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پیش روی  مشکالت  و  ایران  کشور  در  آب  منابع  محدودیت 

تأمین منابع جدید آب موجب شد؛ به اهمیت این نهاده در 

روش  از  استفاده  با  پژوهش  این  شود.  بیشرتی  توجه  تولید 

پسامند و مبتنی بر تئوری اقتصاد رفاه به دنبال برآورد ارزش 

قیمت گذاری  نظام  اصالح  برای  مبنایی  به عنوان  اقتصادی آب 

آب در مصارف صنعتی است. در این راستا از داده های صنایع 

 1383-92 سال های  برای  رقمی  دو   ISIC کدهای  اساس  بر 

استفاده شد. نتایج نشان داد که متوسط وزنی ارزش اقتصادی 

ازای هر مرت مکعب آب،  به  بررسی  آب در طول دوره مورد 

وزنی  متوسط  بین  معنی داری  فاصله  و  است  ریال   87347

ارزش اقتصادی آب با متوسط وزنی تعرفه پرداختی برای آب 

در بخش صنعت وجود دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان 

و  آب  اقتصادی  ارزش  بین  زیاد  بسیار  اختالف  باتوجه به  داد 

تعرفه پرداختی، این نسبت در طول زمان روند کاهشی داشته 

است. اما همچنان تعرفه های پرداختی توسط مرصف کنندگان 

بسیار ناچیز است. بر این اساس پیشنهاد می شود با اصالح نظام 

قیمت گذاری این نهاده بر اساس نتایج به دست آمده به صورت 

به  قیمت ها  صنایع،  بین  قیمت  تبعیض  سیاست  با  و  پلکانی 

مقادیر بهینه خود نزدیک تر شوند و همچنین با راه اندازی بازار 

آب، بهره وری مرصف آب در صنایع افزایش یابد.

اقتصادی،  ارزش  طبیعی،  منابع  اقتصاد  کلیدی:  واژه  های 
قیمت گذاری، آب، صنعت.
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Constraints on water resources in Iran and the prob-
lems facing the supply of new water resources have 
led to the increased importance of this input for pro-
duction. This research, using the Residual method, 
according to the welfare economics theorem, seeks 
to estimate the economic value of water as a base for 
water tariff system for industry. In this way, the in-
dustrial data based on two-digit ISIC codes between 
the years of 2004 to 2013 have been used in this 
study. Results indicated that the weighted average of 
the economic value of water in the industrial sector 
is 87347 Rials/m3 and there is a significant differ-
ence between the weighted average of the economic 
value of water and the average weighted tariff of wa-
ter. Moreover, the findings showed that the ratio of 
the economic value to tariff of water has decreased 
over time. Accordingly, it is suggested that by modi-
fying the pricing approach of this input based on the 
suggested methodology, the prices will be closer to 
their optimal values, and also, by setting up the water 
market, water use productivity in the industries will 
increase.

Keywords: Natural resources economy, Economic value, 
Pricing, Water, Industry.
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مقدمه

 World Water Development( بر اساس گزارش توسعه جهانی آب
Report، 2018( سطح مرصف آب در کشورهای گوناگون در اثر 
رشد عواملی مانند رشد جمعیت، توسعه اقتصادی و تغییر در الگوی 
زندگی با افزایش روبه رو خواهد شد. Wada و همکاران )2016( 
عنوان کردند، استفاده از منابع آب در دنیا بیش از 6 برابر در قرن 
اخیر افزایش  یافته است و به طور پیوسته در هر سال حدود یک 
درصد رشد خواهد کرد. در سال 2016 تقاضای آب در سطح جهانی 
حدود 4600 کیلومرتمکعب در سال بوده است و پیش بینی  شده این 
میزان تقاضا در سال 2050 به 5500 تا  6000 کیلومرتمکعب در سال 
برسد )Burek  و همکاران، 2016(. آمارهای گزارش آب سازمان ملل 
متحد )Water U. N، 2016( نشان می دهد رسانه آب در دسرتس 
ایران از 7000 مرتمکعب در سال 1335 به حدود 4000 مرتمکعب در 
سال 1390 کاهش پیداکرده است و انتظار می رود تا سال 1400 به 
حدود 800 مرتمکعب کاهش یابد. این مقدار پایین تر از مرز کم آبی، 
یعنی 1000 مرتمکعب است. بر اساس اعالم بانک جهانی میانگین 
آب مرصفی رسانه جهان )صنعتی، کشاورزی و آشامیدنی( حدود 
580 مرتمکعب برای هر نفر در سال است؛ درحالی که این رقم برای 
ایران حدود 1300 مرتمکعب در سال است و بیانگر اتالف منابع 
آب و استفاده بیش ازحد منابع حیاتی است. طبق آخرین گزارش 
سازمان جهانی غذا )FAO، 2016( مرصف آب در بخش کشاورزی 
نسبت به سایر بخش ها بیش تر است، به گونه ای که 69 درصد از 
آب های برداشت شده در سطح جهان در بخش کشاورزی به مرصف 
می رسد.12 درصد در بخش شهری و 19 درصد آن در بخش صنعت 
استفاده می شود. این نسبت در کشور های آسیایی به ترتیب 81، 
9 و 10 درصد و در کشورهای اروپایی 25، 21 و 54 درصد است. 
در ایران نیز بزرگ ترین مرصف کننده آب، بخش کشاورزی با 88/9 
درصد مرصف آب است. بخش شهری 8/3 درصد و بخش صنعت 
فقط حدود 2/8 درصد از مرصف آب های برداشت شده را به خود 

اختصاص می دهد )مظاهری و عبداملنافی، 1396(.
با گذر از کشورهای درحال توسعه آسیایی و آفریقایی به سمت 
کشورهای توسعه یافته، نسبت سهم بخش صنعت از مرصف آب 
صنعتی  تقاضای  آینده  دهه  دو  طی  همچنین  می یابد.  افزایش 
رشد  کشاورزی  تقاضای  از  رسیع تر  بسیار  آب  برای  خانگی  و 
خواهد کرد؛ هرچند کشاورزی بزرگ ترین کاربر کلی خواهد ماند 
)UNWWD 1، 2018(. پیش بینی ها نشان می دهد برای اولین بار 
در تاریخ جهان رشد مطلق در تقاضای غیر کشاورزی برای آب از رشد 
تقاضای کشاورزی جلوگیری می کند، در نتیجه منجر به کاهش سهم 
کشاورزی در کل مرصف آب در کشورهای درحال توسعه از 86 درصد 
 Rosegrant( در سال 1995 به 76 درصد در سال 2025 خواهد شد
ریزش های  کمبود  جمله  از  محیطی  عوامل  و همکاران، 2002(. 

