
 



 
 بنام خدا

 پيشگفتار
 

براي پيشرفت و ترقي درهر صنعت بايد به تهيه استانداردهاي الزم در         .  استانداردها از ضروريات صنعت هستند    

آن صنعت توجه ويژه اي مبذول گردد صنعت آب در اقتصاد كشور ما نقش كليدي دارد و پيشبرد امور اين                      

ه روند كارهاي جاري بلكه بصورت طرح تهيه مي شوند          صنعت حياتي است پس از اينرو استانداردهاي مربوط       

 .و امور آب وزارت نيرو با توجه به مسئوليت خود در زمينه صنعت آب، انجام اين مهم را بعهده گرفته است

 
نظر به لزوم توافق كليه بخشهاي سهيم در صنعت استانداردها پس از بحث و بررسي با شركت كارشناسان                     

» طرح تهيه استانداردهاي صنعت آب كشور      « از اينرو مبناي تشكيالتي       .گردند يبخشهاي مربوطه تدوين م    

صلي ترين كميته   ا.  كميته هاي فني است كه با شركت فعال كليه بخشهاي سهيم در اين صنعت تشكيل مي گردد              

صنعت ح تحت عنوان كميته مديريت آب فعاليت دارد كه تمامي فعاليتهاي مربوط به تهيه استانداردهاي رفني ط

 راساً و بخشي را كه      راالبته اين كميته قسمتي از دامنه كار        .  آب كشور در دامنه كار آن پيش بيني شده است          

 مهندسي رودخانه و كنترل     ، آبياري و زهكشي   ،شامل بقيه اقدامات مديريت آب در چهار جنبه كلي سدسازي          

 ، ساخت ، طراحي ، مطالعات هاي هسيالب و آب و فاضالت شهري است از طريق چهار كميته اصلي در زمين               

در اين موارد كميته آب فقط وظيفة هماهنگي را به          .  ها به انجام خواهد رساند     بهره برداري و نگهداري از پروژه     

 كميته فني ديگر در ارائه خدمات كارشناسي تخصصي به چهار كميته اصلي در تدوين                   ١٨عهده داشته و    

 .استانداردها همكاري دارند

 
 پيش نويس استاندارد    ،ت و مقبوليت بيشتر استانداردها توجه به همة تجربه ها و نظرات فني وعلمي            براي جامعي 

 كميتة فني مربوطه در نسخة نهائي منظور          در براي نظر خواهي منتشر شده و نظرات واصله پس از بررسي            

 .خواهد شد

 
صنعت آب مرتبط مي باشد، با توجهي      اين رشته از      اميد است كه كارشناسان و صاحبنظراني كه فعاليت آنها با         

هاي ارزنده خود    فرمايند اين نشريه را مورد بررسي دقيق قرار داده و با ارائه نظرات و راهنمائي                كه مبذول مي  

 . را در تنظيم و تدوين متن ياري و راهنمائي فرمايند٢كميته فني شماره 



 تركيب اعضاء كميته 
 

  داشته اند  ر تهيه نشريه حاضر مشاركت كه د٢تركيب اعضاي كميته فني شماره 

عضو هيئت علمي دانشكده فني دانشگاه تهران  كارشناس منابع آب   آقاي حسين ارفع 

كارشناس  امور اقتصادي   آقاي احمد بهداد  از سازمان برنامه و بودجه 

 كارشناس امور اقتصادي  

  آب

 يآقاي  انوش نوري اسفنديار از مهندسين مشاور مهاب قدس 

كارشناس مهندسي سيويل  آقاي يداهللا سيد باقري  از طرح تهيه استانداردهاي صنعت آب كشور

كارشناس امور اقتصادي   خانم فاطمه محبوب  از سازمان برنامه و بودجه 
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 ١

 مقدمه 
 

رود، با توجه    زمينه به شمار مي    تعيين نرخ آب در طرحهاي توسعه منابع آب از ابزارهاي مهم مديريتي در اين               

به مطرح شدن اهميت تشويق مصرف معقول آب تأمين شده از يكسو، افزايش هزينه هاي تامين آب اضافي                    

 اهميت بكارگيري   ،منابع مالي و انساني از سوي ديگر       بعلت بروز محدوديتهاي بيشتر و محدوديت امكانات و       

 اجتناب ناپذير    را موده و توجه به استفاده صحيح از آن         اين ابزار مهم مديريتي را بيش از پيش مطرح ن            

 .نمايند مي

 
  كنار در  طرح استانداردها  ٢مورد كميته فني شماره       با توجه به محدوديت منابع به زبان فارسي در اين            

 ،اين زمينه   اي از مباحث ضروري در     مسئوليتهاي ديگر خود، بخشي از تالش خود را جهت تهيه و ارائه گوشه            

 با عنايت به    . مصروف نموده كه حاصل آن در اين مجموعه ارئه شده است           ،المللي تفاده از متون معتبر بين    با اس 

تلقي مورد نظر وسعت و دامنه مباحث در اين قلمرو،مطالب ارائه شده، مي بايست در حد مقدمه اي بر موضوع    

غنا و اعتالي هر چه بيشتر اين       شود اميد است در اين راستا توجهات و نظرات صاحبنظران بتواند در جهت                

 .حركت مفيد و موثر باشد

 
دامنه اين مبحث عمدتاً محدود به تعيين نرخ آب كشاورزي بوده كه تامين آن هم بلحاظ اثرات اقتصادي                       

اهميت بااليي برخوردار بوده و توجه        زي در كل مصارف از    رسياسي و اجتماعي و هم بلحاظ سهم آب كشاو        

 .زمينه داراي اولويت مي باشدبه نكات ظريف در اين 



 ٢

 توجيه ضرورت مطالعه     ‐١
 

 با توجه به اينكه آب بعنوان عمده ترين عامل محدود كننده در توسعه كشاورزي و از عوامل مهم در توسعه                     

هر چه بهتر از منابع موجود الزم است در         )  ١(شهري و صنعتي كشور مطرح مي باشد، تالش براي بهره برداري           

تعيين نرخ آب و اعمال صحيح آن از مهمترين ابزارهايي           .  قدامات و برنا مه ريزي اقتصادي قرار گيرد     سرلوحه ا 

هاي مختلف اقتصادي،     برداري از طرحهاي توسعه منابع آب از جنبه             است كه در برنا مه ريزي و بهره        

 .مالي،سياسي،فرهنگي، تشكيالتي و اداري قابل بررسي مي باشد

 
در طرحهاي  )  ٣( ميليارد ريال هزينه سرمايه گذاري        ٨٠٠حدود  )  ٢( جاري    هايه قيمت  ب ١٣٦٧تا پايان سال    

 ميليارد ريال تخمين زده     ٢٣٠٠بزرگ و دولتي توسعه منابع آب شده است كه ارزش آن به قيمت فعلي حدود                 

اشد و در   از اين تاسيسات مي ب   )  ٤(برداري    ميليارد ريال هزينه نگهداري و بهره       ٤٢ساالنه حدود     .١شود مي

