عرضه است نیست و صرفا موردنظره تمایل به پرداخت مصرف کنند

از ...) آثار جـانبی و ،اشتراك مالکیت، قـوانین داد و سـتد   (هاي خاص خود  آب به دلیل ویژگی،در فصل دوم اشاره شد که طوري همان
منـابع   تـامین ه باشـد و پیوسـته   ها موجب شده است، بازار منظم و متشکلی براي آن وجود نداشت این ویژگی. سایر کاالها متفاوت است

                                                  
هاي زیربنایی مورد توجه  وع محدود شده و طرحهاي متن شود تا فشار وارد بر روي منابع آب ناشی از استفاده باید موجب  "گذاري معموال هاي قیمت سیاست -1

.قرار بگیرد
اما با توجه به مدیریت مصرف، ساختار بلوکی تصاعدي . در دهه هاي قبل مرسوم ترین ساختار تعرفه آب شهري در کشورها، ساختار نرخ حجمی ثابت بود -2

. ین شیوه نرخ گذاري آب شهري  اسـتفاده از روش بلـوکی تصـاعدي اسـت    تر اکنون در کشورهاي آسیایی مرسوم. به طور گسترده اي رو به افزایش است
. تأثیر این شیوه بر کاهش مصرف در کشورهاي توسعه یافته و کشورهاي در حال توسعه تجربه شده است

.بدیهی است بررسی این فبیل مسائل نیازمند فرصت بیشتر و دسترسی به اطالعات از طرق مختلف است -3
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در . 1شـود  مـی لذا  تعیین تعرفه آب در مصارف مختلف عمدتا در خارج از بـازار  تعیـین   . آب در یک ساختار انحصار طبیعی صورت گیرد
. یـف گـردد  تعر مـوردنظر اصول و مبـانی   ،المللی بینیی از تجارب ها نمونه بندي دستهاز بازار واقعی و سازي شبیهاین فصل تالش شد با 

  :ي کردبند جمعموارد ارائه شده در این فصل را می توان به شکل زیر خالصه و 
مبتنـی بـر قیمـت     عموما شود میکه توسط دولت تعیین  ییها تعرفهموید آن است که  المللی بیني ارائه شده از تجارب ها نمونه

به  تواند نمیبنابراین  .گردد میاقتصادي تعیین  زیست محیطی و ،اجتماعی ،تمام شده نبوده و با توجه به مالحظات سیاسی
  . ي توسعه منابع آب داشته باشدها طرحي غیردولتی در گذار سرمایهبراي جلب  اي جاذبهتنهایی 

 چنـین  هـم و  کننـدگان  عرضـه قیمت آب با توجه به ویژگی  ،اند مالکیت آب را از زمین جدا کنند در برخی از کشورها که توانسته
قیمتـی   توان به طورکامـل بـه   نه می ،، اما در شرایط فقدان یک بازار رقابتی براي آبشود مین در بازار تعیین تقاضا کنندگا

متکی بود و نه درست است که از آنها غفلت کرد و از اطالعات پدیده آمده بهـره   شود میکه توسط بازارهاي موجود تعیین 
  .نگرفت

لذا ضروري است عـالوه   .شود میاز تعامل بین عرضه و تقاضا تعیین  »توافقیقیمت « ،براساس تعریف ارائه شده در فصل اول
نظیـر بـرآورد ارزش یـا تمایـل بـه      (اطالعاتی که منجر به بـرآوردي از  قیمـت تقاضـا     هرگونهبر توجه به قیمت عرضه از 

دا شـدن مالکیـت آب از   سازي و بـا جـ   بدیهی است در مراحل پیشرفته خصوصی. 2نیز استفاده گردد شود می..) . پرداخت و
.به سمت تعامل عرضه و تقاضا پیش خواهد رفت تر بیشزمین و فراهم شدن بسترهاي الزم،  قیمت هر چه 

  

                                                  
هاي آبی و برآورد قیمت تمام شـده   االهاي عمومی است که داراي آثار خارجی مثبت فراوانی است که الزم است در محاسبات اقتصادي طرحآب از جمله ک -1

. آب لحاظ گردد
. معموال اطالعات مورد نیاز برآورد قیمت تقاضا از قبل تولید نشده و تولید آن نیازمند زمان و هزینه است  -2
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م  ر چها ت  -فصل  قیم ن  رکا فقی ا توا ري  ذا 3  گ 9

هارم  مت  -فصل چ افقی ارکان قی ي تو ار ذ   گ

  آشنایی-1- 4

قیمـت   .قیمت توافقی هستند دستیابی بهدولتی ارکان اصلی  - وصیبازار و مشارکت بخش خص تنظیمقیمت عرضه، قیمت تقاضا، 
نوع قرار داد بـین   .گذار سرمایهعرضه و تقاضا از ارزیابی اقتصادي قابل حصول است  که مبنایی است براي مقایسه با قیمت پیشنهادي 

ساز و کار تنظیم بازار هـم در کنـار ارکـان     .دولتی قابل تنظیم است - پذیر نیز در قالب مشارکت بخش خصوصی گذار و سرمایه سرمایه
   .انجام پذیردخدمات به صورت کارا، عادالنه و مداوم و پایدار  نقش آن را دارد که   ،اشاره شده

 سپس مباحث مربوط به قیمـت تقاضـا و   ،شود اشاره میقیمت توافقی  تعریف مقتضی ازبا توجه به موارد فوق در این فصل ابتدا به 
عمومی اشـاره خواهـد شـد و در بنـد      –به مشارکت خصوصی  4-4بند  در. گردد ارائه می 3 -4ه یک مثال موردي در بند عرضه با ارائ

هـاي   در انتهاي این فصل نیز  الزامات نهادي به عنوان یکـی از ضـرورت  . گیرد ، تنظیم بازار به شکل تفصیلی مورد بحث قرار می4-5
  .  گیرد رد تاکید قرار میموفراهم آوري زمینه تعیین قیمت توافقی 

  تعریف مقتضی از قیمت توافقی با محوریت مصوبه هیات وزیران-2- 4

گـردد کـه    ي آبی آمده است، چنین استیفاد میها طرحي در گذار سرمایهنامه مصوب هیات وزیران به منظور تشویق  از آنچه در آیین
که ایـن توافـق بایـد مبـانی      از آنجایی .رسند بر سر آن به توافق می )خریدار(و سرمایه پذیر  گذار سرمایهقیمت توافقی، قیمتی است که 

شود کـه در تعیـین قیمـت تـوافقی نیـز مـورد        اصول و ضوابط حاکم بر بازار رقابتی شناسایی و تالش می ،روشن و شفافی داشته باشد
اه کـار  ر ،دهد که باید متناسب با هر یک میهایی را پیش رو قرار  بدیهی است پیاده کردن این اصول در عمل چالش .استفاده قرار گیرد

  .مقتضی به کار گرفته شود
 نامـه قـانون تشـویق    آیـین عالوه بـر آن و طبـق    دهد،پوشش را  برداري دوره بهره طی طرح هاي هزینهحداقل باید قیمت توافقی 

ل شود و به طور همزمان این قیمـت فراتـر   نیز حاص گذار سرمایهبرداري سود مورد انتظار  الزم است، طی دوره بهره) بند د -فصل اول(
بنـابراین حـاالت زیـر در تعیـین     . قرار نگیـرد ) که از تمایل به پرداخت و توان پرداخت تشکیل شده است(بردار  از منحنی تقاضاي بهره

  :آید تواند پیش قیمت توافقی می
گذاري این اسـت   حاکم بر قانون تشویق سرمایه روح: از قیمت تمام شده سرمایه پذیر باشد تر کمگذار  قیمت پیشنهادي سرمایه

در  چنـین  هـم در ایـن شـرایط و    .از قیمت تمام شده توسط بخش دولتی باشـد  تر کمکه قیمت تمام شده بخش خصوصی 
از قیمـت تمـام شـده سـرمایه      تر کمگذار گذار ان رقیب ممکن است که قیمت پیشنهادي سرمایه شرایط وجود تعدد سرمایه

  .شود میوظیفه دولت به تنظیم بازار که در جاي خود مورد بحث قرار خواهد گرفت، محدود این حالت در . پذیر باشد
در این شرایط با توجه بـه  : بردار باشد از تمایل به پرداخت بهره تر کمتر از قیمت تمام شده و  گذار بیش قیمت پیشنهادي سرمایه

گذار بـه   قیمت تمام شده تا سهمی از تمایل به پرداخت را به سرمایه تواند مابه التفاوت هاي آب، دولت می آثار خارجی طرح
  .پرداخت نماید..) .گذاري و پرداخت مستقیم یا مشارکت در بخشی از سرمایه(اشکال گوناگون 

 در شـرایطی کـه بـه    :بـردار باشـد   تر از تمایل به پرداخت بهـره  تر از قیمت تمام شده و بیش گذار بیش قیمت پیشنهادي سرمایه
تـر از تمایـل بـه     قیمت تمـام شـده بـیش   .. .هاي پبش بینی نشده و هزینه ،دالیل مختلف از جمله طوالنی شدن زمان اجرا

تواند میزان تفـاوت قیمـت    ، دولت می)ارائه شده است 3-4نظیر سد علویان که در مثال بند (گردد  برداران می پرداخت بهره
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 1.را به وسیله یارانه یا مشارکت پرداخت کنـد  )معادل ریالی آثار خارجی وهعال بهقیمت تمام شده (پیشنهادي با سقف قیمت 
  . نام دارد 2خصوصی -این مشارکت که در بسیاري از نقاط جهان تحقق پذیرفته، مشارکت عمومی

  ارزیابی اقتصادي-3- 4

ان و بـردار  بهـره ی، سازمان مجري و ها از دیدگاه ملی یا اجتماع ها و هزینه گذاري فایده ارزشعبارت است از ارزیابی اقتصادي طرح 
  .هاي اقتصادي و مالی در قالب مطالعات تحلیل اقتصادي و تحلیل مالی ارائه سنجه

ها در مطالعـات، پـیش    ترین تحلیل شود، یکی از اساسی شناخته می عنوان تحلیل یا آزمون اقتصادي طرح آنچه که در حال حاضر به
در ایـن  . رود شـمار مـی   بـه  ،)ي آبـی ها از جمله طرح( گذاري تولیدي و یا زیربنایی اعم از سرمایه  گذاري، گیري و انجام سرمایه از تصمیم
پـژوهش در عملیـات، اقتصـاد رفـاه و      هاي روشهزینه همراه با  –، از تحلیل فایده که براي برآورد قیمت تقاضا مناسب است چارچوب

هـاي اقتصـادي را در شـرایط پویـا مـورد       يگیـر  تصـمیم کـه   هایی مالكاز باید  ،براي توجیه اقتصادي. شود اقتصاد سنجی استفاده می
. در محاسبات غفلت کـرد  )مستقیم و غیرمستقیم( اقتصادي نباید از لحاظ کردن آثار جانبیتحلیل در . دهد استفاده کرد ارزیابی قرار می
بـراي  . متفـاوت اسـت   هـا  روشو  هـا  سنجهین شرایط در هر یک از ا. تواند در شرایط اطمینان یا نامطمئن صورت گیرد این ارزیابی می

هـاي   دسـتورالعمل بررسـی  « الزم به ذکر اسـت کـه دو نشـریه   . 3مراجعه کرد الفتوان به پیوست  می ها روشها و  آگاهی از این سنجه
 5»عه منـابع آب ي توسها طرحگذاري و توجیه اقتصادي  راهنماي تشخیص اثرهاي اقتصادي، اجتماعی، ارزش«و  4»اقتصادي منابع آب

   .در این چهارچوب قابل استفاده هستند
 -بـالقوه  گذاران سرمایهو آثار محتمل مالی آنها براي  ها گذاري سرمایهتحلیل یا آزمون مالی، ابزارهاي عملی را به منظور سود آوري 

متعلـق   کـه  آناعم از (تی و بازاریابی هاي صنع ان از طرح، موسسات وام دهنده و واحدهاي ذي نفع دیگر همچون بنگاهبردار بهرهشامل 
  .شود از این چهارچوب براي برآورد قیمت عرضه استفاده می. گذارد در اختیار می -) به بخش دولتی باشند یا غیردولتی

در قالـب   )قیمت تمـام شـده  (و عرضه ) ارزش یا تمایل به پرداخت(در ادامه این بند، دو رکن مهم قیمت توافقی یعنی قیمت تقاضا 
  .گیرد مورد بررسی قرار می6 )مطالعه موردي سد علویان(یک مثال 

                                                  
این فرض با توجـه  . ، پیش فرض این قسمت این است که طرح داراي توجیه اقتصادي است و آثار خارجی خالص مثبت در آن وجود داردالزم به ذکر است -1

  .   ها در ورود به فرایند قیمت گذاري توافقی است، لحاظ شده است به اینکه دارا بودن مطالعات فاز دوم از جمله شرایط طرح
2- Public Private Partnership

  .ها نیز آمده است گذار یا اثر تورم و چگونگی تخصیص هزینه در این پیوست موضوعات وابسته به ارزیابی اقتصادي مانند سود سرمایه -3
یـزي  ،معاونت امور فنی دفتر امور فنی و تدوین قراردادها،سازمان مـدیریت و برنامـه ر  1381، )258نشریه ش (هاي اقتصادي منابع آب دستورالعمل بررسی -4

کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، وزارت نیرو
، معاونت امور فنی دفتر  1384،)277نشریه ش (هاي توسعه منابع آب  گذاري و توجیه اقتصادي طرح راهنماي تشخیص اثرهاي اقتصادي، اجتماعی، ارزش -5

  نیرو امور فنی و تدوین قراردادها،سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، وزارت 
، سـازمان  )مطالعه مـوردي سـد علویـان   (گذاري آب در بخش کشاورزي و ارائه الگوي کشت بهینه  ، تعیین روش مناسب قیمت)1385(سالمی و همکاران  -6

  مدیریت منابع آب ایران
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م  ر چها ت  -فصل  قیم ن  رکا فقی ا توا ري  ذا 4  گ 1

  )ارزش یا تمایل به پرداخت(قیمت تقاضا  برآورد-2- 4-3

از  )کشـاورزي  تمایـل بـه پرداخـت تقاضـاکننده آب    (ارزش آب براي بـرآوردي از  در پژوهش مربوط به مطالعه موردي سد علویان، 
بـرداران ایـن شـبکه انتخـاب شـده و مـورد        نمونه از بهـره  150بدین منظور . ده استریزي ریاضی استفاده ش روش تابع تولید و برنامه

  .اند تهفمصاحبه قرار گر

  اطالعات پایه -الف

  . آمده است )1-4( اطالعات پایه مربوط به محصوالت در جدول

  اطالعات اولیه از نمونه مورد بررسی -1-4جدول

  
. شـود  مـی  تـامین از طریق سـد   عمدتامیلیون مترمکعب است که  90کل آب سطحی در دسترس حدود  در محدوده مورد بررسی،

درصـدي شـبکه بـه     70نـدمان انتقـال   با توجه به را. شود میزیرزمینی استحصال  آب میلیون مترمکعب هم از منابع 20حدود  عالوه به
 هـا  چـاه آب زیرزمینی مربوط بـه آب  . آید میلیون مترمکعب بدست می 63طور متوسط کل آب سطحی در دسترس براي مصرف مزارع 

 80 بنابر این با احتساب آب زیرزمینی کل آب قابل دسـترس حـدود  . باشد که در خود مزارع قرار دارند و تلفات انتقال چندانی ندارند می
باشـد،   هکتار مـی  8000با توجه به اینکه حداکثر سطح زیر کشت قابل توسعه در منطقه مورد مطالعه . شود میبرآورد مترمکعب میلیون 

  .لذا این مقدار به عنوان محدودیت حداکثر سطح زیر کشت در نظر گرفته شده است
ایـن جـدول     که آنچن. شده است ارائه  )2-4( ار در جدولها و سود محصوالت مختلف در هکت اطالعات مربوط به درآمد ها، هزینه

ناخـالص   درآمـد ) گنـدم، جـو، پیـاز، یونجـه    (نسبت بـه محصـوالت زراعـی    ) انگور، گردو، بادام، سیب(محصوالت باغی دهد  نشان می
نگور در مراحل بعدي قـرار  بادام و ا ،و محصوالت سیب در هکتار را دارد ین سودتر بیشگردو  ،در بین محصوالت باغی. ي دارندتر بیش
ین سود و محصوالت یونجه، گندم آبی، جو آبـی  تر بیشتر بودن کشت  در بین محصوالت زراعی پیاز به خاطر عملکرد باال و فنی .دارند

ه سـود  توجه شود که در محاسـب  .باشد ن بودن عملکرد آن میییپا دلیلن گندم دیم به ییسود پا. و گندم دیم در مراحل بعدي قرار دارند

نام محصول 
  )فعالیت(

  عملکرد
  )کیلوگرم(

 قیمت واحد
  )ریال(محصول 

میانگین سطح 
زیر کشت هر 

 بردار نمونه بهره
  )هکتار(

کل سطح زیر 
کشت

  گیري شده نمونه
  )هکتار(

هاي متغیر  هزینه
غیر ازآب در 

  )ریال(هکتار 

مقدار آب مصرفی 
در هکتار 

  )مترمکعب(

  3500  2227000  17/82  83/1  1207  4082  گندم آبی
  3000  1534500  2/16  62/1  900  2719  جو آبی

  6700  7649860  101  55/1  430  51427  پیاز
  12900  4645100  8/21  59/0  1660  10403  انگور
  8700  4265700  5.2  83/0  12000  3020  گردو
  6500  3636600  4/23  81/0  8000  2450  بادام
  8300  5520700  7  7/0  1490  15697  سیب

  7000  1870400  9  5/1  685  6425  یونجه
  80000000  )مترمکعب(س حداکثر سقف آب قابل دستر

  8000  )هکتار(حداکثر سقف زمین یا سطح زیر کشت 
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ها بخصوص براي باغ به علت چند ساله بودن آن کـه   این هزینه. اند محصوالت هزینه اجاره زمین و احداث باغ در محاسبات وارد نشده
ایـن    ،کشـاورزي منطقـه  بنا بـه عـرف   . باشد اي زیادي براي احداث و به ثمر رسیدن نیاز دارد مبلغ قابل توجهی می هاي سرمایه هزینه

اي زمـین بـراي محصـوالت     البتـه ارزش اجـاره   .رسـد  یا درآمد ناخالص نیز مـی  )هاي تحقیق یافته( محصول تولیديم سو یک هزینه تا
موجبـات افـت کیفیـت و مـواد      تـر  بـیش در مورد پیاز در مقایسه با گندم که  مثال. مختلف متفاوت است و بستگی به نوع محصول دارد

وجه به عرف و فرهنگ کشاورزي منطقه که اغلب اجاره زمین را به صـورت درصـدي از   با ت. ، هزینه اجاره زیاد استشود میمفید خاك 
کنند، در این مواقع نیز تفاوت اجاره زمین محصـوالت مختلـف در ارزش محصـوالت تولیـدي نمایـان       محصول تولید شده پرداخت می

  . ي متفاوتی دارندها ارزشکه  گردد سوم محصوالت گندم و پیاز به عنوان اجاره زمین دریافت می یک مثال. شود می

  محصوالت مختلف  میانگین هزینه، درآمد ناخالص و سود -2- 4جدول 

  محصول  )ریال 10000(هزینه در هکتار   )ریال 10000( در هکتار ناخالص درآمد  )ریال10000(سود در هکتار 
  آبی گندم  07/242  87/565  8/323
  جو آبی  1/159  14/283  04/124
  دیم گندم  10/88  84/178  74/90
  انگور  21/519  32/1557  11/1038
  پیاز  6/1633  57/2217  51/584
  گردو  83/456  78/4192  96/3735
  بادام  5/431  07/1702  5/1324
  سیب  32/665  22/2198  9/1532

  یونجه  12/238  93/714  81/476
  

در ایـن  . آمـده اسـت   )3-4(جـدول  در تلف مقادیر مصرف آب و سهم هزینه آن در هکتار براي محصوالت مخاطالعات مربوط به 
 هزینـه آب  .نیز گزارش شده اسـت  که توسط موسسه تحقیقات خاك و آب برآورد شده مورد مطالعهمقادیر آب مورد نیاز گیاهان  جدول

بـردار سـد و شـبکه     گزارش شده در این جدول مبلغی است که کشاورزان طبق قرارداد در قبال تحویـل آب بـه شـرکت بهـره    سطحی 
در نظـر   )هـاي اشـتراك   هزینه(هاي ثابت آب  هزینهگیرد و  می را در برهاي جاري آب     هزینهتنها هاي یاد شده  هزینه. کنند پرداخت می

 براسـاس گـردد کـه    بهاي جاري مبلغی نیز به عنوان حق اشـتراك دریافـت مـی    در منطقه مورد مطالعه عالوه بر آب .گرفته نشده است
از کشـاورزان   تـر  بـیش آبه نبودند به مراتب  این هزینه براي زارعینی که قبل از احداث سد و شبکه داراي حق .باشد سطح زیر کشت می

هـاي   بـه هزینـه  کنند هزینه آن  نیز استفاده می) چاه(براي محصوالتی که از آب زیرزمینی  الزم به ذکر است که. باشد آبه می داراي حق
  . ا توجه به قیمت خرید و فروش آن در هر محل محاسبه شده استهزینه آب زیرزمینی ب. اضافه شده استآب 
بـه همـین   . دنـ ده ین مصرف آب را به خود اختصـاص مـی  تر بیشین و پیاز تر کمدهد غالت  نشان می )3-4(طوري که جدول ه ب

ین تـر  بـیش هـر چنـد پیـاز بـا     . دین هزینه آب در هکتار را دارتر کم) گندم و جو(ین هزینه و غالت تر بیشترتیب از نظر هزینه نیز پیاز 
. دهـد  مـی  درصد هزینه تولید این محصول را تشکیل 10از  تر کمآب هزینه  پردازد لیکن،  می ین هزینه آب راتر بیشمقدار مصرف آب 

 6963مقـدار آب مصـرفی برابـر     کـه  حالیاست در  مترمکعب 9905 در جدول پیداست، مقدار آب توصیه شده براي یونجه که طوري به
  . درصد است 7/17 ونجهیهاي تولید  اما، با همین مقدار مصرف آب سهم این نهاده از کل هزینه. گزارش شده است ترمکعبم
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43  گذاري توافقی ارکان قیمت  -فصل چهارم 

 4سـتون   . شـود  می حاصل جدولاین ي چهارم و پنجم ها ستونقابل مشاهده و استنباط است از مقایسه ) 3- 4( نکته دیگري که از جدول
در صـد تولیـد قابـل     75بـراي  آب مـورد نیـاز    جـدول  5کند و سـتون   می تولید قابل حصول را گزارشدر صد  100براي آب مورد نیاز جدول 

لـذا  . یابـد  مـی  درصـد کـاهش   25دهد که اگر آب به اندازه کافی وجود نداشته باشد عملکـرد تـا    می این مقایسه نشان . کند می حصول را ارائه
بـراي  . باشـد  مـی  و یا جلو گیري از کاهش محصول به این میزان قابـل محاسـبه   درصد محصول اضافی 25ارزش آب الزم براي دستیابی به 

بـا توجـه بـه اینکـه     . یابـد  مـی  درصـد کـاهش   25مترمکعب آب به گندم داده شود عملکرد گندم  2110مترمکعب آب  3550مثال اگر بجاي 
مترمکعـب آب   1440)1440=3550- 2110(لیـد  عملکرد گندم در منطقه معلوم است و قیمت گندم هم مشخص اسـت، لـذا از روي ارزش تو  

  .باشد می ، ارزش هر مترمکعب آب براي مصرف در گندم و بطور مشابه براي سایر محصوالت قابل محاسبه)درصد عملکرد گندم 25معادل (

  مقادیر مصرف آب و سهم هزینه آن در هکتار براي محصوالت مختلف متوسط  -3- 4جدول 

 %75مقدار آب مورد نیاز براي 
  2)مترمکعب( تولید

 %100 براي ازین آب مورد  مقدار
  1)مترمکعب(  تولید

هزینه   سهم
  )درصد(آب 

  هزینه آب  
  )ریال 10000(

 آب مقدار  متوسط
  محصول  )بعمترمک( مصرفی

  گندم آبی  3500  22.31  7.85  3550  2110
  جو آبی  2327  4.12  2.7  3550  2110

  گندم دیم  0  0  0  0  0
  انگور  6683  58.77  11.5  6900  5430

  پیاز  12839  130  7.7  8900  -------- 
  گردو  8659  31.2  6.7  7910  6230
  بادام  6470  39.1  9.5  7030  5540
  سیب  8299  115.3  17.3  7910  6230
  یونجه  6963  54.7  17.7  9905  7140

  )1376(ه زراعی و باغی کشور برآورد آب مورد نیاز گیاهان عمد ،موسسه تحقیقات خاك و آب) 2و1(هاي تحقیق و یافته: ماخذ

گردد ولی مقدار آن بسته بـه میـزان    دهد در تولید اکثر محصوالت در منطقه از آب زیرزمینی نیز استفاده می نشان می) 4-4(جدول 
در بین محصوالت مورد مطالعه پیاز بـه  . آب سطحی قابل دسترس، نیاز آبی و ارزش محصول تولیدي در گیاهان مختلف متفاوت است

سیب، یونجـه، انگـور،   . دارند را ین مقدار استفاده از آب چاهتر کم ،تر ین و غالت به خاطر مصرف آب پایینتر بیشلت مصرف آب باال ع
استفاده از آب زیرزمینی براي اکثر محصوالت بیانگر ایـن واقعیـت اسـت کـه ارزش     . بادام و گردو به ترتیب در مراحل بعدي قرار دارند

ي تـر  گـران کند که کشاورزان براي جبران آب سطحی و تکمیل آبیاري از آب چـاه کـه منبـع     نگیزه را ایجاد میمحصول تولیدي این ا
ریال وقیمت آب چـاه در بـازار    30قابل توجه است که نرخ رسمی آب سطحی در سامانه آبیاري . است تا حدي استفاده به عمل بیاورند

ریال و یـا اسـتفاده از چـاه     300خرید آب با قیمت . 1باشد می مترمکعب در منطقه ریال به ازاي هر 300غیر رسمی نیز به طور متوسط 
کند بیانگر این واقعیت است که براي تولیـد کننـدگان محصـوالت کشـاورزي آب ارزشـی       می که معادل این هزینه را براي زارع ایجاد

ي در اختیار زارعین قـرار داده شـود تمایـل    تر بیشاگر آب  که طوري بهبسیار باالتر از قیمت پرداختی به سازمان آب براي آب سد دارد، 

                                                  
 300قیمـت آب زیرزمینـی یعنـی    . پردازند ریال همان تعرفه آب کشاورزي است که در شرایط فعلی کشاورزان براي استفاده از آب سد و شبکه می 30مبلغ  -1

  . هاي خرید و فروش آب چاه بین زارعین به دست آمده است ریال از قیمت
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ریال بـه ازائ   300در واقع ارزش آب در بازار محلی آن الاقل براي فصولی از سال برابر . از طرف آنها وجود دارد تر بیشپرداخت مبالغ 
  . عه استباشد که این خود شاهدي بر ارزش واقعی آب بطور کلی در منطقه مورد مطال می هر مترمکعب

  هاي آب مصرفی محصوالت مختلف در هکتاربه تفکیک نوع منبع متوسط مقدار و هزینه  -4- 4جدول 

محصول
  آب سطحی

)مترمکعب(
چاه      آب

)مترمکعب(

  آب هزینه
  سطحی       

)ریال10000(

  هزینه
  آب چاه

)ریال10000(

  سهم هزینه
  آب سطحی

)درصد(

سهم هزینه آب 
  چاه

)درصد(
  3.92  3.92  13.67  30005008.64  گندم آبی
  0  2.66  0  232704.12  جو آبی

  0  0  0  000  دیم دیم گندم
  6.9  4.61  38.42  5500118320.35  انگور
  4.9  2.76  88  10102273742  پیاز
  3.27  3.43  17.26  800066013.9  گردو
  5.32  4.18  25.21  570077013.9  بادام
  12.7  4.63  87.71  6000230027.61  سیب
  11.84  5.8  44.68  5200176310  یونجه

  

  برآورد ارزش با استفاده از توابع تولید -ب

. براي هر محصـول بـرآورد شـده اسـت    ) ترانسلوگ، لئونتیف تعمیم یافته، درجه دوم تعمیم یافته(در این قسمت سه نوع تابع تولید 
منتخـب    ب در فـرم تـابع  آارزش  )5-4(در جـدول  . هد، انتخاب شده اسـت آنگاه فرم تابعی که توانسته است، بهترین برازش را ارائه د

  . آمده است
بـه  . الزم به ذکر است، در این جدول ارزش اقتصادي آب در دو حالت با و بدون احتساب راندمان انتقال آب محاسـبه شـده اسـت   

میـزان رانـدمان انتقـال آب در منطقـه      .اسـت برآورد گردیـده  ) سد(عبارت دیگر ارزش اقتصادي آب در ورودي مزرعه و خروجی منبع 
  ) 1375 کنعانی،. (درصد در نظر گرفته شده است 70طور متوسط  هب

  برآورد ارزش آب از تابع تولید -5- 4 جدول

  )خروجی منبع) (ریال(ارزش اقتصادي آب )ورودي مزرعه) (ریال(ارزش اقتصادي آب نام تابع  نام محصول
  248174لئونتیف تعمیم یافته  گندم
  291203ترانسلوگپیاز
  297208ترانسلوگ  انگور
365255لئونتیف تعمیم یافته  بادام

  
بـا توجـه بـه اینکـه مقـدار متوسـط آب       . کنـد  ریال را ایجاد می 248هر مترمکعب آب براي این تولید کننده ارزشی معادل  :گندم