جوی، خشک سالی ها و ناپایداری های آب وهوایی سبب بروز کمبود 
عرضه، عدم تعادل در بازار مرصف و در نهایت بحران آب شده است. 
محدودیت در افزایش عرضه آب برای پاسخگویی به تقاضای رو به 
افزایش توجه برنامه ریزان و محققان را به سمت مدیریت تقاضای 
آب معطوف کرده است. بسته به نوع منبع عرضه آب )سطحی و 
زیرزمینی( و نوع مرصف و تقاضای آب )کشاورزی، صنعتی، شهری 
و...(، نوع ابزارهای اقتصادی، نحوه کاربرد و تأثیرگذاری آن ها متفاوت 
مهمرتین  از  یکی  قیمت گذاری  نظام   .)1397 )تهامی پور،  است 
ابزارهای اقتصادی است که نقش مهمی در مدیریت تقاضای آب 

دارد )تهامی پور و یزدانی، 1395(. 
بودن  پایین  آب،  منابع  ناکارایی  بر  مؤثر  و  از دالیل مهم  یکی 
و  صنعتی  کشاورزی،  بهره برداران  توسط  پرداختی  آب بهای 
ایشان در  انگیزه  نتیجه کاهش  مرصف کنندگان آب رشب و در 
استفاده بهینه از منابع محدود آب بوده است )کیانی، 1395(. 
هیچ گونه  بدون  ارزش  با  کاالی  این  قیمت گذاری  ما  کشور  در 
باعث شده  که  است  گرفته  اقتصادی صورت  و  پشتوانه علمی 
مرصف کنندگان آب در بخش خانگی، صنعت و کشاورزی الزامی 
جهت مرصف بهینه و حتی کاهش تقاضای مرصف احساس نکنند. 
تعیین قیمت واقعی هر کاال نیاز به برآوردهای اقتصادی دقیق 
و جامع دارد که در صورت عدم پیاده سازی صحیح آن منجر به 

نتایج مطلوب نخواهد شد )شوریان، 1396(
تعیین قیمت مناسب برای آب می تواند اهداف مختلفی همچون 
پوشش هزینه ها، ایجاد انگیزه های درست برای مرصف کننده و 
حفاظت از محیط زیست که در ادبیات موضوع به کرات دیده 
می شود را دنبال کند. اگر آب به عنوان یک کاالی اقتصادی مطرح 
باشد، مانند هر کاالی دیگری دارای عرضه و تقاضا است و قیمت 
آن در بازار از تالقی عرضه و تقاضا به دست خواهد آمد. قیمت 
طرف  قیمت  و  آب  متام شده  هزینه های  منایانگر  عرضه،  طرف 
تقاضا، حداکرث متایل به پرداخت یا ارزش اقتصادی آن می باشد. 
نظام تعرفه ایی کارآمد و مؤثر خواهد بود که به این دو بعد توجه 
مناید و در پیشنهاد قیمت، هم به پوشش هزینه عرضه کنندگان و 
هم متایل و توان پرداخت مرصف کنندگان و متقاضیان توجه کند. 
نظام تعرفه آب در مصارف شهری در کشور نشان می دهد، پیش 
عمدتاً  آب  قیمت گذاری  فاضالب،  و  آب  تشکیل رشکت های  از 

توسط شهرداری ها تعیین و از مشرتکین اخذ شده است.
بعد از تشکیل رشکت های آب و فاضالب قیمت آب نه بر اساس 
پوشش کامل هزینه های تأمین و توزیع و نه بر پایه ارزش اقتصادی 
شکل گرفته است، بلکه قیمت های ترجیحی با هدف حامیت های 
اجتامعی مدنظر بوده است. آخرین قانون مبنای قیمت گذاری 
یارانه ها مصوب سال  قانون هدفمند کردن  آب در حال حارض 
1389 است که بر اساس آن قیمت آب باید معادل هزینه متام شده 

آن )یعنی بر اساس قیمت طرف عرضه( باشد.
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این قانون تبعیض قیمت بر اساس کیفیت، نوع مرصف و محدوده 
جغرافیایی را مجاز برشمرده است. بین کشورهای مختلف نیز 
تفاوت های قابل توجهی در تعیین قیمت آب و روش های اجرایی 
آن وجود دارد )UNWWD، 2014(. قیمت هر مرت مکعب آب 
تصفیه شده جهت مرصف خانگی، به طور متوسط در اتحادیه اروپا 
حدود 3 دالر، در کانادا 2 دالر و در ترکیه حدود 1/4 دالراست. 
درحالی که در سال 1391 قیمت یک مرت مکعب آب خانگی در 
ایران حدود 3000 ریال )300 تومان( که حدودا رقمی معادل 0/1 
دالر در آن زمان است. این تفاوت قیمت برای این کاالی اقتصادی 
که در سایر بخش ها نیز وجود دارد منجر به برهم خوردن نظام و 
الگوی مرصف آب در ایران در مقایسه با سایر کشورها شده است 

)شوریان، 1396(. 
در منت قوانین برنامه های پنج ساله توسعه، نقش آب در فرآیندهای 
تولید صنعت و معدن بسیار کمرنگ دیده شده است و رصفاً در 
برخی برنامه ها بر اصالح قیمت آب به صورت کلی تأکید شده است. 
اما باتوجه به تجربه توسعه صنعتی جهان، سهم بخش صنعت و 
معدن از مرصف آب در طول زمان افزایش خواهد یافت. پیش بینی ها 
نشان می دهد   میزان نیاز جهان به آب تا سال 2050 نسبت به سال 

2014، 55 درصد افزایش خواهد یافت و در این میان میزان آب 
 World( مرصفی در بخش صنعت 400 درصد رشد خواهد داشت
مدیریت  موضوع  این   .)2015 ،Water Assessment Program
منابع آب در بخش صنعت را مهم تر کرده  و انجام تحقیقاتی مانند 

پژوهش حارض از باب همین اهمیت است.
در اکرث کشورها تعرفه آب در بخش صنعت شامل یک تعرفه ثابت و 
یک تعرفه متغیر است و برحسب حجم مرصف آب تعیین می شود. 
در بعضی کشورها تعرفه آب در صنایع مختلف متفاوت است. 
تأکید این کشورها بر پوشش کامل هزینه های پرداختی تأمین آب 
است تا منجر به کارایی نظام اجرایی آب شود. )تهامی پور، 1395( 
در هریک از بخش های مرصف کننده آب، قیمت آب به میزانی 
نیست که بتواند هزینه متام شده آب برای بنگاه تولیدکننده را جربان 
کند )زمانی، 1393(. بنابراین با نظام قیمت گذاری کنونی، قیمت هر 
واحد آب مرصفی در کلیه مصارف با درجات مختلف حامل یارانه 
پنهان برای مرصف کننده است. باتوجه به محدودیت منابع آب، الزم 
است قیمت گذاری مناسبی برای مقادیر مرصف آب در بخش های 
مختلف مرصف، جهت تشویق به مرصف کمرت و کاراتر و مرصف 

آب در حد رضورت اعامل شود.

پیشینه تحقیق

مصارف  در  و  نهایی  کاالی  به عنوان  شهری  مصارف  در  آب 
می شود.  استفاده  تولید  نهاده  به  عنوان  صنعتی  و  کشاورزی 
مطالعات بسیاری در زمینه ارزش گذاری اقتصادی آب در بخش 
این  درحالی که  است،  انجام گرفته  تاکنون  شهری  و  کشاورزی 
مطالعات در بخش صنایع و معادن بسیار اندک هستند، در ادامه 

مهمرتین آن ها رشح داده می شود. 
تهامی پور و یزدانی )1395( به بررسی نقش ابزارهای اقتصادی 
در مدیریت یکپارچه منابع آب در خصوص نظام قیمت گذاری 
آب آبیاری در حوضه های آبریز غرب ایران پرداختند و با استفاده 
از الگوی برنامه ریزی خطی، قیمت سایه ای آب را برای کشاورزان 
حوضه های آبریز استان کهگیلویه وبویراحمد برآورد کردند آن ها با 
استفاده از روش اقتصاد مهندسی، هزینه متام شده  آب تا رس مزرعه 
برای سد کوثر محاسبه منودند. با مقایسه این دو قیمت با نرخ 
تعرفه موجود، رویکرد مناسب قیمت گذاری آب کشاورزی معرفی 
شد. نتایج نشان داد قیمت سایه ای هر مرت مکعب آب کشاورزی 
کمرت از هزینه متام شده آن است و قیمت گذاری برحسب متام 
هزینه های تأمین، انتقال و توزیع آب کشاورزی گزینه مناسبی 

برای قیمت گذاری نیست و نیاز به حامیت دولت دارد.
عنوان  تحت  خود  پژوهش  در   )1395( همکاران  و  سجادی فر 
قیمت گذاری کارآمد آب رشب )مطالعه موردی شهر اراک( از تابع 