كه در برنامه اول    .  ميليارد ريال سرمايه گذاري اوليه نياز است        ٣٠٠۰جهت اجراي طرحهاي دردست مطالعه به       

هاي انجام شده يا تدارك       بازپرداخت هزينه  ،  توسعه در بخش پرداخت هزينه هاي نگهداري و بهره برداري           

 .)٥(ذخاير جايگزيني براي استهالك

 
دهد كه علي رغم محدوديت و مشكالت تامين آب مكفي و   دات بسياري نشان مي   از طرف ديگر شواهد و مستن     

 اين شكل بهره برداري مصرف آب هيچگونه         . الگوي مصرف آب شكل بيرويه اي پيدا نموده است          ، مناسب

 تكيه به نرخ آب مي تواند  بعنوان ابزاري در خدمت ترويج و تشويق                .تناسب با هزينه هاي تامين آب ندارد      

 .مل پر هزينه و كمياب باشدامعتدل و اقتصادي اين عمصرف 

 
آن كاال  )  ٧(رابطه معكوس با قيمت   )  در شرايط عادي  (هاي اوليه علم اقتصاد مصرف هر كاال          بر اساس پايه  

 به عبارتي هر چه قيمت باالتر باشد مصرف كننده با دقت و صرفه جويي بيشتري به مصرف آن كاال                        .دارد

بايست قيمت باالتري براي آن تعيين نمود ليكن         ا توجه به كمياب بودن آب در كشور مي         بنابراين ب  .پردازد مي

علت عدم هماهنگي بين دستگاههاي ذيربط و فقدان فرهنگ الزم جهت پرداخت آب بها در مصرف                به متاسفانه  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در برنامه هاي . بتدريج از حدود سي سال پيش تاكنون به اجرا رسيده است )آب( برداري بخش دولتي طرحهاي جديد دردست بهره  ‐١

يمت جاري توسط دولت در     ميليارد ريال به ق     ٥٦٠ حدود   ١٣٦٧ تا   ١٣٧٥ و از سال      ميليارد ريال  ٢٣٠عمراني اول تا پنجم حدود      

 ارزش ،  با مشخص نمودن توزيع زماني سرمايه گذاريها در هر سال و اعمال ضرايب تعديل.بخش آب سرمايه گذاري شده است

 ميليارد ريال آن مربوط به      ٥٩٠گردد كه حدود      به قرار فوق برآورد مي     ١٣٦٧سال  )  ٦(بهنگام شده بر اساس قيمت هاي ثابت       

 .باشد و بقيه مربوط به احداث شبكه آبياري و ساير طرحهاي تاسيسات بخش آب مياحداث سدهاي مخزني 

 
 با  . باقيمانده است   ها  درصد از ارزش مفيد سرمايه گذاري      ٦٠ حدود   ،با محاسبه ارزش مستهلك شده اين تاسيسات و تجهيزات        

 جايگزيني طرحهاي در دست بهره      شود كه هزينه هاي    بررسي الگوي توزيع زماني سرمايه گذاري اوليه بخش آب مشخص مي           

 سال ديگر به ٣٠ سال آينده شروع خواهد شد و بتدريج افزايش يافته و حدود ١٢برداري فوق الذكر بطور تقريبي عمدتا ازحدود 

 . شود  ميليارد ريال بر آورد مي٢١١ درصد حدود ٦حداكثر خود خواهد رسيد متوسط استهالك ساالنه در مدت باقيمانده با نرخ 

 



 ٣

رف اكشاورزي ارزان بودن اين موهبت كمياب در بسياري از موارد سبب اضافه برداشت آن توسط مص                     

 .گردد كنندگان مي

بطوريكه در بعضي از مناطق روستايي مصرف بيش از حد لزوم در امر كشاورزي سبب باال آمدن سطح آب                     

گردد كه خود سبب كاهش اراضي حاصلخيز كشور و از بين رفتن منابع خاك  مي. …زيرزميني شوري خاك و     

  آب  به ارزش واقعي يك متر مكعب       بايست نرخ آب كشاورزي بگونه اي تعيين گردد كه         لذا مي   .خواهد شد 

 از طرفي با توجه به نوع كشت، استراتژيك بودن محصول و بازدهي آن، قدرت پرداخت زارع،                   توجه شده و  

گذاري اوليه و    برداري تعميرات و نگهداري تاسيسات و همچنين هزينه هاي سرمايه           بابت بهره  هزينه هاي جاري 

 .مناطق مختلف متغير باشدتاسيسات ايجاد شده، نرخ آب كشاورزي در 

 
در سازمانهاي  )  ٨(بديهي است براي تعيين نرخ آب كشاورزي استقرار سيستم حسابداري قيمت تمام شده                 

اين سيستم بايد   .اجرائي ذيربط براي تعيين سهم هر يك از عوامل هزينه اي در مراحل مختلف ضرورت دارد                 

 .هاي اصلي و فرعي بدست بدهد قيمت تمام  شده آب رادر محل سدها و در پايان شبكه

 
) ٩(حجمي  روش  از جمله نرخ گذاري آب      .  شمردبر توان در زمينة تعيين نرخ آب        اثرات مهم ديگري نيز مي    

برداري  گيري تحويل و توزيع آب گشته و از سوي ديگر مديريت و روشهاي بهره              موجب بهبود روشهاي اندازه   

بعالوه اين عامل موجب    .  قت محاسبات، بهبود خواهد يافت     در هزينه ها در اثر افزايش د       يجوي جهت صرفه 

 .آوري و تدوين آمار مصرف و هزينه ها خواهد شد بهبود روشهاي جمع

 
صنعتي، توليد شهري، طرحهاي زير بنايي توسعه منابع آب داراي منظورهاي مختلف نظير تامين آب كشاورزي، 

يادآوري .  پردازد  به مقوله مباني نرخ آب كشاروزي مي       اين مجموعه عمدتاً  .   مي باشد …انرژي، كنترل كيفيت و     

 .شود كه مسائل و دشواريهاي مورد مذكور بالنسبه از ابعاد وسيعتري برخوردار مي باشد مي

 
  مباني تعيين نرخ آب    ‐٢
 

 .اوت مي باشد فقيمت گذاري نرخ آب كشاورزي با توجه به سياستهاي كلي دولت در كشورهاي مختلف مت                 

 هزينه هاي بهره   ٪٥٠گذاري و    هاي سرمايه  هزينه%  ١٠٠ر مالزي نرخ آب طوري تعيين ميشود كه دولت            د مثالً

 .هزينه هاي سرمايه اي در نرخ آب تاثير دارد     %  ٥٠پردازد يا در كشور كانادا بيش از         برداري  و نگهداري را مي     

ه سازمان تعيين كننده نرخ رادر       آناليز قيمت تمام شده نرخ آب با توجه به سياستهاي كلي و بنيادي جامع                