تـن   4باشد و از طرفی متوسـط عملکـرد گنـدم در هکتـار حـدود       یمترمکعب م 3500مصرفی در هر هکتار گندم در این منطقه حدود 
درصد ارزش تولید گندم در یـک هکتـار بـراي نهـاده آب      18ریال براي هر مترمکعب آب معادل آن است که  248است، تعیین قیمت 
  .تخصیص داده شود
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در این منطقـه اسـت و متوسـط عملکـرد      مترمکعب 12840با توجه به مقدار متوسط آب مصرفی در هر هکتار پیاز که حدود  :پیاز
درصد ارزش تولید پیـاز در   17هزینه نهاده آب  ،ریال براي هر مترمکعب آب 291 و در نظر گرفتندر هکتار است  تن 51پیاز که حدود 

  . دهد یک هکتار را تشکیل می
باشد و نیز متوسـط   مترمکعب می 6600ود با توجه به مقدار متوسط آب مصرفی در هر هکتار باغ انگور که در این منطقه حد:انگور

درصـد ارزش   12هزینـه نهـاده آب    ،ریال براي هـر مترمکعـب آب   297و لحاظ کردن در هکتار است تن  10عملکرد انگور که حدود 
  .دهد تولید انگور در یک هکتار را تشکیل می

وسط عملکرد بادام در منطقـه کـه بـه ترتیـب حـدود      با در نظر گرفتن مقدار متوسط آب مصرفی در هر هکتار باغ بادام و مت :بادام
درصـد   12هزینـه نهـاده آب    ،ریال براي هر مترمکعـب آب  365 و منظور کردنباشد  در هکتار می کیلوگرم 2450مترمکعب و  6470

  .دهد ارزش تولید بادام  در یک هکتار را تشکیل می

  تجمیع نتایج برآورد ارزش از طریق تابع تولید -

ه ارزش اقتصادي آب مصرفی در محصوالت مختلف یکسان نیست، میانگین وزنی آن بر اساس سهم سطح زیر کشـت  ک از آنجایی
بـر ایـن اسـاس میـانگین وزنـی ارزش آب بـراي محصـوالت        . هر کدام از این محصوالت از کل سطح زیر کشت محاسبه شده اسـت 

  .ریال براي هر مترمکعب حاصل شده است 272مختلف 

  ریزي ریاضی با استفاده از برنامهبرآورد ارزش  -ج

ه انجـام نشـد   ،به دلیل کمی تعداد مشاهدات براي برخی از محصـوالت  کل محصوالت  براي  ارزش برآورد ،در رویکرد تابع تولید
بـراي اینکـه یـک    . ه اسـت محاسبه شـد ) گندم، پیاز، انگور و بادام(براي منطقه براساس چهار محصول عمده  ارزش لذا، متوسط. است

  .کار گرفته شده است ریزي خطی به ي از محصوالت براي منطقه برآورد شود الگوي برنامهتر بیشبراساس تعداد  ارزشمتوسط 
آب بـراي   ارزشمتوسط  رقم در واقع این . استریال براي هر مترمکعب آب  198اي محاسبه شده از این روش معادل  سایه ارزش

بـا وارد شـدن    شـود  میمالحظه  که بطوری. باشد و پیاز، یونجه، انگور، بادام و سیب میمحصوالت مشخص شده در الگو شامل گندم، ج
برخی محصوالت از جمله یونجه و جو که تولید آنها داراي سودآوري کم تري است متوسط ارزش اقتصادي آب در منطقه نیـز کـاهش   

رزش اقتصادي آب که در واقع خلق ارزش توسـط آب اسـت   این تفاوت در ا. رسد براي هر مترمکعب می 198ریال به  272یابد و از  می
کننـد امکـان افـزایش ارزش آب سـد      دهد که چگونه با تغییر در الگوي کشت محصوالتی که از آب سد اسـتفاده مـی   بخوبی نشان می

  1.وجود دارد
. ریال است 198ل برابر در منطقه مورد بررسی حداقکشاورزي آب  هرمترمکعب  توان نتیجه گرفت ارزش می از برآوردهاي فوق

                                                  
رسد، اما بایـد   اگرچه محقق محترم این تفاوت در ارزش را به ورود محصوالت دیگر به الگوي کشت نسبت داده است و این موضوع نیز منطقی به نظر می -1

لذا امکان مقایسه کامل ارزش هنگـامی کـه از دو روش   . کرد که تغییر شیوه برآورد ارزش نیز بر میزان ارزش برآوردي اثرگذار است  به این نکته نیز توجه
.مختلف استفاده شده است، وجود ندارد
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  برآورد قیمت عرضه-3- 4-3

ب بـا فـرض سـود صـفر     آ تامینهاي  این قیمت در واقع پوشش دهنده هزینه. کند کف قیمت را در مذاکره تعیین می،قیمت عرضه
 ،هسـاالن  بـرداري و نگهـداري   هـاي بهـره   هزینـه  ،يگـذار  سـرمایه هزینه . این قیمت برابر هزینه متوسط هر واحد حجم آب است. است

هـاي   هزینـه  دهنـده  تشـکیل  از اجـزاي  ...) خسارت مخـزن و (هزینه آثار منفی خارجی  چنین همارزش اسقاط و  ،هاي جایگزینی هزینه
میـزان وام  (شرایط تامین اعتبار  ،زمان ساخت ،1هاي تامین آب شایان ذکر است که قیمت عرضه تابعی است از هزینه .آب هستند تامین

 چنـین  هـم بـرداري از طـرح و    ، دوره بهـره )نرخ بهره و  شرایط دریافت و دوره  باز پرداخـت وام  ،گذار ده سرمایهو به تبع آن  میزان آور
قیمت عرضه در چهارچوب تحلیـل    2در ادامه این مبحث با استفاده از مثال علویان.  )برداري سازماندهی دوره ساخت و بهره(مدیریت  

  :گردد مالی و از دو دیدگاه ارائه می

  اي منطقه دیدگاه سازمان آب قیمت عرضه از -فال

را ..) . هاي مالی، مـدیریتی و  با توجه به کلیه محدودیت( سقف قیمت دولتی ،در این قسمت باید توجه کرد که نتیجه به دست آمده
از قیمـت   تـر  کـم اشاره شد، انتظار این است که قیمت تمام شده توسط بخش خصوصـی   1-4 در بند که همان طوريدهد و  نشان می

  :مفروضات بکار گرفته شده در این محاسبه به شرح زیر است. تمام شده بخش دولتی باشد
ساله تامین شده و سازمان مجري برنامـه اي بـراي بـاز     10در شرایط فعلی  اعتبارات  توسط دولت و در یک دوره  :اعتبارات

در حالـت دوم   .)تخصیص یافته یک نوع وام بالعوض است یا به عبارت دیگر اعتبارات(پرداخت اعتبارات تامین شده ندارد 
دستگاه اجرایی موظـف اسـت کـه اعتبـارات مـورد نیـاز را بعـد از         ،قانون برنامه و بودجه 32فرض شده که بر اساس ماده 

  .باز پرداخت نماید% 12سال و با نرخ بهره  10برداري طی مدت  سال از دوره بهره 3گذشت 
  . است در نظر گرفته شده سال 50 برداري بهرهسال و دوره  30بکه ش ،سال100عمر مفید سد  

در نظـر گرفتـه شـده     مترمکعـب میلیون  140تحویلی شبکه  آب و حجم میلیون مترمکعب  100سد حجم آب تنظیمی توسط 
  .است

در  د و شـبکه هـاي سـ   جهت به روز کردن ارقـام هزینـه  برآورد شده و  1381هاي ثابت سال  هزینه تمام شده بر اساس قیمت
. ریزي سابق براي رشته سیویل استفاده شده اسـت  توسط سازمان مدیریت و برنامه از نرخ تعدیل اعالم شدههاي قبل،  سال

 )6-4جـدول  (میلیارد ریال برآورد شده  97و  374حدود  گذاري سد و شبکه به ترتیب هاي سرمایه ارزش به روز شده هزینه
میلیارد ریال در نظـر گرفتـه    3/3میلیارد و براي  شبکه  7/3برداري ساالنه براي سد  بهره –هاي ساالنه  نگهداري  و هزینه

  .شده است
ریـزي   معاونت محتـرم برنامـه   1/11/76مورخ  270/47819نامه شماره  بر اساس بخش )تنزیل –نرخ بهره (نرخ ترجیح زمانی 

  .در نظر گرفته شده است% 7وزارت نیرو معادل 
  

                                                  
1- Life Cycle Cost

احداث شـبکه آبیـاري و   . برداري رسیده است به بهره 1376شروع شده و سد درسال  1367مطالعات و عملیات اجرایی مربوط به احداث سد علویان از سال  -2
.خاتمه یافته است 1377شروع و در سال  1372زهکشی مربوطه نیز از سال 
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  ي سد و شبکه آبیاري و زهکشی علویانگذار سرمایههاي  هزینه -6- 4جدول 

  )ریال(ي شبکه با قیمت جاري گذار سرمایه  )ریال(ي سد با قیمت جاري گذار سرمایه  سال
1367  319200216   -  
1368  314892545   -  
1369  2944001568   -  
1370  6802229738   -  
1371  5467909924   -  
1372  34934775018  4143000000  
1373  13197427592  7187000000  
1374  42381917672  7938000000  
1375  2109247398  5485000000  
1376  4881381661  8485000000  
1377    5250000000  

  38488000000  113353000000  جمع با قیمت جاري
  132598000000  454457000000  درصد 18جمع با تنزیل 

  97064000000  374145000000  1381جمع با قیمت سال 
  

گـذاري و نگهـداري و    هـاي سـرمایه   مترمکعب آب با احتساب تمامی هزینه هر )قیمت تمام شده(هزینه متوسط با توجه به مفروضات فوق 
از ایـن  ریال اسـت کـه    412) وام بالعوض(در حالت اول ) بدون در نظر گرفتن تورم( 1381هاي سال  در سطح قیمت برداي سد و شبکه بهره
در حالـت دوم  . باشـد  بـرداري مـی   هاي نگهداري و بهـره  ریال مربوط به هزینه 60و ) ثابت(گذاري   هاي سرمایه ل مربوط به هزینهریا 352مبلغ 

  .ریال برآورد شده است 594آب  مترمکعبیعنی در نظر گرفتن باز پرداخت وام توسط سازمان مجري، هزینه هر 

  :رقیمت عرضه از دیدگاه بخش خصوصی با مفروضات زی -ب

  )BOT(برداري  اجرا و بهره ،ساخت :روش اجرا
  وام% 85گذار و  آورده سرمایه% 15

  سال 20برداري  سال و دوره بهره 4دوره احداث 
سال و نرخ بازده داخلـی   8دوره باز پرداخت  ،)نرخ بهره بانک هاي داخلی(% 12و) Libor1%+2%  (7نرخ بهره وام با دو فرض 

10 %  
  .ریال 620برابر است با % 12ریال و با نرخ  510برابر است با % 7آب با نرخ بهره وام معادل  مترمکعبشده هر  در این حالت قیمت تمام

  :بندي گردد تواند به شکل زیر جمع است که می 1-4آنچه در این بند ارائه شد، مشابه حالت سوم در بند 
از قیمـت عرضـه    تـر  کـم کـه   2ر مترمکعـب آب بـرآورد شـده   ریال براي هـ  272بردار کشاورز معادل  تمایل به پرداخت بهره  -الف

 594سـال و   50بـرداري   ریال با تامین منابع مالی از بودجه عمرانی  با فرض دریافت وام بالعـوض و دوره بهـره   412یعنی(
   .است )گذاري طبق قانون به خزانه هاي سرمایه ریال درشرایط الزام به باز پرداخت هزینه

                                                  
1- London Interbank Offered Rate

از طرف دیگر سـد علویـان آب   . گرفتتوان آن را معادل ارزش کامل آب در نظر  که در برآورد این قیمت کلیه آثار خارجی  کمی نشده است، نمی ییاز آنجا -2
.کند که ارزش آن در تحقیق مورد نظر محاسبه نشده است شرب نیز تولید می
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برداري و کوتاه تر شدن دوره احـداث و تـامین منـابع مـالی      بهره –گذاري و نگهداري  هاي سرمایه هزینه با فرض ثابت بودن  -ب
  .خواهد بود ریال 620تا  510بین توسط بخش خصوصی از منابع خارجی یا بانک هاي داخلی، هزینه هر مترمکعب آب 

به عبارت دیگـر قیمـت تـوافقی بـه      .BOTبه قراردادهاي  شود فرمول استفاده از قیمت توافقی نزدیک می ،با توجه به شرایط فوق
 519یـا حـداکثر    412یعنـی  (تواند حداکثر برابر با قیمت تمـام شـده    در این شرایط قیمت توافقی می .کند سمت قیمت عرضه میل می

.ارزش ریالی آثار خارجی باشد عالوه به) ریال

  عمومی -مشارکت خصوصی-4- 4

آفرینان در بخش خصوصی و عمومی بر مبنـاي   می شکل سازماندهی شده از همکاري نقشعمو -بنا به تعریف مشارکت خصوصی
  ).2002نیجکامپ،(خصوصیات ذاتی هر بخش به منظور دست یابی به یک هدف خاص است 

در کنار یکدیگر بـراي یـک مشـارکت بلندمـدت بـه منظـور        یي دولتی و خصوصها بخشعمومی گردآمدن  -مشارکت خصوصی
مشارکت خصوصی عمومی دامنه وسیعی از انواع مختلف توافق مشمول ابتکار عمـل بخـش   . ي مشترك دوجانبه استها تحصیل فایده
ي تجـاري دولتـی و فـروش    هـا  فعالیتهاي بخش خصوصی به  ییمعرفی دارا .)1-4شکل ( شود میمالی را شامل  تامینخصوصی در 

هـاي دولـت در ایـن حیطـه      ییهاي تجاري دارا هت ارتقاء قابلیتو تحقیقات بخش خصوصی در ج تر بزرگخدمات دولتی به بازارهاي 
   .)2002اداره تجارت دولتی انگلستان،(قرار دارد 

"  خصوصی– مشارکت بخش عمومی " وسیع ترین تعریف از 

مشارکت 
سرمایه گذاري 

مالکیت دو گانه 
مسئولیت دوگانه

سرمایه گذاري منفعل 
بخش خصوصی در 
اوراق مشارکت دولتی

قرادادهاي  
سنتی دولت  
طراحی ساخت

قراردادهاي  
خدماتی بهره برداري 
تعمیرات و نگهداري 

اجاره

ساخت، بهره برداري و 
سرمایه گذاري 

BOT  
اعطاي امتیاز 

سرمایه گذاري منفعل 
دولت 

تساوي، بدهی  
ضمانت کمک هزینه

  يچارچوب توافق
تنظیمات 

  مذاکره
 همایش

ش 
ص بخ

کامالً مخت
خصوصی

ش 
 بخ

ص
خت

الً م
کام

می
مو

ع

عمومیمسئولیت سرمایه گذاري خصوصی

نقش دولت کردن  فراهمکردنتنظیم 
  

  عمومی- ترین تعریف از مشارکت خصوصی وسیع -1- 4شکل 
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ایـن  . و خدمات مربوطه اسـت  امکانات اجتماعی ،هاي عمومی سازي سازمان توافق بخش عمومی و بخش خصوصی با هدف آماده
 زیـاد همکـاري   چنـین  هـم دالیل ایجاد یک . گیرد درآمد بین شرکا صورت می و یتمسوول ،ریسک -گذاري  همکاري با تقسیم سرمایه

  .هاي عمومی و خدمات آنها است اداره و حفاظت زیر ساخت ،ایجاد ،طراحی ،شامل اداره مالی معموالاما  .است
باشند که منافع آنهـا   د این توافق این است که هر دو بخش عمومی و خصوصی داراي ماهیت واحدي میدلیل عمده و اساسی ایجا

موفقیت آمیزترین توافق همکاري مربوط به قدرت هر دو بخـش خصوصـی و   . کند را در موارد خاص خدمات یا تحویل پروژه تعیین می
بـه عنـوان   . ي دیگر متفاوت اسـت  اي به پروژه توافق کنندگان از پروژههاي  یتمسوولقواعد و . عمومی در ایجاد روابط با یکدیگر است

ها بخش خصوصی نقش قابل توجهی در تمام موارد از ارائه خدمات خواهد داشت و در برخـی دیگـر فقـط نقـش      مثال در بعضی پروژه
  .گیرد کوچکی را بر عهده می

مومی در ابتکار ارائه خـدمات فـردي متفـاوت اسـت نقـش      هاي توافق کنندگان بخش خصوصی و ع یتمسوولها و  زمانی که نقش
هاي عمـومی و خـدمات    هاي تحویل زیرساخت توافق بخش خصوصی و عمومی یکی از راه. کند هاي دولت تغییر نمی یتمسوولکلی و 

 مسـوول دولـت  در تمام موارد  .باشد مربوطه است و روش جایگزینی براي روش حکومت قوي و مؤثر و اتخاذ تصمیم توسط دولت نمی
عمـومی داراي انـواع مختلفـی     -مشارکت خصوصی. کنند است که منافع عمومی را حمایت می ییها ي ارائه خدمات و پروژهگو جوابو 

.ي به همراه مزایا و معایب هر روش آمده استبند دستهاین  راهنماي حاضر، دو پیوستدر . است

  تنظیم بازار-5- 4

کنندگان خدمات آبی با قوانین موجود شـامل   ي عرضهها فعالیتاطمینان از تبعیت و تطابق تنظیم بازار در بخش آب به معنی ایجاد 
بینـی   ایجاد اطمینان از اتخاذ مقرراتی است که در طول زمان جهت رویارویی با وقایع پـیش  چنین همها و استانداردهاي کیفیت و  تعرفه

است که خدمات به صورت کارا، عادالنه و مـداوم و پایـدار  بـا در نظـر     در واقع هدف از تنظیم این . گردد نشده توسط دولت ایجاد می
  .)2006، 1ترمولت و هانت(، فراهم گردد شود میطرح  گزاران سیاستهاي اجتماعی که توسط  گرفتن اولویت

  :اهداف کلی تنظیم بازار قابل تقسیم به سه عنصر است
حفاظـت از آنهـا در برابـر مـداخالت      چنـین  هـم قدرت انحصـاري و  خدمات از  کنندگان عرضهاستفاده  سوحفاظت خریداران از 

سیاسی
خدمات در مقابل تصمیمات ناشی از تحریکات سیاسی کنندگان عرضهحفاظت 

  هاي بلندمدت ایجاد توانایی در بخش عمومی براي تعقیب اهداف خود در سیاست
 کننـدگان  عرضـه و  گـزاران  سیاسـت ع مختلـف یعنـی خریـداران،    لذا واحد ناظر بر تنظیم بازار باید به عنوان داور بین صاحبان منـاف 

نهـاد مسـوول   . پر واضح است که اداي این وظیفه یعنی ایجاد سازگاري بین منافع این سه گروه کار دشواري است. خدمات عمل نماید
جهـت  ) و خریـداران  کننـدگان  عرضـه بـه   گویی پاسخو  گزاران سیاستمانند خودمختاري از طرف ( ییها در تنظیم بازار نیاز به مشخصه

  .تحقق عمل تنظیم بازاردارد

                                                  
1 - Tremolet & Hunt
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  اهمیت تنظیم بازار خدمات مربوط به آب-2- 4-5

بـه   ،کنـد  تنظیم بازار زمانی الزم است که مکانیسم بازار کاال یا خدمات به منظور تحقق اهداف اجتماعی به طور کامل عمـل نمـی  
 حـایز تنظیم خدمات آب و فاضالب به چند دلیـل  . بازار اعمال نماید ییسااین معنا که دولت باید تنظیمات خود را جهت اصالح آثار نار

  :اهمیت است
از  تـر  ارزان ،وجود عرضه کننده واحـد ، مناطق بموارد داراي انحصار طبیعی است، بدین معنی که در اغل تر بیشخدمات آبی در 
.کننده است چند عرضه

نیاز به حفظ فضاي رقابتی در صورت امکان
ات مهمی بـر  تاثیرجامعه اغلب اطالعات کمی در ارتباط با خدمات ارائه شده دارند، هرچند این موضوع  دولت وکه این حقیقت 

.سالمت مردم دارد
هـاي   ،  مسـتقل از چرخـه  یـی نیاز به محدود کردن مداخالت سیاسی در بخش آب با اطمینان از اینکه موافقت بـا قـوانین اجرا  

.سیاسی است
  :، ذیال آمده استشود میشکست بازار در بخش آب  مهم که منجر بهمسایل 

  وجود انحصار طبیعی -الف

بـه   مسـاله علـت ایـن   . اي از تولیدکننـدگان اسـت    ازشـبکه  تـر  ارزانبی مرتبط تحت انحصار طبیعی آتولید و عرضه آب و خدمات 
آب  تـامین ي غیر اقتصادي است و لذا تولیـد و  هاي مواز به طوري که ایجاد شبکه. گردد آب باز می تامینهاي ثابت بسیار باالي  هزینه

هـاي   اسـتفاده  سـو دولت با اعمـال عملیـات تنظـیم بـازار از      رو ایناز . به طور طبیعی داراي انحصار است و رقابت مفهوم چندانی ندارد
  .کند جلوگیري می) تگذاري بسیار باال یا کاهش تولید یا کاهش هزینه به وسیله کاهش کیفی مانند قیمت( کنندگان عرضهاحتمالی 

  شرایط رقابتی -ب

گاهی در مناطق فقیر نشین که دسترسی به آب لوله کشی وجود ندارد، احداث شبکه براي چند سال غیـر اقتصـادي یـا غیـرممکن     
یعـی  در این شرایط انحصار طب. گردد می تامیندر خالل دوره گذار غالبا خدمات آبی توسط تانکرها یا مستحدثات در حال فروش . است

اعـم از کوچـک یـا بـزرگ      کنندگان عرضههدف تنظیم بازار اطمینان از این است که . است پذیر امکانبه وجود نمی آید و ایجاد رقابت 
  . ي نیز به صورت تقریبا رقابتی صورت گیردگذار قیمتتوانند محدوده را به طور کامل پوشش دهند و  می

  تقارن اطالعات -ج

بـه عنـوان   . و مصرف کنندگان آب از دیگر دالیل اهمیت تنظیم بازار است کنندگان عرضهالعات بین عدم تقارن در دسترسی به اط
دیگـر نیـز در اختیـار     مسـاله . مصرف کنند، بسیار دشوار استعمال مثال براي مصرف کنندگان تعیین کیفیت آب تا قبل از اینکه آب را 

  .است پذیر امکاننفعان است که به وسیله رسانه محلی یا موسسات مشابه  براي ذي کنندگان عرضهقرار دادن اطالعات حاصل شده از 
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  آثار خارجی -د

این سیستم خارج از انتفاعات شخصـی عرضـه و    آثارزیرا . آب و فاضالب از نظر اجتماعی بسیار اهمیت داردهاي  فعالیتنظارت بر 
گیـر   عدم رعایت کیفیت آب ممکن است منجر به یک بیماري همـه براي مثال، . تري از جامعه اثرگذار است بر سطح وسیع ،تقاضاکننده

است که ممکن اسـت بـه    آبخواناضافه براشت از یک  ،مثال دیگر. کننده و تقاضاکننده است تر از عرضه شود که حیطه آن بسیار وسیع
هـایی هسـتند کـه بـر سـالمتی       ا هزینهزیر ،شود میها آثار خارجی منفی گفته  به این نمونه. معنی نبود آب کافی در قسمتی دیگر باشد

بـراي مثـال   . از سوي دیگر بخـش آب و فاضـالب آثـار خـارجی مثبـت نیـز دارد      . شود میافراد، محیط زیست و امنیت جامعه تحمیل 
 که قبل از آن فاضالب در نزدیکی زیستگاه آنـان رهـا   شود میي سیستم فاضالب در یک شهر منجر به بهبود زیستگاه کسانی انداز راه
به دلیـل وجـود ایـن آثـار خـارجی الزم اسـت بخـش        ا نتیجت). حتی اگر این افراد به این سیستم فاضالب متصل نباشند(شده است  می

ي تولیدکنندگان نظارت داشته باشد تا همه هزینه اجتماعی مربوط به فعالیت خود را متقبل شوند و خدمات خـود را  ها فعالیتعمومی بر 
  .در سطح بهینه ارائه کنند

  حفاظت از مداخالت سیاسی - ه

از . کننـدگان و تقاضـاکنندگان از ریسـک دخالـت سیاسـی اسـت       مواقع، نقش تنظیم بازار به صورت حفاظت عرضـه از در بسیاري 
کننـد و   سیاستمداران براي حفظ موقعیت سیاسی خـود از آن اسـتفاده مـی   غالبا آنجاکه آب و فاضالب از خدمات ضروري و مهم است، 

در پایین ترین سطح ممکن بدون توجه به نیازهاي مالی سیستم یا میانه روي با مـدیریت پرسـنلی و    ها قیمتحفظ ر دو ایده معموال ه
بـراي جلـب آراي    ابه عنوان مثال ممکن است قبل از انتخابـات یـک کاندیـد   . شود میهاي استخدامی خاص مطرح و انتخاب  سیاست

خـدمات   کننـدگان  عرضـه  ،تنظیم کننده بـازار . مالی وعده کاهش قیمت خدمات آبی را بدهدنیازهاي  تامین مسالهمردم بدون توجه به 
گـردد و   انتخاب شده تحمیل می که توسط سیاستمدارانِ( برداري هاي سیاسی و تغییرات غیرمنتظره در شرایط بهره آبی را از تغییر جهت

  . ندک حفظ می )اي بلندمدت است مخالف مشی نظام در تحقق اهداف توسعه

  ي عمومی تنظیم بازار در بخش آب ها فعالیت-3- 4-5

ي تنظیم بازار در بخش آب قابل تقسیم به سه دسته اقتصادي، زیست محیطی و بهداشت عمومی اسـت کـه بـه ترتیـب     ها فعالیت
  .گیرند مورد بررسی قرار می

  تنظیمات اقتصادي -الف

تنظیمـات  . کنندگان خدمات آبـی  تامینمقررات استاندارد براي  ها و اعمال تعرفه ،تنظیمات اقتصادي مشتمل است بر تدوین، پایش
  . ي آمده اندتر بیشبا جزییات  )7-4(اقتصادي خود قابل تقسیم به چهار عمل هستند که در جدول 

اي که امکان حیات مـالی   ها براي اطمینان از انتقال خدمات با هزینه شامل تدوین سطح عمومی و ساختار تعرفه :تنظیم قیمت
.ن بخش در بلندمدت حاصل شودای

هاي کاالي تولیدي ماننـد ملزومـات تکنیکـی و     به صورت تعریف سطح مشخصی از خدمات مبتی بر ویژگی :تنظیمات کیفی
فنی یا توجهات مشتري 
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زار و اطمینان از وجود رقابـت در بـا  ) در حالتی که عرضه کننده انحصارگر است(شامل پایش رقابت در بازار :تنظیمات رقابتی
)ی با مقیاسهاي کوچک مانند صاحبان تانکرهاي آبی مشغول فعالیت هستندکنندگان عرضهدر حالتی که (

  )پس از دریافت و مصرف آب(کنندگان  به شکایات مصرف گویی پاسخبه صورت  :حفاظت از خریداران

  )2006ترمولت و هانت،(وظایف و عملکرد تنظیم بازار در تنظیمات اقتصادي  -7- 4جدول 

  وظایف
  حفاظت از مصرف کننده  تنظیم رقابت  تنظیم کیفیت خدمات  تنظیم قیمت  عملکرد

آوري آمار و  جمع
  اطالعات

اطالعات هزینه و درآمـد باتوجـه بـه    
هاي  وضعیت موجود و با اجراي تعرفه

شود جدید جمع آوري می
اطالعات مربوط به تمایل به پرداخت 
در سطوح مختلف خدمت رسانی جمع 

  .ودش آوري می

اطالعات مربوط بـه سـطوح   
ــت  ــه دس ــدمات ب ــف خ مختل

.آید می
  .شود مطالعات فنی انجام می

اطالعات مربـوط بـه مـنش    
ــاي  ــا رفتارهـ ــانونی ـی غیرـق
انحصــارگرایانه بــه دســت    

  .آید می

مطالعات رفتارهـاي مصـرف   
شود کننده انجام می

ــاماندهی   ــراي س ــزي ب مراک
شکایات مصرف کنندگان به 

  .آید وجود می

  تنظیم اقتصادي در بخش آبماهیت 
هـاي   به صـورتی آنقـدر کـم نباشـد کـه نتوانـد هزینـه       .ها در اندازه مناسب است به طور خاص تنظیم اقتصادي در بخش آب بر اطمینان از تعیین شدن تعرفه

زیاد نباشد که حاشیه سـود بزرگـی داشـته    آنقدر هم ) شود این مساله به طور سنتی توسط سیاستمداران تعقیب می(برداري و نگهداري خود را پوشش دهد بهره
ها را در سطح دلخواه خود تعیین کرده و گزینه جایگزینی براي مصرف کننـده وجـود    دهد که عرضه کننده انحصارگر قیمت این اتفاق در صورتی رخ می(باشد

  )2006ترمولت و هانت، ). (نداشته باشد
   اصول کلی در تدوین تعرفه

استفاده . هاي فراهم آوري خدمات کافی باشد، تعاریف مختلفی در این مورد ممکن است مورد استفاده قرار گیرد د براي پوشش هزینهها بای تعرفه: پوشش هزینه
در . گیرد ایجاد کند، صورت می هاي فعلی از سطوح مختلف پوشش هزینه و میزان تنشی که ممکن است افزایش تعرفه از این تعاریف بسته به فاصله سطح تعرفه

برداري و نگهـداري بـه عـالوه     هاي بهره ها به صورت پوشش هزینه شود، حداقل سطح تعرفه یستمهایی که واقعا براي دستیابی به خدمات پایدار  تالش میس
عمـومی و   در همه موارد شفاف سـازي اهـداف مـدیریتی صـنایع    . شود تعریف می) یعنی استهالك و یک سود عادالنه براي سرمایه(گذاري هاي سرمایه هزینه

.مفید خواهد بود) گذاري شامل سرمایه(ها  مشخص کردن دوره گذار تا پوشش کامل هزینه
هاي اقتصادي و اجتماعی تولیـد آن خریـداري    دهد، مصرف کننده چه مقدار از کاال را متناسب با  هزینه تخصیص بهینه است که نشان می: کارایی اقتصادي

