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 چکيده:

تعرفه آب واگذاری به بخش کشاورزی بر اساس قانون تثبيت آب بهای زراعي و برمبنای درصدی از محصول محاسبه و تعيين 

مي گردد. هرچند در متن قانون مبنای محاسبه تعرفه محصول کاشته شده تعيين گرديده ولي در آئين نامه اجرايي محصول 

آبي که در همان سال به بخش  برای ال در هيچ سالي امکان اعمال تعرفهبنای محاسبه تعرفه قرار گرفته و عمبرداشت شده م

صرف، در بزرگترين بخش م ل آبو هزينه های استحصا عدم وجود ارتباط ميان تعرفه کشاورزی واگذار مي شود وجود ندارد.

يق را و کنترل مصرف از اين طر بازنگری در قوانين برای برقراری ارتباط تعرفه های آب کشاورزی با ارزش اقتصادی آن

ر در حال حاضر آنچنان قدرتمند و پورنفوذ است که هي شکل گرفته درحمايت از کشاورزان فضای اجتماع ايجاب مي نمايد.

ای آب کشاورزی را با حساسيت زيادی مواجه مي سازد لذا اين تغييرات بايد با توجه به اين مالحظات گونه تغيير در تعرفه ه

 مدت و بلند مدت برنامه ريزی و با تمهيدات سنجيده اجرا گردد. و در مقاطع کوتاه مدت، ميان

  محصول کاشته شده، محصول برداشتي، تعرفه پايه،قانون،آئين نامه   کليد واژه ها:

  

 طرح مسئله:

ولی اعمال  نونی برای تعیین قیمت آب می باشداصلی ترین مرجع قابه تصویب مجلس رسیده ، 3113ر سال قانون توزیع عادالنه آب که د

به  3110ل در ساقانون تثبیت آب بهای زراعی  در نهایت در این زمینه، بالتکلیفی هاو پس از مدت هنشد میسردر بخش کشاورزی  آن

تعیین می برمبنای درصدی از محصول  آب کشاورزی  های تعرفه ،بر اساس این قانون که ه استشورای اسالمی رسیدتصویب مجلس 

 د .وش

 لی در زمینهانون نگرانی اصتصویب کنندگان این ق از منظر نشان می دهد کهدر عنوان قانون توزیع عادالنۀ آب  "توزیع"استفاده ازکلمۀ  

 وجود نداشته است.و تولیدآب استحصال  در مورد جدیدغدغۀ بوده وتوزیع آب  نحوه

فایت نیز ک عادالنه نگاه است ولی در بخش کشاورزی ظاهرا این  مورد نظربوده حمایت از مصرف کنندگان نیزتنها "عادالنه"کلمه از 

 طع شده است.ق توزیع آب با تعرفه آنرابطۀ میان هزینه های استحصال ، انتقال و کال  ،با تصویب قانون تثبیت آب بهای زراعی و نکرده
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 در بخش های مختلفو افزایش بی رویه آن و عوامل موثر برآن، هرچند به عامل مصرف  آبکنونی منابع بحران  در ریشه یابی علل 

 قرار گیرد،د اورزی مورد تاکیآب به ویژه در بخش کش یعنی قیمت یارانه ای علت اصلیبیش از آنکه نیز تاکید می شود ولی اقتصادی 

 می شود. بزرگ نمایی ، مصرف کنندگان احساس مسئولیت وخصوصیات فردگرایانه و نفع طلبیعدم 

مایت غالبا  از دیدگاه ح مستقر می باشد یعنی وزارت نیرومنابع آب کشور متولی اصلی که در نهادآب  و تعرفه های نظام قیمت گذاری

 .رداید ندامتعرفه های متناسب با ارزش اقتصادی آب را تعیین نالزم برای استقرار سیستمی که بتواند  وتواناز مصرف کننده متاثر بوده 

انجام  ی آب در سطح کشورتعرفه هاو ساماندهی اقداماتی جهت هماهنگی ، کمیته های تخصصی تعرفه های آببا شکل گیری  البته 

ر دمشکل اصلی  به عمل آمده، ی آب  تعرفه ها سالهای اخیر به منظور ساماندهیو اصالحاتی که در ولی علی رغم این اقدامات ،هشد

