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معرفی کتاب

اقتصاد آب شهری
نویسندگان: دکتر سیدحسین سجادی فر و محمد داودآبادی

انتشارات نویسنده، چاپ اول: 1395

اهداف کتاب:
1- مسايل و تئوری های اقتصادی حاکم بر صنعت و آب فاضالب را به صورت نظری و کاربردی در اختيار مخاطبان قرار دهد.

2- مدل سازی رياضی مؤلفه های اصلی اقتصادی )تقاضا، عرضه، هدررفت آب، سرمايه گذاری و ...( با درنظر گرفتن شاخص ها و شرايط 
حاکم بر صنعت مانند وضعيت آب، هوا، ظرفيت دست رسی به منابع آبی، سطح درآمد خانوارها و ...

3- ضمن جلب توجه مديران ارشد شرکت های آب و فاضالب و تصميم گيران و تصميم سازان به موضوع اقتصاد آب و فاضالب، نگاهی 
علمی و تخصصی به مسايل اقتصادی را به صورت کمی و مدل سازی رياضی ارايه می دهد.

4- آشنا ساختن مديران عامل، معاونان درآمد و امور مشترکين، مديران، کارشناسان و ساير دست اندرکاران مسايل اقتصادی با تکنيک های 
علمی و کمی در تجزيه و تحليل مسايل اقتصادی صنعت آب و فاضالب.

5- پيشنهاد روش های علمی و اقتصادی در قيمت گذاری نرخ فروش آب و فاضالب به منظور بهبود، اصالح و افزايش تعرفه های آب و 
فاضالب در کشور.

فصل های کتاب
اين کتاب در 8 فصل به شرح زير تدوين شده است:

فصل اول: کليات
فصل دوم: تئوری و مسايل اقتصاد خرد
فصل سوم: تئوری تقاضای آب شهری

فصل چهارم: تخمين تابع تقاضای آب شهری
فصل پنجم: تئوری بنگاه

فصل ششم: تخمين تابع هزينه آب شهری
فصل هفتم: مفاهيم و روش هاي قيمت گذاري آب شهري

فصل هشتم: وضعيت مؤلفه های اقتصادی صنعت آب و فاضالب

منابع کم ياب  بهينه  تخصيص  برای  موجود  راه های  مهم ترين  از  يکی  اقتصاد،  تئوری های 
است. اقتصاد آب به چگونگی توليد، توزيع و مصرف بهينه آب می پردازد. بنابراين اين مسئله 
مهم اقتصادی پيش می آيد که چگونه می توان منابع کم ياب )آب( را برای ارضای خواسته هايی 

که با هم در رقابت می باشند تخصيص داد، به طوری که حداکثر رفاه جامعه حاصل شود.
عدم وجود ديدگاه اقتصادی در مديريت آب کشور و به ويژه پايين بودن قيمت های اقتصادی 
آب و عدم توجه به ديدگاه های اقتصادی، شرايط بحرانی را برای برخی از واحدهای صنعت آب 
و فاضالب کشور رقم  زده است. برای اجرای مديريت راهبردی بهينه در حوزه آب بايد بيش 
از پيش ابزارها و راهکارهای اقتصادی را مورد توجه قرار داد. در اين راستا موضوعات کالن 

مرتبط با اقتصاد آب در اين کتاب از جوانب مختلف نقد و بررسی شده است.
اين کتاب برای نخستين  بار در کشور سعی دارد ضمن ارايه و تشريح تمام تئوری ها، مسايل 
و تجارب برخی از کشورها با موضوعات مرتبط با تئوری اقتصاد آب، کاربرد هريک از آن ها را 
با توجه به شرايط محيطی حاکم بر صنعت آب و فاضالب، با ارايه نمونه های واقعی )واحدهای 

خودگردان شرکت آب و فاضالب استان مرکزی( در اختيار مخاطبان خود قرار بدهد.
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ياب است. اقتصاد آب به چگونگي توليد، هاي موجود براي تخصيص بهينه منابع كمراهترين مهمهاي اقتصاد، يكي از تئوري
را  ياب (آب)توان منابع كمآيد كه چگونه ميپردازد. بنابراين اين مسئله مهم اقتصادي پيش ميبهينه آب مي توزيع و مصرف

  د.شوطوري كه حداكثر رفاه جامعه حاصل به ،باشند تخصيص دادهايي كه با هم در رقابت ميبراي ارضاي خواسته
اي ههاي اقتصادي آب و عدم توجه به ديدگاهويژه پايين بودن قيمتعدم وجود ديدگاه اقتصادي در مديريت آب كشور و به

زده است. براي اجراي مديريت راهبردي  اقتصادي، شرايط بحراني را براي برخي از واحدهاي صنعت آب و فاضالب كشور رقم
ن مرتبط در اين راستا موضوعات كال. يش ابزارها و راهكارهاي اقتصادي را مورد توجه قرار دادپبهينه در حوزه آب بايد بيش از 

  .در اين كتاب از جوانب مختلف نقد و بررسي شده است با اقتصاد آب
ها، مسايل و تجارب برخي از كشورها با بار در كشور سعي دارد ضمن ارايه و تشريح تمام تئوري ينتاين كتاب براي نخس

ارايه  اب ،ي حاكم بر صنعت آب و فاضالبها را با توجه به شرايط محيطيك از آنكاربرد هر موضوعات مرتبط با تئوري اقتصاد آب،
  (واحدهاي خودگردان شركت آب و فاضالب استان مركزي) در اختيار مخاطبان خود قرار بدهد.هاي واقعي نمونه
  
 كتاب: اهداف

 صورت نظري و كاربردي در اختيار مخاطبان قرار دهد.هاي اقتصادي حاكم بر صنعت و آب فاضالب را بهمسايل و تئوري .1
ها و نظر گرفتن شاخصدرگذاري و ...) با رفت آب، سرمايهاصلي اقتصادي (تقاضا، عرضه، هدرهاي سازي رياضي مؤلفهمدل .2

  رسي به منابع آبي، سطح درآمد خانوارها و ...هوا، ظرفيت دست ،شرايط حاكم بر صنعت مانند وضعيت آب
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