هزینه ترانسلوگ و روش برآورد سیستم معادالت به ظاهر نامرتبط 
استفاده کردند. نتایج آن ها نشان داد قیمت فروش آب خانگی 
امور آب  را پوشش داده است و  نهایی  فقط 33 درصد هزینه 
و فاضالب شهر اراک در تولید آب خانگی و غیر خانگی دارای 
اجتامعی  رفاه  حداکرث  به  دستیابی  برای  است.  مقیاس  اقتصاد 
الزم است قیمت های آب خانگی در فصل های تابستان و بهار 
از هزینه نهایی بیشرت و در فصل های پاییز و زمستان از هزینه 

نهایی کمرت باشد.
مطالعات اندکی در زمینه  ارزش گذاری اقتصادی آب در مصارف 
در   )1396( تهامی پور  است.  گرفته  صورت  معدنی  و  صنعتی 
پژوهشی تحت عنوان "ارزش اقتصادی، رویکردی برای مدیریت 
تقاضای آب در مصارف صنعتی )صنایع تولید مواد شیمیایی(" 
مدل  قالب  در  تولید،  تابع  اقتصادسنجی  روش  از  استفاده  با 
هر  تخصیص  داد؛  نشان  باقیامنده  روش  و  تابلویی  داده های 
به جز  اساسی  شیمیایی  مواد  تولید  صنایع  به  آب  مکعب  مرت 
کود و ترکیبات ازت )کد 2411( به عنوان مناینده ای از کدهای 
چهار رقمی صنعتی، ارزشی معادل 37071 ریال ایجاد می مناید. 
هزینه فعلی خرید هر مرت مکعب آب در این کد صنعتی حدود 
مرت  هر  تخصیص  شده  محاسبه  مبلغ  با  و  است  ریال   5685
تعرفه  افزایش  امکان  بنابراین  دارد،  زیادی  فاصله  آب  مکعب 
در  کدهای صنعتی  بین  قیمت  تبعیض  سیاست  قالب  در  آب 

راستای مدیریت تقاضای آب وجود دارد.
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مصارف  در  آب  اقتصادی  ارزش   )1391( همکاران  و  آریان 
صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد بررسی کرده، و از روش 
اقتصادسنجی برآورد تابع تولید استفاده کردند. نتایج نشان داد 
فرم تابعی ترانسلوگ برای داده های جمع آوری شده از صاحبان 
صنایع در مطالعه میدانی صورت گرفته بهرتین برازش را نشان 
آب  مرت مکعب  میانگین هر  به طور  اساس  این  بر  و  می دهد 
اضافی در صنایع این استان ارزشی معادل 61850 ریال ایجاد 

می مناید.
از  آب  ارزش گذاری  برای  جنوبی  کره  در   )2012(  Yoo و   Ku
روش بهره وری نهایی استفاده کردند و دو تابع کاب داگالس و 
ترانسلوگ را برای 11 فعالیت صنعتی برازش دادند. نتایج نشان 
داد تفاوت قابل  توجهی در ارزش اقتصادی آب برای فعالیت های 

صنعتی مختلف وجود دارد. 
Nahman و De Lange )2012( با هدف محاسبه ارزش تولید 
کرانه ای مرصف آب صنعتی و کشش تقاضای آب، 58 واحد از 
12 رشته صنعت مختلف در آفریقای جنوبی را بررسی کردند. 
در این تحقیق از روش تابع تولید برای محاسبه ارزش اقتصادی 
آب صنعتی با استفاده از مدل تابع تولید ترانسلوگ استفاده شده 
بین  محاسبه شده  ارزش  تفاوت  از  برآوردها حاکی  نتایج  است. 
بخش های مختلف صنعتی است. در مجموع ارزش آب صنعتی 
برای صنایع آفریقای جنوبی 369 راند آفریقای جنوبی به ازای 
هر مرتمکعب محاسبه شده است، از آنجایی که ارزش آب برآورد 
شده از تعرفه آب در آفریقای جنوبی بیشرت بود، امکان پیشنهاد 

افزایش تعرفه آب صنعتی فراهم شد.
Linz و Tsegai )2009( در پژوهشی تحت عنوان آنالیز تقاضای 
آب در بخش صنعتی در حوضه میانی اولیفتنس آفریقای جنوبی 
اقتصاد  برآورد  از  استفاده  با  معدن(  بخش  موردی  )مطالعه 
بین  جانشینی  امکانات  همچنین  و  آب  قیمتی  کشش  سنجی، 
آب و دیگر نهاده های تولید، به تجزیه  و تحلیل واکنش معادن 
به تغییرات تعرفه آب پرداختند. آن ها با استفاده از داده های 
اولیه، یک تابع هزینه ترانسلوگ برای 5 معدن فعال در منطقه 
را تخمین زدند. معادالت هزینه برای هر نهاده مشخص شد و 
با استفاده از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط برآورد شد. نتایج 
پنج معدن  برای هر  متوسط سهم هزینه آب  داد  نشان  آن ها 
مورد بررسی حدود یک درصد است که نسبت بسیار کوچکی 
است و منعکس کننده  تعرفه های بسیار پایین آب در این صنایع 
است. همچنین تقاضای آب صنایع بی کشش است؛ این احتامل 
وجود دارد که از طریق اعامل تعرفه های باالتر الگوی مرصفی 

آب در این صنایع تحت تأثیر قرار گیرد. 
Renzentti و Dupont )2003( ارزش آب صنعتی را با تخمین 
تابع هزینه مقید برای صنایع تولیدی مختلف در کانادا محاسبه 
کردند. نتایج آن ها نشان داد متوسط ارزش اقتصادی آب 0/046 

ارزش  برای هر مرت مکعب در سال 1991 است و  کانادا  دالر 
برآورد شده در میان بخش های مختلف صنعت متفاوت است و 
از 0/005دالر کانادا برای هر مرت مربع برای صنایع تصفیه بنزین 
تغییر  مربع  مرت  هر  برای  نساجی  صنایع  برای  دالر   0/288 تا 
با  می کند. Wang و Lall )2002( ارزش نهایی آب صنعتی را 
استفاده از روش بهره وری نهایی و اطالعات تقریباً 2000 بنگاه 
تولیدی در چین تخمین زدند. این محققان کار خود را در قالب 
تعمیم یافته  ترانسلوگ  و  ترانسلوگ  کاب  داگالس،  الگوی  سه 
پیش بردند و دریافتند ارزش نهایی تخمین زده شده در فاصله 
0/05 یوان2 به ازای هر مرت مکعب برای بخش انرژی تا 26/8 
تجهیزات حمل ونقل  برای بخش  ازای هر مرت مکعب  به  یوان 
تغییر می کند. ارزش متوسط تخمین زده  شده برای متامی صنایع 
2/42 یوان برای هر مرت مکعب بوده است. محققان با استخراج 
تابع تقاضا از تابع هزینه کاب داگالس، کشش آب را محاسبه 
کردند و دریافتند کشش به دست آمده در بازه از 0/12- )برای 
صنایع پرتوشیمی( تا 0/54- )برای صنایع الکرتیکی( قرار دارد. 
آن ها مقدار میانگین کشش قیمتی تقاضای آب بین بخش های 
پارامرت را به عنوان  این  مختلف صنایع را 1- محاسبه کردند و 
قیمتی  سیاست گذاری های  به منظور  چین  دولت  برای  فرصتی 

آب برشمردند. 
هدف مطالعه حارض رسیدن به رویکرد بهینه در جهت شناسایی 
سیگنال صحیح سیاست گذاری برای تعیین قیمت بهینه آب در 
و  کارا  پایه گذاری سیستم  به منظور  بخش های مختلف صنعت 
مطلوب تخصیص بهرت اقتصادی و به عبارت دقیق تر به دست 
آوردن یک سیگنال برای تعیین سقف و کف مطلوب قیمت گذاری 

آب در کدهای مختلف است.