شرکتهای آب ،ون تثبیت آب بهای کشاورزی قان که بر اساس چرا ،برجاستهمچنان پابزرگترین بخش مصرف یعنی بخش کشاورزی 

رخه اقتصادکشور بیشترین آبی که وارد چ شده نداشته وی با هزینه های انجام که هیچ رابطه منطق هایی هستندملزم به تعیین تعرفه  منطقه ای

  د.با ارزش اقتصادی آن به مصرف می رسمی شود بدون تناسب 

ب واگذاری پیشنهاد های عملی آ زش اقتصادیار عرفه های آب کشاورزی بهت نمودنتر ی  نزدیک تالش می شود تا برا در این متن 

 ارائه گردد.

یین تعو ت آب بهای زراعی یلغو قانون تثب برای اصالح تعرفه های آب کشاورزی،  راهو کوتاه ترین ترین  شاید تصور شود که آسانالبته  

نیست  مطلوب ترین راه همیشه آسان ترین راه، ولی ،است نه آبتوزیع عادال قانون 11بند الف ماده  تعرفه های آب کشاورزی بر مبنای

 میسر نیست:ط کنونی در شرایبه دالیل زیرچنین اقدامی  و

دگان آب کشاورزی با دشواریهای ناشی از نبود تجهیزات تحویل حجمی آب به مصرف کنن ،در شبکه های نیمه مدرن و سنتی   -

 مواجه بوده و قابل اندازه گیری دقیق نمی باشد. مناسبفنی 

 ر این زمینهاساسی د هر گونه تحول ان قدرتمند و پورنفوذ است که شکل گرفته درحمایت از کشاورزان، آنچن فضای اجتماعی -

 با موانع جدی مواجه می سازد. را

نقش اقتصادی نهاده آب در تولید محصوالت توسط شرکتهای آب منطقه ای به کشاورزان،  مستمریارانهبه دلیل پرداخت   -

وده و زیادی مواجه بای اصالح تعرفه های آب با دشواری هاقتصادی اجتماعی  کشاورزی، شفاف نبوده و بررسی دقیق تاثیر

 نیازمند صرف زمان بیشتر است.

 وجود ندارد. ،تصادیبه قیمت های اق ازای تحویل آب مصرفی درن کشاورزا سیستم حمایتی و پرداخت یارانه به  -

 محصوالت پر مصرف به محصوالت دارای نیاز آبی کمترالگوهای کشت غالبا سنتی بوده و ایجاد تحرک در آنها برای تغییر  -

 به دشواری امکان پذیر می باشد. ده اقتصادی بیشتروباز
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 پيشنهاد:

 مصرف سپس وبرای دستیابی به قیمت هایی که بتواند آب مصرفی در بخش کشاورزی را ابتدابه ارزش اقتصادی آن نزدیک نموده  

د مور و بلند مدت میان مدتدت، مرحله کوتاه مدر سه  اقداماتی سازد الزم استمیسر با معیار های اقتصادی را دراین بخش آب

 توجه قرارگیرد:

 کوتاه مدت: 

شرکتهای  کنونیناشی از آزادی عمل به آشفتگی  ،کشور تعرفه های یکسان در سراسر ایجاد هماهنگی برای اعمالبا ابتدا الزم است  

 پایان داده شود. تعیین تعرفه های آب کشاورزی آب منطقه ای برای

تغییر آئین نامه اجرایی آن را می توان در مدت محدودی به  ،بهای زراعی نوعی اقدام بلند مدت تلقی شوداگر تغییر قانون تثبیت آب 

 تعیین   ن تداوم  ضم اصالح شود کهباز بینی ونه ای به گو آئین نامه اجرایی این قانون ،می شود که در کوتاه مدت پیشنهاد لذا ،انجام رساند

برای ضرایبی  تعیینکشور وآب کشاورزی درسراسر تعرفه پایه برای برقراری با از محصول،درصدی  تعرفه های آب کشاورزی بر مبنای

رل در ، امکان اعمال تعرفه ای هماهنگ و قابل کنتو شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه یاقلیم تفاوتهایتعدیل این تعرفه متناسب با 

 سراسر کشور را فراهم آورد.