آبی وجود دارد، این هزینه نهایی  در مناطقی که کم. ین است که تعرفه حجمی آب هزینه نهایی تولید آب را منعکس کندین مساله اتر مهمدر بخش آب . کند می
.شود در غالب کشورها ساختار افزایش تعرفه با تغییر بلوك مصرف، اعمال می. تواند بسیار زیاد باشد می) یعنی هزینه آخرین واحد آب تولید و مصرف شده(

لـذا  . شوند، بدین معنی که باید در قیمتی مناسب در دسترس عموم افراد قرار گیرد با آب و فاضالب به عنوان کاالهایی اجتماعی در نظر گرفته میغال: برابري
. شود تعیین می) مترمکعب در ماه که در کشورها و مناطق مختلف متغیر است 15تا  5مصرف بین (» بلوك اول« هایی بسیار پایین براي مصارف در عموما تعرفه

  .اگرچه تعریف برابري در کشورهاي مختلف و در نظامهاي سیاسی مختلف متفاوت است
  

  تنظیمات زیست محیطی -ب

به طور کلی تنظیمات زیست محیطی مشتمل برتنظیم میزان جذب و بازگشت مجدد آب به محیط زیست به منظور مدیریت منـابع  
بـه   ،حال توسعه حقوق مربوط به جذب و بازگشت آب به صـورت ضـعیفی تعریـف شـده    رهاي در ودر غالب کش.به صورتی پایدار است

هـاي زیسـت محیطـی     طوري که استخراج و استحصال آب زیرزمینی و سطحی و اعطاي امتیاز بهره وري از آنها بدون توجه به هزینه
  .گردد در این کشورها غالبا فاضالب به مسیر رود یا دریا باز می. گیرد صورت می

گام اول ثبت نقـاط برداشـت   . است پذیر امکاني متفاوت با درجات متفاوتی از اثربخشی و هزینه ها روشیم میزان جذب آب از تنظ
هنگام اعطاي امتیاز برداشت آب، تنظیم کننده بایـد از آثـار   . آب و نیازهاي سایر کاربرهاي آب است تا هزینه فرصت آب مشخص شود

گام دوم پـایش اسـتفاده از آب براسـاس مـدرك     . هاي موجود و کل منابع در دسترس آب آگاه باشد ي بر سایر استفادهگیر تصمیماین 
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اهمیـت ایـن   . اگرچه پایش هزینه بر است، اما در جاهایی که چند استفاده رقیب بـراي آب وجـود دارد، الزم اسـت   . اعطاي امتیاز است
.ستا تر بیشتنظیمات در نواحی که محدودیت آب وجود دارد، بسیار 

ابزار اصلی تنظیم استانداردها براي جلوگیري از وارد شدن .تنظیمات مربوط به بازگشت آب نیز به طرق گوناگونی انجام شدنی است
اجازه ورود آن به آلوده کننده مشروط بر پرداخت هزینه آلـودگی   تر کمي ها آلودگیدر مورد . ي سنگین به محیط زیست استها آلودگی

.ي را اعمال کردتر سخترود، مقررات  ي اصلی بود و زمانی که سطح آلودگی باال میها کنندهد مراقب آلوده اما همیشه بای. است

  تنظیمات بهداشت عمومی -ج

پس از تدوین استانداردهاي آب آشـامیدنی در سـطح   . کیفیت آب آشامیدنی است تامینتنظیمات بهداشت عمومی غالبا متمرکز بر 
  .گیرد سطح محلی صورت میملی، پایش بر اجراي آن در 

  وظایف دولت در تنظیم سازوکار بازار

نظارت بر حفظ کیفیت کاال یا خدمت
نظارت بر تداوم تولید و عرضه کاال یا خدمت

کنندگان انحصاري حفاظت خریداران از سو استفاده عرضه
کنندگان در مقابل تغییرات سیاست گذاري دولت حفاظت از عرضه

کند کنترل قدرتی که عرضه کننده آب در نتیجه ماهیت انحصاري خود در بازار پیدا می
داوري میان عرضه کننده و تقاضاکننده

ي جدیدها گذاري سرمایهساماندهی 
ایجاد شرایط تشویقی جهت بهبود کارایی

  منافع ناشی از تنظیم سازو کار بازار توسط دولت

)کمی و کیفی از نظر(خدمات بهتر براي خریداران 
بهبود شرایط دستیابی براي فقرا و افراد کم درآمد 
گذاري افزایش کارآیی سرمایه 
بهبود کارآیی حفاظت و اجرا 
ها پوشش هزینه 
پیشرفت تجاري و رقابتی ارائه کنندگان خدمات 
کاهش ریسک 
کاهش آثار زیست محیطی به عنوان یکی از تاثیرات خارجی 
  بخش موردنظرافزایش اطالعات در  
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  نهادهاي تنظیم بازار-4- 4-5

اي از نهادهـا بـه طـور     در بسـیاري از کشـورها مجموعـه    .هاي نهادي تنظیم بازار در میان کشورهاي مختلف متفـاوت اسـت   مدل
این حوزه ها بسیار به هم نزدیک هسـتند و بـه    که حالیدر . پردازند جداگانه به مسایل اقتصادي، زیست محیطی و بهداشت عمومی می

تنظیم کننده اقتصـادي بایـد از توانـایی    . ها دارد ي بر هزینه خدمات و تعرفهگیر چشمات تاثیرعنوان مثال استانداردهاي زیست محیطی 
پرداخت آگاه باشد تا در صورت لزوم تنظیم کننده زیست محیطی را به استفاده از استانداردهاي زیست محیطی در سـطح پـایین تـري    

یـک اشـتباه معمـول در    . اسب هماهنگی براي جلوگیري از ایجاد چالش در این گونه مسایل بسیار مهـم اسـت  سازوکار من. متقاعد کند
ي سریع است که چنانچه تنظیم کننده مستقل در بخـش آب وجـود نداشـته باشـد،     گیر نتیجهمباحث مربوط به چارچوب تنظیمات این 

 توانـد  نمـی ماهیت تنظیمات اقتصادي بازار آب است، زیرا به راحتی   یدگیاین فرض به دلیل پیچ. تنظیم کننده اقتصادي نیز وجود ندارد
بـراي مشـخص کـردن اینکـه در حـال      . در کنار بعضی مقررات سنتی به خصوص مقررات مربوط به تنظیمات ساخت و ساز قرار گیرد

آمـده اسـت، توسـط چـه     ) 1-4(ه در جدول اي ک گانه دهد، باید ببینیم وظایف سه حاضر چه نهادي و چگونه تنظیمات بازار را انجام می
  :هاي نهادي براي تنظیمات اقتصادي به صورت زیر قابل تقسیم هستند مدل. شود واحدي اجرا می
  فـراهم  یا به عبارت دیگر تنظیمات توسط خـود  .تنظیم بازار به فراهم آورندگان خدمات متکی است ،در بعضی کشورها :خودتنظیم

این وضعیت غالبـادر  . شود شود و نظارت تنها در سطح وزارتی انجام می همکاري موجود بین آنها انجام میآورندگان خدمات و براساس 
عالوه بر آن این حالت گاهی در سطح یک شهر و در غیاب تنظیمـات  . توسعه یافته مانند دیجیبوتی یا نپال وجود دارد تر کمکشورهاي 

بیـان شـد،    کار رضایت بخش نیست، زیرا در خالل آن مسایل شکست بازار کـه قـبال  تر مواقع این سازو در بیش. رسمی نیز وجود دارد
  . گردد میاصالح ن

تنظیمات اقتصادي براساس قراردادهایی که مبتنی بـر مقـررات درونـی سیسـتم      ،در بعضی کشورهاي خاص :تنظیم توسط قرارداد
مقـررات مربـوط بـه پـاداش بـه فـراهم        چنـین  همتعیین تعرفه و  معموالدر قالب این قراردادها مقررات مربوط به. شود است، انجام می

عالوه بر آن معیارهاي ارزیابی دقیق همکاري و سازوکارهایی براي تنظیم مجدد مقررات در قبـال  . شود آورندگان خدمات مشخص می
نگال از جمله کشـورهایی هسـتند کـه    اوگاندا و س. بینی نشده و سازوکار حل اختالف  نیز از اجزاي این قراردادها است رویدادهاي پیش

  . گیرند از این نوع تنظیم بازار بهره می
یا بعضـی  (کشورهایی از جمله آمریکا و انگلستان داراي نهادي مستقل براي تنظیمات مربوط به بخش آب  :تنظیم توسط یک نهاد

بعضـی کشـورها در آفریقـا ماننـد     . هسـتند ) هـاي زیربنـایی   مواقع به صورت قسمتی از تنظیم کننـده چندبخشـی بـراي همـه بخـش     
NWASCO  در زامبیا وCRA  در موزامبیک داراي چنین نهادي هستند و در بعضی کشورهاي دیگر مانندEWURA    در تانزانیـا کـه

ها در سطح ملی نیـز در جنـوب و جنـوب شـرق آسـیا       بعضی تنظیم کننده. تنظیم کننده چند بخشی است در حال شکل گیري هستند
  .وجود دارد

هاي واحدهاي تنظیم بازار که در سطح ملی فعالیت دارند، متفاوت است و به ویژه بسته به میزان تمرکززدایی از خـدمات   مسوولیت
در  OFWATاي دارنـد و بعضـی دیگـر ماننـد      در پـرو فقـط جنبـه مشـاوره     SUNASSبعضی از این نهادها مانند . کند آبی تغییر می

  .کنند ت خدمات آبی اعمال قدرت میو استانداردهاي کیفیانگلستان مستقیما بر تعیین تعرفه 
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  اطمینان از فراهم بودن الزامات نهادي شامل نهادهاي ذیربط و قوانین کافی-6- 4

وجود یک نهاد مستقل در سطح ملی با اختیارات کافی در زمینه تعیین تعرفه و تدوین استانداردهاي کیفـی آب کـه توانـایی داوري    
ي زمینـه  فـراهم آور هـاي   یکـی از ضـرورت  کنندگان آن را داشته باشـد،   کنندگان خدمات و مصرف تامین در صورت بروز مشکل میان

  .تعیین قیمت توافقی است
بـا هـدف درازمـدت ایجـاد وگسـترش       ي آب کشـور ها طرحي در گذار سرمایهقانون تشویق  نامه آیین اجراییدر حال حاضر کمیته 

قـانون  بـرد، هـدایت و اجـراي     پـیش  ي آب، در جهتها طرحمدیریت وسرمایه عموم مردم درظرفیتهاي اجتماعی الزم براي استفاده از 
 .باشـد  مـی  مراحل مختلف ایـن قـانون   نظارت بر ري وهماهنگی، راهبري، پیگی دار عهده  ،ي آب کشورها طرحي در گذار سرمایه تشویق

گان تـام االختیـار وزارت   نمایند(عضو دیگر  3یت معاون وزیر در امور آب و متشکل از مسوولبا  اجرایی نامه آیین 2این کمیته طبق ماده 
، بـا اهـداف زیـر    1381در سـال   )کننـدگان  کننـدگان و تولیـد   مصـرف  ي، سازمان حمایتریز برنامهکشاورزي، سازمان مدیریت و  جهاد

  :تشکیل شده است
طبـق  گـذار   ي پیشـنهادي سـرمایه  ها طرحگذاران و یا ارزیابی و تصویب  ي مصوب به منظور عرضه به سرمایهها طرحانتخاب   -الف

  ي آب کشورها طرحي در گذار سرمایهنامه تشویق  آیین) 15(و ) 6(، )4(،)3(مواد  مفاد
هـاي نیـرو و جهـاد     تعیین مهلت الزم براي تهیه و ارائه اطالعات و مشخصـات الزم هـر طـرح منتخـب توسـط وزارتخانـه        -ب

  کشاورزي
  گذار تصویب سهم آب مازاد سرمایه  -ج
  .نامه و نظارت بر چگونگی اجراي قراردادهاي متبادله ابل درج در قراردادهاي موضوع آیینتعیین شرایط عمومی و اصول ق  -د
گـذاري   هاي اقتصـادي و فنـی ایـران جهـت بررسـی تقاضـا سـرمایه        گذاري و کمک همکاري و هماهنگی با سازمان سرمایه  - ه

  .ري آب کشوها طرحگذاري در  ي موضوع قانون تشویق سرمایهها طرحاشخاص خارجی در 
  گذاران به سرمایه ها طرحهاي اجرایی الزم براي تسریع واگذاري  هماهنگی در تنظیم دستورالعمل  -و
ي پیشـنهادي  هـا  طـرح و تشخیص اولویت و ضرورت ) 14(گذار مطابق مفاد موضوع ماده  تصویب تغییرات پیشنهادي سرمایه  -ز

  .نامه آیین) 15(گذار مطابق ماده  سرمایه
  .برداران گذار به بهره تورالعمل تعیین قیمت توافقی براي فروش آب مازاد توسط سرمایهنظارت بر تهیه دس  -ح

و بـه دنبـال آن   ) 1381( راي اسـالمی ي آب کشور، مصـوبه مجلـس شـو   ها طرحگذاري در  در زمینه قانونی، قانون تشویق سرمایه
  .وجود دارد) 1382( آب کشور مصوبه هیئت وزیران يها طرحگذاري در  ماده واحده قانون تشویق سرمایه 7نامه اجرایی بند  آیین

عمـومی و تنظـیم بـازار معرفـی      - مشـارکت خصوصـی   ،قیمت عرضه ،در این فصل ارکان اصلی قیمت توافقی یعنی قیمت تقاضا
  :چکیده این فصل به شرح زیر است .گردید

پیشـنهادي  چنانچـه قیمـت    .مـت معـین گـردد   قیسـقف   و در فرآیند ارزیابی به منظور دستیابی به قیمت توافقی الزم است، کـف 
وري الزامـات نهـادي و قـانونی    آ ن مورد به تنظیم بازار و فـراهم آباشد، وظیفه دولت در  )کف قیمت( از قیمت عرضه تر کم گذار سرمایه

مشـخص  آب  در غیر این صورت الزم است، با برآورد آثار خالص اجتماعی و زیست محیطی طرح، قیمت اقتصـادي . محدود خواهد بود
  .مشارکت مالی داشته باشد گذار سرمایهمجاز است با  کف و سقفبدیهی است، دولت حداکثر به اندازه تفاوت بین دو قیمت . گردد
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پنجم  د  - فصل  ین رآ تف فقی قیم توا ري  ذا 5  گ 9

مت -فصل پنجم  د قی افقی فرآین ي تو ار ذ   گ

  فرآیند عمومی-1- 5

بسترسـازي نهـادي   ( فرایند عمومی شامل مرحله مقدماتی .است پذیري سرمایهفرایند عمومی ي توافقی بخشی از گذار قیمتفرآیند 
ایـن  . )پـایش پـس از اجـرا   ( يبردار بهره، انتخاب و معرفی طرح، سازوکار رقابتی براي واگذاري، مذاکره و عقد قرارداد، اجرا و )و قانونی

، موضـوع اصـلی ایـن    گیـرد  مـی تر قرار  ادامه این فصل مورد بررسی تفصیلیآنچه در  .ارائه شده است )1-5(مراحل به نوعی در نمودار 
  .ي رسیدن به قیمت توافقی استها گام راهنما یعنی

  ي رسیدن به قیمت توافقیها گام-2- 5

ـ بـا جز  ها گاماین  .)2-5نمودار (گام اصلی در تعیین قیمت توافقی وجود دارد سه کلی  طور به در ادامـه توضـیح داده    تـر  بـیش ات یی
  .اند دهش

  پیشنهاد قیمت -1- 5-2

آب اسـت   مترمکعـب قیمت هـر   ،، قیمت پیشنهادي فروش1386قانون بودجه سال ) 4( تبصره »ج«اجرایی بند  نامه آییناساس بر
   .1اعالم می نماید ،بر اساس طرح پیشنهادي خود به شرکت تضمین کننده خرید آب گذار سرمایهکه 

منابع مالی، خریداران بـالقوه،   تامینانواع مختلف قرارداد، شرایط مختلف ( ایط مختلفاین قیمت را براي شر گذار سرمایهارجح است 
  . مالی برآورد نماید –در قالب مطالعات تجاري ...)  ي وبردار بهرهدوره ساخت و هاي  ریسک

 يگـذار  هاي سـرمایه  هزینه قابل واگذاري، )میزان انرژي برقابی( اطالعات مورد نیاز در برآورد قیمت پیشنهادي عبارتند ازحجم آب
ي، بـردار  بهـره  –منـابع مـالی، هزینـه نگهـداري      تـامین تبعـی  هاي  ، هزینه)مالی تامینو تسهیالت  گذار سرمایهآورده مستقیم  شامل(

اخته مـالی شـن  هـاي   می تواند از نـرم افـزار   مدل مالی مورد استفاده. جایگزینی، هزینه استهالك، مالیات و سود مورد انتظارهاي  هزینه
توسط کارشناسان متخصص در محیط هایی نظیـر صـفحه    طرح،هاي  باشد یا با توجه به ویژگی )نظیر کامفار( المللی بینشده در سطح 

نظیـر نـرخ بهـره وام، دوره بـاز پرداخـت، دوره      ( مدل مالی باید از انعطاف پـذیري الزم بـراي تغییـر مفروضـات     .گسترده طراحی شود
بـدیهی اسـت خـدمات قابـل ارائـه       .برخوردار باشد تا تصمیمات حین مذاکره را تسهیل نمایـد ..) . بر درآمد و ي، سهم مالیاتبردار بهره

مـی توانـد در کـاهش قیمـت پیشـنهادي       کـه  ...مالیـاتی و هـاي   کم بهره، بخشودگیهاي  وام تامیننظیر  گذار سرمایهسرمایه پذیر به 
  .شدن است موثر باشد نیز در این مدل قابل لحاظ گذار سرمایه

                                                  
  .این تعریف براي قیمت هر کیلو واتساعت انرژي برقابی نیز قابل تعمیم است -1
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الزامات نهادي فراهم است

فراهم آوري الزامات نهادي 

خیر

بلی

شناسایی طرح هایی که دولت خواهان 
مشارکت بخش خصوصی است

اولویت بندي طرح ها با در نظر داشتن اهداف 
 اجتماعی –اقتصادي 

اعالم و معرفی طرح ها وکیفیت سنجی 
متقاضیان براي اطمینان از توانمندي آنان

شناسایی و جلب مشارکت 
بخش خصوصی

انجام مذاکرات رقابتی تعیین برنده

ارجاع به نهاد ذیربط براي داوريآیا شکایتی وجود دارد
بلی

خطا در انجام مذاکرات

حل و فصل مشکل

انجام مطالعات الزم براي برآورد 
قیمت عرضه و تقاضا 

مذاکره نهایی با سرمایه گذار (منتخب)  و توافق 
بر قیمت

خیر

تعیین نوع مشارکت خصوصی -  
عمومی

انعقاد قرارداد

پایش تا خاتمه قرارداد

  وظایف تنظیم ساز و کار بازار
  پذیري فرآیند عمومی سرمایه -1- 5نمودار
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پنجم  ت - فصل  قیم د  ین رآ فقی ف توا ري  ذا 6  گ 1

  پیشنهاد قیمت 
   (توسط سرمایه گذار) 

  بررسی قیمت
   (توسط سرمایه پذیر) 

  

شروع

پایان

  نوع مشارکت
 خصوصی -  عمومی

مطالعات اقتصادي

تنظیم بازار

 مالی–مطالعات تجاري 

مطالعات مالی

  توافق قیمت 
 (سرمایه گذار و سرمایه پذیر) 

  
ي اصلی در فرآیند تعیین قیمت توافقیها گام -2-5نمودار 

  بررسی قیمت-1- 5-2

  )قیمت کف(ه قیمت عرض-1-1- 2- 5

ایـن قیمـت برابـر    . 1هاي طـرح اسـت   نده هزینهاین قیمت در واقع پوشش ده. کند قیمت عرضه،کف قیمت را در مذاکره تعیین می
بـرداري و نگهـداري سـاالنه،     هـاي بهـره   ي، هزینـه گـذار  سـرمایه هزینـه  . است) تولید انرژي برقابی(هزینه متوسط هر واحد حجم آب 

هـاي طـرح    نهدهنده هزی از اجزاي تشکیل) نظیر خسارت مخزن(هزینه آثار منفی خارجی  چنین همهاي جایگزینی ارزش اسقاط و  هزینه
  . 2هستند

                                                  
تحـت عنـوان قیمـت تمـام      1386قانون بودجه سال  4نامه اجرایی بند ج تبصره  شایان ذکر است که این تعریف منطبق است با تعریف ارائه شده در آیین -1

. شده آب در هر محل
2 - Life Cycle Costs
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6 ان  2 ت هاي و رویه یمب قیم ه  ابی ب ستی ب د فقی آ توا

 بـه  دولـت  عمـومی  بودجـه  در و لیک صورت به عمرانی هاي برنامه قوانین در ي عمرانی انتفاعیها طرحبر اساس قانون، اعتبارات 
 در اختیـار  و منظـور  بودجـه  و برنامـه  قـانون  32 مـاده  بـق ط )ثابـت  يگـذار  سرمایه اعتبارات(ها  طرحاین  براي تفکیک هب ساالنه طور

 عمـومی  بودجـه  محـل  از هک غیردولتی عمومی نهادهاي و دولت به وابسته انتفاعی موسسات دولتی، يها شرکت( اجرایی ايه دستگاه
  .گیرد قرار می )دننمای می استفاده انتفاعی عمرانی يها طرح اجراي براي

گـذاري بـه خزانـه دولـت      هیالت سرمایهاین اعتبارات به صورت وام در اختیار دستگاه اجرایی قرار گرفته و باید با نرخ سود پایه تس
 از قـرارداد  مبلـغ  لکـ  بـه  متعلقه سود اما. است طرح از برداري بهره آغاز از پس سال 3، بدهی بازپرداخت شروع زمان.1بازپرداخت شوند

 دسـتگاه  تفاهم با لسا 10 تا 4 بین متعلقه سود باقیمانده و اصل بازپرداخت مدت. شود می پرداخت سال هر و محاسبه برداري بهره آغاز
  . 2شود می تعیینریزي  مدیریت و برنامه سازمان و اجرایی

بـا توجـه    .قابل محاسبه است) در اینجا وزارت نیرو یا نماینده او( قیمت عرضه در قالب مطالعات تحلیل مالی و توسط سرمایه پذیر
روبرو است که الزم اسـت بـا توجـه بـه طـرح مشـخص در        اي از قیمت به وجود الزامات قانونی، در طرف عرضه، سرمایه پذیر با دامنه

   .تمامی حاالت ممکن محاسبه گردد

  )قیمت سقف(قیمت تقاضا -1-2- 2- 5

ان بـردار  بهـره بـراي   )انرژي برقـابی ( ایجاد شده توسط آب) تمایل به پرداخت( از ارزش 3، سهمیبردار بهرهحداکثر قیمت یا قیمت 
هاي مستقیم از منابع آبی براي مصارف کشاورزي، صـنعتی   شامل ارزش برداشت( ارزش اقتصادي ارزش شامل ارزش مصرفی یا .است

 لـذا جهـت محاسـبه ارزش یـا    . است )محیطی هاي زیست ییارزش دارا( 4ارزش ذاتی ارزش غیرمصرفی یا چنین همو ) و مراکز جمعیتی
  :باشد شده هنگام بهکره هم مطالعات زیر در قالب مطالعات مرحله اول طرح انجام و در زمان مذا بایدقیمت تقاضا 

دراین مطالعات آثار و پیامدهاي مثبت و منفی زیست محیطی ناشی از اجـراي طـرح شناسـایی و بـا     : مطالعات زیست محیطی
.شود میاستفاده از شاخصهاي کیفی ارزیابی 

ملموس آب قابـل بـرآورد    آثار جانبی ملموس و غیر چنین هماقتصادي، ارزش اقتصادي و  تحلیلدر : مطالعات تحلیل اقتصادي
آن عبـارت اسـت از   هـاي   روشتـرین   شـده  ي زیادي براي برآورد ارزش اقتصادي آب وجود دارد که شناختهها روش. است

 ،به روش برآورد بسـتگی دارد  )تمایل به پرداخت( میزان ارزش که آنجاییاز . ریزي ریاضی تابع تولید و برنامه ،روش پسماند
 بسیاري از آثار خـارجی . ان استفاده شودگذار سرمایهي قابل واگذاري به ها طرحدر محاسبات  ضروري است از روش یکسان

نظیـر خسـارات وارده   ( گذاري به وسیله پول هستند و برخی آثار قابل ارزش) نظیر هزینه اراضی غرقاب شده در مخزن سد(
بـه  . باشـند  ي بازاري قابل محاسبه نمـی ها زشارنیز به وسیله ) هاي زیستی به حیات وحش و ضررهاي وارده به تنوع گونه

                                                  
موجب زیان دستگاه  طرحاجرايازحاصلتولیدي خدمات واالهاکگذاري قیمتدردولتسیاستهاي اعمالواجتماعییااقتصاديالبته در صورتیکه علل -1

محاسبه شده و از روشـهاي تعریـف شـده طبـق     ) عمومیمحاسباتقانون69مادهموضوع (ریزي   ین زیان توسط سازمان مدیریت و برنامهاجرایی شود، ا
  .شود قانون تامین می

 چـارچوب درواجرایـی دسـتگاه درخواستبراساس مشمول، طرحهايمورددربودجهوبرنامهقانون33مادهموضوعوامبازپرداختبخشودگیپیشنهاد -2
.شود میارائهاقتصادشوراي بهریزي مدیریت و برنامهسازمانتوسطآنازبرداري بهره شروع وطرحخاتمهازبعدمقررات،

.گردد هاي طرح تعیین و ابالغ می این سهم بر اساس نظر سیاست گذار و بسته به ویژگی -3
4- Intrinsic Value 
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پنجم  ت - فصل  قیم د  ین رآ فقی ف توا ري  ذا 6  گ 3

گـذاري مشـروط    هاي مختلفی نظیر روش هزینه مسافرت، ارزش منظور برآورد آثار خارجی غیر ملموس می توان از تکنیک
. استفاده کرد...  و

  توافق قیمت-2- 5-2

ـ    . عمومی است -یکی از پیش نیازهاي توافق قیمت، نوع مشارکت خصوصی ه وسـیعی از انـواع   مشـارکت خصوصـی عمـومی دامن
 .گیـرد  یت و درآمد بین شـرکا صـورت   مسوولریسک،  -گذاري  این همکاري می تواند با تقسیم سرمایه. شود میمختلف توافق را شامل 

 گـذار  سـرمایه بر اساس مصالح دولتی و توافـق  ) رجوع شود ببه پیوست  تر بیشبراي اطالعات ( عمومی -باید نوع مشارکت خصوصی
   .تعریف شود

  .تواند روي دهد ي زیر در مورد توافق بر قیمت میها حالت .قابل تعیین است -2-2-5و  1-2-5یمت توافقی با توجه به بندهاي ق

  :باشد یا مساوي قیمت عرضه تر کم گذار سرمایهقیمت پیشنهادي  -الف

. گیـرد  میطرفین صورت  توافق ه ودر این صورت، قیمت نهایی بین این دو قیمت تثبیت خواهد شد و تثبیت آن در چارچوب مذاکر
  .شود میدر این حالت وظیفه دولت به تنظیم بازار محدود 

  :باشد بیش از قیمت عرضهگذار  سرمایهقیمت پیشنهادي  -ب

یا تمایـل بـه   ( با درصد مشخصی از ارزش گذار سرمایهپیشنهادي  التفاوت قیمت در این حالت دولت می تواند حداکثر به اندازه ما به
میـزان و نحـوه   . یارانه بپـردازد  گذار سرمایهطرح مشارکت کند یا به شکل مستقیم به ي ها گذاري سرمایه تامین، در 1)بردار بهرهخت پردا

  .شود میاین مشارکت نیز در قالب مذاکره تعیین 
  

                                                  
  .گردد درصد تعیین می 90تا  50گزار و در بازه  سیاست این درصد یا سهم بر اساس نظرات -1
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ه  –فصل ششم  نتیج ه  ها خالص ي و پیشن هاگیر   د

  خالصه -1- 6

از سویی با افزایش تقاضا براي خدمات آبی و از سوي دیگر با افزایش مخـارج دولـت    افزایش جمعیتبه دلیل بدون شک کشور ما 
نیـز   1970مشکل کشور ایران به تنهایی نیست و کشورهاي توسعه یافته بعـد از دهـه    مساله،این . این خدمات روبرو است تامینبراي 

ایده مشارکت خصوصـی   ها سالاز همین رو در همان . اند بودهزیربنایی روبرو  تاسیساتگذاري در اجراي  سرمایه همسالبه طور جدي با 
ي گـذار  سرمایهاجرایی قانون تشویق  نامه آیین«با تصویب نیز  در کشور ایران  . حلی براي این موضوع باشد عمومی مطرح شد تا  راه -

 . ي زیربنـایی آب برداشـته شـده اسـت    ها طرحهاي بخش خصوصی در  ینه استفاده از ظرفیتگام مهمی در زم »ي آب کشورها طرحدر 
گـذاري   توان تالشی در جهت پیاده کردن قـانون تشـویق سـرمایه    را نیز  می 1382قانون بودجه سال  4اجرایی بند ج تبصره  نامه آیین

اد به اصل صد و سی و هشتم قانون اساسـی جمهـوري اسـالمی    و با استن 1386اخیر که در اردیبهشت ماه  نامه آیینبر اساس . دانست
به تصویب رسیده است، مقررات نـوعی قـرارداد تضـمین     11/2/1386مورخ  37285ت /19414ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 

  .تبیین شده است) با نرخی حداکثر معادل قیمت تمام شده آب در محل(خرید آب 
اهـداف  یکـی از  نیـز در راسـتاي تحقـق    که موضوع گزارش حاضر اسـت   »آب بی به قیمت توافقیرویه دستیا اصول و«راهنماي 

