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توليد تابع رويكرد از استفاده 
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  اكثرحد معرف كه محصول و توليد عوامل بين فني رابطة يك از است عبارت توليد تابع•
  .آورد تبدس ها نهاده مجموعه از شرايط ساير بودن ثابت فرض با توان مي كه است محصولي

  زده تخمين تاس رفته كار به آن در مستقل متغير بعنوان آب نهاده كه توليدي تابع روش اين در
  :گردد مي تعيين آن اقتصادي ارزش بعنوان آب نهاده نهايي توليد ارزش و شود مي
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 بايد دهد نشان ار نئوكالسيك ها توليد نظريه بتواند توليد تابع يك اينكه براي•
 يكنواختي، ويژگي ها، اين جمله از .باشد برخوردار ويژگي هايي مجموعه از

  گيريمشتق قابل دوبار ،پيوستگي بودن، غيرمنفي محدوده ضرورت، تقعر،
.)1988 چمبرز، و 1379 سالمي، و زاد حسين( است بودن

 .ي كندم مشخص را توليد توابع رفتار كلي چارچوب نوعي به خصوصيات اين •
  وبازگ كه تابعي، فرم هاي از گروه آن كردن متمايز در مي تواند حال عين در

 روابط انبي براي مي توانند كه گروه هايي از نيستند توليدي رفتارهاي كننده
.باشند مفيد روند، كار به توليدي

• Hemotheticity
• Concavity
• EEssentially
• Non-negativity
• Continuity
• Twice-differentiability
• Chambers
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 يك صورت به كه محدودي منابع از يك هر يا و آب درصورتيكه مدل اجراي از پس•
 باشند، محدود )آالت ماشين و زمين كار،  نيروي مانند(اند شده مدل وارد محدوديت

 هبود آنها اقتصادي ارزش معادل كه داد خواهد نشان مثبت ارزش آنها اي سايه قيمت
 چه محدود، نهاده آن از اضافي واحد يك كردن اضافه ازاي به كه مي دهد نشان و

  .شد خواهد اضافه ناخالص سود به ميزان
 ، نيستند مواجه مصرف در محدوديت با الگو در كه نهاده هايي براي كه است واضح•

.آمد خواهد بدست صفر اي سايه قيمت
 ره سود در تغيير باعث نهاده ها از يك هر واحد قيمت در تغيير الگوها از نوع اين  در•

 از يك هر از محصول هر استفاده ي ميزان اينكه به دليل و شد خواهد محصوالت از يك
 به محصوالت از يك هر سود نهاده ها، قيمت تغيير با بنابراين است؛ متفاوت نهاده ها
 كه تاس بديهي .شود حداكثر برنامه اي بازده تا كرد خواهد تغيير هم از متفاوت ميزان

  .مي كند تغيير نيز كشت الگوي قيمت، تغيير اين اثر در
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:مثال عملي

:  يگذاري آب در بخش كشاورز تعيين روش مناسب قيمت
مطالعه موردي استان فارس
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 اب كار نيروي و آب هاي نهاده فقط مرودشت، شهرستان در كه است آن بيانگر فوق جدول نتايج
 حداكثر هك پيشنهادي كشت الگوي به توجه با استفاده مورد هاي نهاده ساير و هستند مواجه محدوديت

 از رغي به ديگر هاي نهاده اي سايه قيمت دليل همين به .هستند مازاد داراي نمايد، مي ايجاد را سود
 اكنون هم كه دهد مي نشان تغييرات مجاز دامنه آب، نهاده مورد در .باشد مي صفر كار نيروي و آب

 به ريال 410 آب اي سايه قيمت و است شده استفاده الگو توسط آب مكعب متر502,480,200
  از كمتر يا 503,267,100 از بيشتر به دسترس در آب مقدار اگر كه باشد مي مكعب متر هر ازاي

