
همه چيز را زنده كرديم از آب
30سوره انبياء، آيه چه در آسمان ها چه روي تراب

ترجمه منظوم اميد مجد



IRANIAN NATIONAL COMMITTEE ON LARGE DAMS (IRCOLD)
Committees on Economical and Financial Aspects of Dam Projects

)كميته تخصصي اقتصادي و مالي پروژه هاي سدسازي(

مجموعه كارگاه هاي تخصصي
اركان نظام قيمت گذاري آب در مصارف مختلف

كارگاه اول 
ارزش اقتصادي آب در مصارف صنعتي
تبيين مفهوم ارزش اقتصادي آب و ساير مفاهيم مرتبط

عليرضا شاوردي

)1396ارديبهشت ماه  21(اركان نظام قيمت گذاري آب در مصارف مختلف  -كارگاه تخصصي 



فهرست

سير تكاملي  نگاه به آب

)1396ارديبهشت ماه  21(اركان نظام قيمت گذاري آب در مصارف مختلف  -كارگاه تخصصي 

3

مباحثي در قيمت گذاري آب

ارزش اقتصادي آب و اجزاء آن
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  آب منابع مديريت نقش:
 آب منابع پايدار توسعه
 اقتصادي رشد                                                          
  زيست محيط حفظ
 غذايي امنيت
  جامعه سالمت  
 و ...
  آب منابع مديريت اركان:  
 اجتماعي عدالت
 اقتصادي كارايي
 محيطي زيست پايداري

نگاه به آب از  
لنز اقتصادي



سير تكاملي نگاه به آب 
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كيدتا آب كاالي عمومي ماهيت بر دولتها و سياست گذاران تمركز دراز ساليان 
  و تاس داشته دنبال به آب بخش در را دولت زياد دخالت مهم اين كه .است داشته
  مينتأ عظيم سرمايه گذاري هاي انجام طريق از آب منابع عرضه مديريت بر عموماً

.است بوده فني گسترده ظرفيت سازي هاي و آب انتقال و
 ولاف به رو آب منبع به آزاد دسترسي موضوعيت عرضه كاهش و تقاضا افزايش با 

.نهاد

نشست( 21 كار دستور و  دوبلين در محيط زيست و آب بين المللي كنفرانس در  
.شد شناخته “اقتصادي كاالي يك عنوان به آب” 1992 سال در )زمين

          
كاال يا خدمتي كه فرد، حاضر به پرداخت مبلغي  براي كسب آن باشد كاالي                     هر

استارزش اقتصادي اقتصادي محسوب مي شود و داراي 



معماي آب و الماس
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در حالت معمول زندگي روزانه كدام ارزشمند تر است،  آب يا الماس؟•
 تقاضاي و كميابي مفهوم بيان درصدد كه است مثالي واقع در الماس و آب معماي•

.باشد مي مقوله دو اين اساس بر آنها ارزشگذاري و كاالها
  تاس فراوان چون ولي نيست، مفيد انسان براي آب اندازه به چيز هيچ“ :اسميت آدام•

  بسب به ولي ندارد زيادي مصرفي ارزش الماس مقابل در( دارد كمي  مبادله اي ارزش
  كاال آن مبادله اي ارزش در چيزي هر كميابي پس ) دارد بااليي مبادله اي ارزش كميابي
مي شود منعكس

 يك به آب جمعيت افزون روز افزايش جمله از متعدد داليل به كه امروزه 
 افتهي افزايش نيز آن اي مبادله ارزش است شده بدل  اقتصادي و كمياب كاالي
.است



آب يك كاالي اقتصادي
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نگاه به آب به عنوان يك كاالي اقتصادي

استفاده از رويكردها و ابزارهاي علم اقتصاد 
در جهت مديريت منابع آب

اخذ ماليات
و عوارض 

اعطاي وام و 
يارانه هدفدار

مجوزهاي قابل خريد 
و فروش

بازار آبقيمت گذاري



)1396ارديبهشت ماه  21(اركان نظام قيمت گذاري آب در مصارف مختلف  -كارگاه تخصصي 



قيمت گذاري آب
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اثرات  قيمت گذاري آب
 تبيين چارچوب عرضه و تقاضا در نظام قيمت گذاري آب