فرآینـدهاي مـورد اسـتفاده در    راهنماي حاضر در شرایطی تهیه شـده کـه    شایان ذکر است که .است قانون تشویق تهیه شده نامه آیین
بنـابراین یکـی از    .تي منظم و مرتبط شکل گرفتـه اسـ  اه گامکافی و طی کردن  تجارب محدود در داخل کشور، بدون پشتوانه نظري
ها در تجارب موجود و بـه تبـع آن ارائـه راهکارهـاي      ها و فرصت بندي محدودیت زمینه هاي تهیه راهنما یعنی تجزیه و تحلیل و جمع

ر چهارچوب شرح خدمات به لذا در تهیه این گزارش تالش شده تا ضمن استفاده از تجارب محدود فعلی، د. عملیاتی فراهم نبوده است
هاي پیش رو، می توانـد مشـارکت    بنابراین استفاده از فرایند ارائه شده در گزارش حاضر در طرح .برخی از مبانی نظري نیز پرداخته شود

بدیهی اسـت  . عمومی را در یک بستر علمی هدایت نماید تا در حین اجرا، کمبود ها و نواقص آن نیز مشخص شود -بخش خصوصی 
  .و به دستورالعمل کاربردي نزدیک کرد سازي مدلتوان فرآیند را  می )پایلوت(هاي نمونه  سازي کلیه مراحل طرح مستند با

ایـن  . از سـایر کاالهـا متفـاوت اسـت     ...)اشتراك مالکیت، قـوانین داد و سـتد، آثـار جـانبی و     ( هاي خاص خود آب به دلیل ویژگی
منـابع آب در یـک سـاختار انحصـار      تـامین متشکلی براي آن وجود نداشته باشـد و پیوسـته   ها موجب شده است، بازار منظم و  ویژگی

از بـازار واقعـی، اصـول و ضـوابط حـاکم بـر بـازار رقـابتی          سـازي  شبیهمعهذا در این گزارش تالش شده است با  .طبیعی صورت گیرد
  . شناسایی تا در تعیین قیمت توافقی نیز مورد استفاده قرار گیرد

  :ین مباحث در چارچوب فوق به شرح زیر استتر هممخالصه 

  تعریف مناسب از قیمت توافقی-1- 6-1

قـانون گـذار    خواسـته از آنجا که در ادبیات اقتصادي واژه اي تحت عنوان قیمت توافقی وجود ندارد، سعی شده است تا بر اسـاس  
بـر ایـن اسـاس قیمـت     . اسبی از این واژه ارائـه شـود  تعریف من) تجلی یافته استگذاري  اجرایی قانون تشویق سرمایه نامه آیینکه در (

تمایل به تولید سطح مشخصی از کاال در سطح مشخصی از کیفیـت داشـته باشـد،     گذار سرمایهتوافقی، قیمتی است که در عین اینکه 
  .قیمت استقبال کرده و حاضر به معامله شودنیز از این ) بردار بهره(سرمایه پذیر 

http://www.pdfediting.com


6 ان  8 ت هاي و رویه یمب قیم ه  ابی ب ستی ب د فقی آ توا

  بازار آب -2- 6-1

هاي مختلف داد و ستد آنها در شرایط مختلـف بـه    تواند تشکیل شود که حقوق مالکیت کاال یا نهاده و نیز شکل ی مییک بازار وقت
هـاي آن بـراي    بـا ویژگـی   ییدهـد و آشـنا   قرار می تاثیرآب داراي خصوصیاتی است که بازار آن را تحت . طور جامع تدوین شده باشد

  .دستیابی به قیمت توافقی الزم است
این قانون بازار آب کشـاورزي را محـدود    طبعا. مجاز نیست قانوناحاضر، فروش آب کشاورزي براي مصارف غیرکشاورزي  در حال

ي هـا  شرکتها و حتی  نشین صاحبان صنایع و شهرك. آورد کند و از فروش آب به واحدهاي صنعتی یا شهري جلوگیري به عمل می می
این قانون مـانع از پیوسـته شـدن بـازار آب قطـع نظـر از       . خرید آب کشاورزي رقابت کنندتوانند با کشاورزان براي  آب و فاضالب نمی

  .شود می مصرف آن
ولی هنـوز اسـناد مالکیـت آب صـادر  نشـده و       ،به رسمیت شناخته شده است عرفاهاي سطحی  هاي کشاورزان از آب گرچه حقابه

هـاي آب   حـق برداشـت از سـفره   . رسـمیت پیـدا نکـرده اسـت     نـا قانوخرید و فروش آب کشاورزي به شکلی مستقل از مالکیت زمین 
نه سند مالکیت آب دارند و نه محدوده  برداشت مشخصی، لذا دامنه برداشـت    ها چاهصاحبان . ي داردتر بیشزیرزمینی هم ابهام قانونی 

  .روشن نیست کامال شود می نامناسب آنان که موجب ضرر زدن به سایر مشترکان و مالکان
بـه همـین علـت    . شـوند  بازارهاي آب محلی و جدا از یکدیگر تشکیل مـی  غالبا...) اقلیم و ،توپوگرافی(هاي طبیعی  ویژگی به دلیل

ها بسیار انـدك   و دالل ها واسطه، هم تعداد ییدر بازار آب روستا .ممکن است قیمت آب در روستاهاي مجاور بسیار متفاوت از هم باشد
  .دفترهاي قانونی که معامالت را ثبت کنند خالی است ها یا باشد و هم جاي دستگاه می

داراي شرایطی است که آن را از شرایط بازارهـاي رقابـت کامـل و     ییکه بازار آب، به خصوص آب روستا توان گفت در مجموع می
و تخصـیص آب را بـه آنهـا    توان به طورکامل به بازارهاي موجود متکی بود و امر توزیع  در حال حاضر نه می معهذا .سازد می جامع جدا

  .که از آنها غفلت کرد و از اطالعات پدیده آمده بهره نگرفت سپرد و نه درست است

   ارزش آب-3- 6-1

ارزش از چگونگی تصمیمات مجموعه افراد و اجتماع بـه منظـور تخصـیص     .است ندر اینجا منظور از ارزش آب، ارزش اقتصادي آ
اهمیت زیادي اسـت و در واقـع ابـزار تخصـیص      حایزهاي اقتصادي  يگیر تصمیمآب در استفاده از ارزش . شود میآشکار کمیاب منابع 

  .منابع آب است
و ذخیره آب براي مصارف شـهري و کشـاورزي و صـنعتی، امکـان تولیـد بـرق، پـرورش مـاهی،          تامینعالوه بر  معموالیک سد 

در اثر افزایش سطح زیر کشت، تولید محصـوالت کشـاورزي   اگر  چنین هم .آورد می قایقرانی و خدمات تفریحی در دریاچه سد را فراهم
براي توجیـه اقتصـادي طـرح، ارزش     .، حمل و نقل و بازار رسانی نیز توسعه پیدا خواهد کردغذاییباال رود، به دنبال آن، صنایع تبدیلی 

   .این منافع جانبی یا غیرمستقیم باید محاسبه شده و به ارزش کل منافع مستقیم طرح اضافه شود
ممکن است منفعـت تولیـد بـرق، پـرورش     . گذار نیست ست که منافع جانبی همگی قابل جذب توسط سرمایها نکته قابل توجه این

تولیـد   بـراي تـامین آب کشـاورزي     ماهی و خدمات تفریحی را که در واقع کاالها و خدمات دیگري هستند که در فرایند احـداث سـد  
بـه عـالوه،    .منافع غیرمستقیم سد مانند منافع صنایع جانبی قابل تصـاحب توسـط او نیسـت    عاد، او بتواند تصاحب کند ولی قطشون می

. تواند از این طریق یا از طریق صدور مجوز براي صنایع جانبی درآمـدي بـه دسـت آورد    چون مشروعیت وضع مالیات را نیز ندارد، نمی
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طـرح بـه   ملمـوس  غیرو معـادل منـافع غیرمسـتقیم     معـین، حـداکثر   تواند پس از بررسی هاي الزم در طـرح   می بنابراین، وزارت نیرو
فروختن آب این منافع را جذب نمایـد زیـرا    تر گرانتواند با  گذار نمی روشن است که خود بنگاه سرمایه. گذار یارانه پرداخت نماید سرمایه

  .از قیمت تقاضاي آب حاضر نیست آن را ابتیاع نماید تر بیشهیچ خریداري 
، ایجـاد  جلـوگیري از جریـان سـیل و خسـارت ناشـی از آن     نظیر ( داراي منافع جانبی غیرملموس غالبا وسعه منابع آب تي ها طرح

. باشـند  گیري نمی که قابل اندازه شود میگفته  ها طرحبه طور کلی منافع غیرملموس به آن دسته از مزایاي  .نیز هستند...)  منظره زیبا و
تـوان بـا اسـتفاده از     این منافع را نیز مـی  .اي بازار نیستند و بنابراین تقاضا براي آنها قابل برآورد نیستعلت امر آنست که این مزایا دار

در محاسـبات  همانند منافع ملموس جـانبی آنهـا را   برآورد وبه ..) .و گذاري مشروط ارزش، روش هزینه مسافرت( غیرمستقیمهاي  روش
، بلکـه نصـیب سـاکنان مجـاور و     شـود  مـی گـذار ن  عایـد بنگـاه سـرمایه   نیز این منافع شایان ذکر است که  .لحاظ کردمربوط به ارزش 

  .گردد همسایگان طرح می

  گذاري آب قیمت-4- 6-1

دیـدگاه  . اهمیـت اسـت   حایزگذاري  در بحث قیمت ،هر یک اهداف متفاوتی دارند با توجه به اینکه  تفاوت دیدگاه اقتصادي و مالی
دیدگاه اقتصادي عالوه بر این مـوارد بـه تغییـر     که حالیدر . ها و بازگشت سرمایه توجه دارد هگذاري فقط به پوشش هزین مالی در قیمت

گذاري متناسب، مصرف کنندگان انگیزه الزم بـه   بدون سیستم قیمت. کند نیز توجه می آبرفتار مصرف کنندگان در مواجهه با کمیابی 
خـدمات آبـی بـا تحقـق پوشـش       کننـدگان  عرضـه به طور مشابه اگـر  . هندد ي با ارزش را از دست میها فعالیتمنظور استفاده آب در 

  .ها و بازگشت سرمایه مواجه نشوند، کیفیت این خدمات کاهش خواهد یافت هزینه
 ...)شرایط تولید چند محصول با نسبت ثابـت و ، تحلیل سر به سر، شرایط تولیدات چند محصولی(گذاري  هاي مختلف قیمت روش 

آنچه باید مورد توجه قرار گیرد آن است که در تعیین قیمت تـوافقی  . ه همین گزارش مورد بحث قرار گرفته استبه تفصیل در فصل س
سرمایه پذیر باید با توجه به ویژگی طرح مورد مذاکره، برآوردي از قیمت تمام شده چه از دیدگاه مالی و چه از دیدگاه اقتصـادي داشـته   

  . باشد
هاي زیر بنایی توسعه منـابع آب مـدت زیـادي     از زمان درگیر کردن بخش خصوصی در اجراي طرح که در غالب کشورها از آنجایی

نمونـه  (این تجارب در قالـب بازارهـاي آب    .گذاري در بخش غیر دولتی وجود دارد نگدشته است، لذا تجارب محدودي در زمینه قیمت
  .خصوصی قابل تفکیک است –و مشارکت بخش عمومی ) کشور شیلی
 چنـین  هـم کننـدگان و   ی از کشورها که توانسته اند مالکیت آب را از زمین جدا کنند، قیمت آب با توجـه بـه ویژگـی عرضـه    در برخ

شـود کـه در یـک دوره     به کار گرفته مـی یی ها روش عمومی،  عمدتا –هاي خصوصی  در روش شود، تقاضا کنندگان در بازار تعیین می
گـذار را نیـز    ، سود موردنظر سـرمایه )برداري بهره –گذاري و نگهداري  سرمایه(ها  شش هزینهدراز مدت، قیمت توافق شده، عالوه بر پو

  .نماید تامین می

http://www.pdfediting.com


7 ان  0 ت هاي و رویه یمب قیم ه  ابی ب ستی ب د فقی آ توا

  عمومی -مشارکت خصوصی-5- 6-1

ي دولتی و خصوصی در کنار یکدیگر بـراي یـک مشـارکت بلندمـدت بـه منظـور       ها بخشعمومی گردآمدن  -مشارکت خصوصی
ت خصوصی عمومی دامنه وسیعی از انواع مختلف توافق مشمول ابتکار عمـل بخـش   مشارک .هاي مشترك دوجانبه است تحصیل فایده
  .شود میمالی را شامل  تامینخصوصی در 

  تنظیم بازار -6- 6-1

در  .کنـد  تنظیم بازار زمانی الزم است که مکانیسم بازار کاال یا خدمات به منظور تحقق اهداف اجتماعی به طور کامـل عمـل نمـی   
ف براي مراقبت از نحوه توزیع آثار گسترده آب و حفاظـت از منـافع افـرادي کـه در راه تـامین آب متضـرر        واقع تنظیم بازار از یک طر

در مقابـل تصـمیمات ناشـی از     کننـدگان  عرضـه خـدمات  از  شود و از طرف دیگـر  وارد عمل می) نظیر ساکنین داخل مخزن(گردند  می
  :بخش آب قابل تقسیم به سه دسته است ي تنظیم بازار درها فعالیت. کند می حفاظت تحریکات سیاسی
در سیسـتم  . در اندازه مناسـب اسـت   ها تعرفهبه طور خاص تنظیم اقتصادي در بخش آب بر اطمینان از تعیین شدن : اقتصادي

هـاي   بـه صـورت پوشـش هزینـه     هـا  تعرفـه ، حداقل سـطح  شود میهایی که واقعا براي دستیابی به خدمات پایدار  تالش 
تعریـف  ) یعنی استهالك و یـک سـود عادالنـه بـراي سـرمایه     (يگذار سرمایههاي  گهداري به عالوه هزینهبرداري و ن بهره
ن در بلـوك هـاي   ییمعاف کردن یا تعرفه پا چنین همافزایش تعرفه با تغییر بلوك مصرف و  ،اعمال تعرفه حجمی 1.شود می

.زار براي کارایی و برابري اقتصادي استاز دیگر اقدامات  تنطیم با »بلوك اول« بسیار پایین براي مصارف در
ي سـنگین بـه محـیط    هـا  آلـودگی تنظیم استانداردها براي جلـوگیري از وارد شـدن    ،ابزار اصلی در این زمینه، :زیست محیطی

شایان ذکـر   .است پرداخت هزینه آلودگیاجازه ورود آن به آلوده کننده مشروط بر  ،تر کمي ها آلودگیدر مورد . زیست است
هاي توسـعه در گـرو داشـتن مجـوز محـیط زیسـت اسـت و         که براساس ضوابط سازمان محیط زیست، اجراي طرح است

شـود   چنانچه طرحی بدون مجوز محیط زیست اجرا شود و بعد از اجرا مشخص شود که باعث آلودگی محـیط زیسـت مـی   
را در قمیـت   هـا  آلـودگی زینه  برخـی از  به عبارت دیگر بر اساس قوانین موجود نمی توان ه .گردد مشمول جرایم نقدي می

.تمام شده لحاظ کرد
.کیفیت آب آشامیدنی است تامینمتمرکز بر  غالبادر این زمینه نظارت دولت  :بهداشت عمومی

  گیري نتیجه-2- 6

 و قیمـت ) کـف قیمـت  (، قیمت عرضه گذار پس از دریافت قیمت پیشنهادي سرمایه در فرآیند دستیابی به قیمت توافقی الزم است
ن مورد بـه تنظـیم   آاز قیمت عرضه باشد، وظیفه دولت در  تر کم گذار پبشنهادي سرمایه چنانچه قیمت .معین گردد) سقف قیمت( تقاضا

ارزش آب یـا  (در غیر این صورت الزم اسـت، قیمـت اقتصـادي تقاضـا     . وري الزامات نهادي و قانونی محدود خواهد بودآبازار و فراهم 

                                                  
ریزي کشور موظف است اختالف قیمت  ، سازمان مدیریت و برنامه1386قانون بودجه سال ) 4(تبصره  »ج«نامه اجرایی بند  آیین 5که بر اساس بند  حالی در -1

قیمت آب در محل نیز براساس تعریف، شامل سود سرمایه . پرداخت نمایدتمام شده آب در محل و قیمت فروش آب به مصرف کننده را به شرکت خریدار 
. نمی شود
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شم  ش جه  –فصل  هادها خالصه نتی شن پی ري و  7  گی 1

 گـذار  سـرمایه تقاضا مجاز اسـت بـا   عرضه و بدیهی است، دولت حداکثر به اندازه تفاوت بین دو قیمت  .د گرددبرآور) تمایل به پرداخت
  .داشته باشد) گذاري یا پرداخت یارانه مستقیم تامین بخشی از سرمایه( مشارکت

دوره  طـی  را) ینیي و جـایگز بـردار  بهـره  –ي، نگهـداري  گـذار  سـرمایه ( طـرح  هـاي  هزینهحداقل  قیمتی است که ،عرضهقیمت 
شایان ذکر اسـت کـه بـرآورد    . 1بردار قیمت تقاضا هم برابر است با درصد مشخصی از تمایل به پرداخت بهره .دهدبرداري پوشش  بهره

براي انجـام ایـن مهـم الزم اسـت، روش واحـدي در بـرآورد و       . شود بردار در قالب مطالعات اقتصادي انجام می تمایل به پرداخت بهره
شایان ذکر است که محاسبات ارزش نیازمند اطالعات پایـه ویـژه، زمـان و هزینـه      .مفروضات مورد استفاده وجود داشته باشد چنین هم

 قـانون برنامـه چهـارم    17بند ج مـاده   در مفهوم ارزشدر شرایط فقدان این عوامل باید قیمت متناظر با ارزش بر اساس  .مناسب است
غفتكغف (توسعه  ك ع ٍْ َ ط ُّ حٍ ئ ْـ د ُآٍ    +ف ٌث بٌعٍّ عآتُْـ ض ك ٌ ؤ ة ك ٌت ُّآٍة اٍ ج ك غٍ ذ ك ئ ع ّـ  غ فتكغف تكث ك ع َ ْآٍ محاسـبه   )ُّ

  .گردد در چارچوب مذاکره تعیین می توافقی نهایی نهایتا  قیمت .گردد
   :قیمت توافقی عبارت است از سه گام اصلی در تعیین 

  ).مالی باشد –یک مطالعات تجاري این قیمت علی القاعده باید خروجی (گذار  پیشنهاد قیمت از طرف سرمایه ارائه 
).شامل قیمت عرضه بر اساس مطالعات تحلیل مالی و قیمت تقاضا با توجه به مطالعات تحلیل اقتصادي(بررسی قیمت  

).با توجه به قیمت پیشنهادي و قیمت عرضه و تقاضا (توافق بر سر قیمت 
تـوان از   ، مـی ي آب کشـور هـا  طرحي در گذار سرمایهاجرایی قانون تشویق  هنام آیینو در چارچوب استفاده از  راهنما با به کارگیري این

الزم بـه   .اسـتفاده کـرد  ..) .و ها هزینهمنابع مالی، مدیریت  تامین(ي بخش آب ها چالشهاي بخش خصوصی در حل قسمتی از  توانایی
  . شود میسازوکار بازار ن ذکر است هرگونه مشارکت بخش خصوصی منجر به از بین رفتن وظیفه دولت در قالب تنظیم

  پیشنهادها-3- 6

ي هـا  طـرح گـذاري در   آب، یکی از اسناد پشتیبان در اجراي قانون تشویق سـرمایه  راهنماي اصول ورویه دستیابی به قیمت توافقی
رد هـاي نمونـه مـو    تواند به عنوان یک راهنمـا بـراي طـرح    این سند در حال حاضر میاشاره شد  که قبال همان طوري .آب کشور است

شـایان ذکـر    .امکان بازنویسی و تکامل آن در آینده ایجاد شـود  استفاده قرار گیرد تا  پس از  مشخص شدن نقاط نامعلوم در حین اجرا،
  :شود سازي است که در زیر به آن اشاره می است که اجرایی کردن این راهنما نیازمند پیش نیازها و بستر

سـازي نیـروي    بـه وسـیله ظرفیـت   » ي آب کشـور ها طرحي در گذار سرمایهون تشویق قان نامه آیین اجراییکمیته «تقویت نهاد 
انسانی متخصص شامل اقتصاددانان، مهندسین، مشاوران، حقوق دانـان و سـایر تخصـص هـاي متناسـب، عـالوه بـر آن        

.اعطاي اختیارات کافی براي اجرایی کردن فرایند تعیین قیمت توافقی
وضع قـوانین و مقـررات    چنین همسازي و  سازي، ظرفیت ولی غیرسازه اي از طریق فرهنگتوجه جدي و کافی به مطالعات اص

بـرآورد   ،در شرایط پویا با لحاظ کردن آثار جانبی ملموس و غیـر ملمـوس آب  (این مطالعات  شامل تحلیل اقتصادي  .الزم
.یابی زیست محیطی استمالی و ارز –،  تحلیل مالی، مطالعات تجاري )... و بردار تمایل به پرداخت بهره

                                                  
  .گردد درصد تعیین می 90تا  50گزار و در بازه  این درصد یا سهم بر اساس نظرات سیاست -1
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داراي  ییآب، بـه خصـوص آب روسـتا   که بـازار   یکی از مالك هاي تعیین قیمت توافقی است، اما از آنجایی بازارقیمت آب در 
ي هـا  گـذاري  سرمایهتمهیداتی قانونی یا  ، طبعاسازد می شرایطی است که آن را از شرایط بازارهاي رقابت کامل و جامع جدا

یالت مدیریتی که بتواند ساختار و عملکرد بازارهاي مزبـور را اصـالح و ارتقـاء بخشـد، بایـد در اولویـت       و یا تشک ییزیربنا
.سیاستگذاري قرار گیرند

.گردآوري تجربیات چنین همهاي آموزشی و مشورتی براي اطالع رسانی و  برگزاري کارگاه
.تعیین واحد مسوول در این زمینهو تدوین مقرراتی براي داوري بین مناقصه گران در صورت بروز مشکل 

بـردار   براي استفاده در محاسبات قیمت توافقی نظیر مدل برآورد تمایل به پرداخت بهرهدوست  نرم افزاري کاربر يها مدلتهیه 
.و مدل مالی

بـا توجـه بـه    گفتنـی اسـت،    .گـذاري آب  ي سرمایهها طرحبراي اجراي مذاکره رقابتی در ) راهنما(تسریع در تهیه دستور العمل 
هاي آب وجود یک سازوکار مناقصه اختصاصی در این زمینـه مفیـد خواهـد بـود تـا از       گذاران در طرح حضور معدود سرمایه

.جلوگیري شود) مشتري واحد یا انحصار خرید(بروز پدیده مونو سونی 
و نتایج حاصـل از آن تـا آغـاز مـذاکره بـا      با توجه به اهمیت قیمت سرمایه پذیر در تعیین قیمت توافقی، الزم است، اسناد مربوطه 

  . گذار محرمانه بماند سرمایه
  

http://www.pdfediting.com


1 پیوست7
  ارزیابی اقتصادي نکاتی در مورد

http://www.pdfediting.com


http://www.pdfediting.com


75  در مورد ارزیابی اقتصادي ���җǛ -1پیوست 

  ارزیابی اقتصادي نکاتی در مورد -1ت پیوس

  گذاري در شرایط اطمینان سرمایه -1-1.پ

بـرداري قـرار    یـز در طـول زمـان مـورد بهـره     شوند و ن ي استحصال آب و انتقال آن در طی چند سال ساخته میها طرحبسیاري از 
که ارزش هـر ریـال درآمـد یـا هزینـه نقـد و نسـیه         ییاز آنجا. یابند ها و هم منافع آنها در طی زمان تحقق می لذا هم هزینه. گیرند می

ي متفـاوتی  هـا  سـال که در طـی   ییها و درآمدها یکسان نیست و درآمدهاي حاضر و آینده معادل هم نیستند، باید براي مقایسه هزینه
و  شـود  مـی ي اولیه احـداث آن صـرف   ها سالهاي هر طرح در  دانیم هزینه همان طور که می. را تعیین کرد هایی مالكیابند  تحقق می

بـراي مقایسـه دارد    هـایی  روشارزیابی این اقالم هزینه و درآمد که هم زمان نیستند نیاز به . آید منافع آن پس از تکمیل طرح پدید می
  . تشریح خواهند شد پیوستدر این که 

هاي آبی گرچه استحصال یا انتقال آب است،  اما در مـواردي کـه آب داراي بـازار نباشـد منـافع واقعـی ایـن         به عالوه منافع طرح
هـاي   هاي دیگري براي یافتن قیمت فروش آب یا توجیـه اقتصـادي طـرح    به همین جهت از روش. گذاري قابل محاسبه نیست سرمایه

  . گردند شود که آنها هم تشریح می ور استفاده میمزب
گـذاران   شوند، منافع آنها نیز به تناسب مشارکت باید میـان سـرمایه   با مشارکت دو یا چند شرکت احداث می ها طرحدر مواردي که 

گـذاري   گیـري بـراي سـرمایه    میمبنابراین معیارهاي تص. گذاري دارد با معیارهاي سرمایه ییشیوه تقسیم منافع نیاز به  آشنا. تقسیم شود
  . گیري در شرایط عدم اطمینان تشریح خواهند شد شیوه تصمیم چنین همدر شرایط اطمینان و 

  هاي ارزیابی اقتصادي سنجه -1-1-1.پ

ارزش حـال منـافع خـالص، نسـبت ارزش حـال منـافع بـه        : گذاري سه مورد هستند هاي ارزیابی یک طرح سرمایه ین سنجهتر مهم
  . است آمده و سایر نشریات مربوطه 258ها در نشریه شماره  شیوه محاسبه این شاخص. گذاري و نرخ بازدهی داخلی سرمایه ها هزینه

  مشتركتخصیص هزینه  مساله -2-1-1.پ

با احداث یک سد عالوه بر استحصال آب، برق و خـدمات تفریحـی و امکانـات     مثال ،هاي آب چند منظوره هستند طرحبسیاري از 
کـه   مشـترك هزینـه  از اصول تخصـیص  توان  براي محاسبه هزینه متوسط آب یا برق یا سایر خدمات می. شود میپروري فراهم آبزي 

   :ذیال به آن اشاره شده است، استفاده کرد
ولیـد  براي ت. احداث کرد 3و  2و  1ي درجه ها کانالبراي آبرسانی باید  مثال. تاسیسات اختصاصی براي خود داردهر منظوري   -الف

یا تجهیزات ویژه هر منظور فقط باید بـه همـان منظـور اختصـاص داده      تاسیساتهزینه این . اتور استفاده کردژنر برق باید از
  .شود

در واقع نباید به یک منظور یارانه پرداخت کرد بـه قیمـت   . هزینه هیچ منظوري نباید به منظورهاي دیگر اختصاص داده شود  -ب
  .گرفروختن منظور دی تر گران

، ارائـه  شـود  می تر بیشاگر در واقع هزینه منظوري از منافعش . هزینه اختصاص داد اش فایدهاز  تر بیشبه هیچ منظوري نباید   -ج
  . آن منظور توجیه اقتصادي ندارد

  .شود تر بیشنباید  ییهزینه هیچ محصول مشترکی از هزینه عرضه آن به تنها  -د
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کند و از طرف دیگر به هزینـه   منظور محدود است از یک طرف به منفعتی که ایجاد میحداکثر هزینه قابل تخصیص به یک   - ه
  .جویی صرفهبا رعایت حداکثر  ییارائه آن منظور به تنها

  گذار سود سرمایه -

هـر  سـود  و خود بـه خـود   قیمت تعادلی در بازار مقدار تولید، درآمد و هزینه کل اگر بازار آب ساختاري رقابتی و کامل داشته باشد، 
آبریز، پس از اطمینـان از توجیـه اقتصـادي طـرح،      حوضه هاياما به علت فقدان چنین بازاري در همه مناطق و . دنک بنگاه را تعیین می

همـین  . شـود  میگذار ن چنان که گفته شد منافع غیرمستقیم و غیرملموس طرح عاید سرمایه. گذار باید منظور کرد سودي را براي سرمایه
هـاي   حال با فرض اجراي طـرح تحـت یـک مـدیریت کارآمـد و پیشـگیري از هزینـه       . هاي غیرمستقیم و غیرملموس نهطور است هزی

اگر طرح یک منظوره باشد و جـز آب هـیچ   . گذار پرداخت کرد به سرمایه اي یارانهغیرملموس باید بابت منافع غیرملموس و غیرمستقیم 
نسـبت مبلـغ   . نه ساالنه طرح مبلغی را اضافه کرد و قیمت فروش آب را تعیین کردتوان به معادل هزی محصول دیگري تولید نشود، می
در آغـاز، بـراي تشـویق    . در اقتصـاد باشـد   هـا  گـذاري  سـرمایه مساوي نرخ بـازدهی متوسـط سـایر     مزبور به معادل هزینه ساالنه باید

گـذاران جهـت    در نظر گرفت تا انگیزه کافی براي سرمایه ها يگذار سرمایهگذاران باید این نرخ را باالتر از میانگین بازدهی سایر  سرمایه
  .ورود به بخش آب فراهم شود

  اثر تورم -3-1-1.پ

زیـرا در شـرایط تـورم     .ها استفاده کـرد  ي ثابت براي سنجیدن منافع محصوالت و هزینه نهادهها قیمتهنگام ارزیابی طرح باید از 
 مـثال . ي مختلف با هم قابل مقایسه نخواهنـد بـود  ها سالدر  ها قیمترود و  اقعی باال میها به طور غیرو ، ارزش منافع و هزینهها قیمت

  .مقدار هزار تومان محصول در سال جاري با هزار تومان محصول در سال بعد برابر نخواهد بود
خـدمات تقسـیم    ي اسمی کاالها و خدمات را بر شاخص قیمـت همـان کاالهـا و   ها قیمتي ثابـت، ها قیمتبراي به دست آوردن 

براي کاالهاي مصرفی، کشـاورزي   و مرکز آمار ایران ها را بانک مرکزي این شاخص. به علت تورم خنثی شود ها قیمتکنند تا رشد  می
  .ي ثابت از آنها استفاده کردها قیمتتوان براي محاسبه  کند و می و صنعتی هر سال محاسبه و منتشر می