 اين نمايانگر فوق جدول در  M نماد .كرد خواهد تغيير اي سايه قيمت اين برسد، 306,532,500
.كند تغيير نهايت بي تا تواند مي محدود منبع مجاز مقدار حداكثر كه است
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 و انهاده ه براي(مقادير و قيمت تغيير رفاهي اثرات رفاه، اقتصاد تئوري طبق بر•
 رياندازه گي رانت ها شبه و رانت ها در متناظر تغييرات طريق از مي تواند )ستانده ها

  .شود
 رايب نياز مورد ميزان از بيشتر كه نهاده يك براي پرداخت نوع هر :اقتصادي رانت•

.است آن فعلي كاربرد در نهاده آن جذب
 علقت ثابت عوامل به كه مي شود گفته پرداخت هايي كل به :اقتصادي رانت شبه•

  .مي گيرد
 ودمحد عرضه لحاظ از منابع از يكي حداقل كه دارد وجود زماني تنها اقتصادي رانت•

 آنگاه ندباش خريداري قابل ثابت قيمت با رقابتي بازارهاي در منابع تمامي اگر .باشد
 ت هاران شبه و رانت ها مجموع تئوري اين طبق بر .داشت نخواهد وجود اقتصادي رانت
  .مي باشد متغير هزينه هاي كل و درآمد كل بين تفاوت با برابر

• Rent
• Quasi-rent
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  از غير به ديگر نهاده هاي كه كرد بيان ميالدي 1920 سال در مارشال•
  رو ناي از و باشند مواجه عرضه محدوديت با مدت كوتاه در مي توانند زمين

 ديگر عبارت به باشد، آنها به مربوط فرصت هزينه از بيشتر آنها بازدهي
  .باشند اقتصادي رانت داراي مي توانند زمين از غير به ديگر نهاده هاي

 كه تاس اين بر فرض اقتصادي، رانت هاي تئوري پايه بر پسماند روش در•
.است ثابت و محدود عرضه داراي آب

  هايرانت اول، نوع .است تفكيك قابل اقتصادي رانت نوع دو بنابراين، •
 كه ودمي ش اقتصادي رانتهاي تمام شامل كه است آب به وابسته اقتصادي

 ربوطم اقتصادي رانت دوم نوع و .مي شود استخراج توليد در آب استفاده از
.است آبي غير نهاده هاي به
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  ارزش زا آب، از غير به توليد هزينه هاي تمام پسماند، روش در كاربرد، لحاظ از بنابراين•
 ادياقتص رانت(آب به باقيمانده درآمد خالص يا ارزش و مي گردد كسر توليد ناخالص

  منتسب وجود صورت در نهاده ها ساير اقتصادي رانت هاي و رانت ها شبه همراه به )آب
.مي شود

  ابتث عوامل به افزوده ارزش پرداختي واقع در كه رانتها شبه اجزاي بايد بعد مرحله در •
  به مربوط ارزش خالص تا گردند كسر و اندازه گيري هستند، )سرمايه و كار نيروي(توليد
 رفمص آب ميزان بر ارزش اين سپس .آيد بدست آب به مربوط اقتصادي رانت يا آب
  .مي آيد بدست مصرفي آب واحد هر اقتصادي ارزش و شده تقسيم شده
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هدف و دامنه تحقيق•
پيشينه تحقيق•
روش شناسي تحقيق•
نتايج تحليل وضعيت صنايع شيميايي•
نتايج برآورد ارزش اقتصادي آب•
نتيجه گيري و توصيه هاي سياستي•
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:  هدف
مصارف صنعتي ارزش اقتصادي آب در تعيين 
 )   مطالعه موردي صنايع شيميايي(

تجربه عملي برآورد ارزش اقتصادي آب در مصارف صنعتي 
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  دامنه تحقيق

  يكي )ISIC صنعتي فعاليت هاي بين المللي طبقه بندي طبق 24 كد( شيميايي مواد توليد صنايع-
  در را صنعت بخش آب مصرف درصد 45 كه مي باشد كشور توليدي صنايع مهمترين از