 .دهد انتخاب مباني ياري مي

 
 .بطور كلي چهار روش يا سيستم قيمت گذاري متداول مي باشد

 
 



 ٤

  سياستي –سيستم قيمت گذاري اجتماعي   ١‐٢
 

 هدف اساسي   .برداري و نگهداري را بپوشاند     شود كه صرفاً هزينه بهره     در اين سيستم نرخ آب طوري تعيين مي       

روش تامين آب ارزان براي زارعين از يك طرف و حصول استقالل مالي براي سازمان اجرائي از طرف                    اين  

 .ديگر مي باشد

 
در اين روش دولت راساً سرمايه گذاري اوليه        .  حمايت از مصرف كننده آب از اهداف ديگر اين روش است           

بطوريكه گفته  .  ا مشاركت نخواهد داشت    در تامين اين قبيل هزينه ه      يتقبل نموده و سازمان اجراي      تاسيسات را 

 .كنند شد در كشورمالزي بگونه اي ناقص از اين روش استفاده مي

 
به دليل اجتماعي اين      شود و  قيمت آب در اين روش در مقايسه با قيمت آن فوق العاده پائين نگهداشته مي                

سطح پائين  .  فزايش پيدا كند  گردد كه در آمد كشاورزي در مناطق آبياري شده بطور اساسي ا            روش موجب مي  

 .درآمد نسبي كشاورزان مشمول و لزوم افزايش توليدات كشاورزي از دالئل اتخاذ اين روش مي باشد

 
 معموالً در   ،چنانچه ذكر شد  .   سياسي به هزينه واقعي مربوط نمي شود      –نرخ گذراي بر طبق ضابطه اجتماعي       

اين سازمان الزم نيست كه در          نمايد و   اين امر مي    بردار معيني را مسئول     اين حالت دولت سازمان بهره     

كند و جهت    اما سازمان مزبور از نظر مالي مستقل عمل مي         .  هاي سرمايه گذاري مشاركت داشته باشد       هزينه

 هرگاه  .هاي مربوط به انجام وظايف خود را از بهره برداران دريافت نمايد              خود كفائي مالي الزم است هزينه     

ال نرخ آب بها تامين نگردد، دولت ممكن است مجبور به              عمرداري و نگهداري از طريق ا      ب هاي بهره  هزينه

كند و در بعضي از مواقع ممكن است          در اين حالت آب بها به حد پائيني تنزل مي          .  پرداخت كمبودها شود  

 .كامالً رايگان باشد

 
 ] ١٠  [ سيستم قيمت گذاري برمبناي هزينة متوسط  ٢‐٢
 

با سود يا بدون    (گذاري   هاي سرمايه  شود كه تمام قسمتي از هزينه       خ آب طوري تعيين مي     در اين سيستم نر   

هدف از اتخاذ اين روش مشاركت دادن زارعين        .  برداري و نگهداري را بپوشاند     هاي بهره  عالوه بر هزينه  )سود

گذاري توسط   خگذاري انجام شده توسط دولت از طريق نر        در اين روش سرمايه   .    گذاري است  در امر سرمايه  

 .اين باز پرداخت به چند طريق انجام مي شود. گردد زارعين بازپرداخت مي

 
گذاري انجام   اين حالت درصدي از سرمايه       در :گذاري انجام شده    باز پرداخت بخشي از كل سرمايه      ـ

ون  قان ٣٣  بر اساس مفاد مادة    " مثال .از زارعين وصول ميگردد     شده جزو قيمت تمام شده آب منظور و       

 سرمايه گذاري انجام شده      از %٥٠توان    در مورد طرحهاي آب مي     ١٣٥١ سال   ببرنامه و بودجه مصو   

 . در محاسبه قيمت تمام شده آب وارد كرداز را

گذاري انجام شده طبق      در اين حالت تمام سرمايه     :  گذاري مورد استفاده    باز پرداخت كل سرمايه     ـ 

 .يسات آبي در محاسبه قيمت تمام شدة آب وارد ميگرددضوابط تعيين شده در مورد عمر مفيد تاس



 ٥

 ]١١[سيستم قيمت گذاري برمبناي منفعت    ٣‐٢
 

. توان بر مبناي منفعت بدست آمده از سيستم تاسيسات آبي محاسبه نمود             نظر تئوريك بهاي آب را مي      از نقطه 

ري يا بازپرداخت وجوه سرمايه      ذا گداري و نگهداري تجديد سرمايه      برهاي بهره  در اين روش نه تنها هزينه      

گذاري شده و سود سرمايه بلكه بخشي از منفعت حاصله از سيستم آبياري از طريق زارعين نيز مورد محاسبه                    

يكي از نواقص استفاده از اين       .  كند استفاده از اين مبنا بندرت در مسئله آب مصداق پيدا مي              .گيرد قرار مي 

هاي متفاوت آب در شرايط مختلف ارزيابي          ر ارتباط با هزينه    روش آن است كه موضوع تعيين نرخ را د          

 .نمايد نمي

 
 ]١٢[سيستم قيمت گذاري بر مبناي هزينه نهائي   ٤‐٢
 

گذاري اجتماعي ـ سياسي سيستم قيمت       سيستم قيمت (  گذاري كه تا اينجا تشريح شد      كاربرد مباني مختلف نرخ   

در طول زمان باعث بروز      )  گذاري بر مبناي منفعت       تگذاري و سيستم قيم     گذاري بر مبناي هزينه سرمايه     

غالب ايرادات وارده به روشهاي ياد شده در زمينة اختالف بين هزينه واقعي و              .  مشكالت اقتصادي خواهد شد   

هاي آبياري بوسيله مقامات دولتي تثبيت شده و يا نظارت             اينكه آب بها در شبكه     ه  نظر ب .  باشد آب بها مي  

از اين رو اين ترديد     .  هاي كلي دولت عدول نمايد     تواند از سياست   كه اين قيمت نمي   شود طبيعي است     مي

اي كشاورزي، كاربري اراضي و بطور كلي         وجود دارد كه هدفهايي مثل توزيع مجدد درآمد، توسعه منطقه           

ز قبيل آب   كاهش نابرابريهاي اقتصادي بين مناطق را بتوان از طريق بكارگيري روشهاي تثبيت قيمتهاي منابع ا               

 .براي جامعه تامين نمود

 
هرگاه آب بها براساس حجم تعيين شود، قيمت خيلي پائين آب ممكن است كه منجر به افزايش تقاضاي آب                    

. شده و اين خود افزايش كسري مالي دستگاه تامين كننده آب و به هدر رفتن آب را به همراه خواهد داشت                      

گذاري  سيستم قيمت .  برداري از شبكه آبياري ندارد       راندمان بهره  اي براي بهبود   در اين حالت زارع انگيره     

ها  و تا  حدودي نيز او را در انتخاب ساير نهاده. دهد  سياسي زارع را در جريان واقعي آب قرار نميـاجتماعي 