  نانارزیابی در شرایط عدم اطمی -2-1.پ

تصمیم فقط یک پیامـد داشـته و    که درصورتی. هر تصمیمی از جمله تصمیمات اقتصادي ممکن است یک یا چند پیامد داشته باشد
شخصی براي خرید یک دسـتگاه   مثال. گیري کرده است او در شرایط اطمینان تصمیم ،نده نیز از آن اطالع کامل داشته باشدگیر تصمیم

اگر قرارداد خریدمیان او و فروشنده امضاء شود، خریدار مطمـئن اسـت کـه پـس از پرداخـت      . کند م میساختمان به شکل اقساطی اقدا
اما اگر وي بـا معمـاري قـرار    . اقساط صاحب خانه خواهد شد، زیرا تصمیم به خرید ساختمان به شکل اقساطی فقط همین پیامد را دارد

یکی اینکـه  ، میل آن را فروخته و سود ببرد، تصمیم او حداقل دو پیامد داردداد مشارکت براي ساختن یک ساختمان ببندد، تا پس از تک
احتمال تکمیل ساختمان در مـدت مقـرر    که درصورتی. در مدت پیش بینی شده ساختمان ساخته شود و دیگر این که ناتمام باقی بماند

گذاري براي ساختمان بـا خطـر تکمیـل نشـدن بـه       هسرمای. کند گیري می بداند، در این صورت او در شرایط خطر تصمیم گیر تصمیمرا 
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پـس  . کنـد  گذاري می چنانچه حتی احتمال تکمیل ساختمان یا عدم آن را نیز نداند او در شرایط عدم اطمینان سرمایه. موقع همراه است
باشـد، خطـر    تر بیشتصمیم هر چه تعداد پیامدهاي  طبعا. فرق شرایط خطر با نااطمینانی در معلوم بودن احتمال روي دادن پیامدهاست

  .باشد می تر بیشاتخاذ آن نیز 

  گیري در شرایط نامطمئن معیارهاي تصمیم -1-2-1.پ

فراوانی رویداد یک رخداد یا اتخاذ یک تصمیم، اندازه نسـبی خطـري کـه ممکـن     : انتخاب معیار مناسب به سه عامل بستگی دارد
براساس ایـن   .نماید کند یا استقبال می خطر، به این معنی که از آن اجتناب می در برابر گیر میزان خطر پذیري تصمیماست روي دهد و 

  :گیري در شرایط نامبرده اتخاذ کرد توان معیارهاي زیر را براي تصمیم سه عامل می

  برداري زمان بهرهدوره کاهش  -1-1-2-1.پ

احداث یک قنـات،   مثال. گردد نافع طرح عاید میاست که م اي دورهخطر کاهش دادن طول  مسالهین شکل برخورد با تر سادهشاید 
سـال   40یـا   50براساس این روش مدت جریان منافع قنات را به . تواند بازدهی داشته باشد اگر مرتب الیروبی شود، تا یکصد سال می

کـرد اقـدام بـه احـداث آن      اگر باز هم با در نظر گرفتن منافع پنجاه یا چهل ساله، احداث قنات توجیـه اقتصـادي پیـدا   . دهیم تقلیل می
توانـد   ي مـی تـر  کوتـاه گذار نیاز ندارد که صد سال صبر کند تا طرح او موجه شود بلکه در مدت بسـیار   طبق این روش سرمایه. کنیم می

  .منافع کافی را تحصیل کند
ه عمـر منـافع قنـات بهتـر     در مثال باال معلوم نیست ک. برداري اشکال این روش نبود قاعده اي است براي کاهش دادن زمان بهره

ي حـذف شـده یـا    هـا  سـال به همین جهت کاربرد این روش که ارزش حال منافع . تر کمیا  تر بیشسال تقلیل داده شود یا  50است به
   .گیرد، و بر منافع قابل استحصال در آینده نزدیک استوار است با دقت زیادي همراه نیست آینده دور را نادیده می

  حساسیتتحلیل  -2-1-2-1.پ

گیرند و حساسیت خطر یـا تغییـرات    که براي نیل به هدف طرح با خطر همراه هستند مورد تحلیل قرار می ییدر این روش متغیرها
تعیـین کننـده هـاي     ،هـاي طـرح   جریان منافع و هزینه ،در ارزیابی ارزش هاي منافع خالص طرح مثال. شود میبر هدف طرح سنجیده 

درصـد افـزوده شـود و اثـرات      20تـا   5که جریان هزینه یا ارزش حال آنها از  شود میحساسیت، فرض در روش تحلیل . اصلی هستند
درصـد   20تـا   5برعکس ممکن است جریان منافع یـا ارزش حـال آنهـا از    . شود میافزایش مزبور بر ارزش حال منافع خالص سنجیده 

اهده شد که ارزش حال منـافع خـالص طـرح نسـبت بـه کـاهش       اگر مش. کاسته شود و اثر آن بر ارزش حال منافع خالص بررسی شود
که طرح مورد ارزیـابی کـم خطـر     شود میماند معلوم  ، یعنی همچنان موجه باقی میدهد نمیها حساسیت نشان  منافع یا افزایش هزینه

  .گذاري در طرح با خطر زیادي همراه است که سرمایه شود میبرعکس، در صورت بروز حساسیت روشن . است
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  ارزش منتظره، انحراف معیار و ضریب تغییر -3-1-2-1.پ

هـاي ارزش   کنـد شـاخص   ي خطردار کمک زیـادي مـی  ها طرحگیري اجرا یا عدم اجراي  که براي تصمیم هایی مالكیکی دیگر از 
  :دشون ها به ترتیب در زیر تشریح می این شاخص. منتظره، انحراف معیار و ضریب تغییر است

  )هزار ریال(سود منتظره  محاسبه -1-1.پ جدول

  

مثال دو . پیش از این گفته شد تصمیمی با خطر روبرو است که چند پیامد داشته باشد و احتمال روي دادن هر یک از آنها معلوم باشد
و رکود، در شرایط رونق، عادي . ها بستگی به وضعیت اقتصاد ملی دارد سود این طرح. در نظر بگیرید )1-1.پ(را در جدول  Bو  Aطرح 

برابر است با میانگین موزون سود طرح در سه وضعیت رونق،  Aارزش منتظره سود طرح . باشد سود قابل پیش بینی و احتمال متفاوت می
  برابر است با  Aمثال ارزش منتظره سود طرح . وزن هر مشاهده برابر است با درصد احتمال آن که درحالیعادي و رکود 

  25/0) 600+ ( 50/0) 500+ ( 25/0) 400= ( 150+  250+  100=  500هزار ریال   
  مساوي است با  Bهمین طور ارزش منتظره طرح 

  25/0) 800+ ( 5/0)  500+ (25/0) 200= ( 200+  250+  50=  500هزار ریال 
  .باشد هزار ریال می 500که ارزش منتظره سود هر دو طرح برابر با  شود میمالحظه 

باشـد و دیگـري    به خطر دو طرح مزبور قابل محاسبه است؛ یکی معیار خطر مطلق که انحراف معیار مـی حال دو معیار براي محاس
در یک مجموعه مشاهده ات کـه داراي توزیـع   . شوند این دو معیار به ترتیب در زیر تشریح می. معیار خطر نسبی که ضریب تغییر است

اگـر هـر یـک از    . دادن شدت انحرافات مشاهدات از میـانگین مجموعـه   عادي باشند،  انحراف معیار عبارتست از شاخصی براي نشان

  :آن برابر است باsبنامیم، انحراف معیار  Xو میانگین آنها را Xمشاهدات را در یک مجموعه 

)1(  
n

2
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  اند شدهمحاسبه  )1-1.پ(در جدول  Bو  Aي ها طرحانحراف معیار سود

  Bو  Aهاي  محاسبه انحراف معیار سود طرح  -2- 1.پجدول  

  

ابتدا اختالف یا انحراف هر مشاهده، یعنـی سـود دوران رونـق، عـادي و رکـود، از       Aبراي طرح ) 1(شود که در ستون  مالحظه می
مجذور این انحرافات محاسبه شده و باالخره این ) 2(سپس در ستون . باشد، کسر شده است هزار ریال می 500میانگین منتظره آنها که 

مجموع ارقام . ثبت شده است) 4(گزارش شده ضرب شده و حاصل ضرب در ستون ) 3(رقم در احتمال وقوع هر یک از آنها که در ستون 
ایـن  . شـود  خوانـده مـی   واریـانس  تهاي مجذورات انحراف از ارزش منتظره و احتمال آنهاس که در واقع مجموع حاصلضرب) 4(ستون 

 Bو  Aهـاي   شود که براي طـرح  جذر واریانس، انحراف معیار خوانده می. است  45000و  5000به ترتیب  Bو  Aشاخص براي طرح 
. چنان که گفته شد انحراف معیار، نشان دهنده میزان پراکندگی مشاهدات پیرامون ارزش منتظره اسـت . 13/212و  71/70عبارتست از 

تر با هم  گذاري بیش هاي مختلف اقتصاد، یا پیامدهاي یک تصمیم سرمایه تر باشد، یعنی ارقام سود در وضعیت ر چه این پراکندگی بیشه
. دهد که وضعیت اقتصاد تاثیر شگفتی بر میـزان سـود طـرح دارد    تر است، زیرا نشان می گذاري بیش اختالف داشته باشند، خطر سرمایه

باشد حاکی از تاثیر کم شرایط اقتصاد بر دست یـابی بـه سـود     تر کمگی یا انحرافات مشاهدات از ارزش منتظره برعکس، هر چه پراکند
گرچه داراي ارزش منتظره یکسانی هستند، ولی انحـراف   Bو  Aمثال، دو طرح . باشد گذاري کم می بنابراین خطر سرمایه. منتظره است

  .است Aتر از طرح  بیش Bگذاري طرح  پس خطر سرمایه. ، است71/70یعنی  ،Aتر از آن طرح  بیش B 13/212معیار 
کند، ولی براي مقایسه دو طرح با ارزش منتظره متفاوت مناسب نیسـت، زیـرا    گیري می انحراف معیار، گرچه خطر هر طرح را اندازه

براي فراهم کردن . تر نیست آن بزرگتري از طرح رقیب باشد ضرورتا خطر نسبی  طرحی که داراي ارزش منتظره و انحراف معیار بزرگ
  :امکان مقایسه میان خطر چندین متغیر که داراي واحدهاي مختلف هستند معیار ضریب تغییر را معرفی کرده اند که عبارتست از

)2(  CV
X

s
=  
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هـا   هـزار تومـان و متقـابالً همـین شـاخص      As=11/707یار آن و انحراف مع A 5000  =Xبراي مثال اگر ارزش منتظره طرح 
 شـود  مـی ، مالحظه )1-1.پ(شد، یعنی همان مقادیر قبلی جدول ، هزار تومان باBs=  13/212و  X=  500به ترتیب  Bبراي طرح 

ولی ضریب تغییر آن، که معیاري است براي نشان دادن پراکنـدگی یـا خطـر،    . است Bبیش از سه برابر طرح  Aح که انحراف معیار طر
   :است تر کم Bاز رقم مشابه طرح 

A B
A B

A B

707.11
CV , CV

X 5000 X

s s
= = = = =

هزار تومان
هزار تومان

هزار تومان
  هزار تومان

تغییر که در ایـن  ضریب . باشد می Bاز خطر طرح  تر کمیا خطر آنها،  ،Aبنابراین پراکندگی ارقام سود نسبت به ارزش منتظره طرح 
یک عدد اسـت،   صرفادهد، در واقع شاخص بدون واحد است یعنی  یک واحد ارزش منتظره نشان می ازامثال میزان انحراف معیار را به 

این شـاخص نشـان دهنـده خطـر نسـبی      . شوند چون واحد انحراف معیار و میانگین در صورت و مخرج یکی هستند و با هم حذف می
  .اري استگذ تصمیمات سرمایه

  نرخ تنزیل تعدیل شده متناسب با خطر -

  :مالحظه کردیم، عبارتست از قبالگذاري یک بنگاه چنان که  الگوي ارزشیابی سرمایه

)3(  
n

t
t

t 1

NPV
(1 i)=

P
=

+
å  

نرخ تنزیـل متناسـب بـراي     iسال، و  nي گذار از طول عمر مفید سرمایه tسود یا منافع خالص بنگاه در هر سال  tPدر این رابطه
حـال اگـر   . این ارزشیابی در شرایط اطمینان اسـت . باشد گذاري می ارزش حال منافع خالص سرمایه NPVتبدیل ارزش آتی به حال، و 

عـالوه بـر ایـن    . شود مین سال تبدیل سود هر ساله به ارزش منتظره سود در آ tPگذاري در شرایط توام با خطر صورت گیرد، سرمایه
میزان این تعدیل، یعنی اضـافه نمـودن درصـدي بـه     . الگوي ارزشیابی ممکن است با تعدیل نرخ تنزیل متناسب با خطر نیز تعدیل شود

  .گذار و مبادله بازدهی و خطر براي او بستگی دارد نرخ تنزیل به روحیه سرمایه
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  زدهی و خطرهاي مبادله با منحنی - 1- 1.پنمودار 

براي مثال بـا توجـه   . دهد گذار نشان می هاي مبادله یا بی تفاوتی میان بازدهی و خطر را براي یک سرمایه منحنی) 1-1.پ(نمودار 
0sگذاري مطمـئن بـا    درصد بازدهی مطمئن از یک سرمایه 10گذار میان دریافت  یک سرمایه Rبه منحنی  زدهی و بـا ) Aنقطـه  ( =

sدرصد با خطر متوسط  20 1.5sدرصد و خطر باال  32و بازدهی باالي ) Cنقطه ( 1=   .تفاوت است بی) Dنقطه ( =
گـذاري خطـردار خوانـده     بـراي سـرمایه   1»تعرفـه خطـر  «خطـر  گذاري بدون  گذاري با خطر و سرمایه اختالف بازدهی یک سرمایه

 4بی تفـاوت اسـت،     Bو Aباشد، و میان دو نقطه  می 1 در نمودار Rگذاري که منحنی بی تفاوتی او  براي مثال براي سرمایه. شود می
0.5sگذاري با خطر  تا او اقدام به یک سرمایه) 14-10=4( الزم استدرصد بازدهی اضافه  گـذاري   تعرفه خطر این سرمایه. بنماید =

1.5sبنمایـد،   تـر  بیشگذاري با خطر  براي این که وي اقدام به یک سرمایه چنین هم. درصد است 4 درصـد   22معـادل   اي تعرفـه ، =
  .باشد ش این تعرفه میرمستلزم پذی Rروي منحنی  Dبه نقطه  Aانتقال از نقطه . 32-10=22الزمست، ) Dنقطه (

نشـان داده شـده    ¢Rخطر گریز است توسط منحنی  تر بیشگذار دیگري که  بی تفاوتی براي سرمایه ، منحنیچنین هم 1در نمودار 
0.5sبراي تحمل خطر . است . بـراي او بـی تفـاوت اسـت     Aبـا نقطـه    Eکند، زیرا نقطه  درصد مطالبه می 22معادل  اي تعرفهاو  =

  .خطر گریز است تر کمدهد که  گذاري نشان می مبادله خطر با بازدهی را براي سرمایه ¢¢Rبرعکس منحنی 
  :تواند به شکل زیر نیز نوشته شود می) 3(بنابراین الگوي ارزشیابی بنگاه 

)4(  
n

t
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t 1

R
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tR =ل منفعت خالص طرح در هر ساt  ازn سال عمر طرح  
k =نرخ تنزیل تعدیل شده با خطر  

NVP =ارزش حال منافع خالص طرح  
شـوند و   گـذاران تعیـین مـی    اشکال عمده این روش ارزشیابی اینست که نرخهاي تنزیل شده با خطر به طور ذهنی توسط سـرمایه 

ي کوچـک و تکرارپـذیر مناسـب    هـا  طـرح به همین جهت این شیوه ارزیابی براي . بل مشاهده و تکرارپذیر نیستندبراساس یک رفتار قا
  .باشد که متعاقبا تشریح خواهد شد روش بهتر ارزیابی معادل اطمینان می. باشد می

لیون ریـال و هزینـه   یم 45ه سال و درآمد خالص ساالن 5گذاري در طرحی با عمر مفید  حال فرض کنید بنگاهی تصمیم به سرمایه
  :درصد باشد، خواهیم داشت 20اگر نرخ تنزیل تعدیل شده براي این بنگاه . لیون ریال داردیم 100ثابت اولیه 

5
t

0t
t 1

R
NPV C

(1.20)=
= -å  

5 5

t t
t 1 t 1

45 1
NPV 100 45 100

(1/ 2) (1.2)= =

é ù
= - = -ê ú

ë û
å å  

(2.99)45میلیون ریال 100 34.58= - =  
درصد را بـراي محاسـبات انتخـاب نمایـد، ارزش حـال       32کند و نرخ تنزیل تعدیل شده  اگر بنگاه طرح فوق را بسیار پرخطر تلقی

  :منافع خالص طرح عبارتست از
5 5

t t
t 1 t 1

45 1
NPV 100 100

(1.32) (1 32)= =

é ù
= - = -ê ú

-ë û
å å  

(2.34)45میلیون ریال           100 5.53= - =  
  .کند کاهش پیدا می NPVبدیهی است با افزایش نرخ تنزیل تعدیل شده 

. یابـد  با اضافه کردن نرخ تنزیل تعدیل مـی ) 4-الف(ر روش قبل براي منظور کردن خطر، مخرج الگوي ارزشیابی د :معادل اطمینان
  .شود میدر روش معادل اطمینان نرخ تنزیل و مخرج کسر تغییر نمی کند، برعکس صورت کسر تعدیل 

n
t

t
t 1

R
NPV C

(1 i)=

a
= -

+
å  

Rt   =ارگذاري خطر د جریان منفعت خالص یک سرمایه  
i  =نرخ تنزیل بدون خطر  

a =ضریب تعادل اطمینان  
*

t

t

R

R
  a=  ارزش معادل اطمینان=  

و ارزش مطمـئن   گذار باید مبلغ یا ارزش منتظره اي را که براي او همان مطلوبیت یک مبلـغ  مدیر یا سرمایه :ارزش منتظره با خطر
مقـدار صـفر بـراي    . کنـد  مقدار آن میان صفر و یک تغییر مـی . نسبت این ارزش مطمئن به غیر مطمئن است a .را دارد مشخص کند
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a    به این معنی است که طرح خیلی خطر دارد به طوري که هیچ بـازدهی مـوثري نـدارد: *
t tR R 0= a در مقابـل مقـدار یـک    . =

  .خطر است به این معنی است که طرح از نظر بنگاه بی aبراي
هـاي بـی    منحنی. گذار و میزان خطر گریزي او بستگی دارد رابطه میان ارزش منتظره و معادل اطمینان آن به تابع مطلوبیت سرمایه

بی تفاوت هستند، یعنـی از   Iروي منحنی بی تفاوتی  Bو  Aنقاط  مثال. دهند نشان می 2-الفات او را در نمودار ترجیح IIو  Iتفاوتی 
کنـد بـا مطلوبیـت حاصـل از یـک       ایجـاد مـی   s= 3لیـون ریـال و خطـر   یم 3گذاري بـا ارزش منتظـره   نظر مطلوبیتی که یک سرمایه

که روي یک منحنی بـی تفـاوتی بـاالتر     Dهمین طور نقطه . لیون ریال و بدون خطر برابر استیئن یک مگذاري با ارزش مطم سرمایه
. باشـد  ي مـی تـر  کمو یا خطر  تر بیشارجح است زیرا در قیاس با آنها یا داراي ارزش منتظره  Iقرار دارد بر تمام نقاط واقع روي منحنی 

، یعنـی یـک   شـود  می تر بیشگذار  شود، میل به خطر گریزي سرمایه تر بیشوتی هاي بی تفا هر چه شیب منحنی شود میحال مالحظه 
  .کند ي از ارزش منتظره مبادله میتر بیشواحد خطر را با مبلغ 

Xشیب این خط برابر است با مقدار ارزش منتظره تقسیم بر میزان خطر . را مالحظه کنید CDحال خط  / s    کـه در واقـع عکـس
شـود   تـر  کـم یابد و برعکس هـر چـه    گذاري کاهش می شود خطر نسبی سرمایه تر بیشیعنی هر چه شیب این خط . ریب تغییر استض

و معـادل   CVي مبتنـی بـر ضـریب تغییـر     هـا  انتخـاب با توجه به این موضوع تناقضی میان . شود می تر بیش CVخطر نسبی مزبور یا 
ارجـح   Cبـر   Dانتخاب  که درحالیداراي ضریب تغییر یا خطر نسبی یکسانی هستند،  Cا ی Dانتخاب طرح . آید پیش می CE 1اطمینان

. اسـت  ODاز  تـر  کمکنیم که شیب آن  را رسم کنیم، مشاهده می OBحال اگر شعاع . ي استتر بیشبوده چون داراي معادل اطمینان 
خطـر نسـبی    Bبا هم برابر هستند، پـس انتخـاب    Cو  Dچون ضریب تغییر نقاط . است Dي از نقطه تر بیش CVداراي  Bپس نقطه 

  .تفاوت و معادل اطمینان یکسانی دارند کنیم این دو نقطه با هم بی مشاهده می که درحالیدارد،  Cي از انتخاب تر بیش
ـ       که عدم مطلوبیت خطر یا قبح آن براي سرمایه ییاز آنجا ی بـر  گذاران مختلف متفاوت است، لـذا معیـار معـادل اطمینـان کـه مبتن

یحـات  جتنهـا اشـکال ایـن روش آنسـت کـه تر     . گیري در مواقع خطـر اسـت   گذاران است معیار بهتري براي تصمیم ترجیحات سرمایه
  .نامبردگان قابل مشاهده نیست

 100کنـد کـه داراي هزینـه اولیـه      گذاري در طرحی را بررسـی مـی   حال همان بنگاه سابق را در نظر بگیرید که تصمیم به سرمایه
ملیـون ریـال درآمـد     36اگـر بنگـاه   . باشـد  ملیون ریال براي هر یک از پنچ سال عمر آن مـی  45ن ریال و درآمد خالص منتظره لیویم

  :برابر خواهد بود باaلیون درآمد منتظره تلقی کند، ضریب یم 45مطمئن ساالنه را معادل با 
36

0.8
45

a = =  

  درصد ارزش منافع خالص طرح مساوي است با 10نرخ تنزیل بدون خطر  با کاربرد
n

t
0

tt 1

R
NVP C

(1 i)=

a
= -

+å  

5 5

t
t 1 t 1

0.8(45) 1
NPV 100 39 100

1.10(1.1)= =

é ù
= - = -ê ú

ë û
å å  

NPVمیلیون ریال    36(3.79) 100 36.47= - =  
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  هاي بی تفاوتی ارزش منتظره و خطر منحنی - 2- 1.پ نمودار

، روش معادل اطمینان و نرخ تنزیل تعدیل شـده بـر   ها بنگاهخطر در تصمیمات  ي ارائه شده براي منظور کردنها روشدو روش از 
هـاي بـی تفـاوتی، ترجیحـات      منحنـی . منحنی هاي بی تفاوتی میان خطر و بازدهی طرح یا خطر و ارزش منتظره آن مبتنـی هسـتند  

نـده داراي مطلوبیـت و خطـر بـراي وي     یرگ تصـمیم دهند، یعنی بازدهی براي  گذاري را نسبت به خطر و بازدهی طرح نشان می سرمایه
. نظریه مصرف کننده و نیز تابع تقاضاي او براي کاالها و خدمات مختلف مبتنی بر همین نظریـه مطلوبیـت اسـت   . عدم مطلوبیت دارد

ت به طـور نظـري   گذاري، به ویژه در مواردي که با خطر مواجه اس گیري بنگاه نیز تعمیم داده شده و رفتار سرمایه این نظریه به تصمیم
ي هـا  فعالیـت گـذاري و   ولی در زمینه سرمایه. کاربردهاي زیادي از این نظریه در زمینه بیمه استخراج شده است.توضیح داده شده است

قابل مشاهده و آزمـون ماننـد تقاضـا، کـاربرد آن محـدود       ییمالی به علت قابل مشاهده نبودن تابع مطلوبیت و عدم استخراج رفتارها
  . شود میلک براي کامل بودن بحث به ارائه آن پرداخته معذ. است

اطالعات مربوط بـه ایـن دو طـرح    . گذاري انتخاب کند یکی را براي سرمایه Yو  Xخواهد از میان دو طرح  فرض کنید بنگاهی می
درآمـد خـالص    3ن در سـتو  و  Yو  Xچهار وضعیت درآمدي براي هر دو طرح   2در ستون . نشان داده شده است )3-1.پ(در جدول 

. دهـد  ارزش منتظـره آن را نشـان مـی    5احتمال رخـداد هـر وضـعیت و سـتون      4ستون . قابل انتظار براي هر وضعیت ثبت شده است
 Yلیون ریال است و براساس این مالك بنگاه بایـد طـرح   یم 285و  255به ترتیب  Yو  Xکه ارزش منتظره دو طرح  شود میمالحظه 

  .را انتخاب کند
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  )لیون ریالیم( Yو  Xي ها طرحاطالعات مربوط به  -3-1.پ ولجد

  
  

شـاخص   3شود که با پایین آمدن سطح درآمـد در سـتون    مالحظه می. کند مطلوبیت کل درآمد قابل انتظار را براي بنگاه بازگو می 6ستون 
میلیـون ریـال    250میلیـون ریـال یعنـی معـادل      750به  1000شود وقتی درآمد از  مشاهده می Yدر مورد طرح . یابد مطلوبیت نیز کاهش می

میلیـون   250یعنـی معـادل همـان     500بـه   750اما وقتی درآمد از . یابد واحد تقلیل می 3یعنی  94به  97یابد، شاخص مطلوبیت از  کاهش می
 250د درآمـد را بـراي سـهولت    اگـر هـر واحـ   . یابـد  واحد نقصان مـی  9و معادل  85به  94یابد، شاخص مطلوبیت از  ریال بار دیگر کاهش می

بـه  . دهـد  واحـد تقلیـل مـی    9ولی کاهش واحـد دوم آن را   4بینیم کاهش اولین واحد درآمد شاخص مطلوبیت را  میلیون ریال فرض کنیم، می
بـرعکس، بـا   . کنـد  اي بنگاه افـزایش پیـدا مـی    شود که با از دست دادن واحدهاي پیاپی از درآمد قابل انتظار مطلوبیت کرانه عالوه مشاهده می

ممکـن اسـت بـراي بنگـاه     . اي او نزولی است کند ولی افزایش در مطلوبیت کرانه افزایش درآمد قابل انتظار مطلوبیت کل بنگاه افزایش پیدا می
هـر واحـد    اي اي ثابت باشد، یعنی با افزایش واحدهاي پیاپی درآمد، شاخص مطلوبیت کل باال رود ولی مطلوبیت کرانـه  دیگري مطلوبیت کرانه

. اي به طـور صـعودي افـزایش یابـد     ممکن است براي بنگاه سومی با افزایش درآمد و مطلوبیت کل، مطلوبیت کرانه چنین هم. درآمد ثابت بماند
خطـر   یابـد، بـه ترتیـب بنگـاه     ماند، یا افزایش مـی  کند، ثابت می اي او با افزایش درآمد کاهش پیدا می اصطالحا، به بنگاهی که مطلوبیت کرانه

اي آن بـه شـکل    بنگاه نخست، یعنی خطر گریز، بنگاهی است که بـا افـزایش درآمـد، مطلوبیـت کرانـه     . شود گریز خنثی یا خطر پذیر گفته می
این بنگاه بـراي از دسـت دادن درآمـد،    . یابد او به شکل فزاینده اي نقصان می اي یابد ولی با کاهش درآمد مطلوبیت کرانه اي افزایش می کاهنده

نامنـد چـون از    به همین جهـت او را خطـر گریـز مـی    . کند شود در مقایسه با خوشحالی که از به دست آوردن درآمد پیدا می تر ناراحت می یشب
خطر کاسته شدن درآمدش در مقایسه با بنگاه خنثی که میزان خوشحالی و بدحالی او به خاطر کسب درآمد یا از دست دادن آن یکسـان اسـت   

  .برعکس او، روحیه بنگاه خطرپذیر است. کند میتر اجتناب  بیش
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ي بـه نـرخ   تـر  بیشکه هنگام انتخاب نرخ تنزیل تعدیل شده در شیوه قبلی، یک بنگاه خطر گریز تعرفه  شود میجا روشن  از همین
ـ  شود میروشن  چنین هم. کند تا یک بنگاه خطرپذیر تنزیل اضافه می ک ارزش منتظـره  که معادل اطمینان یک بنگاه خطر گریز براي ی

  .استاز بنگاه خطرپذیر  تر کم
تـوانیم مطلوبیـت    را حساب کـردیم، مـی   Yو  Xطور که ارزش منتظره دو طرح  همان. )3-1.پ(گردیم به مثال جدول  حال باز می

تلـف  ي مخهـا  حالـت مالك اخیر میانگین موزون مطلوبیت کـل حاصـل از درآمـد طـرح در     . منتظره دو طرح مزبور را نیز حساب کنیم
  :وزن مطلوبیت هر حالت برابر با احتمال آنست. باشد می

)5(  
n

i i
t 1

EU P U
=

= å  

i iU ,P در هر یک از ) یا تصمیم(به ترتیب احتمال و شاخص مطلوبیت درآمدn حالت جهان یا شرایط اقتصادي است.  
گـزارش شـده   ) 4(و احتمـال آن در سـتون    6در سـتون   Yو  Xر حالت طـرح  مطلوبیت کل درآمد در هر یک از چها )3- 1.پ(در جدول 

. اسـت  1/42و  7/50به ترتیـب   Yو  Xشود که حجم آن براي طرح  حساب شده و مالحظه می 7مطلوبیت منتظره هر حالت در ستون . است
تـر از همـین    بـیش ) X )7/50منتظـره طـرح   کنیم که مطلوبیت  بود، مالحظه می Xتر از  بیش Yبرخالف مالك ارزش منتظره که براي طرح 