.تاس داده اختصاص خود به بيشتر و نفركاركن ده اشتغال با صنعتي كارگاه هاي بين

  يكي كه )ISIC رقمي چهار كد 9 شامل( دارد مختلفي مجموعه هاي زير صنعتي بخش اين - 
.مي باشد )2411 كد( ازت تركيبات و كود بجز اساسي شيميايي مواد توليد صنايع آنها مهمترين از
  

  شامل را كشور صنعتي كارگاههاي تعداد درصد 3.1 حدود اينكه عليرغم 2411 كد
.است داده اختصاص خود به را صنعت بخش آب مصرف درصد 14 حدود مي شود،

ISIC=International Standard Industrial Classification
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تجربه عملي برآورد ارزش اقتصادي آب در مصارف صنعتي 



خالصهسالنام محققين

و يو كو
Ku and 

Yoo
2012

 ابك تابع دو از استفاده با ؛كره توليدي صنايع در آب اقتصادي گذاري ارزش :روش و هدف
.مختلف صنعتي كد 11  اطالعات و گترنسلو و داگالس

 براي آب VMP در توجهي قابل تفاوت و بوده تر مناسب برآورد براي ترنسلوگ تابع :نتايج
 مربع متر هر ازاي به $0/39 از شده محاسبه اقتصادي ارزش .دارد وجود مختلف هايبخش
   .است متفاوت نقل و حمل تجهيزات براي $ 13/51 تا آالتابزار براي

و النگ نهمن
Nahman 

and Lange
2012

 12  براي توليد تابع روش  با ؛جنوبي آفريقاي صنايع براي آب گذاري ارزش :روش و هدف
  .مختلف صنعت
 پايين و  نوعمت صنايع بخش براي صنعتي آب مترمكعب هر اقتصادي ارزش باالترين :نتايج
  .است شده محاسبه منفي عدد كه غذايي مواد صنايع براي آن حد ترين

  رنتزلي و
دوپانت

Renzentti
and 

Dupont

2003

 صنايع برايمقيد يهزينه تابع روش با را صنعتي آب اقتصادي ارزش برآورد :روش و هدف
  كانادا در مختلف توليدي
 1991 سال در مكعب متر هر براي كانادا دالر 0.046ايسايه نهايي ارزش متوسط :نتايج

 براي مربع متر هر براي كانادا دالر 0.005 از شده زده تخمين ايسايه ارزش  .شد زده تخمين
    .كندمي تغيير نساجي صنايع براي دالر 0.288 تا بنزين تصفيه صنايع

پيشينه تحقيق
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خالصهسالنام محققين

2002و الل  ونگ

  وري بهره روش از استفاده با چين صنايع براي آب ذاريگ ارزش :روش و هدف
.چين در توليدي بنگاه 2000تقريبا اطالعات و نهايي
  مترمكعب هر ازاي به يوان 0.05 فاصله در شده زده تخمين نهايي ارزش :نتايج
 .كندمي تغيير نقل و حمل تجهيزات بخش براي يوان 26.8 تا انرژي بخش براي

  هر ازاي به يوان 2.42 صنايع تمامي براي شده زده تخمين نهايي ارزش متوسط
.ميباشد مترمكعب

تهامي پور، 
آريان و  
1391شاوردي 

  و يهكهگيلو استان صنعتي مصارف در آب اقتصادي ارزش بررسي :روش و هدف
.دانيمي مطالعه هاي داده اساس بر پسماند روش و توليد تابع روش با ؛بويراحمد

  هر ازاي به ريال 64،612 توليد تابع روش در صنعتي آب اقتصادي ارزش  :نتايج
  ره ميانگين طور به . است مترمكعب بر ريال 59088 پسماند روش در و مكعب متر

  معادل ارزشي ايجاد به منجر استان اين صنايع در اضافي آب مترمكعب
  .شود مي ريال61،850

پيشينه تحقيق
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دروش تابع تولي 
د در اين روش ارزش اقتصادي هر نهاده از حاصلضرب توليد نهايي آن در قيمت هر واح