مبانی نظری

در حال حارض یکی از مهم ترین راه های مدیریت تقاضای آب 
)كنرتل مرصف آب( قیمت گذاری صحیح و مناسب منابع آبی و 
یا نظام تعرفه مناسب و کارای آب می باشد. در این راستا در یك 
نظام مناسب قیمت گذاری باید به هر دو طرف عرضه و تقاضای 
هزینه  باید  عرضه  طرف  در  به عبارت دیگر  شود.  توجه  آب 
متام شده آب مدنظر قرار گیرد كه در اسناد باالدستی )ازجمله 
در قانون هدفمندسازی یارانه ها( بر این نكته تأکید شده است. 
همچنین برای اینكه قابلیت اجرایی شدن نظام تعرفه بر اساس 
قیمت طرف  به  است  الزم  ارزیابی شود،  آب  متام شده  هزینه 
تقاضای آب نیز توجه شود كه این مهم از طریق برآورد ارزش 
به عنوان  اقتصادی آب  ارزش  قابل  بررسی است.  اقتصادی آب 
قیمت طرف تقاضا، سقف قیمتی كه مرصف کنندگان حارض به 

پرداخت هستند را نشان می دهد.
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برای تعیین ارزش اقتصادی آب روش های مختلفی وجود دارد و 
در یك تقسیم بندی كلی باتوجه به بخش های مرصف کننده آب 

می توان آن ها را به دودسته زیر تقسیم بندی كرد:
الف-روش های ارزش گذاری آب به عنوان یك كاالی نهایی: آب 
مرصفی در بخش خانگی که یکی از زیر مجموعه های مصارف 
قرار می گیرد.  استفاده  نهایی مورد  به عنوان کاالی  شهری است 
روش  به  می توان  طبقه  این  به  مربوط  روش های  ازجمله 
ارزش گذاری مرشوط3، مدل سازی انتخاب4و روش مشابه مبادالت 

بازار آب5 اشاره كرد.
آب  اگر  تولید:  نهاده  به  عنوان  آب  ارزش گذاری  ب-روش های 
قرار  استفاده  مورد  نهاده  یك  به  عنوان  كشاورزی  مصارف  در 
گیرد، در این طبقه وارد می شود. آب در مصارف صنعتی نیز به 
 عنوان نهاده تولید )نهاده واسطه ای( استفاده می شود و در این 

دسته بندی قرار می گیرد.
نهاده  به عنوان  آب  اقتصادی  ارزش  اندازه گیری  روش های 
ناپارامرتی  پارامرتی و  تولید را می توان به دو دسته روش های 
تعیین  ناپارامرتی  روش های  مهم ترین  ازجمله  كرد.  دسته بندی 
ارزش اقتصادی آب كه در مطالعات مختلف از آن ها استفاده 
روش  و  بودجه بندی7  روش  پسامند6  روش  شامل  است،   شده 

برنامه ریزی خطی8 می باشد. 
روش های پارامرتی تعیین ارزش اقتصادی آب مبتنی بر استفاده از 
الگوهای اقتصادسنجی هستند و از طریق برآورد تابع تولید9، سود 
مقید10 و هزینه مقید11 ارزش اقتصادی آب كه به  عنوان یك نهاده 

در این توابع واردشده است، به دست می آید )یونگ،  2005(
در این مطالعه به دلیل محدودیت داده ها از میان روش های مختلف 
اندازه گیری ارزش اقتصادی آب، از روش پسامند یا باقیامنده استفاده 
شده است که در ادامه به طور مخترص به توضیح این روش پرداخته 
می شود. با داده هایی که در طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی 
برای یک دوره حداکرث ده  ساله در اختیار است، امکان برآورد تابع 
تولید وجود ندارد. با علم به این موضوع که به دلیل تفاوت کدهای 
صنعتی به لحاظ ماهیت تولید، امکان در نظر گرفنت آن ها به عنوان 
رقیب در مرصف آب در یک الگوی برنامه ریزی خطی یا ریاضی 

وجود ندارد بنابراین از روش پسامند استفاده شده است.
بر طبق تئوری اقتصاد رفاه، اثرات رفاهی تغییر قیمت و مقادیر 
)برای نهاده ها و ستانده ها( می تواند از طریق تغییرات متناظر 
در رانت ها12 و شبه رانت ها13  اندازه گیری شود. رانت اقتصادی، 
میزان  از  بیشرت  كه  است  نهاده  یك  برای  پرداخت  نوع  هر 
مورد نیاز برای جذب آن نهاده در كاربرد فعلی آن الزم است 
عوامل  به  كه  می شود  گفته  پرداخت هایی  به کل  شبه رانت  و 
ثابت تعلق می گیرد. رانت اقتصادی تنها زمانی وجود دارد كه 
حداقل یكی از منابع از لحاظ عرضه محدود باشد. اگر متامی 
منابع در بازارهای رقابتی با قیمت ثابت قابل خریداری باشند 

آنگاه رانت اقتصادی وجود نخواهد داشت. بر طبق این تئوری 
مجموع رانت ها و شبه رانت ها برابر با تفاوت بین كل درآمد و 

كل هزینه های متغیر است. 
بر  فرض  اقتصادی،  رانت های  تئوری  پایه  بر  پسامند  روش  در 
این است كه آب دارای عرضه )فیزیکی( محدود و ثابت است. 

بنابراین دو نوع رانت اقتصادی قابل  تفکیک است. 
رانت های  متام  شامل  آب  به  وابسته  اقتصادی  رانت های   -1
اقتصادی است كه از آب به عنوان نهاده در فرآیند تولید استفاده 

می کنند. این نوع رانت اقتصادی با Rw نشان داده می شود.
.)Rnw( 2- رانت اقتصادی مربوط به نهاده های غیرآبی

اگر شبه رانت های اقتصادی معمولی با QR نشان داده شوند، 
می شود  محاسبه   )1( رابطه  از  استفاده  با  درآمد  كل  اجزای 

:)2005 ،Young(
TR = TVC + QR + Rw + Rnw               )1(

با جمع كل هزینه های متغیر،  برابر  این عبارت، درآمد كل  در 
رانت های  به آب و  اقتصادی مربوط  رانت  شبه رانت معمولی، 
اقتصادی غیرآبی است. عبارت فوق می تواند به شکل رابطه )2( 

اصالح شود: 
Rw = TR - TVC - QR -  Rnw                 )2(

اگر كل هزینه های متغیر، شبه رانت ها و رانت اقتصادی غیرآبی 
جداشده و اندازه گیری شود، می توان رانت های اقتصادی  مربوط 
برای  آب  به  مربوط  بلندمدت  رفاه  مالك  به  عنوان  را  آب  به 

تولیدکننده استخراج منود. 
بنابراین از لحاظ كاربرد، در روش پسامند، متام هزینه های تولید 
به  غیر از آب، از ارزش ناخالص تولید کرس می شود و ارزش یا 
به همراه  اقتصادی آب(  )رانت  به آب  باقیامنده  خالص درآمد 
شبه رانت ها و رانت های اقتصادی سایر نهاده ها در صورت وجود 
منتسب می شود. در مرحله بعد باید اجزای شبه رانت ها كه در 
واقع پرداختی ارزش  افزوده به عوامل ثابت تولید )نیروی كار و 
رسمایه( هستند، اندازه گیری و كرس شوند تا خالص ارزش مربوط 
به آب یا رانت اقتصادی مربوط به آب به دست آید. سپس این 
ارزش بر میزان آب مرصف  شده تقسیم  شده و ارزش اقتصادی هر 