  .گذاري انتخاب خواهد کرد براي سرمایه Yرا به جاي  Xلذا، برطبق این مالك بنگاه طرح . است) Y )1/42شاخص براي طرح 
شـوند، بـه    بسیاري از اوقات تصمیمات در بردارنده خطر به جاي یک مرحلـه در چنـدین مرحلـه گرفتـه مـی      :درخت تصمیم گیري

در نمـوداري رسـم    ها تصمیماگر ترتیب و توالی این . ي مراحل پیشین داردها تصمیمتصمیمات مراحل اخیر بستگی به پیامد  شکلی که
ایـن روش  . شـود  مـی گیـري خوانـده    گیـري، درخـت تصـمیم    کند، به همین جهت این روش تصمیم شود، شکل یک درخت را پیدا می

  .کنیم تشریح می ذیالیک بنگاه براي احداث یک سد ي ها تصمیمگیري را با شرح مراحل پیاپی  تصمیم

  اطالعات مربوط به درآمد خالص حاصل از احداث سد در شرایط مختلف -4-1.پ جدول
  )میلیارد ریال(

)1(  
حجم 

  سد

)2(  
ساخت 

  ها شبکه

)3(  
وضعیت 

  تقاضا

)4(  
  احتمال

)5(  
  هاي جریان درآمد خالص براي سال

)6(  
احتمال 
  مشترك

)7(  
ارزش حال 
  منافع خالص

)8(  
 ارزش
  3  2  1  منتظره

10  
20/0i=  

  
  ناتمام

)7/0(  

  زیاد
  عادي
  کم

4/0  
4/0  
2/0  

6  
4  
3  

6  
5  
4  

5  
4  
2  

28/0  
28/0  
14/0  

06/12  
12/9  
43/6  

53/3  
55/2  
90/0  

  
  تمام

)3/0(  

  
  زیاد

  عادي
  کم

  
4/0  
4/0  
2/0  

  
7  
5  
4  

  
7  
5  
4  

  
7  
5  
4  

  
12/0  
12/0  
06/0  

  
74/14  
53/10  
43/8  

77/1  
26/1  
51/0  
52/10  

6  
14/0 =i

  
  ناتمام

)4/0(  

  زیاد
  عادي
  کم

4/0  
4/0  
2/0  

3  
3  
2  

4  
3  
2  

3  
2  
2  

16/0  
16/0  
08/0  

73/7  
29/6  
64/4  

24/1  
00/1  
37/0  
44/2  
88/1  
75/0  
68/7  

  
  تمام

)6/0  

  زیاد
  عادي
  کم

4/0  
4/0  
2/0  

5  
4  
3  

4  
3  
3  

4  
3  
2  

24/0  
24/0  
12/0  

16/10  
84/7  
29/6  
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هـاي   گذاري اقدام به احداث یک سد بنماید، ایشـان احـداث شـبکه    شاورزان پذیرفته اند که اگر سرمایهفرض کنید در یک منطقه ک
گیرد که اقدام به سـاختن سـد در ایـن منطقـه      گذاري تصمیم می سرمایه. پذیرند مورد نیاز براي انتقال آب از سد را به مزارع خویش می

 6تر احتیـاج بـه    میلیارد ریال و ظرفیت کوچک 10تر نیازمند  یرد که ظرفیت بزرگگ وي دو ظرفیت متفاوت براي سد در نظر می. بنماید
هـاي   اگر او ظرفیت بزرگ را احداث کند، احتمال آن کـه کشـاورزان شـبکه   ) 4-1.پ، جدول 1ستون (گذاري دارد  میلیارد ریال سرمایه

چنانچـه ظرفیـت   . باشـد  درصـد مـی   70ل بـه موقـع آن   درصد است و طبعا احتمال عدم تکمی 30متناسب با آن را به موقع تمام کنند 
سـتون  (باشد  درصد می 40درصد و عدم تکمیل آنها  60هاي الزم  گذار انتخاب کند، احتمال تکمیل به موقع شبکه تر را سرمایه کوچک

منطقـه بسـتگی داشـته     کند که به شرایط اقتصـادي  گذار پیش بینی می قطع نظر از حجم دریاچه سد، تقاضاي کشاورزان را سرمایه). 2
احتمال ایـن سـه وضـعیت    . برحسب شرایط رونق، عادي و رکود اقتصاد منطقه تقاضاي کشاورزان زیاد، متوسط، و کم خواهد بود. باشد

 5کند در سـتون   جریان درآمد خالصی که بنگاه از فروش آب در طی سه سال کسب می. باشد درصد می 20و  40، 40تقاضا به ترتیب 
 گـذار  میلیارد ریالی زیاد است، سرمایه 10از آنجایی که نوسانات جریان ساالنه درآمد براي ظرفیت . گزارش شده است )4-1.پ(جدول 

جریـان درآمـد ظرفیـت کوچـک را بـه خـاطر        که درحالی ،کند درصد است تنزیل می 20آنها را با نرخ تنزیل تعدیل شده براي خطر که 
  انتخاب چه ظرفیتی به نفع بنگاه است که احداث شود؟. نماید درصد تنزیل می 14 رت کمکمی نوسانات جریان درآمد با نرخ 

بـه همـین جهـت    . بستگی دارد و هم به میـزان تقاضـا   ها شبکهکه درآمد هر طرح هم به تکمیل شدن ساختمان  شود میمالحظه 
احتمـال ناتمـام مانـدن شـبکه و     . کنـیم  میو سه وضعیت تقاضا را محاسبه  ها شبکهنخست احتمال اتفاق مشترك هر یک از دو حالت 

همـین  ). 7/0) (4/0= ( 28/0تقاضاي زیاد براي آب به طور مشترك و هم زمان برابر است با حاصلضرب احتمال تک تک آنهـا یعنـی   
مال تـوأم  به همین ترتیب احت. درصد است 28یا ) 7/0) (4/0= ( 28/0طور احتمال ناتمام ماندن شبکه و بروز تقاضاي عادي براي آب 

ایـن احتمـاالت مشـترك بـراي     . باشد درصد می 14یا ) 7/0) (2/0= ( 14/0شدن عدم تکمیل شبکه با وضعیت تقاضاي کم براي آب 
  .اند شدهمحاسبه  6روي دادن هم زمان اتمام یا عدم اتمام شبکه با هر یک از سه حالت تقاضاي آب در ستون 

در ردیف اول جدول براي حالت ناتمـام بـودن شـبکه و     مثال. محاسبه شده است 7ارزش حال منافع خالص ساالنه طرح در ستون 
  بنابراین . میلیارد ریال است 5و  6، 6ي اول، دوم و سوم طرح به ترتیب ها سالکه جریان درآمد طی  شود میتقاضاي زیاد مشاهده 

NPV = + +
+ + +2 3
6 6 5

(1 0/2) (1 0/2) (1 0/2)
  

=میلیارد ریال            + + = + + =
6 6 5 5 4/17 2/89 12/06

1/2 1/44 1/728
  

ي دیگر تقاضا و وضعیت تکمیل شدن یا ناتمام ماندن شـبکه محاسـبه و   ها حالتبه همین ترتیب ارزش حال منافع خالص را براي 
 مـثال ارزش منتظره منافع خالص طرح برابر است با حاصلضرب ارزش حال هر حالـت در احتمـال آن،   . میینما یادداشت می 7در ستون 

  براي ردیف اول 
E(NPV)     ل  میلیارد ریا 0.28(12.06) 3.53= =  

 10(گزینه بـزرگ  ي منتظره براي شش حالت ها ارزشحال با جمع . کنیم ثبت می 8ارقام اخیر مربوط به ارزش منتظره را در ستون 
نه اولیه احداث سـد،  اگر از این رقم هزی. میلیارد ریال 52/10آوریم که برابر است با  ، ارزش منتظره کل آن را به دست می)یمیلیارد ریال

  .میلیارد ریال 52/0با  شود میمیلیارد ریال را کم کنیم ارزش منتظره ارزش حال منافع خالص کل آن برابر  10یعنی 
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ي منتظـره جریـان   هـا  ارزشحاصل جمـع  . دهیم میلیارد ریالی را انجام می 6به همین شکل محاسبات مربوط به طرح سد کوچک 
درصـد   14ي است که براي محاسبات این طرح از نـرخ تنزیـل   آور یادالزم به . میلیارد است 68/7ابر با بر 8منافع خالص آن در ستون 

میلیـارد ریـال    68/1حال اگر هزینه اولیه سد با حجم کم را از آن کسر کنیم، ارزش حال منافع خالص کل آن برابر با . کنیم استفاده می
  .اهد کردسد کوچک را احداث خو ،بنابراین بنگاه. شود می

اولـین  . باشـد  می سازي شبیهرود  گیري در شرایط پیچیده همراه با خطر به کار می روش دیگري که براي تحلیل تصمیم :سازي شبیه
براي مثال، بنگاهی ممکن است بخواهـد  . گیري اقتصادي، مدیریتی و یا فنی است قدم در کاربرد این روش ساختن یک الگوي تصمیم

کـه در   شـود  میطراحی  خانه تصفیهنخست یک الگوي ریاضی بیشینه کننده سود براي این . آب بنماید خانه یهتصفاقدام به ساخت یک 
، هزینه تولیـد،  )آب خام و سایر نهاده هاي سوخت و کار و غیره(و قیمت آن، قیمت نهاده ها ) آب تصفیه شده(آن رابطه میان محصول 

سـپس مقـادیر احتمـالی هـر یـک از متغیرهـاي       . شـود  میمالیات و غیره مشخص  هاي آن، استهالك، درآمد حاصل از فروش و هزینه
توانـد اثـر تغییـر در     با تغییر دادن مقـادیر ورودي بـراي متغیرهـا، بنگـاه مـی     . گردد و سود بنگاه برآورد می شود مینامبرده در الگو وارد 

  .پردازد می »حساسیتتحلیل «از این طریق، بنگاه در واقع به . متغیرها را بر کسب سود بسنجد
سپس مقادیر متغیرها، بـه طـور   . هر متغیر را برآورد کند 1تهیه کننده الگو باید نخست توزیع احتماالت سازي شبیهدر الگوهاي جامع 

کـرار  این فرایند براي دفعات بسیار زیادي ت. تا ارزش حال سود بنگاه را حساب کند شود میتصادفی توسط رایانه انتخاب و در الگو وارد 
تـوان ارزش   با ایـن یافتـه مـی   . تا مآال توزیع احتماالت ارزش حال سود بنگاه به دست آید) بار 1000یا  100گاهی نزدیک به ( شود می

  .منتظره سود و انحراف معیار آن را محاسبه کرد
ه بـه سـختی بـا درخـت     ي بـزرگ کـ  هـا  طرحگیري در مورد  کامل بسیار پر هزینه است و فقط براي تصمیم يها سازي شبیهانجام 

باشد، براي  این که تمـام ارتباطـات    در عوض، این روش بسیار مفید و قابل اتکا می. گیرد گیري قابل تحلیل هستند صورت می تصمیم
  .شود میمیان متغیرها تصریح شده و هم زمان سنجیده 

  ي تحلیل ریسکها روشهاي عملی  محدودیت -2-2-1.پ

چنـدان شـایع    هـا  روشها، در عمل کـاربرد ایـن    هاي تحصیالت تکمیلی دانشگاه خطر در دورهعلیرغم شهرت و محبوبیت تحلیل 
  .برخی از دالیل این موضوع به شرح ذیل است. نیست

نده از تابع توزیع احتماالت متغیرها با اطالعات قبلـی و یـا بـا تجربـه خـود      گیر تصمیمکه  شود میفرض  ها تحلیلنخست، در این 
گرچـه ممکـن   . نیـافتنی اسـت  دسـت  توزیع احتماالت متغیرهاي تصمیم نـامعلوم و   معموالرض غیرواقعی است زیرا این ف. آگاهی دارد

  .توانند آنها را به شکل رسمی بیان کنند است در ذهن مدیران، این توابع توزیع وجود داشته باشد ولی به ندرت ایشان می
تـا   100اي کـه تکـرار    الگـوي بـزرگ و پیچیـده   . نیز بدان اشاره شد قباله اي است ک هاي رایانه سازي دوم، هزینه بسیار زیاد شبیه

هـاي   کند، به ویژه زمانی کـه بخـواهیم آثـار سیاسـت     بار محاسبه براي ورود هر متغیر الزمست، زمان زیادي را از رایانه اخذ می 1000
  .ي متفاوت را نیز بسنجیمها فرضمختلف و 

                                                  
1- Probabitity Distribution.
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تعـداد  . شـود  گذاري واقع می هاي سرمایه خطر به سختی مورد پذیرش مدیران شرکت مشکل سوم اینست که الگوي رسمی تحلیل
هـا را تشـکیل    مدیرانی که با توابع توزیع احتمال، متغیرهاي تصادفی و انحراف معیار آشنا باشند نسبت کمی از جامعه مـدیران شـرکت  

  .دهند می

  گیري در موارد نااطمینانی هاي تصمیم شیوه -3-2-1.پ

نـده در شـرایط نااطمینـانی بـه سـر      گیر تصمیمکه گفته شد، هنگامی که احتماالت پیادمدهاي یک تصمیم معلوم نباشد،  طور همان
هاي اتخاذ تصمیم در این شرایط روشن شود فرض کنید بنگـاهی سـه راهبـرد مختلـف بـراي انجـام یـک         براي این که شیوه. برد می

از سوي دیگر هر راهبرد داراي سـه پیامـد   . اند شدهنشان داده  3Aو  2Aو  1Aبا  )5-1.پ(این سه راهبرد در جدول . گذاري دارد سرمایه
  .احتمال رویداد این سه پیامد نامعلوم است. اند شدهدر همان جدول مشخص  3Oو  2Oو  1O باشد که با یا سود می

ماتریس افزایش در سـود بنگـاه را نشـان    این  اجزا. نشان داده شده است )5-1.پ(ماتریس بازده یا دریافت خالص بنگاه در جدول 
  گذاري را باید انتخاب کند؟ حال باید تعیین کرد بنگاه کدام راهبرد سرمایه. دهند که ناشی از هر پیامد و راهبرد اتخاذ شده است می

  . کنیم گیري اتخاذ کنند تشریح می توانند براي تصمیم می ها بنگاهدر این بخش پنج قاعده را که 

  لیون ریالیماتریس بازده به م  -5-1.پ جدول

  پیامدها
  1O2O3O  ها شیوه

1A

2A

3A  

12  
36  
3-  

6-  
12  
60  

24  
48  
30  

  قاعده بیز -

اگر هیچ اطالعی از احتماالت رویداد پیامدهاي یک تصمیم در آینده نداشته باشیم، طبق این قاعده باید یک احتمال مساوي بـراي  
به هر یک از سـه پیامـد هـر راهبـرد احتمـال       )5-1.پ(در مثال جدول . اهبرد را حساب کنیمپیامدها فرض کنیم و ارزش منتظره هر ر

  :دراین صورت سود منتظره هر راهبرد برابر است با. دهیم اختصاص می%30حدود 

1میلیون ریال         
1 1 1

E( ) (12) ( 6) (24) 10
3 3 3

p = + - + =  

1
1 1 1

E( ) (36) (12) (48) 32
3 3 3

p = + + =  

3
1 1 1

E( ) ( 3) (60) (30) 29
3 3 3

p = - + + =  

چنـدي را در بـردارد کـه     هاي بیز اشکالروش . کند ي دارد انتخاب میتر بیشقاعده بیز، بنگاه راهبرد دوم را که سود منتظره  طبق
پیامـد باشـد و بنگـاه     nاگر در واقع تصمیم داراي . نمی دانند احتمال کدام پیامدها با هم برابر هستند ها بنگاهین آنها اینست که تر مهم

پیامـد اسـت و    10فـرض کنیـد تصـمیم داراي    . قرار خواهد گرفت mتعداد  تاثیرگاهی داشته باشد، تصمیم او تحت پیامد آ  mفقط از 
اگـر از   کـه  درصـورتی دهـد،   را به هر پیامد اختصاص می %20در این صورت وي احتمال . تاي آنها آگاهی دارد 5نده فقط از گیر تصمیم
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گرفـت، بـه ایـن     همان اشکاالتی که به روش ارزش منتظـره تعلـق مـی    چنین هم. کرد یرا اختیار م %10همه پیامدها مطلع بود احتمال
  .گیرد روش نیز که مبتنی بر آنست تعلق می

  1قاعده بیشین کمین -

نده بدترین پیامـد را، یعنـی   گیر تصمیمبراي هر امکان یا راهبرد، . گیري است این روش یک برخورد خیلی محافظه کارانه با تصمیم
  .ین سود باشدتر بیشکند که داراي  سپس وي از میان راهبردهاي اخیر گزینه اي را انتخاب می. گیرد ود را در نظر میس ینتر کم

از دو  2Aسـود حـداقل راهبـرد    . هسـتند  -3، و 3A 6-، 12 و 1A، 2Aین پیامد مربوط بـه راهبردهـاي   تر کم )5-1.پ(در جدول 
  .کند را اختیار می 2Aبق معیار بیشین بنگاه راهبرد بنابراین، ط. است تر بیش 3Aو  1Aراهبرد دیگر 

  2قاعده بیشین بیشین -

ي خوشـبین  هـا  روحیـه ي محافظه کار جـذابیت دارد، قاعـده بیشـین بیشـین بـراي      ها روحیهبرعکس قاعده بیشین کمین که براي 
  . بینند نیمه پر لیوان آب را می صرفامناسبت دارد که 

 )5- 1. پ(طبـق جـدول   . کند ترین پیامد است انتخاب می یامد هر راهبرد نگریسته و آن را که داراي بیشترین پ در این روش بنگاه بر بیش
گیـر اصـالً توجـه نمـی      تصـمیم . کند را گزینش می 3Aلذا او راهبرد . باشد می 60و  48 ،24به ترتیب  3Aو  1A، 2Aباالترین پیامد راهبردهاي 

  .میلیون ریال را نیز به دست آورد 3یا زیان  30میلیون ریال او ممکن است سود  60ري به جاي گذا کند که با انتخاب این راهبرد سرمایه
پیامـد هـر اسـتراتژي دارنـد و از سـایر پیامـدها        ترین جذابهمان طور که گفته شد این روش با روحیه قماربازان که فقط چشم به 

  .کنند سازگاري دارد چشم پوشی می

  قاعده هور ویکس -

بایـد میـانگین مـوزونی از     گیر تصمیمبرطبق قاعده او . روشی میانه از بین دو روش افراطی پیشین پیشنهاد کرده استهور ویکس 
. ین میانگین موزون پیامدها باشـد انتخـاب کنـد   تر بیشسپس راهبردي که داراي . ین پیامد هر راهبرد را محاسبه کندتر کمین و تر بیش

ارزیـابی  . کنـیم  را انتخاب می% 60حدود و براي پیامدهاي حداکثر وزن % 30حدود) احتمال(زن فرض کنید ما براي پیامدهاي حداقل و
  .سه راهبرد، در این صورت، به شکل زیر خواهد بود

1میلیون ریال            
1 2

A ( 6) (24) 14
3 3

= - + =  

2
1 2

A (12) (48) 38
3 3

= + =  

3
2

A ( 3) (60) 39
3 3

1
= - + =  

نده محافظه کارتر یا ترسـوتر باشـد، بـراي بـدترین     گیر تصمیمالبته اگر . کند را انتخاب می 3Aبنگاه راهبرد طبق معیار هور ویکس، 
  .انتخاب خواهد شد 2Aدر این صورت راهبرد . را اختصاص دهد % 60ممکن است وزن % 30حالت به جاي 
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را کـه بهتـرین یـا بـدترین      یییداد پیامـدها اشکال روش هور ویکس اینست که همانند دو روش بیشین کمین و بیشین بیشین، رو
  .دهد نمیو هیچ وزنی به آنها اختصاص  گیرد مینیستند در نظر ن

  1قاعده کمین بیشین -

تـوان   مـی  )5-1.پ(بر ایـن اسـاس، از مـاتریس بـازده جـدول      . نده توجه داردگیر تصمیماین قاعده به هزینه فرصت انتخاب غلط 
 jو سـتون   iرقـم موجـود در ردیـف    . شـوند  ماتریس اخیر بدین شکل محاسبه مـی  اجزا. یه کردرا ته )6-1.پ(ماتریس خسران جدول 

را  2Aراهبـرد   گیـر  تصـمیم براي مثـال، اگـر   . روي داده باشد jاست هنگامی که پیامد i ماتریس خسران هزینه فرصت انتخاب راهبرد 
لیـون ریـال کـه    یم 12زیـرا اخـتالف بـین     .دهـد  یال از دست میلیون ریم 24و  1اتفاق بیفتد، در این صورت  1Oانتخاب کند و پیامد 

لیـون  یم 36-24=  12بـه دسـت آورد،    2Aتوانست با انتخاب راهبـرد   لیون ریال که او مییم 36کند و  دریافت می عمالنده گیر تصمیم
اهبرد قابل گزینش است، اگـر پیامـد   بهترین ر 2Aباشد، زیرا  برابر صفر می 1و ستون  2توجه کنید که رقم مربوط به ردیف . ریال است

1O شوند به همین شکل محاسبه می )6-1.پ(سایر ارقام جدول . اتفاق بیفتد.  
نـده قاعـده   گیر تصمیمبراي این منظور، . باشد هاي فرصت زیاد می در برابر هزینه گیر تصمیمحکمت زیربناي این روش محافظت از 

 )6-1.پ(در جـدول   (*) ین خسارت ممکن در هر ردیف با عالمتتر بیش. آورد در می کمین بیشین را در مورد ماتریس خسران به اجرا
روشن است که ایـن شـیوه انتخـاب باعـث     . شود میین خسارت است انتخاب تر کماز میان آنها راهبردي که داراي . اند شده هنشان داد

  .ین هزینه را دارد گزینش شودتر کم، آن شقی که هاي فرصت هستند ین هزینهتر بیشکه داراي  هایی انتخابکه از میان  شود می
از اشـکالی کـه    ،که این روش نیز بر ارقام بیشینه هزینه فرصت متکی است و نسبت به سایر پیامـدها بـی عنایـت اسـت     ییاز آنجا

  .باشد میي بیشین کمین، بیشین بیشین و هور ویکس است آزاد نها روشمتوجه 

  ماتریس خسران -6-1.پ جدول

  پیامدها
  1O2O3O  ها شیوه

1A

2A

3A  

24  
0  

*39  

*66  
*48  

0  

24  
0  
18  
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95  عمومی -بندي انواع مشارکت خصوصی  دسته -2پیوست 

ه -2پیوست  ي دست د ع مشارکت خصوصی  بن ا   عمومی -انو

  کلیات -1-2.پ

) 1-2.پ(دول در جـ  .کـدام نیـز داراي مزایـا و معـایبی مـی باشـند       ي مختلفی دارد که هرها عمومی روش –مشارکت خصوصی 
  .هاي خاص هر روش آمده است به همراه ویژگی 1PPPاز مشخصات ده روش مختلف   اي خالصه

  عمومی-انواع مشارکت خصوصی -1-2.پجدول 
انواع مشارکت 

  معایب  مزایا  موارد کاربرد  ها ویژگیعمومی- خصوصی

ــره-1 ــرداري و بهـ  ـب
  داري نگه

Operation and 
Maintenance

صوصـی  بخش دولتی با بخـش خ 
بـرداري ونگـه داري از    براي بهره

امکانات متعلق به بخـش دولتـی   
  .قرارداد می بندد

دامنه وسـیعی از خـدمات زیـر    
بنایی از جمله پروژه هاي آبـی  
وفاضالب، نگه داري از پارکها، 
میادین ورزشی ودیگر امکانات 

  مربوط به سرگرمی وتفریحات

بهبود بالقوه در کیفیت و کـارایی  -
  خدمات

  ها ه هزینهذخیر-
  انعطاف پذیري ساختار قراردادها -
  تفویض مالکیت به بخش دولتی-

امکان وجود توافقات جمعی مانع  -
  از انعقاد قرارداد با بخش خصوصی

هزینه دوباره تنظـیم قـرارداد بـا    -
پیمانکار جدید در صورت کوتـاهی  

  بخش خصوصی
کاهش کنتـرل بخـش دولتـی و    -

ــخ ــایی پاس ــاهش توان ــه  ک ــویی ب گ
  رات تقاضاي بخش عمومیتغیی

  ساخت-طراحی-2
Design-Build

بخش دولتی با بخـش خصوصـی   
براي طراحی و سـاخت امکانـات   
منطبق بـا اسـتانداردهاي دولتـی    

به محض تکمیل . قرارداد می بندد
پروژه، دولت مالکیت را از آن خود 

بـرداري از   یت بهرهمسوولکرده و 
  .گیرد امکانات را برعهده می

ومی وزیر بنایی پروژه هاي عم
  هاي آبی از جمله پروژه

ــش   - ــات بخ ــه تجربی ــتیابی ب دس
  خصوصی

ــوآوري   - ــراي ن ــت ب ــاد فرص ایج
  وذخیره هزینه

  انعطاف پذیري   خدمات -
ــزایش   - ــراي اف ــت ب ــاد فرص ایج

  کارایی ساخت
  کاهش زمان ساخت-
  انتقال ریسک به بخش خصوصی-
  کاهش مطالبات ساخت -

ــک - ــدرت مال ــاهش ق ــش (ک بخ
  )دولتی

ها در جهـت ارائـه    ایش هزینهافز-
  هاي مناسب طرح

  پیچیدگی فرایند قرارداد-
ــرمایه  - ــر کـم هزینـه س ــه  ت وهزین

  برداري باالي بهره

برداري جـامع   بهره-3
  و ویژه

Turnkey 
Operation

بخش دولتی پروژه هـا را تـامین   
مالی کرده،  بخـش خصوصـی را   
ــاخت    ــی و ســ ــراي طراحــ بــ

 برداري از امکانات در زمـان  وبهره
اهـداف  . کند مشخص تشویق می

توســط بخــش دولتــی تعیــین    
  .شود می

این شکل از توافق بخش دولتـی  
وخصوصی زمانی قابل اجرا است 
که بخـش دولتـی داراي منـافع    
زیادي در  پروژه است، اما منـافع  

گـذاري بخـش    خود را در سرمایه
 خصوصـــــی در ســـــاخت و  

  .کند برداري جستجو می بهره

سـاخت  انتقال ریسک مربوط بـه  -
  پروژه به بخش خصوصی

تسریع در تکمیل پروژه با استفاده -
  هاي طراحی وساخت از تکنیک

بهبود بالقوه در کیفیت و کـارایی  -
  خدمات

  کاهش اختیار بخش عمومی-
ــاختها     - ــه نـوع زیـر س بـا توجـه ب

ریسک تامین مالی وجـود خواهـد   
  داشت

هـاي مربـوط بـه     افزایش هزینه-
دوره  برداري در پایان طراحی وبهره

  قرارداد

ــل  -4 ــش کامـ پوشـ
  ها هزینه

Wrap Around 
Addition

بخش خصوصی خدمات  اضـافی  
را ) به منظور بهبود ساختار طـرح (

جهت الحاق به امکانـات موجـود   
. تامین مـالی کـرده و مـی سـازد    

ــی   ــش خصوص ــت، بخ ممکـن اس
برداري از این خـدمات را در   بهره

ــه    ــانی ک ــا زم ــین و ی ــدت مع م
گذاري پوشـش   هاي سرمایه هزینه

گذار   یابد و سود منطقی به سرمایه
ــته     بازگشـت کنـد، در اختیـار داش

  .باشد

خدمات عمومی و زیر بنایی از 
  هاي آبی جمله پروژه

بخش دولتی موظـف بـه تـامین    -
سرمایه براي پیشرفت وتوسعه طرح 

  .باشد نمی
ریسک در بخش خصوصی بـاقی  -

  .می ماند
ــات -  ــی از تجربی ــش دولت ــافع بخ من

  برداري طرح وصی در بهرهبخش خص
هاي سـاخت وسـود    شامل هزینه -

  .قابل قبول است
تسریع در تکمیل پروژه با استفاده -

  هاي طراحی وساخت از تکنیک
  پذیري خدمات انعطاف -
  کاهش زمان ساخت-

  پیچیدگی فرایند قرارداد -
امکان ایجاد بروز مشـکالتی در   -

نتیجه لحاظ نشدن بهبود امکانات 
  در قرارداد

  کاهش کنترل -
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  عمومی-انواع مشارکت خصوصی -1-2.جدول پادامه 
انواع مشارکت 

  معایب  مزایا  موارد کاربرد  ها ویژگیعمومی-خصوصی

  خرید-اجاره-5
Lease-Purchase

بخش دولتی براي ساخت وتـامین  
مـالی پـروژه بـا بخـش خصوصـی      

 کـه  آنپـس از  . قرارداد مـی بنـدد  
مالکیت بـه بخـش دولتـی انتقـال     

افت، بخش خصوصی امکانـات را  ی
براي مدت زمان معین بـه بخـش   

این رویکـرد  . دولتی اجاره می دهد
کـه دولـت بـه     ،زمانی مفید اسـت 

خدمات وتسهیالت جدیدي نیاز دارد،  
  .اما قادر به تامین مالی آن نیست

ــی  ــراي دارای ــاي  ب ه
ــد   ــرمایه اي ماننـ سـ

ــاختمان ــ ــ ــا  س ــ ــ ه
پـروژه  –آالت  وماشین

هاي آبی و تجهیـزات  
ــ ــتفاده کـ امپیوتر اسـ
  .شود می

  فرصت نو آوري–بهبود کارایی ساخت -
از  تر کمممکن است، پرداختی براي اجاره -

  .هاي بدهی باشد هزینه
بـرداري بـه توسـعه     بهـره   انتقال ریسـک -

  دهندگان بخش خصوصی
بهبود شرایط دسترسی به خـدمات بـراي   -

  تر کمشهروندان با هزینه 

کاهش کنتـرل بخـش دولتـی در    
  ه هاي زیربناییپروژ

ــازي -6 ــی س خصوص
  موقت

Temporary 
Privatization

مالکیت بخش عمومی براي مـدت  
زمان مشخص شده در قرارداد بـه  
بخش خصوصی به منظـور توسـعه   