 عرضه نهاده آب
 تقاضاي نهاده آب
 شكل گيري قيمت آب

 تبيين اركان و مفاهيم  قيمت گذاري آب



اثرات قيمت گذاري آب
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 ميزان و كارايي مصرف آب
 شكل دهي ساختار انگيزه هاي مصرف كنندگان آب
 تخصيص بهينه آب بين بخش هاي مختلف اقتصادي
 مديريت تامين مالي شركت هاي كارگزار آب
  مديريت آثار زيست محيطي
 حفاظت از آب براي نسل هاي آينده
 بهبود كارآمدي مديريتي
   و...



آب تبيين چارچوب عرضه و تقاضا در نظام قيمتگذاري  
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 عرضه نهاده آب
 نشان دهنده رابطه ميان مقدار كاال ها  يا خدمات عرضه شده با قيمت.
واحدهاي بيشتر را در مقابل قيمت هاي باالتر توليد مي كند توليدكننده.
فعاليت مي كند  رفتارعرضه براي نهاده اي مانند آب تحت تأثير نوع بازاري كه عرضه كننده در آن

.تعيين مي گردد
 فعاليت  مي كندبازار رقابتي عرضه كننده در يك : فرض.

منحني عرضه آب در شرايط رقابت كامل

r =قيمت هر واحد حجم آب
w =ميزان  فروش آب



آب تبيين چارچوب عرضه و تقاضا در نظام قيمتگذاري  
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 تقاضاي نهاده آب
  تلف كاال  مايل است براي به دست آوردن مقادير مخ مصرف كنندهمنحني تقاضا مقادير پولي را كه

.بپردازد، نشان مي دهد
 ي شودمنحني تقاضا براي همه مصرف كنندگان از جمع افقي منحني هاي تقاضاي افراد تشكيل م  .

.منحني تقاضا تمايل به پرداخت نهايي براي مقادير مختلف را نشان مي دهد

منحني تقاضاي آب در شرايط رقابت كامل
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شكل گيري قيمت آب
يمت به قيمت تعادلي بازار براي يك كاال قيمتي است كه عرضه و تقاضاي آن كاالدر آن ق

.تعادل مي رسند

شكل گيري قيمت در بازار آب

قيمت حاصل از نظام 
بازار كاراترين نوع 

تخصيص بوده و درجه 
كميابي آب را نشان  

.  مي دهد



آب تبيين اركان و مفاهيم نظام قيمت گذاري  
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 رقابت كامل  كه عرضه و تقاضا عوامل تعيين قيمت مي باشند در بازار
و همچنين 

  ه و ب) همانند سدها و شبكه ها(در شرايطي كه دولت انحصار فروش آب  را در اختيار دارد
.تبع آن مسئوليت قيمت گذاري بر عهده اش است

:اركان تعيين قيمت عبارتند از

ارزش  
  اقتصادی

) تقاضا(
)عرضه

هزينه  
 شدهتمام 

)عرضه(

قيمت

توانايي 
پرداخت



آب تبيين اركان و مفاهيم نظام قيمت گذاري  
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  ارزش اقتصادي آب) :Economic Value of Water(
 كاال تا بپردازند حاضرند افراد كه است ميزاني حداكثر :)خانگي آب( كاال يك عنوان به آب  
Willingness پرداخت به تمايل(  كنند دريافت را خدمتي  يا To Pay(
ستا مستقل آب تامين هزينه از و دارد همبستگي كاال كنندگان تقاضا ترجيحات با مقدار اين.
  آب از استفاده ريالي بازده :)كشاورزي و صنعتي آب( نهاده يك عنوان به آب

 
 توان پرداخت:)Affordability To Pay(: قادر كننده مصرف يك كه پولي مقدار  
  اليم استطاعت( .است آب با مرتبط خدمات و كاالها اضافي واحد يك عرضه براي پرداخت به