واحد آب مرصفی به دست خواهد آمد. 
شكل  نظر  از  كه  دیگر  روش های  از  برخی  است  ذكر  به  الزم 
محاسبه به روش پسامند نزدیك هستند در این دسته بندی قرار 
گرفته اند به  عنوان روش پسامند از آن ها یاد شده است. از جمله 
این روش ها می توان به روش ارزش  افزوده اشاره كرد. در روش 
ارزش افزوده هزینه های واسطه ای )به  غیر از آب( از ارزش تولید 
كرس شده و حاصل آن بر حجم آب مرصفی تقسیم می شود و 
ارزش افزوده هر مرت مکعب آب محاسبه خواهد شد. در این روش 
شبه رانت ها در محاسبات لحاظ نشده است، بنابراین ارزش آب را 

بیشرت از روش پسامند برآورد می كند. 
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- الگوی تجربی
روش  با  معدنی  و  مصارف صنعتی  در  آب  ارزش  برآورد  برای 
از هزینه آب  به  غیر  ابتدا متام هزینه های واسطه ای  پسامند، 
از ارزش ستانده كرس می شود تا ارزش افزوده كه در آن ارزش 
است  الزم  به دست آید. سپس  است  نیز مسترت  آب  به  مربوط 
با در نظر گرفنت مفروضاتی، اقالم تشکیل دهنده ارزش  افزوده 
در روش جمع )شامل استهالك، خالص مالیات،  جربان خدمات 
و مازاد عملیاتی( محاسبه و از آن كرس شود تا كل ارزش آب 
محاسبه شود. در نهایت از تقسیم كل ارزش آب بر میزان آب 

مرصفی ارزش هر مرتمکعب آب به دست خواهد آمد. 
برای دستیابی به متوسط ارزش اقتصادی در هر سال، از متوسط 
وزنی ارزش اقتصادی کدهای مختلف بر اساس وزن مرصف آب 
آن ها در هر سال استفاده شده است. در این مطالعه، استهالک 
طبق ماده 151 قانون مالیات های مستقیم بر اساس روش نزولی 
محاسبه  شده است. به این ترتیب 12 درصد ارزش دفرتی تشکیل 

رسمایه در سال به  حساب استهالک منظور شده است. 
مازاد عملیاتی طبق تعریف مركز آمار ایران و بانك مركزی شامل 
سود،  اجاره و بهره است، ابتدا از جدول داده-ستانده سال 1390 
سهم مازاد عملیاتی از ارزش افزوده برای کدهای مختلف صنعتی 
از  عملیاتی  مازاد  به  دست آمده،  سهم  با  متناسب  استخراج  و 
ارزش افزوده فعالیت های صنعتی استخراج  شده است. اطالعات 
مربوط به جربان خدمات شاغلین و خالص مالیات در آمارنامه 

مرکز آمار ایران موجود است. اطالعات موردنیاز برای این بخش 
برای فعالیت های صنعتی از طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی 
ده نفر کارکن و بیشرت مرکز آمار ایران و جدول داده-ستانده سال 

1390 مرکز آمار ایران استخراج  شده است. 

نتایج و بحث

در شکل )1( ارزش افزوده فعالیت های مختلف صنعتی برحسب 
هزار میلیارد ریال است. بررسی و مقایسه ارزش  افزوده کدهای 
صنعتی نشان می دهد تفاوت قابل  مالحظه ای بین ارزش افزوده 
در  تولید  فرایندهای  به  نحوی که  دارد،  وجود  صنایع  تولیدی 
فلزات  شیمیایی،  صنایع  پاالیشگاهی،  صنایع  مانند  گروه هایی 
اساسی و محصوالت کانی غیرفلزی از سایر گروه ها ارزش افزوده 
بیشرتی ایجاد می مناید. بر این اساس، درصورتی که نظام تعرفه 
در بین صنایع اصالح شود و قیمت آب به صورت یکسان افزایش 
یابد، این صنایع توانایی پرداخت باالتری نسبت به صنایع دیگر 
خواهند  بازیافت(  و  چرم  صنایع  و  رسانه ای  تولیدات  )مانند 
داشت. لذا الزم است از سیاست تبعیض قیمت استفاده شود، 
از  گروه هایی  تعطیلی  و  ورشکستگی  امکان  غیراین صورت  در 

صنایع وجود دارد. 
صنعتی  مختلف  فعالیت های  مرصفی  آب  حجم   )2( شکل  در 

مقایسه شده است.

0

5

10

15

20

25

30

۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷

ل
ریا

د 
ار

لی
می

ب 
س

ح
ر 

ه ب
ود

فز
ش ا

رز
ا

x 
10

00
0

 ISICکد صنعتی 

۹۲سال 

۹۱سال 

۹۰سال 

۸۹سال 

۸۸سال 

۸۷سال 

۸۶سال 

۸۵سال 

۸۴سال 

۸۳سال 

شکل 1- مقایسه ارزش افزوده بخش های مختلف
)عنوان کدهای دورقمی ISIC در جدول 2 آمده است(
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صنایع با سهم مرصف آب پایین

شکل 2- مقایسه متوسط مرصف آب 92-1384 در 
بخش های مختلف صنعت )مرکز آمار ایران، 1393(

در شکل )3( متوسط ارزش اقتصادی آب در فعالیت های مختلف 
مشاهده  شکل  این  در  که  هامن طور  است.  ارائه شده  صنعتی 
می شود، بیشرتین حجم آب مرصفی در صنعت متعلق به صنایع 
تولید  صنایع  سپس  و  است  شیمیایی  محصوالت  و  مواد  تولید 
زغال و کک و صنایع پاالیشگاهی و مواد غذایی و آشامیدنی در 

رتبه های بعدی قرار دارند. 
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شکل 3- مقایسه روند ارزش اقتصادی آب در بخش صنعت

کدهای  در  آب  مرصف  روند  که  است  این  توجه  قابل  نکته 
صنعتی نامربده در طول زمان به  شدت افزایشی بوده است14؛ 
در  شیمیایی  صنایع  در  آب  مرصف  متوسط  به  عنوان  مثال 
صنایع  در  و  مکعب  مرت  میلیون   543  ،1384-92 سال های 
است.  داشته  افزایش  مکعب،  مرت  میلیون   365 پاالیشگاهی 
افزایش باالی مرصف آب می تواند با افزایش ظرفیت تولیدات 
و گسرتش ظرفیت پاالیشگاهی کشور در طول 10 سال گذشته 

کارگاه های  تعداد  کاهش  می تواند  آن  علت  و  باشد  مرتبط 
به  منجر  که  آب  پرمرصف  صنایع  به گسرتش ظرفیت  صنعتی 
با  که  کشوری  در  یعنی  باشد.  می شوند  آب  مرصف  افزایش 
به  تولیدی  ظرفیت  گسرتش  است،  رو به رو  آبی  منابع  کمبود 

سمت صنایعی بوده که مرصف آب باالیی دارند.
بین  در  آن ها  ترکیب  و  صنعتی  کارگاه های  تعداد  آمار  بررسی 
23 کد دو رقمی نشان می دهد در طول ده سال گذشته، سهم 
کارگاه های صنایع مواد غذایی و آشامیدنی و کارگاه های صنایع 

تولید مواد و محصوالت شیمیایی افزایشی بوده است. 
کاالهای صنعتی،  متفاوت  آب بری  و  تولیدات  تفاوت  باتوجه به 
صنایع به دو دسته پرمرصف و کم مرصف دسته بندی می شوند. 
به گونه ای که مرصف آب در برخی صنایع از میانگین کلی صنعت 
باالتر و برخی کمرت بوده است. بدیهی است سیاست های مؤثر بر 
قیمت آب تأثیر به سزایی بر این صنایع داشته و صنایع کم آب را 