در ایـن  . شـود  امکانات واگذار مـی 
ــرمایه ــی  روش سـ ــذار خصوصـ گـ

ــه  ــش هزیـن ــاي  خواهــان پوشـ هـ
گذاري وبازگشت قابل قبول  سرمایه

  .سرمایه است

ــتفاده در  قا ــ بـــل اس
هاي زیربنایی  از  پروژه

  هاي آبی جمله پروژه

بـرداري از   بهبود کـارایی سـاخت و بهـره   -
  امکانات توسط بخش خصوصی

دستیابی به سرمایه بخش خصوصی جهت -
بـرداري   گذاري براي ساخت و بهـره  سرمایه

  پروژه
برداري در بخـش خصوصـی    ریسک بهره-

  .باقی می ماند
ی توانـد منجـر بـه    انتقال یک دارایی مـ  -

  .برداري دولت شود کاهش هزینه بهره

  کاهش کنترل بخش دولتی-
قراردادها باید با دقت بسیار جهـت  - 

  .دستیابی به نتایج آتی تنظیم شود
ــتخدام   - ــال کــارگران از اس انتق

بخش دولتی به اسـتخدام بخـش   
  خصوصی و مشکالت تبعی

ممکن است بهـاي اسـتفاده از    -
ــش   ــت بخ ــت مالکی ــدمات تح خ
خصوصی بیش از مالکیت دولتـی  

  .تعیین شود
مشکل انعقاد قرارداد جدیـد در   -

صورت ورشکستگی یا کوتاهی در 
ــش  ــرف بخ ــرارداد از ط ــراي ق اج

  خصوصی

ــعه-اجــاره -7 -توسـ
  برداري بهره

ــد ــ ــعه-خری ــ -توس
  برداري بهره

Lease-Develop-
Operation یا 
Buy-Develop-
Operation

ــات را از    ــی امکان ــش خصوص بخ
کنـد، آن را   ره یا خرید میدولت اجا

بـرداري   گسترش داده و از آن بهره
ــد ــی نمای ــی در . م ــش خصوص بخ

کند کـه   گذاري می مواردي سرمایه
برداري منـدرج در   مدت زمان بهره

هـاي   قرارداد امکان پوشش هزینـه 
سرمایه اي و بازگشـت سـرمایه را   

  .براي وي فراهم سازد

تـر زیـر سـاختها     بیش
ــومی از  ــدمات عم وخ

  هاي آبی پروژهجمله 

اگر بخش خصوصی امکانات را خریداري -
کند، ریزش نقدي قابل تـوجهی در بخـش   

  .دولتی اتفاق می افتد
بخش دولتی موظـف بـه تـامین سـرمایه     -

  .باشد ها نمی براي پیشرفت طرح
منافع بخـش دولتـی از تجربیـات بخـش     -

  خصوصی در اجراي پروژه ها
ریسک تامین مالی در بخـش خصوصـی    -

  .ماند یباقی م
ممکن اسـت، منجـر بـه بهبـود کیفیـت       -

  .خدمات براي استفاده کنندگان شود
ــتفاده از - ــا اس ــروژه ب ــل پ ــریع در تکمی تس

  هاي طراحی وساخت تکنیک
  انعطاف پذیري خدمات -
  ایجاد فرصت براي افزایش کارایی ساخت - 
  کاهش زمان اجراي پروژه-

ــذاري  مشــکل بــودن ارزش  - گـ
  ارهها براي فروش واج دارایی

احتمال شکست بخش خصوصی -
  در اجراي طرح

  کاهش کنترل بخش دولتی-
موضوعات مربـوط بـه خریـد و     -

هاي سرمایه اي که  فروش دارایی
اي براي تامین مالی  امتیازات ویژه

  .داشته اند
امکان بروز مشکالت در نتیجه  -

لحاظ نشدن ملزومات توسعه آتی 
  طرح در قرارداد

ــاخت-8 ــال-س -انتق
  اجرا

Build-Transfer-
Operate

دولت بـا بخـش خصوصـی بـراي     
ــروژه ــاخت پ ــالی و س ــامین م ــا  ت ه

قرارداد می بندد، به محـض اتمـام   
کار بخش خصوصی مالکیت را بـه  

بخش . کند بخش دولتی واگذار می
ــی  امکانــات را بــه شــکل     دولت
بلندمدت به بخش خصوصی اجاره 

بدین ترتیب ایـن بخـش   . می دهد
ــش   ــراي پوشـ ــافی ـب فرصــت کـ

گــذاري و   هــاي ســرمایه  زینــهه
  .بازگشت سرمایه را خواهد داشت

هاي زیربنـایی از   طرح
  هاي آبی جمله پروژه

منافع بخش عمـومی ناشـی از تجربیـات    -
  بخش خصوصی در اجراي پروژه ها

بخش دولتی اختیارات خـود را مبنـی بـر    -
  کند کنترل خدمات حفظ می

اختیار لغو قرارداد در صورتی که خـدمات  -
استاندارد موردنظر نرسیده باشد، در به سطح 

  .اختیار دولت قرار دارد
هاي مربوط به طراحی و ساخت  ذخیره هزینه - 

  برداري در بلندمدت هاي بهره و همین طور هزینه
  .ماند مالکیت در اختیار بخش دولتی باقی می- 
هاي  محدودیت BOTدر مقایسه با مدل  -

  .تري دارد قانونی کم

ــل در ز - ــکالت محتم ــه مش مین
ــی در   ــش خصوص ــایگزینی بخ ج
صورت ورشکستگی و کوتاهی در 

  اجرا
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  عمومی-انواع مشارکت خصوصی -1-2.جدول پادامه 

انواع مشارکت 
  معایب  مزایا  موارد کاربرد  ها ویژگیعمومی- خصوصی

ــاخت-9 ــرا-سـ -اجـ
  انتقال

Build-Own-
Operate-
Transfer

بخش خصوصی امتیـاز انحصـاري   
ــراي  ــرمایهب ــذار س ــاختگ  ي، س

ي و نگهداري و مدیریت بردار بهرهو
پـروژه و جمـع آوري صورتحسـاب    
استفاده کنندگان را در زمان ثابـت  
به دست می آورد ودر زمان  پایان 
امتیازات عنوان خدمات به خدمات 

  .عمومی تغییر می یابد

خدمات عمومی وزیـر  
بنــــایی از جملــــه   

  هاي آبی پروژه

ي خصوصـی بـه   گـذار  سرمایهافزایش -
ابع مــالی طــرح، شــامل   عنــوان منــ 

  اي هاي سرمایه هزینه
ــه   - ــر پای ــدمات ب ــه خ ــان از ارائ اطمین

  هاي طول عمر هزینه
  تقسیم ریسک با بخش خصوصی-
دستیابی به تجربیات بخش خصوصـی  -

ها در نتیجـه   در اجراي پروژه ها، نوآوري
  ها ذخیره هزینه

ــراي    - ــی ب ــش خصوص ــه بخ ــازه ب اج
 ي براي مـدت زمـان از پـیش   بردار بهره

  تعیین شده
تمام مشکالت شروع پروژه در بخش  -

  .خصوصی وجود دارد

ــه   - ــل در زمیـن ــکالت محتمـ مشـ
جایگزینی بخش خصوصی در صورت 

  ورشکستگی و کوتاهی در اجرا
  کاهش کنترل دولتی-
قرارداد اولیه باید به نحو مناسبی به  -

  .منظور نتایج بهتر آتی تنظیم گردد
  

  اجرا- ساخت-10
Build-Own-
Operate

یت اجراي مسوولدولت مالکیت و
طرح را به بخش خصوصی منتقل 

مالی  تامینو این بخش  کند می
ي را بر بردار بهرهساخت و–پروژه 
  .گیرد میعهده 

خدمات عمومی وزیر 
بنایی از جمله 

  هاي آبی پروژه

بخش دولتی هیچ گونه دخالتی در -
  ندارد ها طرحي از بردار بهره

دولتی مورد مالی از طریق بخش  تامین-
  باشد مینیاز ن

ارائه مناسب خدمات توسط بخش -
  خصوصی

بخش دولتی هیچ گونه مکانیسمی -
براي تنظیم بازار ندارد مگر موارد 

  ویژه
  

  )1999(وزارت امور شهري بریتیش کلمبیا : منبع
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101  گذاري آب در دنیا هاي قیمت نمونه - 3پیوست  

ه -3پیوست  مون مت ن ي قی نیا ها ب در د ي آ ار ذ   گ

  گذاري دولتی آب در دنیا هاي قیمت نمونه -1-3. پ

  1کشورهاي اتحادیه اروپا -1-1-3.پ

معهـذا سـاختار تعرفـه بـه       .گیـرد  هاي زیست محیطی صـورت مـی   برداري از منابع آب براساس اولویت در کشورهاي اروپایی بهره
مصـرف آب در سـه بخـش عمـده      .یابـد  ي اقتصـادي پوشـش  هـا  بخـش هاي خدمات آب در هریک از  شکلی طراحی شده که هزینه

  :شود میگذاري آب به موارد زیر توجه  در این کشورها  در مورد قیمت. یردگ مسکونی، صنعتی، کشاورزي مورد توجه قرار می
  .شود میهاي سطحی و زیر زمینی گرفته  پولی که جهت تصفیه آب: هزینه تصفیه آب

.شود میهاي مختلف مصرف کنندگان مربوط  ههاي حجمی مختلف که به گرو نسبت: ها هزینه گروه
.شود میهاي فاضالب محاسبه  هزینه تخلیه مستقیم آب که براساس کیفیت و کمیت کانال: هزینه تخلیه

هزینه انتقـال، توزیـع و جمـع آوري    ( ي و نگهداريبردار بهره هاي اداره، هاي مستقیم عرضه آب، هزینه هزینه: هاي مالی هزینه
) يگذار سرمایه(هاي اصلی  هزینه نینچ همو ) فاضالب

اگـر  . دهـد  این هزینه در شرایطی مطرح است که فعالیت یک عامل رفاه عوامل دیگر را کـاهش  : هاي آثار خارجی منفی هزینه
به عنوان مثـال خـالی کـردن     .گیرد میي مورد توجه قرار گذار قیمتاین لطمات قابل جبران باشد، هزینه آن محاسبه و در 

هاي زیادي بـراي بازگشـت بـه     با هزینه شود میها  اي که باعث مرگ ماهی هاي یک کارخانه در رودخانه فاضالب ضایعات
   .شرایط عادي روبه رو است

.این واقعیت وجود دارد که آب باید به مصارف با ارزش تر تخصیص یابد تا رفاه اجتماعی افزایش یابد: هزینه فرصت
هزینـه   و شـود  که براي از بین بردن آلودگی به منظـور حفـظ کیفیـت مناسـب آب لحـاظ مـی       اي هزینه: محیطی هزینه زیست

  پسماندهاي ناشی از استفاده منابع آبی در اکوسیستم مانند تخریب و کاهش ارزش خاك
.شود کنندگان می هاي مشخص براي استفاده هزینه کاهش منابع طبیعی که منجر به از بین رفتن فرصت: هزینه منابع

نه سوبسیدها به عالوه مالیاتهزی
  .شود میهزینه رفع آلودگی که اغلب از مصرف کنندگان صنعتی به منظور بازیافت آب گرفته : هزینه تجاري دفع فاضالب

ترکیه -2-1-3.پ

در دو بخـش صـنعتی   . گیرد ي صنعتی، شرب و کشاورزي مورد استفاده قرار میها بخشگذاري آب در  هاي قیمت در ترکیه سیاست
در صورتی که در بخش کشاورزي قیمت آب براساس هر واحـد از  . گردد و شرب، قیمت آب بر مبناي حجم آب مصرف شده تعیین می

آب برحسـب هزینـه    DSI 2ي تحـت  ها طرحدر . باشد سطح زیرکشت تعیین شده که تابعی از انواع گوناگون محصوالت کشاورزي می
هـاي   بـرداري و نگهـداري بـه عـالوه هزینـه      هاي مستمر بهره مل آب مرکب از هزینههزینه کا. شود میگذاري  کامل عرضه آب قیمت

  .اي است سرمایه
                                                  

1- www. europa.eu
2- State Hydraulic Works
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برداري و نگهداري شامل حقوق، مزایاي گوناگون کارمندان، بیمه، هزینه اجاره محل و مواد مصرف  هاي مستمر بهره در عمل هزینه
هاي نگهداري نه تنها دستمزد، حقوق و مزایا کارگران  ولی هزینه. شود هاي پست و تلگراف می هاي سوخت و انرژي، هزینه شدنی، هزینه

بنابراین نرخ . شود آالت به آنها اضافه می آالت و اجاره ابزار و ماشین گیرد بلکه سوخت و نگهداري ماشین و کارمندان و بیمه را در بر می
 .باشد هاي نگهداري تاسیسات آب فرعی می اصلی بوده و هزینه برداري هاي مستمر بهره هزینه. آب بها شامل دو جزء اصلی و فرعی است

لیره ترك است، در صورتی  000/163معادل  2هاي اصلی و فرعی براي هر هکتار گندم هزینه SAP1در طرح توسعه گندم تحت عنوان 
نرخ آب بها  .اند درج شده )1-3.پ( این ارقام در جدول 3.بوده است 1993لیر در سال  300/448معادل  ،که براي آبیاري توسط پمپاژ آب

لیر و براي طرح آبیـاري   000/462معادل  DSIبرداري و نگهداري براي محصول پنبه در قالب طرح  هاي مستمر بهره مشتمل بر هزینه
  .بوده است 1993لیر به ازا هر هکتار کشت پنبه در سال  800/086/1توسط پمپاژ آب معادل 

  برداري و نگهداري در ترکیه هاي مستمر بهره زینهآب بها براساس ه -1-3.پجدول 
                        لیر در هکتار:ارقام

                        1993: سال 

DSIGPI  طرح

  300/448  000/163  گندم
  800/086/1  000/462  پنبه

  
بـران محاسـبه    اي اسـت کـه بـراي آب    ایههاي سرم برداري و نگهداري، جزء اضافی آب بها هزینه هاي مستمر بهره عالوه بر هزینه

جزء فرعـی   DSIدر پروژه تحت عنوان . باشد به طور کلی مبناي تعیین قیمت آب کشاورزي در ترکیه هزینه کامل عرضه می. گردد می
راي طـرح  گردد به شرطی که اجـ  سال محاسبه می 10براي   آالت بعد از انجام طرح هاي نگهداري ابزار و ماشین قیمت آب یعنی هزینه

اي بـراي یـک هکتـار زمـین بـین       هزینـه سـرمایه  . گردد این جزء به وسیله تورم تعدیل و تصحیح می. سال به طول نکشد 5از  تر بیش
  .کند تغییر می لیر ترکیه در نواحی گوناگون هزار 500/8و  100/4

  هندوستان -2-1-3.پ

  .زیر بستگی داردگذاري آب آبیاري در هند متغیر است و به موارد  ي قیمتها روش
  ییتنوع جغرافیا

  تنوع محلی و مکانی
  فصول گوناگون زراعی

  رشد انواع محصوالت کشاورزي
  ها سیستم آبرسانی نظیر پمپاژ آب، استفاده از ذخیره مخزن آب، استفاده از مسیر جریان سطحی آب رودخانه

  اه و بلندمدتنوع و ماهیت توافق قراردادهاي آب آبیاري نظیر اجاره آب، حقابه در کوت

                                                  
1- Southern Anatolia Project
2  - O=Operation, M= Maintenance

3- Gravity and Pump Irrigation 
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  اي، استانی و ملی ي آبیاري در سطوح گوناگون ناحیهها طرح
  ي تعیین جریمه در موارد تخلف و اتالف آب و استفاده غیرقانونی از آب ها روش

  :شود میگذاري زیر براي تعیین آب بها استفاده  ي قیمتها روشدر هندوستان از 
که تابعی از فصول گونـاگون سـال،    شود میی بر هر واحد زیر کشت تعیین گذاري آب مبتن نرخ آب بها براساس روش قیمت   الف

هرگونـه تغییـر در ایـن عوامـل، قیمـت آب را تغییـر       . باشـد  برداري مـی  ي بهرهها سالي آبیاري و نیز ها روشنوع محصول، 
اینکـه آب از جانـب    بـدون در نظـر گـرفتن    شـود،  میمبلغ مربوط به آب بها در طول یکسال و یا چند سال پرداخت . دهد می

هر واحد زیـر کشـت    ازاي آبیاري در مناطق گوناگون به ها طرحعالوه بر این، در . رسد رسد و یا نمی کشاورزان به مصرف می
200Reاز کشاورزان بین  1به عنوان مثال، در منطقه تامیل نادو. شود میمالیات اخذ  210 Re-     در هـر هکتـار مالیـات در

   2.هاي آب هندوستان رواج داشت این نرخ باالترین رقمی است که در بین نرخ. اخذ شده بود 1993سال 
هـاي کـم عمـق در تولیـد محصـوالت       این روش بـراي اسـتفاده از آب چـاه    :گذاري آب مبتنی بر سنجش حجمی آب قیمت  ب

اسـبه شـده و مـالك تعیـین آب بهـا قـرار       در کاربرد این روش مقدار آب مورد نیاز مح. گیرد کشاورزي مورد استفاده قرار می
.گیرد می

هاي جریمه تنظـیم   در موارد استفاده غیرقانونی از آب و نیز در موارد هدر دادن آب در تولید محصوالت کشاورزي، سازمان آب نرخ
.شود کرده که براساس هر واحد زیر کشت از کشاورزان اخذ می

اي بابت آن از کشاورزان بر طبق نرخ تـراوش   یارد هر کانال آبیاري، هزینه 200در صورت بروز تراوش و نشت آب در طول فاصله 
.شود و نفوذ آب دریافت می

این نرخ مستقل بوده و ارتبـاطی بـا حجـم    . شود هاي آبیاري در مناطق گوناگون نرخ ثابتی به عنوان آب بها گرفته می از کلیه طرح
  .شود طعی تلقی میق ،این نرخ از لحاظ دریافت. آب مصرف شده ندارد

  اردن -3-1-3.پ

اکثریت  که حالیباشد، در ي کشاورزي و براي کشت انواع محصوالت کشاورزي، دره معروف اردن میها فعالیتمنطقه مساعد براي 
ي کشاورزي در آنها در مقایسـه بـا دره اردن محـدودتر    ها فعالیتجمعیت شهرنشینی در اردن در مناطق مرتفع سکونت دارند که حجم 

کند آب مورد نیاز را براساس فصل رشد محصوالت کشاورزي و فراهم بـودن   سازمان آب که در اردن به امور آب رسیدگی می. باشد می
خاك و شرایط جـوي   خیزي حاصلباشد زیرا این مناطق شرایط  محصوالت در بین مناطق متغیر می. دهد آب بین زارعان اختصاص می

و سـازمان آب   شود میهاي کشاورزي توسط  خطوط لوله  آبیاري  زمیندرصد  75از  تر بیشي اردن  رهدر د. و آب هوایی متفاوتی دارند
 .گـردد  مـی  در اکثر مواقع آب بها زیر قیمت تمام شده تعیین .کند قیمت آب را براساس روش سنجش حجم آب مصرف شده تعیین می

بنابراین کشـاورزان  . مد آب را در بین کشاورزان سر و سامان بدهدگذاري، نتوانسته است تخصیص کارآ مدیریت آب با  این روش قیمت
گیرند و  به طـور کلـی تـرجیح     هاي دولت در تولید محصوالت کشاورزي آب بر نظیر موز، انگور و مرکبات کمک می  از حمایت تر بیش

                                                  
1- Tamil Nado
2- 31.5 Rupees = 1 $ U.S. in 1993
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 006/0رمکعـب آب مصـرف شـده    قیمت هـر مت  1993در سال . 1تحت حمایت دولت است را  بکارند تر بیشدهند محصوالتی که  می
دینـار   03/0تـا   02/0برداري و نگهداري بین  هاي مستمر بهره دینار اردن بوده که مستقل از حجم آب مصرف شده بوده است و هزینه

  2.هر مترمکعب آب برآورد گردیده است ازابه 
و  شـود  می تامینهاي زیرزمینی  ورزي از آباند، آب مورد نیاز کشا در مناطق مرتفع مسکونی که اکثریت جمعیت آن شهرنشین بوده

ي آب تحـت کنتـرل و مالکیـت بخـش     ها چاهدر این نواحی  .دینار براي هر مترمکعب بوده است 05/0 1993هزینه پمپاژ آب در سال 
اي مشـاهده   و وسـایل حمـل آب رقابـت قابـل مالحظـه      تاسیسـات در اردن ذخیره مخزن آب کمیاب است و بین . باشد خصوصی نمی

متر ارتفـاع   5/1پردازند و براي  دینار می 003/0کشاورزان براي یک مترمکعب آب مبلغ   EGC،3در طرح آبیاري تحت عنوان . شود یم
  .کنند دینار اضافی پرداخت می 006/0آبیاري مبلغ 

  مراکش -4-1-3.پ

هر مراکش آب بـین بخـش خـانگی و    در ش .کند می تامینسازمان آب در کشور مراکش آب مورد نیاز کشاورزان و شهر مراکش را 
و بقیـه توسـط    شـود  میهاي سطحی عرضه  درصد آب مصرفی این دو بخش از طریق آب 50-60حدود . شود میبخش صنعت توزیع 

کنـد، ولـی بـراي بخـش خـانگی روش       سازمان آب از بابت عرضه خدمات آب مبلغی دریافـت نمـی   .شود می تامینهاي زیرزمینی  آب
درآمدهاي حاصـله از   .باشد هاي گوناگون می تعرفه چند نرخی است  و حجم آب مصرف شده مبناي محاسبه نرخ گذاري مبنی بر قیمت
گیـري برحسـب مترمکعـب     حجم آب توسط دستگاه اندازه .شود میخرج  ییهاي توزیع و اجرا مالی هزینه تامینآوري آب بها براي  جمع

  .باشد ها ثابت میدر بخش صنعت نرخ آب ب که صورتیدر  .شود میمحاسبه 
 ،مترمکعـب آب مصـرفی   24و براي  شود میگیري  ازهاند شدهدر شهر مراکش، در بخش خانگی  هر دو ماه یکبار حجم آب مصرف 

درهـم افـزایش    1/2مترمکعـب آب بهـا برابـر بـا      24-60درهم مراکش است و براي حجم آب مصرفی بـین   73/0قیمت آب برابر با 
نـرخ آب بهـا در بخـش صـنعت     . 4کند هر مترمکعب افزایش پیدا می ازادرهم به  25/3االتر آب بها برابر با مترمکعب ب 60یابد و از  می

درهم براي هر مترمکعـب آب اسـت و    16/0در بخش کشاورزي قیمت متوسط آب  .درهم است 01/2براي هر مترمکعب آب مصرفی 
اگـر زارعـان در امـر     .در بخـش کشـاورزي وجـود دارد    یییربنـا ز تاسیسـات و  ییتخفیف در آب بها براساس مناطق گوناگون جغرافیـا 

در آبیاري بـارانی براسـاس دسـتگاه     .شوند میآبیاري مشارکت نمایند براي این کار مبلغی تخفیف در آب بها  قائل  تاسیساتنگهداري 
در محل توزیـع   شوند میزیع هایی که به شکل  ثقلی تو ، در صورتی که حجم آبشود میگیري  ازهاند شدهنصب شده حجم آب مصرف 

  .گردد گیري می اندازه
اعمال آب بهـا، قسـمتی    دلیلبه  .آوري وجوه مالی است هاي جمع ، عملیاتی و هزینهییهاي اجرا گذاري شامل هزینه سیستم قیمت

هـاي   درصد هزینه 76بر طبق محاسبه وزارت توسعه کشاورزي مراکش و اداره آبیاري حدود  .هاي فوق پوشش داده شده است از هزینه
  .شده است تامین 1994ي کشاورزي، صنعت و خانوار در سال ها بخشمزبور توسط عایدات فروش آب در 

                                                  
  الزم به ذکر است که تصمیمات دولت مرتبط با امنیت غذائی در اردن می باشد -1

2- Jordanian Dinar = 1/5 U.S. Dollar in 1993 and 1986
3- East Ghor Canal
4- 8.4 Moroccan Dirhams = 1U.S. Dollar in 1993.
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  اسپانیا -5-1-3.پ

بـرداري مسـتمر و    گـذاري و بهـره   هـاي سـرمایه   مـالی هزینـه   تـامین در اسپانیا انواع گوناگون تعرفه آب وجود دارد که دولت براي 
ایـن تعرفـه    .باشـد  ها شامل تعرفه قـانونی مـی   یکی از این گروه تعرفه. کند اي آب از کشاورزان دریافت میه پروژه تاسیساتنگهداري 

هـاي   درصـد هزینـه   4مقـدار   .شـود  مـی آوري  آبرسـانی جمـع   تاسیسـات هـا و   گذاري در پروژه هاي سرمایه درصد هزینه 4 تامینبراي 
تعرفـه قـانونی هـر     .کند هاي گوناگون تغییر می هاي رودخانه ها و در حوضه  نگذاري تابعی از تصمیمات سیاسی بوده که در زما سرمایه

هـاي   متوسـط هزینـه   تـامین نوع دیگر تعرفه استفاده از آب است که براي  .شود میسال براساس سطح عمومی تورم تعدیل و تصحیح 
هـا سـازمان آب    آوري وجوه مربوط به این هزینه معبراي ج .شود میآوري  اي از کشاورزان جمع هاي سرمایه برداري مستمر و هزینه بهره

گذاري مبنی بر هر واحد سـطح زیـر    روش قیمت .کند گذاري آب را در مورد تولید محصوالت کشاورزي اعمال می دو نوع سیستم قیمت
نسبت حجـم   ثیرتاکه آب استفاده شده تابعی از فصل رشد محصوالت کشاورزي بوده و نیز تحت  شود میکشت  در شرایطی  انتخاب 

ي جدیـد  هـا  طـرح عالوه بر این، در  .شود میاین نسبت در حد استاندارد انتخاب  .گیرد آب مصرف شده به کل سطح زیر کشت قرار می
 .گـردد  باشند، آب بها بر مبناي روش حجمـی تعیـین مـی    گیري آب مصرف شده می ي آب کشاورزي که مجهز به دستگاه اندازه عرضه

  .شود میي تعاونی آبیاري هستند، مبلغی براي هزینه عرضه آب دریافت ها شرکتلی از کشاورزانی که عضو در نواحی مح چنین هم

  کالیفرنیا -6-1-3.پ

شود که براي حجم آب معین، تعرفه خاص  در ایالت کالیفرنیا در آمریکا، قیمت آب براساس سنجش حجم آب مصرف شده تعیین می
در نواحی آبیاري، قیمـت آب   .گردد ی متداول است که براي حجم آب معین یک تعرفه تعریف میبنابراین روش چند نرخ .گیرد تعلق می

دالر برآورد گردیده است  32/19فوت به اندازه  –متوسط قیمت آب در هراکر  1.کند فوت تغییر می –دالر در هراکر  200دالر و  2بین 
در سال . 2کند گیري می هاي عمقی را اندازه آب در واقع ارزش ذاتی آب ارزش کمیابی .دهد درصد ارزش کمیابی را پوشش می 39که فقط 

دالر بود که در مقابل هزینه متوسـط   5پرداخت برابر با  مبلغ پولی که هر زارع براي آب بطور متوسط میFCVP 3در طرح تحت 1988
  4. باشد رسد و قابل مقایسه نمی ر میدالر رقم ناچیزي به نظ 325دالر و هزینه نهایی توزیع آب معادل  48استهالك معادل 

مصر  -7-1-3.پ

هـاي پوشـش    برنامـه  .گـردد  مـی ي آب محدود بوده و با افزایش تقاضاي آب کمیابی و کمبود عرضه تشدید  در کشور مصر، عرضه
  .هزینه عرضه با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادي و اجتماعی هیچ وقت در این کشور به مرحله اجرا در نیامده است

                                                  
1- Acra - foot
2- Estimated by Cummings and Nercissiantz (1992).
3- Federal Central Valleg Project.

