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ﺷﻬﺮي
اﻗﺘﺼﺎد آب
شهری
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ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن :دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪﺣﺴﻴﻦ ﺳﺠﺎديﻓﺮ و ﻣﺤﻤﺪ داودآﺑﺎدي
نویسندگان :دکتر سیدحسین سجادیفر و محمد داودآبادی
اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ،ﭼﺎپ اول1395 :

انتشارات نویسنده ،چاپ اول1395 :

تئوریهای اقتصاد ،یکی از مهمترين راههای موجود برای تخصیص بهینه منابع کمیاب
است .اقتصاد آب به چگونگی تولید ،توزیع و مصرف بهینه آب میپردازد .بنابراین این مسئله
مهم اقتصادی پیش میآید که چگونه میتوان منابع کمیاب (آب) را برای ارضای خواستههایی
که با هم در رقابت میباشند تخصیص داد ،بهطوری که حداکثر رفاه جامعه حاصل شود.
عدم وجود دیدگاه اقتصادی در مدیریت آب کشور و بهویژه پایین بودن قیمتهای اقتصادی
آب و عدم توجه به دیدگاههای اقتصادی ،شرایط بحرانی را برای برخی از واحدهای صنعت آب
م زده است .برای اجرای مدیریت راهبردی بهینه در حوزه آب باید بیش
و فاضالب کشور رق 
از پیش ابزارها و راهکارهای اقتصادی را مورد توجه قرار داد .در این راستا موضوعات کالن
مرتبط با اقتصاد آب در این کتاب از جوانب مختلف نقد و بررسی شده است.
این کتاب برای نخستینبار در کشور سعی دارد ضمن ارایه و تشریح تمام تئوریها ،مسایل
و تجارب برخی از کشورها با موضوعات مرتبط با تئوری اقتصاد آب ،کاربرد هریک از آنها را
با توجه به شرایط محیطی حاکم بر صنعت آب و فاضالب ،با ارایه نمونههای واقعی (واحدهای
خودگردان شرکت آب و فاضالب استان مرکزی) در اختیار مخاطبان خود قرار بدهد.
اهداف کتاب:

ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻢﻳﺎب اﺳﺖ .اﻗﺘﺼﺎد آب ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕ
اختیارﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي
در راهﻫﺎي
کاربردیﺗﺮﻳﻦ
اﻗﺘﺼﺎد،وﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ
 -1مسایل و تئوریهای اقتصادی حاکم بر صنعت و آب فاضالب را به ﺗﺌﻮري
ﺗﺨﺼﻴﺺدهد.
مخاطبان قرار
صورتﻫﺎينظری
ﺗﻮزﻳﻊ و ﻣﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﻪ آب ﻣﻲﭘﺮدازد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﻴﺶ ﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻢﻳﺎب
 -2مدلسازی ریاضی مؤلفههای اصلی اقتصادی (تقاضا ،عرضه ،هدررفت آب ،سرمایهگذاری و  )...با درنظر گرفتن شاخصها و شرایط
ﺑﺮاي ارﺿﺎي ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ در رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺨﺼﻴﺺ داد ،ﺑﻪﻃﻮري ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﻓﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
حاکم بر صنعت مانند وضعیت آب ،هوا ،ظرفیت دسترسی به منابع آبی ،سطح درآمد خانوارها و ...
ﻋﺪم وﺟﻮد دﻳﺪﮔﺎه اﻗﺘﺼﺎدي در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب ﻛﺸﻮر و ﺑﻪوﻳﮋه ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي آب و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻳ
 -3ضمن جلب توجه مدیران ارشد شرکتهای آب و فاضالب و تصمیمگیران و تصمیمسازان به موضوع اقتصاد آب و فاضالب ،نگاهی
اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ را ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ از واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻛﺸﻮر رﻗﻢ زده اﺳﺖ .ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ارایهآبمی
دهد .از ﭘﻴﺶ اﺑﺰارﻫﺎ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد .در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻛﻼ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ
ریاضیﺣﻮزه
علمی و تخصصی به مسایل اقتصادی را بهصورت کمی و مدلسازیﺑﻬﻴﻨﻪ در
اقتصادی با تکنیکهای
سایر دس
مدیران،
 -4آشنا ساختن مدیران عامل ،معاونان درآمد و امور مشترکین،
مسایلﺷﺪه اﺳﺖ.
اندرکارانو ﺑﺮرﺳﻲ
تﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺪ
ﺟﻮاﻧﺐ
کارشناسان وﻛﺘﺎب از
اﻗﺘﺼﺎد آب در اﻳﻦ
ﺑﺎ
اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﻛﺸﻮر ﺳﻌﻲ دارد ﺿﻤﻦ اراﻳﻪ و ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺗﻤﺎم ﺗﺌﻮريﻫﺎ ،ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﺗﺠﺎرب ﺑﺮﺧﻲ از ﻛ
علمی و کمی در تجزیه و تحلیل مسایل اقتصادی صنعت آب و فاضالب.
ﻣﺤﻴﻄ
ﺷﺮاﻳﻂ
آن
از
ﻳﻚ
ﻫﺮ
ﻛﺎرﺑﺮد
آب،
اﻗﺘﺼﺎد
ﺗﺌﻮري
ﺑﺎ
ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
آبﻲ وﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب
ﺑﻪ
ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﺎ
را
ﻫﺎ
 -5پیشنهاد روشهای علمی و اقتصادی در قیمتگذاری نرخ فروش آب و فاضالب بهمنظور بهبود ،اصالح و افزایش تعرفههای
 :[١Commented [Mﻣﺑﻬﻡ ﺍﺳﺕ.
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي واﻗﻌﻲ )واﺣﺪﻫﺎي ﺧﻮدﮔﺮدان ﺷﺮﻛﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰي( در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ.
فاضالب در کشور.

فصلهای کتاب
این کتاب در  8فصل به شرح زیر تدوین شده است:
فصل اول :کلیات
فصل دوم :تئوری و مسایل اقتصاد خرد
فصل سوم :تئوری تقاضای آب شهری
فصل چهارم :تخمین تابع تقاضای آب شهری
فصل پنجم :تئوری بنگاه
فصل ششم :تخمین تابع هزینه آب شهری
فصل هفتم :مفاهيم و روشهاي قيمتگذاري آب شهري
فصل هشتم :وضعیت مؤلفههای اقتصادی صنعت آب و فاضالب

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

اﻫﺪاف ﻛﺘﺎب:

 .1ﻣﺴﺎﻳﻞ و ﺗﺌﻮريﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ و آب ﻓﺎﺿﻼب را ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻈﺮي و ﻛﺎرﺑﺮدي در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻗﺮار

 .2ﻣﺪلﺳﺎزي رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي اﺻﻠﻲ اﻗﺘﺼﺎدي )ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﻋﺮﺿﻪ ،ﻫﺪررﻓﺖ آب ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري و  (...ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺎ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺿﻌﻴﺖ آب ،ﻫﻮا ،ﻇﺮﻓﻴﺖ دﺳﺖرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ،ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و ...
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