در معرض آسیب پذیری کمرتی قرار می دهد.
شکل )3( بیانگر آن است که روند ارزش اقتصادی آب در صنعت 
در طول دوره زمانی 92-1384 در دامنه 55606 تا 152383 ریال 
به  است. کمیابی و عدم سهولت در دسرتسی  بوده  نوسان  در 
آب، تغییرات تکنولوژی، ویژگی های کاالها و نوسانات تقاضا در 
بازار، سیاست ها و حامیت های دولتی و تغییرات ارزش تولید در 
طول زمان می تواند جزء مهم ترین ریشه های این نوسانات باشد. 
در روش پسامند که در این مطالعه با استناد به این روش ارزش 
اقتصادی آب محاسبه شده است، ارزش  افزوده منتسب به آب بر 
حجم آب مرصفی تقسیم می شود و ارزش اقتصادی هر مرتمکعب 

آب محاسبه می شود.
بنابراین اگر حجم آب مرصفی در سالی افزایش  یافته باشد ولی 
باشد، به معنی کاهش  با آن رشد نکرده  ارزش افزوده متناسب 
مورد  داده های  بررسی  برعکس.  و  است  آب  اقتصادی  ارزش 
در مصارف صنعتی  آب  اقتصادی  ارزش  برای محاسبه  استفاده 
در مطالعه حارض )طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی ده نفر 
کارکن و بیشرت مرکز آمار ایران(، نشان می دهد مرصف آب بخش 
صنعت در سال 1390 نسبت به سال قبل و بعد آن، دچار کاهش 
شدید شده است. این درحالی  که ارزش ستانده بخش صنعت در 

سال نامربده نسبت به سال قبل کاهشی نبوده است15. 
ارزش ستانده بخش صنعت در سال نامربده نسبت به سال قبل 
کاهشی نبوده و باعث افزایش ارزش اقتصادی آب در سال 1390 
آب  حجم  وزن  با  و  به دست آمده  نتایج  اساس  بر  است.  شده 
مرصفی صنایع در طول زمان، متوسط وزنی ارزش اقتصادی آب 

در بخش صنعت 87347 ریال به ازای هر مرتمکعب است.
ایجاد  آب  تقاضای  و  عرضه  طرف  قیمت  بین  توازن  زمانی که 
شود بهینه اقتصادی در بازار آب ایجاد می شود. در این رشایط 
آب به  صورت بهینه اقتصادی مرصف می شود. برای بررسی این 

تهامی پور زرندی، م. و همکارانتحلیل نظام تعرفه و ارزش اقتصادی آب در بخش صنعت ایران
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موضوع، الزم است هزینه متام شده آب )قیمت طرف عرضه( با 
ارزش اقتصادی )قیمت طرف تقاضا( مقایسه شود. ازآنجایی که 
زمینه  در  حارض  تحقیق  نتایج  بهرت  مقایسه  امکان  به منظور 
محاسبه هزینه متام شده آب در صنایع مختلف کشور مطالعه ای 
وجود ندارد، در این قسمت ارزش اقتصادی با هزینه های فعلی 
برای آب مرصف شده مقایسه  پرداختی توسط صاحبان صنایع 
شده است. باتوجه به جدول )1( مشخص است که هزینه خرید 
هر واحد آب توسط گروه های مختلف صنعتی در طول دوره 
92-1384 به طور متوسط بین 415 تا 2047 ریال به ازای هر مرت 
مکعب در نوسان است. درحالی که در این بازه زمانی متوسط 
ارزش اقتصادی آب در صنایع بین 55606 تا 15238 تغییر کرده 
است. اگر دو سال پایانی دوره مورد بررسی مدنظر قرار گیرد، 
هزینه  برابر   41 حدود  تقریباً  مکعب  مرت  هر  اقتصادی  ارزش 
پرداختی توسط صنایع بوده است و این موضوع نشان می دهد 

امکان افزایش تعرفه وجود دارد. 
در شکل )4( روند ارزش اقتصادی برحسب صد ریال با هزینه 
پرداختی برحسب ریال مقایسه شده است. نکته قابل توجه آن 
است که نوسانات هزینه پرداختی برای آب با ارزش اقتصادی آب 

هامهنگ است و از آن تبعیت می کند.
پرداختی  هزینه  است  آن  از  حاکی  شکل  و  جدول  این  نتایج 
در طول سال هایی که مورد مطالعه قرار گرفته است به ارزش 
اقتصادی آب نزدیک تر شده است. به عبارت دیگر، نسبت ارزش 
به هزینه در طول زمان کاهشی بوده است. بنابراین می توان 
نتیجه گرفت نظام تعرفه در این بخش به سمت کارا بودن پیش 
رفته است. اگرچه بین ارزش اقتصادی و هزینه پرداختی )فاصله 

41 برابری( فاصله وجود دارد.

جدول 1- مقایسه ارزش اقتصادی و هزینه پرداختی 
برای هر واحد آب در بخش صنعت

سال

متوسط وزنی ارزش 
اقتصادی آب

متوسط وزنی هزینه 
پرداختی برای آب

نسبت 
ارزش به 

هزینه )ریال بر مرت مکعب(
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)ریال بر مرتمکعب(متوسط وزنی تعرفه پرداختی برای آب 

)صدریال بر مرتمکعب(متوسط وزنی ارزش اقتصادی آب 

شکل 4- مقایسه روند ارزش اقتصادی و هزینه 
پرداختی برای آب در بخش صنعت

آب  نرخ  تعیین  مالک  آئین نامه   آخرین  است  ذکر  به  الزم 
بر   1394 سال  در  نیرو  وزارت  مصوبه  مختلف،  مصارف  در 
مورخ   321953 شامره  به  اقتصاد  شورای  دستورالعمل  اساس 
1394/10/26 به استناد مفاد بند »ج« تبرصه 8 قانون بودجه 
سال 1394 در کل کشور صادر شده است. بر اساس این مصوبه 
مصارف صنعتی  در  آب سطحی  منابع  از  برداشتی  آب  تعرفه 
بین 2880 تا 6912 ریال به ازای هر مرتمکعب متناسب با زمان 
برداشت و نوع خدمات تصفیه قابل دریافت است. همچنین به 
استناد مفاد تبرصه 11 مصوبه شامره 94/33640/20/100 مورخ 
اختیار  تفویض  بر  مبنی  نیرو  وزارت  عالی  مقام   1394/07/12
تعیین قیمت فروش آب در موارد خاص به هیئت  مدیره رشکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور، نرخ فروش آب خام به مشرتکین 
خاص صنعتی از رضب نرخ پایه 5760 ریال در رضیب قیمت 
قیمتی  اساس رضیب  بر  است.  تعیین شده  استان  آب بهای هر 
تعرفه آب صنعتی استان ها از 3340 ریال تا 8352 ریال به ازای 

هر مرتمکعب آب می باشد.
بخش  تولید  هزینه های  در  آب  سهم  و  نقش  دان  نشان  برای 
صنعت، در جدول )2( به تفکیک کدهای صنعتی ISIC دو رقمی، 
سهم هزینه آب از هزینه های تولید محاسبه و ارائه شده است. 