.)مصرف كنندگان

 شده تمام هزينه )Cost of Water(: 
ي  و هزينه ها) هزينه ثابت(حاصل جمع هزينه هاي سرمايه گذاري هزينه كامل تامين آب  

.است كه ناظر بر طرف عرضه است) هزينه متغير(بهره برداري و نگهداري 

ii rVMP 



آب تبيين اركان و مفاهيم نظام قيمت گذاري  
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  اجزاء هزينه كامل



اركان نظام قيمت گذاري آب
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ارزش 
اقتصادی 

)تقاضا(

هزينه تمام 
)عرضه(شده 

قيمت

توانايي 
پرداخت
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ارزش اقتصادی آب
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و سردرگمي ها ايجاد باعث تاريخ طول در ارزش  اندازه  به ديگري اقتصادي مفهوم هيچ شايد 
 كاال هر زشار كه است اشتباه نكته  اين اشتباهات اين تمامي منشا .باشد نشده بزرگ اشتباهات

.آن توليد هزينه  از است تابعي خدمتي يا

كه ودندب معتقد ميل استوارت جان و ريكاردو ديويد اسميت، آدام مانند كالسيك اقتصاددانان  
  يگر،د عبارت به .مي گيرد نشات شده انجام آن توليد براي كه كاري مقدار از كااليي هر ارزش
 و )Objective( عيني چيزي ارزش و مي سازد مشخص را ارزش هزينه، كه بودند معتقد آنها
  .است اندازه گيري قابل

مفهوم يك رزشا كه رسيدند نتيجه اين به اقتصاددانان نهايتا نظريه، اين دروني تناقضات بروز با  
  در خدمات و كاالها عوض، در .نيست خدمات و كاالها دل در و است (Subjective) ذهني
 سازند طرف بر را انسان از نيازي مستقيما خواه حال مي كنند، پيدا ارزش انسان ها نيازهاي قبال

.باشند مبادله طريق از نياز يك رفع براي وسيله اي يا



اجزای ارزش اقتصادی آب
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ارزش اقتصادي آب  

ارزش استفاده اي

از نظر قابليت كاهش

استفاده هاي 
مصرفي

 كشاورزي، پساب،
صنعت

استفاده هاي غير 
مصرفي

برق، ترابري

از نظر موقعيت

استفاده هاي درون 
جرياني

ترابري، برق، 
پساب، تفريحات

 استفاده هاي برون
جرياني

، صنعت، كشاورزي
خانوار

از نظر نقش اقتصادي

  استفاده به عنوان
كاالي واسطه

، كشاورزي، صنعت
برق

  استفاده به عنوان
كاالي نهايي

خانوار، ترابري، 
....تفريحات و 

ارزش غير استفاده اي

ارزش وجودي

ارزش ميراثي

ارزش انتخابي

آب اقتصادي ارزش مفهوم 
كاالها جريان ايجاد در توانايي اش به را آن ارزش و گرفت نظر در طبيعي دارايي يك شكل به مي توان را آب  
  .داد نسبت زمان طول در خدمات و



ارزش اقتصادی آب
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ارزش اقتصادي آب 

ارزش غير استفاده اي
  )Nonuse Value(

ارزش استفاده اي  
)Use Value(

  يناش خدماتش يا مصرف براي آب مستقيم كاربرد از -
.مي شود

  )يتموقع و كيفيت زمان، مقدار،( استفاده متفاوت ابعاد - 
آب استفاده هاي شدن مشخص محض به ظهور

 ابيارزي براي بخش ها بين نهايي ارزش هاي مقايسه :مثال -
.آنها بين تخصيص اقتصادي كارايي

  افعمن و نيستند وابسته خاصي استفاده هيچ به -
.ميشوند حاصل كاال يك وجود اگاهي از كه هستند
.نكند تجربه آنرا مستقيم بطور فرد اگر حتي