يد،  جايگزين نمود نظير كود شيميائي و با ساير روشهاي كارآمدتر تول              آب توان آنها را در ارتباط با       كه مي 

نمايد بر عكس چنانچه قيمت آب در مقايسه با قيمت واقعي خيلي باال تثبيت شود، زارع تمايل به                     گمراه مي 

هاي ديگري جانشين آب     نمايد تا فراورده   و بتدريج تالش مي   .  جويي در مصرف آب پيدا خواهد كرد        صرفه

 مصرف كننده    ، متوسطهزينه  ر مبناي   گذاري آب ب   به همين منوال قيمت   .  سازد كه براي جامعه گرانتر تمام شود      

 .آب را با قيمت واقعي آب آشنا خواهد كرد

 
با اين وجود حتي قيمت گذاري بر مبناي هزينه متوسط، زارعين را در اتخاذ تصميم عقالني در مورد ميزان                      

امالً  ياري   بهينه آب كه در تركيب با ساير عوامل توليد بيشترين درآمد را از نقطه نظر جامعه خواهد داشت ك                   

 صنعت  ،ها از قبيل نيروي برق     به عالوه اين روش منافع بالقوه موجود در مصرف آب در ساير رشته            .  نمايد نمي

 .گيرد و آب شهري رادر نظر نمي



 ٦

آيد كه هزينه توليد يك واحد       در تئوري صرف اقتصادي قيمت بهينه از ديدگاه منافع عمومي وقتي بدست مي             

معادل بهائي شود كه مصرف كننده آب ناچار است براي در اختيار داشتن آن واحد               )  هزينه نهائي (اضافي آب   

اين امر حاكي از آن     )  مطلوبيت نهائي با افزايش حجم آب سير نزولي خواهد داشت           (اضافي پرداخت كند    

ر طبق قاعده، با منحني درآمد نهائي كه در اثر افزايش توليد كشاورزي د               است كه معادالت تقاضا براي آب،     

 .ارتباط با حجم آب مصرفي بدست مي آيد مشابهت داشته باشد

 
 اصول قيمت گذاري بر مبناي هزينه نهائي    ـ 
 

اين روش مبتني است بر      .  گذاري بر مبناي هزينة نهائي ارائه شده است         الذكر تئوري قيمت   بنا به داليل فوق   

و مات كه توسط موسسات دولتي توليد         كه بر طبق آن قيمت واقعي كاالها و خد           "هاي واقعي   قيمت "مفهوم

.  قيمت واقعي آب درزمان تقاضا رادر اختيار زارعين قرار دهد           با گردد بايد اطالعات كافي در ارتباط      ارائه مي 

 روش بايستي سيستم استفاده از آب را بهينه نمايد  و افزايش ارزش در بخش كشاروزي و كل اقتصاد را  با اين

 .به حداكثر برساند

 
گذاري بر مبناي هزينه نهائي از نظر تئوري بايد در رابطه با مقادير آبي كه زارعين از سيستم تقاضا دارند                    قيمت  

اين روش بايد دستگاه تامين كننده آب را        .  و احتراز از هدر رفتن آب در طول زمان، موجب انتخاب بهتر شود            

 و همچنين از اين طريق      .عيين نمايد قادر سازد كه قيمت واقعي تقاضاي آب اضافي را براي مصرف كننده ت              

 اين روش بيشترين عايدي ممكن را براي جامعه فراهم           .دنرفيت حداكثر مورد استفاده قرارگير    ظتجهيزات در   

ست كه مشخصات فني تجهيزات كه در        ا فرض اين ).  منافع مشترك توليد كنندگان و مصرف كنندگان        (كند   مي

 روش مديريت تجهيزات موجب به حداقل رسانيدن قيمت تمام           بيني شده است و    مرحله طراحي پروژه پيش   

ي ينها گذاري بر مبناي هزينه     قيمت ،شده آب خواهد شد و اگر تابع توليد آب براي زارعين شناخته شده باشد              

 .دهد يك نوع شرايط بهينه اقتصادي را به دست مي

 
زيرا هزينه نهائي يك مشتق     .  آورد ود نمي با اين وجود در اولين گام به كاربردن تئوري مشكل بزرگي را به وج             

 .چيزي باشدچه گيري بايد نسبت به  اما مسئله اين است كه از چه معادالتي بايد مشتق گرفت و اين مشتق.است

 
بر طبق جوابهايي كه به اين      .  تفكيك قائل شد    )  ١٤(هاي متغير  وهزينه)  ١٣(هاي ثابت    توان بين هزينه   چگونه مي 

 .تواند بين مبالغ ناچيز مبالغ فوق العاده باال قرار گيرد  نهائي مي  هزينه.توان داد االت ميؤس

 
هاي خاص موجود در هر منطقه خواهد بود ابتدا موردي رابررسي كنيم             انتخاب متكي بر موقعيت   اين  در عمل   

 جديد سيستم هاي. رسد كه ظرفيت ذخيره سازي و ظرفيت توزيع حتي در دوران پيك هرگز به نقطه اشباع نمي             

ي بردار  حالتي كه زارعين تحت شرايط مختلف فني و رواني از بهره           یا  .دنيك چنين حالتي قرار دار     آبياري در 

هزينه هر متر مكعب اضافي آب تامين شده و يا هزينه             (هزينه نهائي   .  دنشبكه آبياري آنطور كه بايد منع شو      از  

برداري متغير خواهد بود در اين       هاي بهره  معادل هزينه )  مي شود   به نحو موثر آبياري      كههر هكتار اضافي زمين     

در اين  .  حالت قيمت آب به مراتب كمتر از هزينه متوسط و تقريباً برابر با روش اجتماعي ـ سياسي خواهد بود                  



 ٧

حالت دستگاه تامين كننده آب با كسر بودجه خواهد بود ولي قيمت پائين آب باعث تشويق زارعين به باال                      

 .د كه حتي بازده حداكثر را دارا نيستندوش  كشت محصوالتي ميدن مصرف آبرب

 
د هرگونه  نمورد دوم وقتي است كه بكارگيري تاسيسات ذخيره سازي و توزيع آب در نقطه اشباع قرار دار                   

 افزايش   را افزايشي در تقاضاي آب دستگاه تامين كننده آب را مجبور خواهد ساخت كه ظرفيتهاي موجود                 

 ارتفاع سد مخزني را باال برده و يا اينكه ظرفيت كانالهاي اصلي و فرعي از طريق                   "كه قبال  بدين معني    .دهد

ت قسم  در اين حالت هزينه نهائي بايد به دو       .  افزايش فشار و يا از طريق احداث كانالهاي جديدافزايش دهد          

 . شودتقسيم

 
 )١٥(هزينه نهائي در دوران پيك

 
  در خارج از دوران پيك يهزينه نهاي

 
شود  هاي مديريت محاسبه مي    هزينه نهائي خارج از دوران پيك بنحويكه در باال تشريح شد تنها بر اساس هزينه              