ایط ربا توجه تاثیر اقتصادی و تبعات اجتماعی آن به ویژه در ش ،آئین نامه اجرایی قانون تثبیت آب بهای زراعیو بازبینی اصالح  البته

درچار وکار اجرای این آئین نامه است رنخبه ودست اندنیازمند بحث مبسوط تر و بهره گیری از جمع کارشناسان  ، کنونی جامعه ایران

 را یاد آور شد: متن، تنها می توان نکات زیر این چوب محدود

، فهدر تعیین تعرمحصول کشت شده  ی ازدرصد اعمال علی رغم صراحت موجود در متن قانون تثبیت آب بهای زراعی برای  -

بوط اطالعات مر هموارهو همورد نظر قرار گرفت محصول برداشت شده، برای محاسبه تعرفهموجود ،آئین نامه اجرایی  1در ماده 

ان تعیین امک در هیچ سالیقرار می گیرد و در واقع سال قبل در تعرفه سال جاری مورد استناد به عملکرد محصوالت کشاورزی 

  .دل وجود نداروزیع شده در آن ساکشت حاصل از آب ت تعرفه برای

آگاهی از ندنیازم ، سال کاشت سال آبی پیش رو درآغاز آن و مبنا قرار دادن تثبیت آب بهای زراعی قانونزگشت به متن باالبته 

مناطق  اقلیمی و اقتصادی اجتماعیهای  و اشراف بر ویژگی کشاورزی در سطح کشور مجموعه شرایط حاکم بر وضعیت بخش

 .است مختلف کشور

راسر عدم تالش برای دستیابی به تعرفه پایه در سبا تداوم نگاه محافظه کارانه و  ولی ،از خطا نخواهد بود عاری نیز این روشبیشک  

نمی  شاورزی،بخش کآب   یارانهنقش شرکتهای آب منطقه ای در تامین  بی تفاوتی به و ،کشور به بهانه دشواری تعیین و اعمال آن 

 .را داشت جدی در مدیریت مصرف آب در بزرگترین بخش مصرف توان انتظار تحول
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گسترده  اسی و کار کارشنتالش مجدانه  در صورتتنها البته ایست. جسارتی که  م گیریجسارت در تصمی مستلزم  ،این نگاه تغییر 

رد و صرف انرژی برای برخو ،از یک سوهای آبی مورد مصرف ظرفیت و حجم تولید محصوالت کشاورزی و ظرفیت  برای آگاهی از

 نتیجه بخش خواهد بود. ،قه ای از سوی دیگربا چالش های ناشی از ناهماهنگی های موجود در شرکتهای آب منط

ین برای تعی "پای مزرعه قیمت متوسط مورد عمل در "د بر استفاده ازعلی رغم تاکی کشاورزی، در مورد قیمت محصوالت  -

اطالعات د این ولیت امکانات فنی و اجرایی برای مستلزم در اختیار داشتن ،به چنین اطالعاتی دستیابی در آئین نامه موجود، تعرفه

 چنین توانایی و تخصصی هستند. فاقد شرکت های آب منطقه ای اقتصادی ایست که

و  مینانی به میزان دقتی که اطعمل قیمت های در با تاخیر منتشر می کند و نیز این نوع اطالعات را معموالمرکز آمار ایران  

 .دنمبنای کار قرار می گیر وجود ندارد نحوه تعیین آنها

، برای ینیمعیین قیمت تضبرای ت ز سازو کاری مشابه سازو کار به کار رفتهاستفاده ا پیشنهاد مشخص در این باره می تواند 

 پایه باشد. تعرفۀ تعیین اعمال قیمت های یکسان در

د را از وموضوعیت خکه در حال حاضر نیزگندم و چغند قند  در آئین نامه اجرایی موجود برای مورد تاکیدقیمت های تثبیتی  

 حذف شود. دست داده است می تواند از آئین نامه 

تعیین تعرفۀ پایه توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران و تعدیل آن در مناطق مختلف با اعمال ضرایب تعیین شده متناسب با  -