  گونه هاي حفظ براي آب اي استفاده غير ارزش - 
انقراض به رو كاهي



ارزش اقتصادی آب
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ارزش غير استفاده اي

ارزش وجودي 
(Existence Value)

ارزش ميراثي 
(Bequest Value)

ارزش انتخاب
(Option Value)

)Intrinsic Value(ارزش ذاتي 

انانس وجود بدون را طبيعي منابع ارزش اين -
.مي داند  حيات حق داراي نيز
را زيست محيط از منابعي افراد شرايط اين در-

به ارتباطي كه مي كنند ارزش گذاري
.ندارد اينده و جاري استفاده هاي

درياچه براي پرداخت اروپا در زندگي :مثال -
افريقا در نمك

  منابع حفظ براي پرداخت به تمايل-
 نسل هاي منافع حفظ راستاي در طبيعي
  .آينده

 براي منابع نگهداري به تمايل افراد-
.دارند آينده در توليد و استفاده

 وانير جنبه و نيست پولي صرفا ارزش اين -
.دارد

 آينده در فرزندان كه اين احساس :مثال -
.باشند داشته دسترس در سالم آب

 حال در افراد بعضي-
 منبع نمي خواهند  حاضر
 كنند استفاده را آب

 جاري منافع از حاضرند
 براي منبع حفظ براي
 هآيند استفاده هاي برخي

  .كنند صرفنظر
 مي تواند انتخاب ارزش -

 هم و استفاده اي هم
  .باشد غيراستفاده اي



ارزش اقتصادی آب
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ارزش استفاده اي

از نظر قابليت كاهش

مصرفياستفاده هاي 

كشاورزي، پساب، 
صنعت

استفاده هاي غير 
مصرفي

برق، ترابري

از نظر موقعيت

استفاده هاي درون 
جرياني

، ترابري، برق، پساب
تفريحات

استفاده هاي برون 
جرياني

صنعت، كشاورزي، 
خانوار

از نظر نقش اقتصادي

استفاده به عنوان  
كاالي واسطه

كشاورزي، صنعت، 
برق

استفاده به عنوان  
كاالي نهايي

خانوار، ترابري، 
....تفريحات و 



ارزش اقتصادی آب
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گذاری آب کاربردهای مهم ارزش
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قيمت گذاري آب

تخصيص بهينه آب بين مصارف مختلف

 سياست گزاري در بخش هاي مختلف
در بخش كشاورزي برآورد ارزش اقتصادي آب براي محصوالت مختلف

. مي تواند به عنوان يكي از ابزارهاي مهم به تصميم سازان كمك نمايد 
 برآورد ارزش اقتصادي آب براي گروه هاي مختلف صنعتي مي تواند از ابزارهاي

.مناسب و كاربردي در طرح هاي آمايش صنعتي باشد

 يكي از ابزارهاي مهم تصميم ساز در خصوص طرح هاي انتقال آب بين حوضه اي.

  و ...
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ورنقش ابزارهاي اقتصادي در مديريت منابع آب كش

آيا تعيين تعرفه آب در مصارف مختلف از اركان بيان  شده پيروي مي كند؟

 آيا ارزش اقتصادي آب در بخش هاي مختلف و حوضه هاي آبريز برآورد شده است؟

    آيا برآوردي از هزينه تمام شده آب وجود دارد؟

 آيا در مجوز تخصيص آب طرح هاي توسعه منابع آب از ارزش اقتصادي آب استفاده مي  
 شود؟

   و آياهاي....
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نتيجه گيري

در ايران مالك تصميمات در خصوص مديريت منابع آب قانوني و اداري بوده و 
ع كمترين نقش را داشته است و همچنان نگاه سنتي به منابمالحظالت اقتصادي

.آبي باقي مانده است

در اين خصوص چيست ؟ ) ارزش اقتصادي آب(اما  علت نقش كمرنگ ابزارهاي اقتصادي 
نبود بسترهاي قانوني؟

 مشكالت يا نبود دانش در خصوص كمي نمودن آن؟



ابا سپاس از توجه شم
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