زيرا هزينه هر متر مكعب اضافي آب از هزينه اداري مربوطه تجاوز نخواهد كرد اما در دوران پيك هرگونه                      

سازي و   زم است هزينه افزايش ظرفيت ذخيره     بنابراين ال .  افزايش تقاضا با باالبردن ظرفيت سيستم مالزمه دارد       

بر حسب    (هاي توسعه سيستم     هاي مديريت اضافه گردد روشن است كه هزينه        ظرفيت توزيع سيستم به هزينه    

)  توزيع آب     امكانات واحد توليد معين بر حسب متر مكعب آب ذخيره شده يا برحسب متر مكعب افزايش                

 . بر حسب واحد توليد خواهد بودگذاري تر از هزينه متوسط سرمايه پائين

 
براي كانالهاي  »  %  ٤٠  هزينه توسعه تقريباً  «  »كانال پرونس «بر طبق تجربه و محاسبات انجام شده توسعه موسسه          

اين ديدگاه    باشد با  هاي فرعي مي   براي شبكه %  ٥٠هاي بتني و     براي لوله %  ٨٠هاي فوالدي    با پوشش و لوله   

 اداره كننده از متوسط وجوه تنزيل شده پايين تر بوده و براي استهالك كليه               محاسباتي، وجوه دريافتي دستگاه   

شبكه آبياري كافي نخواهد بود دراين حالت دولت ناگزير خواهد بود كه براي اداره شبكه آبياري بنحو مقتضي                  

 مشاركت  ها و يا سوبسيد برقرارنمايد و زارعين صرفاً در تامين بخشي از تشكيل سرمايه ثابت ناخالص                 كمك

 .خواهند داشت

 
به تمام سيستمهاي يك منطقه و يا كشور        مربوط  شود بلكه     به يك شبكه ويژه نمي      مربوط سومين حالت نه تنها   

و تامين مواد غذائي       باشد و همچنين مربوط به اقتصاد كشاورزي و دست آخر مربوط به وضع توليد                   مي

يعني چنانچه . نبايد ايجاد گردد مگر اينكه الزم باشندگردد به موجب منطق اقتصادي هيچگونه سيستم آبياري     مي

  باز د و در عين حال چنانچه     ند و ديگر قابل توسعه نباش     نسيستمهاي موجود تا آخرين ظرفيت بكار گرفته شو       

جامعه نياز به اقدامات بيشتر در بخش كشاورزي داشته باشد و از اين نظر تامين نگرديده باشد در اين صورت                    

يعني .   افزايش توليدات كشاورزي از طريق افزايش زمينهاي قابل آبياري صورت گيرد               ضروري است كه  

هاي جديد   گذاري الزم بر پروژه    هزينه نهائي براي جامعه برابر هزينه سرمايه         د و نهاي جديد ساخته شو    پروژه

ل فني و يا     هاي جديد آبياري هنگامي وجود دارد كه به دالي            بديهي است كه نياز به اجراي پروژه         .باشد



 ٨

 بنابراين هزينه نهائي عبارتست از هزينه       . زمينهاي آبي در طرحهاي موجود امكان پذير نباشد         هاقتصادي توسع 

و . گردد اي كه عنقريب وارد خدمت مي     يا هزينه قطعه    شود و  متوسط آخرين قطعه است كه به خدمت گرفته مي        

برداري به حد اشباع رسيده و يا از         اي كه از نظر بهره     عهنهايي يك قطعه تنها و يا از يك قط         آن طبيعتاً از هزينه   

هاي متوسط سيستمهاي ساخته      بطور نظري اين هزينه از هزينه      .  تامين آب خارج و از دوره پيك بيشتر است         

اند و    به مصرف رسيده   سادگي مورد استفاده قرار گيرند قبالً     ه  اند ب  توانسته شده بيشتر است زيرا آبهايي كه مي      

گذاري جهت پمپاژ يا      اند بنابراين حجم سرمايه     ن محلهاي قابل آبياري قبالً مورد استفاده واقع شده           همچني

 .سازي و توزيع آب در اين موارد زيادتر خواهد بود ذخيره

 
تا محرك  باشد   نهائي آخرين پروژه      هاي بايست نظير هزينه   گذاري حاكم بر يك منطقه معين مي       اصل قيمت   در

 .هاي اقتصادي از آب و استحصال حداكثر منافع از آن باشد ستفادهكشاورزان براي ا

 
به همان ميزان   )  توليد نيرو، تامين آب شهري و صنعتي      (در كشوري كه تقاضا براي آب براي منظورهاي  ديگر           

 )١٦(يابد، هزينه فرصت از دست رفته             تقاضا براي آب كشاورزي ويا بيشتر از آن افزايش مي                

OPPORTUNITY  COST) (هاي نهائي منظور گردد بايست درهزينه  مي. 

 
زياد   هزينه فرصت در صورت استفاده از آب براي منظور كشاورزي، در صورتي كه تقاضا براي توليد نيرو                   

گردد به   هاي متغير افزوده مي    اين مقدار به هزينه   .  باشد برابر با ارزش انرژي قابل توليد از منبع خواهد بود            

ة  مصرف پيك تشكيل شده است از متوسط هزينه واقعي آخرين قطعه با اضافه هزينه                 طوريكه قيمت در دور   

اي تنزيل يافته    در خارج از دورة مصرف پيك، متوسط هزينه هاي سرمايه         .  هاي متغير و ارزش انرژي برق آبي      

 .تواند از اين قيمت كسر گردد مي

 
 .شود  دريافت ميتعريف خدماتي كه براي آنها هزينه:  مشكالت اعمال نرخ   ‐٣
 

اين سؤاالت  .  كند با انتخاب مبناي قيمت آب آبياري چندين مسئله از نظر چگونگي اعمال اين قيمت بروز مي                

 يعني چه كسي بايد همه چيز را بپردازد در اين             ،  گيري راجع به دامنه اعمال نرخ است       مربوط به نحوه تصميم   

 .انتخاب بايد صورت پذيرد مرحله دو

قابل برداشت بدون توجه به نقطه تحويل و زمان مورد استفاده داراي ارزشي مساوي است؟ ويا                آيا آب    ـ  

 ؟هاي متفاوت بايد براي هر حالت وضع گردد تعرفه

شود تعريف گردد؟ آيا مقدار آبي كه توسط يك فرد            چگونه بايد خدماتي كه توسط پروژه عرضه مي         ـ  

گيري واقع شود يا بايد مدنظر داشت كه         ده مورد اندازه  گردد تنها بايد بر حسب يك رقم سا        مصرف مي 

نمايد كه به مقدار متفاوت توسط افراد مورد استفاده قرار              اي از خدمات را ارائه مي       پروژه مجموعه 

گيرد كه در اين صورت به معني آن است كه يك فرمول دو يا سه قسمتي بايستي براي ارزشيابي                       مي

 .ددمقدار آب مصرف شده استخراج گر

 



 ٩

با توجه به اولين سوال بايد اشاره كرد كه هر كشوري نظريه خودش را در مورد عدالت دارد كه اين نظريه بر                       