: محصول به دست مي آيد
      

  اثر شده ردهبرآو پارامترهاي بر كه توليد، تابع فرم و شكل در تغيير نوع هر اساس براين
  .گذاشت خواهد اثر نيز نهاده شده محاسبه اقتصادي ارزش بر بگذارد،

)/(
),,...,,( 121

watypMPpVMP
watxxxyy

ywatywat

n


 

XiVMP ارزش توليد نهايي يا ارزش اقتصادي نهادهXi
XiMP توليد نهايي نهادهXi

yp   قيمت محصول
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روش شناسي 
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الگوي رگرسيون با داده هاي تابلويي 
:  داده هاي تركيبي تغييرات زماني و تغييرات درون هر مقطع را بيان ميكند 

  
                                                                                                            

                            
  

 t= 1,…,17  دوره زماني
(1376-92)

استانها
  i= 1,...,31

Fآزمون )استان 10(

  معادله رگرسيون
ti+ Ԑi+ α Zit= βXitY

شامل يك جمله ثابت و مجموعه اي  
از متغيرهاي خاص هر مقطع

آزمون هاسمن 
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برآورد موجودي و نهاده سرمايه 

نهاده 
سرمايه 

تشكيل سرمايه ثابت

سرمايهموجودي ارزش 
)روش روند نمايي سرمايه گذاري خالص (

هزينه متوسط هر  
واحد سرمايه 

نرخ متوسط سود  (
%)18 بانكي

هزينه تعميرات ساالنه
ارزش موجودي  % 8( 

)  سرمايه

هزينه استهالك ساالنه
  )5/05(% 

هزينه خريد كاالهاي سرمايه اي

tK ارزش خالص موجودي سرمايه در زمانt
0K ارزش موجودي سرمايه در ابتداي دوره

D ميزان استهالك سرمايه ثابت

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



يدتعريف متغيرهاي تابع تول 
:تابع ضمني موضوع مورد مطالعه عبارت است از

 y = y(cap, wag, ene, mat, wat)            
                                        

توليد يا ارزش ستانده
)ميليون ريال(

انرژي
)ميليون ريال(

اوليهمواد 
) ميليون ريال(

) مترمكعب(آب 

 1390به قيمت ثابت سال 
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الگوي تجربي فرم هاي برآورد شده 
Cobb Doglas

Ln wagwag Ln ene + αene Ln mat + αmat Ln cap + αcap Ln wat + αwat + α0 Ln y = α

Transendental

capwat + bwatLn wag + bwag Ln ene + αene Ln mat + αmat Ln cap + αcap Ln wat + αwat + α0 Ln y = α
wagwagene + benemat + bmatcap + b

Debertin

Ln y = α0 + αwat Ln wat + αcap Ln cap + αmat Ln mat + αene Ln ene

+ αwag Ln wag + βwat wat + βcap cap + βmat mat + βene ene + βwag wag   + βwat cap wat cap

+ βwat mat wat mat + βwat ene wat ene + βwat wag wat    wag + βcap mat cap mat + βcap ene cap ene + 

βcap wag cap wag + β mat ene    mat ene + β mat wag mat wag + β ene wag ene wag                                               
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)پسماند(روش باقيمانده 

مواد توليد( 2411 صنعتي كد مجموعه زير صنعتي كارگاه هاي آب مصرف از توجهي قابل بخش  
 بودن ناكافي يلبدل كه مي باشد بوشهر استان به مربوط )ازت تركبيات و بجزكود اساسي شيميايي

  تابع رآوردب و تابلويي داده هاي از استان اين نامبرده، استان در صنعت اين سابقه و مشاهدات تعداد
.گرديد حذف توليد

بوشهر استان در 2411 كد توليد فرايند در آب اقتصادي ارزش محاسبات، دقت افزايش براي 
.گرديد برآورد باقيمانده روش با جداگانه بصورت