این جدول بیانگر آن است سهم هزینه آب از هزینه های تولید در 
بین کدهای صنعتی متفاوت است که منبعث از تفاوت نقش آب 
در فرایند تولید این صنایع و تفاوت ماهیت صنایع در خصوص 
به عبارت  ... است.  اولیه و  تولید مانند حجم مواد  هزینه های 
دیگر ممکن است برخی از صنایع آب بر بوده و هزینه گزافی 
بابت آب پرداخته شود اما باتوجه به هزینه باالی تولید کاالهای 
این صنایع، سهم آب از هزینه های تولید باال نباشد. در مقابل 
ممکن است برخی از صنایع آب بر نباشند اما سایر هزینه های 
آن ها پایین باشد. باتوجه به نتایج به دست آمده، باالترین سهم 
هزینه آب از هزینه های تولید در سال 1392 مربوط به صنایع 

تولید مواد و محصوالت شیمیایی با 1/15 درصد می باشد.
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ISIC جدول 2- سهم هزینه آب از هزینه های تولید بخش صنعت در سال 1392 به تفکیک کدهای دو رقمی 

نام صنعتکد
کل هزینه تولید 

)میلیون ریال(
هزینه آب خریداری 
شده )میلیون ریال(

سهم هزینه آب از 
هزینه تولید )درصد(

0.08%320,957,809269,307صنایع مواد غذایی و آشامیدنی15

0.05%6,512,7793,146تولید محصوالت از توتون و تنباكو-سیگار16

0.09%56,810,12851,923تولیدمنسوجات17

0.07%2,074,3621,514تولید پوشاك-عمل آوردن و رنگ كردن18

0.09%5,212,5534,483دباغی و عمل آوردن چرم19

0.02%11,332,3611,992تولید چوب و محصوالت چوبی20

0.14%28,760,65439,949تولید كاغذ و محصوالت كاغذی21

0.08%5,401,1844,237انتشار و چاپ و تكثیر رسانه های ضبط شده22

0.01%1,877,125,593167,651صنایع تولید زغال كك–پاالیشگاه های23

1.15%519,850,0805,973,403صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی24

0.06%65,504,91739,955تولید محصوالت الستیكی و پالستیكی25

0.27%94,151,434251,988تولید سایر محصوالت كانی غیر فلزی26

0.17%461,590,718779,947تولیدفلزات اساسی27

0.08%58,172,19044,260تولید محصوالت فلزی فابریكی بجز آهن28

0.05%62,005,37929,517تولید ماشین آالت و تجهیزات طبقه بندی نشده29

0.04%4,638,9171,870تولید ماشین آالت اداری و حسابگر و محاسباتی30

0.03%51,673,72514,720تولید ماشین آالت مولد و انتقال برق31

0.01%15,976,1691,690تولید رادیو و تلویزیون32

0.07%7,850,2925,362تولید ابزار پزشكی و ابزار اپتیكی33

0.02%208,659,11242,436تولید ,وسایل نقلیه موتوری و تریلر34

0.13%9,036,58111,304تولید سایر وسایل حمل و نقل35

0.10%7,315,4777,628تولید مبلامن و مصنوعات طبقه بندی نشده36

0.13%131,351166بازیافت37

نتیجه گیری و پیشنهادها

در مطالعه حارض برای برآورد ارزش اقتصادی آب در مصارف 
صنعتی از روش پسامند استفاده شد. علت انتخاب این روش 
از بین سایر روش های اندازه گیری ارزش اقتصادی آب این است 
که روش هایی مانند روش تابع تولید یا برنامه ریزی ریاضی از 
نظر مبانی تئوریک بر روش پسامند برتری دارد اما این موضوع 
دلیل بر عدم اعتبار روش پسامند نیست. این روش در مطالعات 
زیادی در داخل و خارج کشور استفاده شده است. دلیل انتخاب 
این روش رصفاً محدودیت داده ها بوده است. با داده هایی که 
در طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی برای یک دوره حدود 
10 ساله در اختیار بوده است، امکان برآورد تابع تولید وجود 
ندارد. همچنین تابع تولید به منونه های زیادی از صنایع برای 

تفاوت  دلیل  به  اینکه  دارد. ضمن  نیاز  تابعی  فرم  یک  برآورد 
گرفنت  درنظر  امکان  تولید  ماهیت  لحاظ  به  صنعتی  کدهای 
آن ها به عنوان رقیب در مرصف آب در یک الگوی برنامه ریزی 
خطی یا ریاضی نیز وجود ندارد. بنابراین با علم به این موضوع، 
این  پیشنهاد  لذا  کردند،  استفاده  پسامند  روش  از  نویسندگان 
برای فرهم  ثبتی داده های بخش صنعت  مطالعه اصالح نظام 

آمدن امکان استفاده از روش های مناسب تر می باشد. 
تئوری اقتصاد آزاد بیان می کند باید قیمت هر نهاده در بازار 
عواملی  و  محاسبه شود  تقاضا  و  دادن عرضه  قرار  برابر  از  و 
کنرتل های  کاال،  ویژگی های  دسرتسی،  سهولت  کمیابی،  چون 
دولتی و سیاست های قیمتی، سلیقه ها، ترجیحات مرصف کننده 
و ... می تواند بر آن مؤثر باشد. از طرفی چنانچه طبق اصول 
به  تقاضا  برابری قیمت طرف عرضه و قیمت طرف  اقتصادی 
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نرخ گذاری آب در بخش صنعت منجر شود، هیچ صنعتی در 
کوتاه مدت این متایل و توانایی پرداخت تعرفه ای که حدود 41 
زیادی  زمان  دیگر،  به عبارت   ندارد.  است،  تعرفه موجود  برابر 
برای پذیرش این موضوع و تطبیق تکنولوژی ها به سمت کاهش 

مرصف آب مورد نیاز است.
بر اساس اسناد باالدستی، برنامه های توسعه و قانون هدفمند 
آب  قیمت گذاری  برای  مختلفی  هدف های  یارانه ها،  كردن 
ذکرشده است. یکی از این اهداف رعایت عدالت اقتصادی در 
توزیع و تخصیص منابع آب بین بهره برداران است. تخصیص آب 
در صورتی بهینه اقتصادی است كه آب در بخشی مرصف شود 
كه باالترین ارزش اقتصادی یا به  عبارت  دیگر باالترین بازدهی را 
ایجاد مناید. از جمله اهداف دیگر در بحث تعیین قیمت بهینه 
آب در مصارف صنعتی، حامیت از صنایع نوزاد و زیربنایی دارای 
اولویت می باشد. بررسی های انجام شده در كشورهای مختلف 
نشان می دهد آب تحویلی به مصارف مختلف با تخصیص یارانه 
از  با هدف حامیت  دولت ها  به عبارت  دیگر  می باشد.  همراه 
صنایع  بین  را  تبعیضی  قیمت گذاری  سیستم  می توانند  تولید، 
در  اما  پایین  ارزش افزوده  دارای  که  صنایعی  از  و  منایند  اجرا 
اولویت توسعه صنعتی هستند، قیمت پایین تری دریافت کنند 
و این یارانه قیمتی را در مورد صنایع با ارزش افزوده و مرصف 

آب باال جربان منایند.
باتوجه به نتایج به دست آمده در راستای قانون هدفمند کردن 
یارانه ها، در بخش صنعت کشور امکان دریافت هزینه متام شده 
محاسبه  شده  اقتصادی  ارزش  باتوجه به  آب  توزیع  و  تأمین 
درآمد  می آورد  فراهم  را  امکان  این  موضوع  این  دارد.  وجود 
افزایش  صنعت  بخش  به  آب  فروش  از  منطقه ای  آب  رشکت 
یابد. در این راستا قانون هدفمند كردن یارانه ها، تعیین قیمت 
با لحاظ مناطق  برای مصارف مختلف آب  پلکانی   ترجیحی و 
جغرافیایی، نوع و میزان مرصف را مجاز دانسته است. لذا با 
کدهای  و  فعالیت ها  یا  مصارف  برای  باالتر  تعرفه های  تعیین 
پایین تر  تعرفه های  تعیین  و  بیشرت  اقتصادی  ارزش  با  صنعتی 
از  می توان  دارند،  حامیت  به  نیاز  که  بخش هایی  سایر  برای 

قرشهای کم درآمد و صنایع نوزاد حامیت منود.
سیستم  به کارگیری  زمینه  این  در  دیگر  پیشنهادهای  ازجمله 
حسابداری مناسب جهت تهیه و ثبت دقیق اطالعات و ارقام 
استهالک  و  بهره  برداری  و  نگهداری  هزینه های  به  مربوط 
که  است  مختلف  مناطق  در  صنایع  به  آب رسانی  تأسیسات 
تفکیک  به  عرضه  طرف  قیمت  یا  متام شده  هزینه  تعیین  به 
صنایع مهم در مناطق مختلف می شود. این اطالعات می تواند 
قیمت گذاری صنایع را تدقیق منوده و امکان ارزش گذاری آب 
در سطح بنگاه را فراهم مناید تا اهداف تخصیص بهینه آب به 

شکل مناسبی قابل  مطالعه و اجرا باشد.