براي بعضي از كشورها مهمترين مالحظه فرض برابري بين افراد كشور و            .  كند يربط تفاوت مي  ذحسب كشور   

برداري را   اي و بهره   اي واقعي سرمايه  ه چنين كشورهايي تمايل ندارند كه هزينه      .  بويژه بين كشاورزان است   

 .براي پروژه به حساب آورند

 
هاي آبياري را به     برداري در بعضي از پروژه     د و ضررهاي ناشي از بهره      ننماي لذا قيمت آب را يكنواخت مي      

مال بنابراين آنهائيكه اين نوع نظريه را دارند حامي اع         .  ندنك كمك اضافه دريافت از ساير پروژه ها جبران مي        

دانند احساس   گروه ديگر البته اين روش را خيلي غير عادالنه نمي          .  يك قيمت يكنواخت در كل كشور هستند      

اي كه با آن سروكار دارند بپردازند        هاي پروژه  بايست قيمتي كه مربوط به هزينه      كنند كه كشاورزان قانوناً مي     مي

اي  هاي سرمايه  هاي قديمي كه در آنها هزينه       وژههاي آبياري بطور كلي براي پر        اعمال هزينه  هادر اين كشور  

هاي بهره  اي به علت بيشتربودن هزينه اي تا اندازه هاي سرمايه اين كمي هزينه. هنگام اجرا كمتر بوده، كمتر است  

از طرف ديگر   .  شود هاي قديمي تر جبران مي      هاي نگهداري ونوسازي در پروژه      برداري و خصوصاً هزينه    

هاي جديد و همچنين هزينه متوسط در هكتار يا در متر مكعب آب با در                 اي مربوط به پروژه    هاي سرمايه  هزينه

هاي مصروفه در صنايع ديگر از رشد سريعتري         هاي ساختماني نسبت به هزينه     نظر گرفتن اين حقيقت كه هزينه     

 .اهند بودرسد زيادتر خو برداري مي هاي فعلي با مشكالت بيشتري به بهره برخوردار است و پروژه

 
سازي آب   يا ذخيره   هاي بعدي از نظر نياز به پمپاژ       به محض اينكه آسانترين پروژه تكميل ميگردد، اجراي پروژه        

هاي جديد تسهيالت بيشتري در اختيار        از طرف ديگر با اجراي پروژه      .  هاي بيشتر است   مستلزم صرف هزينه  

برخورد مشابه  .  گردد هاي مربوط به خود مي     زينهرد كه اين موضوع نيز موجب اضافه ه        يگ كشاورزان قرار مي  

 آب مصرف ندارد با مصرف آب در         كه ديگر ممكن است اين باشد كه بايستي بين مصرف آب از فصولي             

نمايد تمام تجهيزات با ظرفيت كامل        كه ايجاب مي  (به آب      به علت وجود خشكي و نياز شديد        فصولي كه 

رد يدر مواردي كه قيمت گذاري آب بر مبناي منافع صورت ميگ            نهايتاً، .فرق قائل شد  )  مورد استفاده قرار گيرند   

مقطعي است كه فرض شود كه منافع حاصل از آبياري براي تمام طبقات كشاورزي مشابه نيست و آن بدين                     

سوال .  بايست بر حسب مصرف كننده تغيير نمايد       معني است كه همانطوري كه ديده شده است قيمت آب مي          

كه اين پيامدها     كه البته بايد ديد   .  باشد  و نتايج حاصل در پروژه مي       هوردآ تعريف حقيقي فر   دوم مربوط به  

اين به خاطر آن است كه      .  باشد يالت فراهم شده براي آبياري است و يا مربوط به خود آب مي             همربوط به تس  

با توجه به   .  يابد ش مي اي افزاي  ارزش هر قطعة زميني كه به سيستم آبياري دسترسي دارد بطور  قابل مالحظه               

نمايد  مي پيدا   اي  آبياري ارزش قابل مالحظه     شروع شناسان حتي قبل از    اين حقيقت كه كشاورزان مالك، زمين     

و منطقي است كه آنها را ملزم نمايند تا بهاي ترقي قيمت ملك خود را كه خود به خود و بر اثر مجاورت با                          

 .زندسيستم آبياري به وجود آمده، به نحوي بپردا

 
گردد،  رسد كه اين كشاورزان را به پرداخت هزينه نهايي كه صرف انجام خدمات مي               بنابراين صحيح بنظر مي   

. مند شوند  د از آنها بهره   نتوان كند و مي   زيرا زمين آنها به خاطر دسترسي به سيستم مرغوبيت پيدا مي            .ملزم نمود 



 ١٠

نمايند كه در    گردند نه براي خدماتي كه بعداً تقاضا مي        يعني فقط براي اينكه قادر به آبياري زمينهاي خود مي          

ها بر مبناي هر     بنابراين اعمال هزينه  .  هاي متناسبي را بپردازد    اختيار آنها نيز قرار خواهد گرفت بايستي هزينه        

 توانند بر مبناي جريان آب قابل دسترسي اعم از اينكه مورد استفاده            رد و يا مي   يگ هكتار اراضي آبي صورت مي    

اعمال اين نوع نرخ واحد اين امتياز را نيز دارد كه كشاورزان را براي                 .  قرار گيرد يا نگيرد صورت پذيرد      

 .سازد گذاري اجباري آنها را سودآور مي نمايد و به اين ترتيب سرمايه افزايش راندمان آبياري تشويق مي



 ١١

 نتيجه گيري 
 

هاي مختلف مثبت و منفي هر يك از ديدگاه          به جنبه در اين مختصر مباني تعيين نرخ آب كشاورزي معرفي و            

بازيافت در جهت   تواند   تعيين نرخ آب كشاورزي در طرحهاي توسعه منابع آب مي            .  اقتصادي اشاره شد  

در عين حال     و  جايگزيني عمل نمايد    برداري و  بهره  نگهداري،  گذاري، هاي سرمايه  هاي طرح اعم از هزينه     هزينه

 .اي داشته باشد ن كنندهيب تامين شده تاثير تعينحوه مصرف آ در ميزان و

 
انگيز در زمان    هاي بحث  هاي آبياري وزهكشي يكي از جنبه      هاي طرح  بازيافت هزينه   در كشورهاي مختلف دنيا،   

ها در   هاي بازيافت هزينه   در اين زمينه توصيه مي شود تا مباني و سياست          .باشد برداري از طرح مي    تدوين و بهره  

 .ن طرحها و قبل از اجرا و بهره برداري آن مورد توجه قرار گيردهنگام تدوي

 
سازمان ،  بردار كشاورزي  مستقيم در جريان گردش نقدي و بودجه بهره        بطور  نحوه پرداخت هزينه                       ها      ميزان و 

نحوة باز پرداخت . نه نمودلذا بايد با آن برخوردي واقعبينا   .  گذارد طرح، تشكيالت دولتي و درآمد ملي تاثير مي       