و يرينتيجه گ براي باقيمانده روش و توليد تابع روش از آمده بدست نتايج وزني متوسط 
شد استفاده پيشنهادها
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)الگوي تجربي(روش باقيمانده 

 عرضه ايدار آب كه است اين بر فرض اقتصادي، رانت هاي تئوري پايه بر باقيمانده روش در
.است ثابت و محدود

:است تفكيك قابل اقتصادي رانت نوع دو بنابراين،  
oمي شود استخراج توليد در آب استفاده از كه اقتصادي رانت هاي اول، نوع.
oدارد آبي غير نهاده هاي به مربوط اقتصادي رانت بر داللت دوم نوع.  

  مي توان را درآمد كل اجزاي شوند، داده نشان QR با نيز معمولي اقتصادي رانت هاي شبه اگر
 :نوشت زير بصورت

nww RRQRTVCTR 

nww RQRTVCTRR 
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)الگوي تجربي(روش باقيمانده 

  گرددمي كسر ستانده ارزش از آب هزينه از غير به اي واسطه هزينه هاي تمام ابتدا -1
.آيد بدست است مستتر نيز آب به مربوط ارزش آن در كه افزوده ارزش تا

  رانجب استهالك، شامل( جمع روش در افزوده ارزش دهنده تشكيل اقالم سپس  -2
.دآي بدست  آب ارزش كل تا مي شود كسر آن از و محاسبه )عملياتي مازاد و خدمات

  آب مكعب متر هر ارزش مصرفي آب ميزان بر آب ارزش كل تقسيم از نهايت در -3 
 .مي آيد بدست
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ياييشيم مواد توليد صنايع بيشتر و نفركاركن 10 كارگاه هاي داده هاي بررسي 
  تعداد كه دهد مي نشان 1376-92 دوره طول در ازت تركيبات و كود بجز اساسي

  1392 سال در كارگاه 197 به 1376 سال در كارگاه 63 از صنعت اين در كارگاه ها
  .است رسيده

و نفر 23916 به نفر 4405 از صنعت اين در شاغلين تعداد نامبرده زماني بازه در 
  15000 حدود به 1390 سال ثابت قيمت به تومان ميليارد 500 از توليدات ارزش
.است يافته افزايش تومان ميليارد

توليد نايعص سهم كه است شده باعث صنعتي كد اين توليدات توجه قابل افزايش  
 نعتص بخش كل افزوده ارزش از ازت تركيبات و كود بجز اساسي شيميايي مواد

.برسد درصد 5.8 حدود به كشور

تحليل وضع موجود  
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شيمياييتحليل داده هاي صنايع نتايج 



 تشكيل را كشور بيشتر و كاركن نفر 10 صنعتي كارگاه هاي درصد1.3 فقط نامبرده صنايع  
  .مي دهند

حدود از و بوده افزايشي شدت به 1376-92 زماني دوره طول در 2411 صنعتي كد آب مصرف  
.است رسيده مكعب متر ميليون 416 به مكعب متر ميليون 3
  
 در است شده برابر 5 و 3 حدود ترتيب به شاغلين تعداد و كارگاه ها تعداد شده اشاره دوره طي  

  .است شده برابر 150 حدود آب مصرف ميزان كه حالي

تحليل وضع موجود  
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 ردمو توليدي تكنولوژي هاي كه مي دهد نشان فوق نمودارهاي
 و ودك بجز اساسي شيميايي مواد توليد صنعت در استفاده
 و شده بر آب شدت به زمان طول در )2411 كد( ازت تركيبات
  .شود استفاده بهينه حد از بيشتر آب نهاده از شده، باعث

تحليل وضع موجود  
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هزينه پرداختي در وضع موجود  

 توليد عتيصن كارگاه هاي بهره برداران توسط آب پرداخت فعلي هزينه داد نشان نتايج 
 حدود آب كعبمترم هر براي ازت تركيبات و كود بجز اساسي شيميايي مواد توليد صنايع
  .باشد مي ريال 5685