هـاي آب تعیـین گردیـد و بـه ایـن طریـق مشـکل         قیمت آب در کالیفرنیا براساس بازارهاي آب و بانک 1992تا  1986هاي خشکسالی بین  در طول سال -4
  .خشکسالی و نیاز مبرم کشاورزان به آب حل شد
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وزارت  .لیره در یک مترمکعـب  اسـت   42/0و توزیع  آن  تامینلیره مصر در هر مترمکعب و هزینه  16/0آب شهري  تامینهزینه  
ي آب را  یت خـود مجـوز اجـراي پوشـش هزینـه عرضـه      مسوولمنابع آب و امور عمومی، هر چند به واحدهاي وابسته و تحت کنترل و 

نیز اقداماتی را توصیه نموده است، ولی قوانین محلی به شـوراي شـهر اجـازه داده اسـت کـه  از      صادر کرده و براي نهادینه نمودن آن 
بودن قیمت آب باعث شـده اسـت خـدمات آبـی       نییبنابراین پا .هرگونه افزایش در نرخ آب بهاء در سطح محلی مخالفت به عمل آورد

  .باشد گیر چشمدالالن آب  و توزیع آب بین شهر وندان مناسب نباشد و نقش ودبهتري ارائه نش
 مسـوول زارعان  جدید،هاي  که در زمین در صورتی .سهم آب خودشان هستند مسوولزارعان فقط  ،کشاورزي هاي قدیمی در زمین

بـرداري،   در مصـر موظـف بـه بهـره     2وزارت منابع آب و امور عمومی. باشند می 1برداري مستمر و تعمیر و نگهداري پرداخت هزینه بهره
  .باشد نگهداري، آبیاري، سیستم زهکشی و احیاي آب میحفظ و 

کمیتـه  . مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت      ییي آب در قالب طرح زیربنا هاي پوشش هزینه عرضه در مصر، تدوین و اجراي برنامه
بـراي مصـرف    .دنـد ي و مقامات رسمی وزارت منافع آب و امور عمومی اصالحات اساسی آب را در دستور کار خـود قـرار دا  گذار قانون

بینی کرده و براي انجام این کار دوره زمانی طـوالنی را گذاشـته و مصـوبات قـانونی را      کنندگان آب آموزش همگانی و آگاهی را پیش
ي دو سال کار فشرده انجام داد تا توانست قانون آب را تهیه نماید که براسـاس آن  گذار قانونشایان ذکر است که کمیته  .تدارك دیدند

. در مصرف و نیز مدت زمان مصرف و افزایش بـازده آب در امـر کشـاورزي در عمـل میسـر گـردد       ییجو استفاده از آب، صرفه ییاکار
  .گردید اجراي قانون آب در عمل با حمایت اکثریت زارعان روبرو نشد و براي تصویب آن زمان و تالش قابل توجهی صرف

صر مطرح گردیده که در ارتباط با مدیریت تقاضاي آب، توسعه منابع آب و حفـظ  ي اخیر استراتژي جدیدي در امور آب مها سالدر 
اصـل بـر ایـن فرضـیه      .آب بستگی داشت  تامینهاي پوشش هزینه  مدیریت تقاضاي آب به برنامه .مسائل زیست محیطی بوده است

آب دریافـت گـردد، در حالـت  افـزایش      کننـدگان  عرضه آب به وسیله مصرف  است که اگر آب کاالي مجانی نباشد و سهمی از هزینه
بـر ماننـد تولیـد بـرنج و      در این شرایط امکـان دارد، مصـرف آب از کـاالي آب    .گردد در مصرف آب حاصل می ییجو قیمت آب، صرفه

ی کـافی  تواند منبع مال ي آب می هاي پوشش هزینه عرضه اجراي برنامه .بر مانند تولید گندم منتقل گردد نیشکر به مصرف کاالي زمین
  .موجب توسعه منابع آب گردد 4و از حوزه سینا 3بوجود آورد و در عمل با احیاي بازیافت آب از دره جدید

  پاکستان -8-1-3.پ

از آنجـا کـه اسـتفاده آب    . در پاکستان در بخش آب، مساله اساسی تفاوت بین قیمت خصوصی و قیمت اجتماعی آب اسـت 
هـا، کـارایی اسـتفاده از آب     ربردهاي متفاوتی دارد، تخصیص بهینه آن در بین بخشهاي گوناگون اقتصادي مزایا و کا در بخش

از طـرف دیگـر در بازارهـاي آب،     .آید رو هزینه فرصت آب جزیی از قیمت اجتماعی آب به حساب می از این. دهد را افزایش می
گـردد و   ده و در زمان معین تحویـل مـی  شود که هر یک حامل مقدار معین آب بو هاي گوناگون تقسیم می کاالي آب به سهمیه

. گیـرد  بنابراین در اثر وجود بازارهاي آب، قیمـت اجتمـاعی آب شـکل مـی     .شود بین زارعان به سهولت قابل مبادله و انتقال می
روپیـه پاکسـتان و متوسـط قیمـت اجتمـاعی آن       6/44در پاکستان بر طبق مطالعه بانک جهانی متوسط قیمـت خصوصـی آب   

                                                  
1- O & M
2- The Ministry of Public Works and Water Resources (MPWWR)
3- New Valley
4- Sinai
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 10الـی   8پردازند، در صورتی کـه توانـایی پرداخـت     درصد هزینه تامین آب آبیاري را می 5تا  4ست که کشاورزان روپیه ا 237
شود کـه مـانع عملکـرد مناسـب سـاختار قیمـت آب        در بخش آب در پاکستان، نکاتی مشاهده می. ي آب را دارند درصد هزینه

باشد، ثانیا توزیع آب آبیاري بـین کشـاورزان مسـاوي     اعت مناسب نمیاوالً از نظر کشاورزان خدمات آبرسانی براي زر. شو د می
و برابر نیست، ثالثا اصالحات در امور آب شامل اداره و واگذاري امور آب به صورت غیرمتمرکز، مشـارکت خصوصـی و عمـومی    

تـر،   د که شامل زارعـان بـزرگ  گیرد، رابعا سه گروه عمده و درگیر با امور آب وجود دار همزمان با مدیریت منابع آب صورت نمی
تر، از لحـاظ سیاسـی صـاحب نفـوذ بـوده و از قـدرت        زارعان بزرگ .باشند می 1PIDاي  تر و اداره آبیاري منطقه زارعان کوچک

پردازنـد و در مـدیریت اداره امـور     ي مـی تـر  کـم تري را مصرف کـرده و قیمـت    حجم آب بیش ،سیاسی باالتري نیز برخوردارند
پردازنـد و در منـاطق    تـر، هزینـه آب بهـا را بـدون تـأخیر مـی       در مقابل، زارعـان کوچـک   .نفوذ و کنترل دارند دپارتمان آبیاري

در نتیجه سیستم آبیاري با شکست مواجه شـده و فاقـد    .ها پراکنده بوده و قدرت نفوذ ندارند تر و در حاشیه مسیر رودخانه پایین
  .باشد تر در بخش کشاورزي می وري بیش بهره

، قیمت آب در کشور پاکستان در کنار برخی از کشورهاي خاور نزدیک در مورد بخش صـنعت، بخـش خـانگی     )2-3.پ(دول در ج
جـزء  . در این جدول قیمت آب مرکب از دو جزء ثابت و جزء متغیر از یکـدیگر تفکیـک شـده اسـت    . و بخش کشاورزي ارائه شده است

گـردد، در صـورتی    طح زیر کشت، سرعت آب و سهمیه مصرف آب ارزیابی میبرحسب سال، فصل، ماه، نوع محصول، س تر بیش ثابت
در بخـش خـانگی  جـزء     .گردد که جزء متغیر تابعی از ارزش یک مترمکعب آب مصرف شده است و برحسب ارز هر کشور محاسبه می

در بخش کشاورزي از بازارهاي آب و یـا   جزء متغیر که حالیدر  .کند ثابت از ارزش اجاره و از اندازه محل مسکونی در هر ماه تبعیت می
تـابعی از حجـم آب مصـرف شـده و نیـز بازارهـاي آب        تـر  بـیش کند، در بخش خانگی  جزء متغیر  از محل و مکان آبیاري پیروي می

در کشـورهاي پاکسـتان،    .از بخـش کشـاورزي اسـت    تـر  بیشي صنعت و خانگی به مراتب ها بخشجزء متغیر قیمت آب در . باشد می
ل، اردن، تانزانیـا و یمـن   ییمالك عمل است در صورتی کـه در کشـورهاي اسـرا    تر بیشن و سوریه در پرداخت آب بها جزء ثابت سودا
  .باشد جزء متغیر در بخش کشاورزي مدنظر می تر بیش

 تواند در زمین خـود چـاه حفـر نمایـد و حـق مالکیـت       هاي کشاورزي مالکیت خصوصی دارند و هر مالک می در یمن، زمین
ایـن  . باشـد  برد که سودآورتر از محصوالت دیگر کشاورزي می بکار می Gatنسبت به آب را دارد و آب آن را در تولید محصول 

رویـه   هـاي زیرزمینـی بطـور بـی     هـاي آب  تر شـده و از سـفره   هاي حفاري شده در یمن بیش امر باعث شده است که تعداد چاه
بـاالتر بـودن    .شـود  تر از نیاز مصرف مـی  زیرا از آب بیش ،تر است آب در یمن بیشمیزان کاهش منابع زیرزمینی  .شود استفاده 

هاي زیرزمینی در یمن به دلیل عدم وجود یک موسسـه یـا نهـادي اسـت کـه کنتـرل مصـرف و         نرخ تخلیه و کاهش سفره آب
  . هاي زیرزمینی را مدیریت نماید استفاده از آب

ي اخیـر، تخلیـه و کـاهش    هـا  سـال در  .است تر بیشي آب ها چاهاژ آب و هزینه حفاري در کشور فلسطین و در نوار غزه هزینه پمپ
نهاد دولتی جهـت قـانونی نمـودن و کنتـرل کـردن       تاسیسذخیره آب مربوط به منابع زیرزمینی افزایش یافته که به نوبه خود وجود و 

  .آور کرده است هاي زیرزمینی را الزام هاي آب استفاده از سفره

                                                  
1- Provincial Irrigation Department  
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دهد در کشور عربستان صعودي آب در بخش کشاورزي و صنعت مجانی بـوده و قیمـت    نشان می )2-3.پ(جدول  که طوري همان
در کشـور مصـردر بخـش     .کنـد  در هر مترمکعب تغییـر مـی   ییدالر آمریکا 07/1تا  04/0ندارد، ولی در بخش خانگی  قیمت آب بین 

 07/0 – 09/0و  12/0 - 59/0ي صنعت و خانگی به ترتیب بـین  ها بخشکشاورزي آب مجانی است و قیمت ندارد در صورتی که در 
  .کند در یک مترمکعب تغییر می ییدالر آمریکا

  1ي اقتصادي براي کشورهاي منتخب خاور نزدیک ها بخشقیمت آب در  -2-3.پجدول 

  کشور
  کشاورزي  خانگی  صنعت

  نرخ متغیر  نرخ ثابت  نرخ متغیر  نرخ ثابت  نرخ متغیر  نرخ ثابت
  a027/0 -057/0  b 59/7 -79/3  022/0 -02/0  -   66/4  -   جزایرال

  0  07/00- 09/0  -   12/0- 59/0  -   مصر
  16/0- 26/0  -   36/0  -   26/0  -   اسراییل
  0085/0- 049/0  -   093/0- 03/1  -   12/0- 35/0  -   اردن
  -   -   -   c 71/8  -   -   لبنان

  -   e 63/1 -25/0  10/0 -06/0  D8/5-49/1  38/0- 97/0  -   پاکستان
  -   -   f 33/0  -   -   - )غزه(فلسطین 

  فلسطین
  -   -   f 12/1 -79/0  -   -   - )کرانه باختري(

  -   0  04/0- 07/1  -   0  0  عربستان سعودي
  -   h 33/3 -67/1  1/0-08/0  h 33/3 -67/1  1/0-08/0  d22/11 -72/4  سودان
    c 21/3  53/0 -11/0  50  71/0  -   سوریه
  a 53/0 -10/0   -  n08/0-02/0  -   58/0  -   تانزانیا
  f70/13-10/0   -  f 79/3 -10/0   -  f45/1-02/0  -   یمن

  )2002(محمود : منبع
  

در بخش کشاورزي، نرخ ثابت قیمت آب برحسب هر هکتار سطح زیرکشت، در بخش خانگی  هر سال در هر خـانوار، در بخـش صـنعت،    
  .باشد رمکعب میدر مورد بخش کشاورزي، صنعت و خانگی  واحد نرخ متغیر قیمت آب برحسب هر مت. باشد هر سال هر کارخانه می

)a (تري دارد بهاي بیش تر نرخ آب هاي مصرف آب بستگی دارد مصرف بیش به گروه.  
)b ( هر یک لیتر در یک ثانیه در یک هکتار  
)c ( برحسب هر ماه  
)d (کند با انواع گوناگون محصول و مناطق نرخ آب بها تغییر می  
)e (هر محل اقامت بستگی دارد اي ماهانه و براي نرخ متغیر آب بها به ارزش اجاره .  
)f (شود نرخ متغیر آب در بازارهاي آب تعیین می .  
)h (به اندازه محل سکونت بستگی دارد .  
)n (به مکان و محل بستگی دارد.

                                                  
1- Estimated by Cummings and Nercissiantz (1992).
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  نمونه هاي قیمت گذاري غیر دولتی آب در دنیا -2-3.پ

اطالعـات آن توسـط بانـک جهـانی جمـع آوري       در حوزه آب و فاضالب در چند کشور که PPPقراردادهاي   )2-3.پ(در جدول 
  .شده، ارائه گردیده است

1هاي آب و فاضالب مالی پروژه تامین -2-3.پجدول 

  بدهی، سهام  منبع و زمان سررسید بدهی
زمان   هزینه پروژه  )درصد(

  پروژه
نوع 

  مکان پروژه  قرارداد

هاي آسان دولتی با توجه به مشکالت  وام
  آوري تعرفه جمع

75  
25  

میلیون  500حدود (میلیارد دالر  4/2
  مالزي  امتیازي  1993  )سال اول 2دالر در 

مالی  تامینده ساله شرکت  Aوام 
  )IFC(المللی بین
  )IFC(المللی بینمالی  تامینساله  شرکت  12وام 

اتکا به منابع دولتی آرژانتین در زمان اتمام (
  )زودهنگام پروژه

60  
40  

ون میلی 300حدود (میلیارد دالر  4
، 2بوینس آیرس  امتیازي  1993  )در دو سال اول

  آرژانتین

  دولتی صادرات موسسهساله  13هاي  وام
المللی تجارت و صنایع  ساله سازمان بین 7وام 

  )MITI(ژاپن 
  ساله با اتکا به دولت ترکیه 7اي تجاري که آنوام ب

85  
،ترکیه3ازمیرBOT  1995  میلیون دالر 800  15

الی پروژه از بانک دولتی م تامینساله  10وام 
  برهاد، مالزیایی

50  
  ، مالزي4جوهورBOT  1992  میلیون 50284

  80  ساله 15هاي تجاري  وام
  ، استرالیا5سیدنیBOO  1993  میلیون 230  20

مالی شرکتی، بانک  تامینبازارهاي سرمایه، 
  و سایر منابع ییگذاري اروپا سرمایه

25  
کامالً   1989  میلیون دالر 542  75

  انگلستان، ولزصوصیخ

  شیلی -1-2-3.پ

ي آن مـورد معاملـه و    ها ي عمـده  هاي سطحی رودخانه شیلی یکی از کشورهایی است که حقابه آب بطور رسمی براي جریان آب
هـاي جـاري    ببـراي آ   و آزاپا وجود دارند که بازارهاي آب 8، لیماري7، الکو6چهار رودخانه مهم در شیلی نظیر مایپو .گیرد مبادله قرار می

سهم است که هر یک به اندازه یک لیتر آب در یک ثانیه براي سـال پـر آب در    به صورتها شکل گرفته است، حقابه آب  این رودخانه
. منتشـر شـده بـود    1995هاي رودخانـه الکـو در سـال     سهم براي جریان آب 000/25به عنوان مثال، در حدود  .نظر گرفته شده است

هـاي منتشـر شـده بـراي      سهم. گردد منفعت و درآمد نصیب طرفین معامله می .شود میو فروشندگان داد و ستد  ها بین خریداران سهم
باشد، در صورتی که براي رودخانه لیماري سـه   پزو می 000/400هاي سطحی رودخانه الکو داراي ارزش معامالتی در حدود  جبران آب

                                                  
1- Haarmeyer, David-Mody, Asboka, Financing water and Sanitation Projects-The Unique risks/public policy for 

private sector, The World Bank Group/1998
2- Buenos Aires
3- Izmir
4- Johor
5- Sidney
6- Maipo
7- Elqui
8- Limari
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 1پزو ارزش سهم معامالتی آب بوده که از مخزن کوگـاتی  000/200/1غ مزبور یعنی پزو بوده و مبل 000/200/1برابر مبلغ مزبور یعنی 
ي مبادله عامل عمـده اي در منـع    ي داشته زیرا هزینهتر بیشبراي آب رودخانه لیماري، معامله سهم آب فعالیت  .2شده است عرضه می

گرفـت، معـامالت    هاي مایپو و الکو انجام مـی  بستر رودخانه ولی در سیستم آبرسانی از طریق کانال که آب آنها از .مبادالت نبوده است
  .پیشرفت داشته است تر کمآب 

  لبنان -2-2-3.پ

استفاده از مشارکت  .عمومی انجام گرفته است -شهر بیروت  و حومه  با استفاده از مشارکت خصوصی آب و فاضالب تامینپروژه 
، انتخـاب  شود میهاي حساس مردود شمرده  نظارت دولت در بعضی پروژه که به دلیل حذف اختیارات و سازي کامل به جاي خصوصی

کـه در عـین حـال از     شـود  مـی مـالی کـافی، کـارایی مـدیریت وکـارآفرینی       تامینمنجر به  PPPبر این اساس استفاده از  .شده است
ایـن پـروژه     .نیز جدا نیست) کیفیت تداوم در تولید با حفظ(امنیت تولید  تامینهاي زیست محیطی و هاي اجتماعی، حساسیت یتمسوول
ذي نفعان کلیدي ایـن   )4-3.پ( جدول. مبادله شده است BOTخدمات آب و فاضالب بیروت و حومه به صورت قرارداد  تامینجهت 

  .دهد پروژه را نشان می

  )2007یاموت، جمالی،(ذینفعان کلیدي درگیر در پروژه اوالی بیروت  -4-3.پجدول 

  عملکرد  نفع ذي

  مالکیت پروژه  لبنان دولت

  برداري فراهم سازي مدارك مهم، نظارت بر فرآیند مناقصه، انتخاب پیمانکار، پایش ساخت و بهره  شوراي توسعه و بهسازي

  توزیع آب تصفیه شده، جمع آوري آب بها  مدیریت امور آب بیروت و عین الدلبه

  لیتانی-ر از حوضه اوالیتامین آب تصفیه نشده براي پیمانکا  مدیریت امور رود لیتانی
  تضمین ریسک جزیی  بانک جهانی

  )خصوصی(انتقال -برداري بهره-پیمانکار ساخت

  برداري، نگهداري و تعمیرات سیستم انتقال ساخت، بهره
  "امور آب اوردنیه"برداري و تعمیرات  ساخت، بهره

  انتقال آب تصفیه شده به مدیریت امور آب 
  رود لیتانی پرداخت آب بها به مدیریت امور

  استفاده کننده  ساکنان محدوده بیروت بزرگ
  پرداخت بهاي استفاده ازآب

  
اطالعـات مـالی مربـوط بـه ایـن      . میلیون دالر است 200سال منعقد شده و داراي اعتباري حدود 20تا 15براي  BOTاین قرارداد 
  .آمده است )5 -3.پ( پروژه در جدول

  
  
  

                                                  
1- Cogati
2- 4.3 Chilean Poses = 1 U.S. Dollar.
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  لی بیروتي پروژه اواها هزینه -5-3.پجدول 

  هزینه  هاي پروژه اوالی بیروت هزینه
  4/198  )میلیون دالر آمریکا(گذاري  هزینه سرمایه

  )میلیون دالر آمریکا(برداري  هزینه بهره
  فاز یک
  فاز دو

  
4/3  
3/6  

  193  %)5، نرخ تنزیل 1995سال، شروع از 30(ارزش خالص فعلی 
  )رمکعبمتدالر آمریکا براي هر (هزینه متوسط هر واحد آب 

  تصفیه شده به بیروت 
  توزیع

  
14/0  
24/0  

  50/0- 40/0  )انتقال - برداري بهره -پیمانکار ساخت(کل 
  

. زیربنایی نهایتا مربوط به دولت لبنان اسـت  تاسیساتدر این پروژه که براساس راهکارهاي بانک جهانی تنظیم شده است، مالکیت 
  .عهده پیمانکار خصوصی قرارداد استهاي مربوط به تعمیرات و نگهداري به  اما هزینه

  چین -3-2-3.پ

در کشور چین موجب بهبود اسـتفاده از سـاز و    1هاي آب شهري شهر وي هاي خصوصی در پروژه - استفاده از قراردادهاي مشارکت دولتی
ظرفیـت ایـن    .مورد استفاده قرار گرفـت  ،2نیز در پروژه تصفیه آب وندنگ 2003این روش با استفاده از قواعد بازار در سال  .کار  بازار شده است

هاي تصـفیه آب عمـدتا روش    شود تا در پروژه در چین سعی می. 3باشد میلیون یوان می 50گذاري  تن در هر روز و میزان سرمایه 40000پروژه 
در  .یابـد  ، بلکه تـدریجا افـزایش مـی   قیمت آب نه به طور ناگهانی  کارگیري این روش با به .مورد استفاده قرار گیرد 4انتقال- برداري بهره- ساخت
رسیده است، که از ایـن مقـدار    2006یوان براي هر تن در سال  2.85یوان براي هر تن به مقدار  0.8قیمت آب براي شهروندان از  2000سال 
  .باشد یوان براي عرضه آب می 1.70یوان براي حفاظت از منابع آبی و  0.35یوان براي تصفیه فاضالب،  0.8

یـوان بـراي    1.1یوان براي عرضه آب،  5.0یوان براي هر تن است که شامل  6.85هاي صنعتی و خدماتی قیمت آب  استفاده براي
هـاي جمـع آوري شـده     در حال حاضر نرخ. هاي سربار است یوان براي هزینه 0.4براي حفاظت از منابع آب و  0.35تصفیه فاضالب و 

  5.ها را پوشش می دهد هزینه
  .6ارائه شده است )6-3.پ(انتقال در این کشور در جدول  -برداري بهره -ی قراردادهاي ساخت اطالعات بعض

  
  

                                                  
1- Weihai
2- Wendeng

   . در حال حاضر ابن  پروژه به اتمام رسیده است -3
4- Built-Operate-Transfer(BOT)
5-.Pingui, Sun- Advisor, Senior Engineer /Public Private Partnership for Urban wastewater treatment/ Weihai 

Environmental Protection Agency
6 - Messner, (2003), Comparative analysis of Chinese BOT projects in water supply, Pennsylvania state university.
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  انتقال چین -برداري بهره -قرار دادهاي ساخت  -6-3.پجدول 

هزینه پروژه میلیون دالر آمریکا  )سال(دوره زمانی   سال امضاي قرارداد نام پروژه  مکان پروژه
گوانگ دونگ  540  10  1984 ه انرژي شاجیائوپروژ
  بزرگراه گانگ شن زو  گوانگ دونگ  1150  30  1987
  تونل یان دانگلو  شانگهاي  217  30  1993
  بزرگراه جینگتون  پکن  193  20  1994
  پروژه انرژي زو هاي  گوانگ دونگ  120  20  1995
شانگهاي  73  20  1996   پروژه آبی شانگهاي داچنگ
نپروژه انرژي الي بی  گوانگشی  616  18  1996
1997  20   پروژه انرژي پوکی  هوبیی  500
1997  NA   1پروژه انرژي تانگ شان   هوبیی  173
  پل ییچانگ  هوبیی  600  28  1997
  پروژه انرژي چانگش آ  هونان  700  20  1998
  6پروژه آبی چنگدو شماره   سیچوآن  5/106  18  1999

NA پکن  210  20   10پروژه آبی پکن شماره 
  متوسط  -  483  21  -

  
 تـر  بـیش . شود میمحسوب  تر ارزانها  میلیون دالر است که نسبت به سایر پروژه 310هاي آبی  ط هزینه سرمایه گداري پروژهمتوس

کارهاي مربوط به مرحله ساخت پروژه دو مـاه   6شماره  1در پروژه آبی چنگدو. اند هاي موجود در لیست باال با موفقیت روبرو بوده پروژه
مـالی   تـامین بوده است کـه توافقـات    2تنها مورد استثناء مربوط به پروژه انرژي چانگش. زي شده به پایان رسیدری زودتر از زمان برنامه

و قابل انتظار بـراي دو پـروژه    تفاوت قیمت واقعی )7-3.پ(در جدول . انرژي تحقق نیافته استپروژه به دلیل بروز تغییرات در صنعت 
  .چنگدو و پکن ارائه شده  است

  قیمت واقعی و قابل انتظار دو پروژه چنگدو و پکن -7-3.پ جدول
         مترمکعبیوان به ازاي هر : واحد

  6پروژه چنگدو شماره 10پروژه پکن شماره   پروژه
  50/1  60/2  )قبل از مناقصه(قیمت پایه قابل انتظار 

  90/0  40/1  )بعد از مناقصه(قیمت پایه واقعی 
  60/0  20/1  تفاوت

  پ  %71/85  تظارواریانس مورد ان

  آرژانتین -4-2-3.پ

دهـد کـه    هاي آبی در منطقه سـالتا واقـع در کشـور آرژانتـین نشـان مـی       خصوصی در پروژه-عملکرد قراردادهاي مشارکت دولتی
ثانیـا صورتحسـاب    .افزایش یافتـه اسـت  % 84به % 54و براي زیربخش فاضالب از % 96به % 76اوالسطح پوشش عرضه منابع آب از 

                                                  
1- Chengdu
2- Changsh
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ت   س ه - 3پیو ت نمون قیم ب در دنیا هاي  ري آ ذا 1  گ 1 3

 130میلیون دالر آرژانتینی رسیده است و در نهایت کل حجـم آب تولیـد شـده از     51میلیون به  33رشد داشته است و از % 56ساالنه 
  1.در سال افزایش یافته است مترمکعبمیلیون  165در سال به  مترمکعبمیلیون 
  

                                                  
1- Saltiel,Gustavo-Maywah ,Niicole (2007) Argentina, The Salta Water Public Private Partnership, ,enbreve, world 

bank
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بع جع منا ا   و مر

  منابع و مراجع

، 140ونت امور فنی، دفتر امـور فنـی و تـدوین معیارهـا، نشـریه شـماره       ، معا)1381(توسعه پایدار و مدیریت مالی منابع آب  -1
.تهران، سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور وزارت نیرو

، انتخاب فرم تابع تولید بـراي بـرآورد ارزش اقتصـادي آب در کشـاورزي، مجلـه اقتصـاد       )1384(حسین زاد، ج و سالمی، ح -2
.12کشاورزي و توسعه، جلد 

، 258، معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین معیارها، نشریه شـماره  )1381(ررسی هاي اقتصادي منابع آب دستورالعمل ب-3
.تهران، سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و وزارت نیرو

نشـریه  (ي توسـعه منـابع آب   هـا  طـرح گـذاري و توجیـه اقتصـادي     راهنماي تشخیص اثرهـاي اقتصـادي، اجتمـاعی، ارزش   -4
معاونت امور فنی دفتر امور فنی و تدوین قراردادها،سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، وزارت نیرو ،1384،)277

، معاونت )تجربه جهانی(مروري بر روشهاي تدوین گزارش توجیه طرح : ، جلد اول)1381(راهنماي تهیه گزارش توجیه طرح -5
  .نامه ریزي کشور، تهران، سازمان مدیریت و بر3121امور فنی، نشریه شماره 

توجیه فنی، مالی، اقتصـادي و اجتمـاعی، معاونـت امـور فنـی، نشـریه       : ، جلد دوم)1381(راهنماي تهیه گزارش توجیه طرح -6
.، تهران، سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور3122شماره 

عاونت امـور فنـی، تهـران،    مبانی تحلیل اقتصادي طرحهاي عمرانی، م: ، جلد سوم)1381(راهنماي تهیه گزارش توجیه طرح -7
 .سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور

، مروري بر سیاستها و قوانین مرتبط در زمینه فرصتهاي سـرمایه گـذاري در بخـش    )1381(سازمان مدیریت منابع آب ایران -8
.آب، تهران، وزارت نیرو، دفتر اقتصاد آب

ها، حق النظاره و حق اشتراك، تهران، وزارت نیـرو، دفتـر اقتصـاد    ، مبانی تعیین آب ب)1381(سازمان مدیریت منابع آب ایران -9
.آب

.، تئوري و مسائل اقتصاد مدیریت، ترجمه سید جواد پورمقیم، تهران، نشر نی)1376(سالواتوره، دومینیک  -10
مجلـه علـوم و   ، برآورد ارزش اقتصادي آب با استفاده از توابع تولیـد  انعطـاف پـذیر،    )1382(و محمدي نژاد  سینسالمی، ح -11

.2صنایع کشاورزي، شماره 
مطالعـه  (گذاري آب در بخش کشاورزي و ارائه الگوي کشـت بهینـه    ، تعیین روش مناسب قیمت)1385(سالمی و همکاران  -12

  ، سازمان مدیریت منابع آب ایران)موردي سد علویان
.شاورزي، شیراز، انتشارات دانشگاه شیراز، مدیریت واحد ک)1364(سلطانی، غالمرضا، نجفی، بهاءالدین و ترکمانی، جواد  -13
، )نشـریه علمـی و فنـی وزارت نیـرو    (، برآورد تابع تقاضاي آب شهر تهران، آب )1373(، عبدیان، م و خدارحمی اظمصدر، ک -14

.13شماره 
-20، جلـد  3و  2، بازار و نرخ گذاري آب در اسالم، آب و توسعه، فصلنامه امور آب وزارت نیرو، شـماره  )1378(صدر، کاظم  -15

21.
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  گرامی خواننده

 و تحقیقـاتی  فعالیـت  سـال  سـی  از بـیش  گذشـت  بـا  ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهـور،  نظام فنی معاونت برنامه امور
 فنـی  مشخصـات  دسـتورالعمل،  معیار، ضابطه، نامه، آیین قالب در فنی، -نشریه تخصصی عنوان صدشش بر افزون خود، مطالعاتی
 راه تـا در  شـده،  تهیـه  شده یاد موارد راستاي در حاضر نشریه. است کرده ابالغ و تهیه ترجمه، و تالیف صورت مقاله، به و عمومی

 هـاي  سال در شده منتشر اتفهرست نشری. شود برده کار به عمرانی هاي فعالیت بهبود و کشور در علوم گسترش و توسعه به نیل
.باشد می دستیابی قابل nezamfanni.ir اینترنتی سایت در اخیر
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  این نشریه

راهنماي اصول ورویه دستیابی بـه قیمـت تـوافقی    «ا عنوان ب
با هدف ارائه روشی هماهنگ بـراي تعیـین قیمـت مبادلـه     » آب

 .گذاران خصوصی در بخش آب تهیـه شـده اسـت    آب با  سرمایه
بـه   گذار سرمایهتوافقی، قیمتی است که در عین اینکه  قیمت
بال آب رغبت دارد، سـرمایه پـذیر نیـز از قیمـت اسـتق      تامین

  ).شود میاز بازار خارج ن( شود میکرده و حاضر به معامله 
ــن   ــاای ــاورزي،  راهنم ــوافقی آب کش ــت ت ــین قیم آب در تعی

یی که توسـط یـا   ها طرحانرژي برقابی در  چنین همشهري و 
  .، کاربرد داردشوند میي انداز راهبا مشارکت بخش خصوصی 
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