ها بار سنگيني بر دوش كشاورزان       يعني اگر بازپرداخت هزينه   .  گذارد ها حتي روي اقتصاد طرح نيز اثر مي        هزينه

 ممكن است انگيزة كافي براي مشاركت در طرح براي آنان وجود نداشته باشد و در نتيجه هدف                      ،    بگذارد

ها توسط كشاورزان و تامين اعتبار آن        ديگر اگر باز پرداخت هزينه    از طرف   .  توليد مورد نظر طرح تامين نشود     

برداري را تامين نمايد، به علت ايجاد مشكالت و             بهره  نگهداري و   ي هزينه فحد كا به  توسط دولت نتواند    

برداري تحويل آب به زارعين ممكن است ناكافي و غير مطمئن گردد و               بهرهنگهداري و   كمبودها در سيستم و   

 .جه توليد دچار نقصان شوددر نتي

 
ها، تصميمات مربوط به باز پرداخت سرمايه و تعيين نرخ           در نتيجه اين حساسيت كشاورزان و دولت به درآمد        

آيند از آنجائيكه اين امر از يك طرف عكس العمل و             آب بها هميشه تا حدي از مقوالت سياسي به شمار مي           

.  هر صورت با آن روبرو شد بر دارد بايد در   سرسخت مالي را در   نظرات عامل انساني و از طرف ديگر واقعيات         

جداول مالي نشان داد ولي       هر چند اين امري نيست كه بطور كافي بتوان آنرا صرفاً با طرز عملهاي رياضي و                

انجام دادن محاسبات و تهيه جداول ذيربط در اين زمينه رهنمودهاي مهمي را به تصميم گيرندگان                          

 .دهد دازاران خواگوسياست

 
بايست مورد    در ميزان و نحوه مصرف آب از پيامدهاي مهم ديگري است كه نمي             هابب   درهرحال تاثير نرخ آ   

 خواهد  نتعيين نرخ مناسب براي آب كشاورزي اهميت زيادي در مصرف معقول آ               .  توجهي قرار گيرد  بي 

 .داشت

مكان نبايد به اتالف بيرويه     حتي اال  سرمايه گذاريهاي سنگين انجام شده جهت احداث سدهاي مخزني بزرگ            

برداري بيش از حد مجاز آب زير زميني  در حاليكه در بعضي از مناطق، بهره. آب در كانالها و مزارع منجر شود     

ادامه دارد، در بعضي ديگر از مناطق بعلت استفاده بيرويه از آب ارزانقيمت تامين شده توسط سدهاي مخزني                   

ز منابع آب زير زميني و وارد آوردن خسارت جبران ناپذير به منابع طبيعي فراهم             موجبات كاهش بهره برداري ا    



 ١٢

شود   منابع آب موجب مي    ههاي نهايي تامين آب، با اجراي طرحهاي جديد توسع          بعالوه افزايش هزينه   گردد مي

، ابنده   نيازهاي افزايش ي   نشده و جهت برآورد     كافي  عنايتنيز  آب تامين شده      كه به صرفه جوئي در مصرف     

 اجرائي دولتي    هاي برداري معقول از منابع موجود به طور جدي مورد توجه مصرف كنندگان و دستگاه                بهره

مكان ارتباط منطقي بين قيمت تمام شده و نرخ آب            در ايران نيز الزم است حتي اال         رو   از اين  .قرار گيرد 

 ،  ري از طريق اعمال نرخ آب بهاي مناسب        بردا هاي نگهداري و بهره     تامين هزينه  ، در اين راستا   .برقرارشود

 .رود اولين گام مثبت به شمار مي

 



 ١٣

 فرهنگ لغات و اصالحات
 
  »Productivity« زايي معادل وري يا بهره بهره    ‐١
 

 .وري عبارتست از نسبت ميان محصول و عوامل توليد بكارگرفته شده براي توليد آن                 ترين تعريف بهره   كلي

واحد   )  X(و مقدار معين از يك يا چند عامل توليد كه براي               )  (x محصول  معيني ريعني نسبت ميان مقدا   

 سازمان  ،  گذاري  سازمان سرمايه  ،  هاي فني  وري به توسعه و پيشرفت شيوه       بهره  .محصول به كار رفته است     

ارزش نسبت  وري از منابع آب عبارتست از          بهره  ،  شرايط كار و زندگي و عوامل ديگر ارتباط دارد          ،  اداري

 .محصول توليد شده به ازاي هر متر مكعب آب مصرف شده

 
  »Current   price« قيمت جاري معادل   ‐٢
 

به عبارت ديگر قيمتي است كه عيناً مشاهده        .  دي باشد رعبارت است از قيمتي كه شامل اثرات تورمي يا ركو          

 .مي شود

 
 »Investment«سرمايه گذاري معادل     ـ٣
 

اي طي يك دوره مشخص       سرمايه يهايي كه به امر توليد كاالها        از درآمدها يا هزينه    عبارت است از بخشي   

در تحليل ارزيابي طرح به معني استفاده از منابع بمنظور انجام فعاليتهاي مولدي است كه                 .  يابد اختصاص مي 

 اشاره به كل هزينه     »ناخالص«گذاري   سرمايه.  انجامد سرانجام به ايجاد جريان درآمد قابل انتظاري درآينده مي         

اي افزون بر    گذاري خالص اشاره به توليد كاالهاي سرمايه        سرمايه.  اي جديد دارد   براي توليد كاالهاي سرمايه   

 . دارد،هاي مستهلك شده كه بايد جايگزين گردند سرمايه

 
   »operation  and   Maintenance   cost « برداري معادل  هزينه نگهداري و بهره   ‐٤
 
 .هاي مادي برداري و نگهداري ارزش دارائي هاي مستمر بهره رتست از هزينهعبا

 
 .برداري به شرح زير قابل تجزيه هستند هاي بهره هزينه

 گران ر كايحقوق و مزايا ـ 

 حقوق ومزاياي كارمندان ـ 

  حق بيمه سهم كارفرما  ـ

 اجاره محل  ـ 

 لوازم مصرف شدني  ـ 

 آب و برق و سوخت ـ 

  تلگراف و تلفنپست و ـ 



 ١٤

  ساير  ـ

 
 .شوند هزينه هاي نگهداري از اقالم زير تشكيل مي

 حقوق و مزاياي كار گران ـ 

 حقوق و مزاياي كارمندان  ـ 

  حق بيمه و سهم كارفرما  ـ

  سوخت ماشين آالت  ـ

 اجاره ماشين آالت  ـ 

  ساير  ـ

 
  :» DePreciation« استهالك معادل    ‐٥
 

پيش بيني شده ارزش يك دارائي در طول زمان بخاطر استفاده فيزيكي و يا منسوخ شدن                 عبارتست از كاهش    

 در اقتصاد   . يك دارائي در طول زمان اطالق مي شود         هزينه به طور خالصه استهالك به سرشكن كردن       .  آن