۱۳۹۰۱۳۹۱۱۳۹۲شرح

94449387638417408)هزار متر مكعب(حجم آب خريداري شده 

36646325036422803415)ميليون ريال(هزينه آب خريداري شده 

388064596716)ريال بر متر مكعب(هزينه خريد هر واحد آب 
۵۶۸۵)ريال بر متر مكعب( 1390-92متوسط هزينه آب سالهاي 
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سهم هزينه آب در هزينه هاي توليد وضع موجود   
 بجز اساسي شيميايي مواد توليد صنايع توليد هاي هزينه در آب سهم داد نشان نتايج  
.است درصد 1.3 حدود ازت تركيبات و كود

جمع كل ارزش داده ها  سال
)ميليون ريال(

 هزينه آب خريداري شده
)ميليون ريال(

سهم هزينه آب از كل  
)درصد(هزينه هاي توليد 

139081,279,760366,4630.45%

1391130,878,7272,503,6421.91%

1392183,882,0802,803,4151.52%

۱,۳%1390-92متوسط سالهاي 
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يمبناي قانوني آب بهاي صنعت

ريال 8352 تا ريال 3340 از صنعتي خاص مشتركين به خام آب فروش نرخ 
.مكعب متر هر ازاي به
استان آب بهاي قيمت ضريب در مكعب متر هر ازاي به ريال 5760 پايه نرخ.
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مقايسه فرم هاي تابعي برآورد شده 
داگالسكابترانسندنتالدبرتينترانسلوگمشخصات
2121116تعداد ضرايب

91146معني دارتعداد ضرايب 
%100%36%52%43درصد ضرايب معني دار از كل

0.980.980.970.95
0.131.181.321.33برا-آماره جاركوي

0.930.550.510.51ميزان احتمال آماره

 مقدار آماره آزمون جارگوي برا  بررسي(JB)  نشان داد همه الگوها داراي توزيع اجزاي اخالل نرمال
.  هستد
 بوده و با درجه آزادي  273داگالس نشان داد كه آماره آزمون -نتايج آزمون والد بين ترانسندنتال و كاب
. داگالس برتري دارد-در سطح يك درصد معني دار است و فرم ترانسندنتال بر فرم كاب 6
 0,002(با سطح معني داري ) 35,88(در مقايسه فرم تابعي دبرتين و فرم ترانسندنتال آماره ازمون والد (

.معني دار بوده و لذا فرم دبرتين بر فرم ترانسندنتال برتري دارد
ه و نمايش بهتري در مقايسه فرم دبرتين با ترانسلوگ، فرم دبرتين تعداد ضرايب معني دار باالتري داشت

.  از تكنولوژي توليد مورد استفاده نشان مي دهد
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سطح معني  tآماره انحراف استانداردضرب برآورد شدهنمادنام متغير
داري

c5.4030970.5926399.120.000جزء ثابت
lwat0.0080760.0304940.260.792لگاريتم مصرف آب   

lcap0.0951350.044672.130.035لگاريتم نهاده سرمايه
lwag0.0025110.0556970.050.964لگاريتم جبران خدمات

lene0.1322330.0493842.680.008لگاريتم انرژي
lmat0.3929950.03251212.090.000لگاريتم مواد اوليه

wat0.00002190.00004740.460.646مصرف آب
cap-0.000001180.000000782-1.500.136نهاده سرمايه
wag0.000004990.000001393.600.001جبران خدمات

ene0.000001280.000000393.280.001انرژي
mat0.0000005880.0000001733.410.001مواد اوليه

watcap-1.18E-112.35E-11-0.500.617اثر متقابل آب و سرمايه
watwag-7.07E-116.22E-11-1.140.259اثر متقابل آب و جبران خدمات

watene3.83E-111.86E-112.060.041اثر متقابل آب و انرژي
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  ارزش اقتصادي
نهاده آب با 