عالوه بر مواردی که بر اساس محاسبات تحقیق، برای اصالح نظام 
قیمت گذاری در مصارف صنعتی پیشنهاد شد، بر اساس نتایج 
می توان  مختلف  کشورهای  تجربیات  و  انجام شده  مطالعات 
توصیه هایی برای تهیه زیرساخت ها و بسرتهای مناسب ایجاد 
و حامیت از نظام قیمت گذاری آب صنعتی ارائه منود. یکی از 
تهیه  و  تعرفه آب صنایع  تعیین  اصالح ساختار  توصیه ها،  این 
زمینه های ایجاد بازار آب می باشد. بازار آب این امکان را فراهم 
می مناید که صنایع، آب مازاد خود را به صنایع دیگر بفروشند 
و به افزایش بهره وری آب در مرصف کمک  مناید. رسمیت یافنت 
آب،  فروش  قراردادهای  یافنت  رسمیت  آب،  مالکیت  حقوق 
در صنایع مختلف  مازاد  آب  پتانسیل  تعیین  و  دولتی  نظارت 
ازجمله مواردی است که می تواند پتانسیل تشکیل بازار آب را 
انگیزه دارد  نیاز به  بازارهای آب  ایجاد  فراهم مناید. همچنین 
و یکی از انگیزه های مهم ایجاد بازار آب، افزایش تقاضا برای 
آب و عدم هامهنگی عرضه و تقاضای آب و بروز محدودیت و 
بحران آب است که در این مورد به نظر می رسد زمینه های الزم 
در مناطق مختلف کشور وجود دارد چرا که تفاوت زیادی بین 

ارزش اقتصادی آب و تعرفه فعلی آب وجود دارد.
نتایج این مطالعه نشان داد ارزش اقتصادی محاسبه شده برای 
بخش صنعت در طول زمان دارای نوسان است و هیچ ارتباط 
مشخصی بین ارزش اقتصادی و تعداد کارگاه های صنعتی وجود 
ندارد. اما بررسی ها نشان داد که مرصف آب و ارزش اقتصادی 
و  نشان می دهد  را  رابطه معکوسی  در بخش صنعت  به ویژه 
این مطلب گویای آن است که صنایع با رصفه جویی در مرصف 
از  لذا  دهد،  افزایش  را  آب  اقتصادی  بازدهی  می توانند  آب 
بهینه  حد  از  بیشرت  آب  گرفت،  نتیجه  می توان  اقتصادی  نظر 
اقتصادی استفاده می شود. از طرفی، نتایج مطالعه حارض نشان 
داد تعرفه پرداختی توسط بهره برداران بخش صنعت در طول 
شده  نزدیک تر  آب  اقتصادی  ارزش  به  بررسی  مورد  سال های 
زمان  طول  در  تعرفه  به  ارزش  نسبت  دیگر،  به  عبارت   است. 
کاهشی بوده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت نظام تعرفه 
در این بخش ها به سمت کارا بودن پیش رفته است و می توان 

در قالب یک نظام تعرفه مناسب این روند را ادامه داد.
نشان  زمینه  این  در  جهان  کشورهای  تجربیات  همچنین 
اقتصادی و  از کشورها به دلیل رصفه های  می دهد، در برخی 
همچنین امکان تنوع بخشی در تعرفه ها، تأمین آب در بخش 
به عنوان  مثال  است.  شده  واگذار  بخش خصوصی  به  صنعت 
این  در  شهرداری ها،  و  خصوصی  تشکیالت  آملان  و  ژاپن  در 
کشورها  اکرث  در  همچنین  دارند.  قابل توجهی  فعالیت  زمینه 
تعرفه آب در بخش صنعت دوقسمتی است و شامل یک بخش 
تعرفه ثابت برای پوشش هزینه های رسمایه گذاری و یک بخش 
با حجم آب مرصف  شده، می باشد. در  تعرفه متغیر متناسب 
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متفاوت  بین صنایع  تعرفه  این  ژاپن  و  آملان  نظیر  کشورهایی 
امکان  صنعت،  ماهیت  اساس  بر  حجمی  قیمت گذاری  است. 
در  به  نحوی که  است.  کرده  فراهم  را  قیمت  تبعیض  سیاست 
برخی موارد، کاربران صنعتی تعرفه کمرتی نسبت به کاربران 
خانگی می پردازند. بنابراین به تبعیت از سایر کشورها، می توان 
بین صنایع در نظام قیمت گذاری و تأمین آب تبعیض قائل شد. 
در حال حارض در بسیاری مناطق، صنایع با هر نوع فعالیت و 
هر ظرفیتی به یک سیستم تأمین آب مشابه و مشرتک متصل 
هستند و بین تعرفه پرداختی آن ها تفاوت قابل توجهی وجود 
این امکان می تواند بررسی شود، صنایع آب بر و بزرگ  ندارد. 
از  را  نیاز  مورد  آب  از  بخشی  خود،  رسمایه گذاری  با  کشور 
سیستم های تصفیه فاضالب تأمین منایند و همچنین در صورت 
تأمین بخشی از آب از سیستم های تأمین آب دولتی، تعرفه آن 

بسیار باالتر از صنایع کوچک و حیاتی و همچنین صنایع نو و 
مبتنی بر دانش های روز باشد. مسلاًم این نظام تبعیض قیمت 
منجر به حرکت تعرفه به سمت پوشش کامل هزینه و کارایی 

سیستم های تأمین آب خواهد شد. 

تشکر و قدردانی

»بررسی  عنوان  با  پژوهشی  طرح  از  مستخرج  مقاله  این 
با  که  ایران« می باشد  و معدن  در بخش صنعت  اقتصاد آب 
حامیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انجام 
همه  و  محرتم  مجموعه  این  از  وسیله  به این  و  است  شده 
افرادی که در نهایی شدن این طرح همراهی کرده اند، تشکر 

و قدردانی می شود. 

پی نوشت

1- The United Nations World Water Development 
Report
2- Yuan
3- Contingent Valuation Method
4- Choice Modeling Method
5- Observation of water market transactions
6- Residual method
7- Budgeting method
8- Linear programming method
9- Production function
10- Restricted profit function
11- Restricted cost function
12- Rent
13- Quasi-rent

14- الزم به ذکر است که معیار مشخص و تعریف شده ای در 
تفکیک کم مرصفی و پرمرصفی صنایع در کشور وجود  زمینه 
ندارد. دسته بندی صورت گرفته بر مبنای متوسط مرصف 50 
دادن  نشان  هدف  و  است  بوده  سال  در  مرتمکعب  میلیون 
فاصله معنی دار مرصف آب در شش کد صنعت با دیگر کدها 

می باشد. 
از  سال 1390  آب  اطالعات مرصف  توضیح،  این  برخالف   -15
نظر محققین واجد ابهام بوده و احتامال ناشی از خطای آماری 
است و الزم است خوانندگان و سیاست گذاران در استفاده از 

خروجی های این سال با احتیاط عمل منایند.
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