 انجام  هاي توليد  هزينهعملي  شود كه محاسبه استهالك بر اساس نرخ واقعي و براي برآورد             مهندسي تالش مي  

 اما اگر نرخ استهالك به طور معمول و طبق مقتضيات حقوقي و حسابداري تعيين گردد، ميزان استهالك                   .شود

 .كند رداري يا هزينه تعويض ارتباط محدودي پيدا مي ه بغالباً با روند واقعي بهر

 
 :»fixed  price«  قيمت ثابت معادل   ‐٦
 

دوده شده است به عبارت ديگر قيمتي است طبق شاخص مبتني بر            عبارتست از قيمتي كه اثرات تورم از آن ز        

 و افزايش قيمتها بعد از آن به        »واقعي«و پائين بودن قيمتها قبل از آن به شرايط            )  ١٣٥٣  مثالً(يك تاريخ معين    

 .است  تقليل داده شده»واقعي«شرايط 

 
 »price« قيمت معادل    ‐٧

 
 تقسيم يا    ،   يا خدمت نقش قيمتها در بازار اقتصادي          ،  ع، كاال عبارتست از ارزش پولي يا واقعي يك منب         

تخصيص منابع بر حسب عرضه و تقاضاست بعالوه قيمتهاي نسبي بايد منعكس كننده ارزشهاي كميابي نسبي                 

 . كاالها يا خدمات مختلف باشند ،منابع

 
 :» cost   Accounting « حسابداري قيمت تمام شده معادل    ‐٨
 

 آورد هاي قطعي يا بر    و گزارش هزينه     ثبت، تسهيم، تلخيص   ،  بندي فن حسابداري است كه باطبقه    اي از    رشته

 به راه انداختن شيوه و       ،  طرحتهيه  حسابداري هزينه شامل     .   مربوط به بهاي تمام شده سروكار دارد         هشد

 جغرافيايي،   حوزة ، واحد محصول    ،   واحد سازماني  ،  هاي قسمت توليدي   روشهاي حسابداري تعيين هزينه   



 ١٥

هاي كنوني   هاي آينده و تعيين هزينه     بيني هزينه  دوره عملياتي، يا ساير واحدهاي مبناي محاسبه و همچنين پيش         

 گزارش و تشريح اطالعات و ارقام مربوط به         ،  بيني شده  هاي پيش  هاي واقعي با هزينه     مقايسه هزينه   و يا گذشته 

 .ستگاه جهت نظارت در فعاليت جاري و آينده مي باشدكنندگان د هزينه و قيمت تمام شده براي اداره

 
  نرخ گذري آب به روش حجمي    ‐٩
 

گذاري، آب بها بر اساس حجم آب         گذاري آب در واحد سطح در كشاورزي، در اين روش نرخ           درمقابل نرخ 

وعه كننده يا مجم   بايست حجم آب تحويلي به هر مصرف         مي زشود و بناگري  ي مصرفي محاسبه و دريافت م     

گذاري در واحد سطح، ارتباط هزينه       در روش نرخ  .  گيري و سپس بهاي آن محاسبه گردد       كنندگان اندازه  مصرف

رد يگ شود و يا متوسط مصرف آب در هكتار مبناي محاسبه قرار مي  قطع ميآب با حجم آب مصرف شده تقريباً    

كنندگان مالك    از مصرف  كننده يا مجموعه كوچكي    درهر صورت ميزان آب مصرف شده توسط هر مصرف          

 .گيرد عمل قرار نمي

 
 :»  Average  cost «   هزينه متوسط معادل   ‐١٠

 
 .عبارتست از هزينه كل دريك دوره تقسيم بر تعداد واحدهاي محصول توليد شده در همان دوره

 
 :»   profit «  منفعت معادل   ‐١١

 
) ارزش بازاري عوامل توليد بكار گرفته شده      (ها   هزينهبر  )  ارزش بازاري توليد  (عبارتست از افزوني درآمدها     

.  كه در قبال سرمايه سهامداران انجام ميگرد منفعت محسوب ميشود          ي كليه بازيافتهاي  »مالي«در تجزيه و تحليل     

هاي اساسي محسوب شده و لذا مشمول          هزينه فرصت سرمايه يكي از هزينه       »اقتصادي«در تجزيه و تحليل     

 به عنوان منفت شناخته     ،  را در اين جا فقط در آمد خالص افزون بر هزينه فرصت سرمايه              زي ،منفعت نميشود 

 .ميشود

 
 » Marginal  cost «هزينه نهائي معادل       ‐١٢

 
 هزينه نهائي ممكن است از هزينه       .عبارتست از افزايش هزينه كل در نتيجه افزودن يك واحد توليدي اضافي            

برداري از ظرفيت واحد توليدي به حد كمال رسيده و توسعه              ر حالتيكه بهره   د .متوسط بيشتر يا كمتر باشد     

 اما در صورت وجود ظرفيت      .ظرفيت براي توليد بيشتر ضروري است هزينه نهائي بيشتر از هزينه متوسط است            

زينه  كمتر از متوسط باشد و بتوان با افزايش توليد متوسط ه           ياضافي قابل بهره برداري ممكن است هزينه نهاي       

 .ثابت هر واحد توليد را كاهش داد

 



 ١٦

 :» fixed   cost  «    هزينه ثابت معادل    ‐١٣
 

 حقوق بيمه، ، پوله بهر،ي ثابتي حجم توليد تغيير پيدا نمي كند مانند استهالك دارا باعبارتست از هزينه اي كه

 .حقوق بازنشستگي، و نظايرآن

 
 : »variable   cost «    هزينه متغير معادل   ‐١٤

 
) مانند مواد خام و تا حدودي نيروي كار و برق           (كند   اي كه با حجم توليد تغيير پيدا مي         عبارتست از هزينه  

 .شوند بديهي است كه در دراز مدت حتي هزينه هاي ثابتي نظير تجهيزات سرمايه اي نيز متغير مي

 
  :»  peak    period «  دوران پيك معادل   ‐١٥

 
ه اي مصرف به حداكثر ميرسد و تاسيسات و تجهيزات در حد حداكثر بهره برداري قرار                    عبارتست از دور  

 .دندار

 
 :» opportunity  cost « هزينه فرصت از دست رفته معادل    ‐١٦

 
 مثالً هزينه فرصت از دست رفته يك        ،ترين شق  عبارتست از ارزش واقعي منابع به كار گرفته شده در مطلوب           

صنعتي عبارتست از توليد مثالً مواد غذائي كه در نتيجه انتقال منابع از بخش كشاورزي به                 واحد اضافه كاالي    

بيشتر از  مصرف  در مصرف عبارتست از مصرف نكردن يك كاال به منظور            .  شود فعاليتهاي صنعتي توليد نمي   

 در صورت عدم هزينه فرصت يك نفر روز كارگر عبارتست از توليدي كه در كار قبلي توسط او            .  كااليي ديگر 

  .گردد اشتغال در پروژه دريك روز حاصل مي