  استفاده از روش
تابع توليد 
معادل  

ريال   36697
به ازاي هر  
مترمكعب  
.  محاسبه شد

يدنتايج بر اساس روش تابع تول 
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هنتايج بر اساس روش باقيماند 
 و كود جزب اساسي شيميايي مواد توليد صنايع آب اقتصادي ارزش برآورد نتايج 

باقيمانده روش با بوشهر استان در ازت تركيبات

)ريال بر مترمكعب( اقتصاديارزش سالرديف
1139133952
2139237781

35867متوسط وزني

ميانگين وزني ارزش اقتصادي آب  به روش باقي مانده با توجه به 
ريال به ازاي هر متر مكعب مي باشد 35867وزن حجم آب مصرفي 
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2411متوسط وزني برآورد ارزش اقتصادي آب در مصارف صنعتي كد   

يد و روش با توجه ميانگين وزني نتايج بدست آمده از روش تابع تول
تر ، ارزش اقتصادي هر م)با توجه به حجم آب مصرفي(باقيمانده 

و تركيبات  مكعب آب در صنايع توليد مواد شيميايي اساسي بجز كود
.ريال بدست آمد  37071ازت 
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  2411نشان داد كه براي كد  نتايج
):صنايع توليد مواد شيميايي اساسي بجز كود و تركيبات ازت(

خريد هزينه از بزرگتر مراتب به )ريال 37071( مترمكعب هر ازاي به آب نهاده نهايي توليد ارزش  
  .دارد وجود مصرف افزايش براي الزم انگيزه و )ريال 5685 ( است آب
حركت و اضاتق و عرضه بين توازن ايجاد براي بررسي مورد صنعتي كد در آب تعرفه افزايش امكان 

.دارد وجود اقتصادي بهينه سمت به
 مي شود باعث كه است درصد 1.3 حدود توليد هزينه هاي از آب هزينه سهم فعلي شرايط در 

.باشد نداشته وجود موجود قيمت هاي به نسبت حساسيت
ثابت فرض با شود، فروخته بررسي مورد صنعت به ريال 37071 مترمكعب هر قيمت با آب اگر  

.مي رسد توليد هزينه هاي درصد 8 حدود به آب هزينه سهم شرايط، ساير بودن
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نتيجه گيري و توصيه هاي سياستي



  2411نشان داد كه براي كد  نتايج
):صنايع توليد مواد شيميايي اساسي بجز كود و تركيبات ازت(

توليد دفراين در آب نقش و داشته را خود مختص تكنولوژي ساختار صنعتي كدهاي از كدام هر  
:اساس اين بر .است متفاوت يكديگر با آنها

  بود خواهد متفاوت صنايع بين در آب اقتصادي ارزش.
همه نولوژيتك ساختار تحليل براي فرض پيش بصورت را توليد تابع يك نمي توان  

.برد بكار صنعتي كدهاي
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نتيجه گيري و توصيه هاي سياستي



پيشنهاد

:آمده بدست هاي يافته اساس بر
 مورد يصنعت كد براي آب تعرفه مدت، ميان يا كوتاه برنامه يك در مي شود پيشنهاد -1

 استفاده مورد  هايتكنولوژي تطبيق براي الزم فرصت تا يابد افزايش پلكاني بصورت بررسي
.باشد داشته وجود آب مصرف كاهش راستاي در

  تا شود رفتهگ بكار صنعتي كدهاي تمام براي حاضر مطالعه روش شناسي مي شود پيشنهاد -2
  يبرا الزم هاي زمينه و گردد مشخص صنعتي كدهاي بين آب اقتصادي ارزش تفاوت
.گردد فراهم صنعتي مصارف در آب تعرفه نظام اصالح

  اقتصادي ارزش تعيين اساس بر آب كننده عرضه و متولي شركت هاي مي شود پيشنهاد -3
 برخي از حمايت براي قيمت تبعيض سياست از استفاده ضمن مختلف، صنعتي كدهاي
  .كنند استفاده خود درآمدهاي بخشي تنوع براي نتايج اين از صنايع،
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ابا تشكر از توجه شم
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