رکتهای ش شور را فراهم سازد کهدر کل ک می تواند هماهنگی مورد انتظار ، زمانیشرایط اقلیمی و اقتصادی اجتماعی هر منطقه

قبال تناسب میان آب بهای در  تعیین شده، ۀحدودمتعدیل در ضرایب  اعمالبرای داشتن آزادی  عمل  ضمنآب منطقه ای 

 قرار گیرند. و مداوم مورد ارزیابی دقیق مسئول بوده وبر این اساس آب تخصیصی به بخش کشاورزی وصولی و

یچ اشاره نظر به اینکه در آئین نامه موجود هدر متن قانون،  "استراتژیک اولویت تخفیف برای زراعتهای "با توجه به قید عبارت -

راعتهای زتکلیف این عبارت قانونی با تصریح  آئین نامه اصالحی،در ای به این تصریح قانونی وجود ندارد الزم است که

 نیز معین گردد.  آنمتولی تامین کننده نهاد  و یفمیزان تخوگردیده  استراتژیک مشخص

کتهای آب و به شر تهیهتوسط کارگروه تخصصی تعرفه های آب  نامه محاسبه آب کشاورزی که اخیرااضافه می نماید که شیوه  

 د.تعرفه پایه موثر خواهد بودستیابی به  ، در منطقه ای ابالغ شده است

 ميان مدت: 

ا اقدامات زیر ب، ، در میان مدت نش های ناشی از آنکاهش حواشی و ت بادر سراسر کشور و یهماهنگ ضمن تثبیت تعرفه پایه برای ایجاد

 ب با ارزش اقتصادی آب فراهم کرد:برای اعمال تعرفه های متناسرا زمینه ن/می توا
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بنای ارزش برم آن متقی هزینه نهاده آب تا در صورت تعیینتامین سیستم های حمایتی برای کشاورزان فاقد توانایی  ایجاد -

طقه ای از پرداخت شرکت های آب من از این طریق و به صورت شفاف انجام شده وپرداخت یارانه به کشاورزان  ،اقتصادی

 .که هیچ تناسبی با وظایف آنها ندارد معاف شوندچنین یارانه ای 

ی اندازه استقرار سیستم ها ی نوین برایه های از شیوو ایجاد سیستم های مدرن آبیاری و بهره گیر توسعه شبکه های آبیاری -

ی آب به گونه ای که از امکان تحویل حجمی آب برای فعالیت های کشاورزی در سراسر کشور اطمینان گیری و تحویل حجم

 حاصل شود.

 بیاری مدرنآ ورزی یکپارچه واستقرار سیستم هایاراضی کشاکل های کشاورزی برای دستیابی به و توانمند سازی تشتوسعه  -

  ه نهاده آب از طریق افزایش محصولمنظور افزایش تولید و جبران هزینه های ناشی از افزایش هزین به

  :بلند مدت

ر به گونه ای که ضمن اعمال قیمت های منطبق ب تصویب قانون جامع آب قانون توزیع عادالنه آب و و ب بهای زراعیآقانون تثبیت  لغو

 .دنیز فراهم گرد میان عرضه و تقاضا ارزش اقتصادی آب ، زمینه بهره گیری از مناسبات بازار برای ایجاد تعادل

شواریهای دولی با توجه به شرایط کنونی و  ،آن نیز پیش بینی شودالزم است که ظرف زمانی الزم برای اجرای  ،تحقق هر پیشنهادیبرای 

ر این فضا و تغیی ی دشوار است و تنهادر صورتپیش بین چنین ،است بخش آب با آن مواجهبه ویژه ای اقتصادی فراوانی که همه بخش ه

ازه می توان به تحقق این اقدامات در یک بشکل گیری اراده جدی برای تعیین و تثبیت نقش اقتصادی نهاده آب در بخش کشاورزی، 

 امیدوار بود. هیک الی پنج سال

 مراجع:

ریق فضای از طمراجع مورد استناد در این متن ، قانون توزیع عادالنه آب، قانون تثبیت آب بهای زراعی و آئی نامه اجرایی آن می باشد که 

 قرار دارد. مجازی در دسترس عمومی

 

 


