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کاهش ظرفیت منابع آبی کشور خصوصاً در حوضه آبریز کویر 

های تأمین و انتقال منابع آب را ضروری مرکزی، اجرای طرح

تواند بر میها نموده است. آگاهی از هزینه تمام شده این طرح

های مدیریت مصرف آب موثر باشد. گذاری و سیاستنظام تعرفه

برای کاالی آب شرب که جنبه مصرف نهائی دارد، کشف قیمت 

گذاری واقعی بر مبنای تقاضا، در تشویق بخش خصوصی به سرمایه

در این تحقیق بر  و اصالح الگوی مصرف آب شرب اهمیت دارد.

های مزبور در تمام شده برای طرح مبنای اطالعات مستند، هزینه

محدوده استان سمنان محاسبه شده است. نتایج بررسی نشان 

توجهی های تأمین و انتقال آب، اختالف قابلدهد برای پروژهمی

بین قیمت تمام شده و تعرفه وضع شده وجود داشته و به آب 

عنوان یک کاالی اقتصادی )که بحث سود و زیان آن مطرح به

گذاری بر این، با نظام قیمتشود. عالوهگریسته نمیباشد( ن

خصوص در توان انتظار بهبود مدیریت مصرف آب )بهموجود، نمی

 بخش شرب( را داشت.

 

خط انتقال آب، سد خاکی، هزینه تمام شده، کلمات کلیدی: 

 .تعرفه، تأمین و انتقال آب
 

 

 

Significant shortage of water resources capacities, 

especially in central Iran’s desert basins, necessitates 

construction and implementation of water supply 

and transmission facilities. Costs of such projects 

have effects on water pricing and consumption 

management. For water, with final consumption 

nature, achieving real price based on demands is 

important in encouraging the private sector 

contribution and improvement of drinking water 

consumption pattern. Current study, based on 

documented database, calculates spent cost for 

accomplishing such above-mentioned projects in 

Semnan province, Iran. Results showed that for 

water supply and transmission projects, there was a 

significant difference between spent cost and 

common established tariff. Actually, it was 

confirmed that currently, water is not considered as 

an economic good with meaningful concept of 

benefit or loss. According to the current pricing 

system, improvements in consumption management 

could not be expected, especially in drinking water 

uses. 

 

Keywords: Earth dam, Spent cost, Tariff, Water 

supply, Water transmission line. 
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 مقدمه -1
 

بحران کمبود آب شرب در بسیاری از نقاط کشور جدی است و 

های آبی و معضالت اجتماعی شود. از تواند منجر به تنشمی

رای های تأمین و انتقال منابع آب بسازی طرحرو، لزوم پیادههمین

مناسب از هزینه شود. درک رفع بخشی از نیازهای آبی حس می

ر عنوان یک عامل مهم دتمام شده تأمین و انتقال آب همواره به

های کنترل مصرف آب مفید باشد. در گذاری و تهیه سیاستتعرفه

گرفته در زمینه برآورد ادامه به برخی از تحقیقات صورت

 شود.های تمام شده در حوزه تأمین آب اشاره میهزینه

Rojers et al. (2002)  یک تحقیق با تکیه بر نقش در

گذاری در بخش آب به این نتیجه رسیدند که قیمت آب قیمت

اشد. بتواند در ارتقای توازن، بازده و پایداری کاالی آب موثر می

Ward and Michelsen (2002)  به محاسبه قیمت آب برای

 استفاده کشاورزی بر مبنای سیاست وقت خشکسالی در ریوگرانده

 ند.آمریکا پرداخت

های کوچک ( در ارزیابی عملکرد اقتصادی سازه1384عبدی )

ان تأمین آب کشاورزی در استان زنجان به این نتیجه رسید که می

های مختلف تأمین آب مورد هزینه واحد آب و هزینه ساخت روش

ز نیاز اراضی ارتباط معناداری وجود نداشته و عوامل متعددی ا

. احداث سازه نیز مهم هستند قبیل آورد رودخانه و موقعیت محل

( به محاسبه هزینه تمام شده هر 1391رحمانی و انصاری )

های ممنوعه استان خراسان رضوی مترمکعب آب سدها در دشت

ایاب ها برای محاسبه هزینه تمام شده تأمین آب در پپرداختند. آن

سد، هزینه یکنواخت ساالنه احداث سد و هزینه نگهداری و 

 عنوان فاکتورهای اساسی برآورد قیمتز سد را بهبرداری ابهره

 برشمردند.

Aidam (2015) گذاری های قیمتبه بررسی تأثیرات سیاست

های آب بر تقاضای آب توسط کشاورزان با لحاظ نمودن فعالیت

قیق وی نشان داد کاشت و درآمدها در کشور غنا پرداخت. تح

ری آب( اثر گذاصورت افزایش چشمگیر قیمتسیاست مزبور )در

. های کشاورزی داردمنفی بر تقاضای منابع آب و همچنین فعالیت

گذاری آب نباید های قیمتسیاست او اظهار داشت کهدر نهایت 

همراه ند؛ بلکه باید بهشوعنوان یک ابزار سیاسی مستقل اجرا به

استفاده قرار جویی آب موردهای ذخیره و صرفهسایر سیاست

 ند.شوین نتایج نائل بگیرند تا به بهتر

Zhao et al. (2016) گذاری آب بر با تأکید بر اثرات قیمت

رشد اقتصادی، یک مدل تعادلی دینامیک برای کشور چین ارائه 

ها دارای قابلیت جایگزینی انواع مختلف منابع آبی دادند. مدل آن

افزایش قیمت آب منجر که د کرید یها تأسازی آنبود. نتایج مدل

که شود. ضمن آنمصرف آب در همه نوع کاربری می به کاهش

وری بهتر تر مصرف آب و بهرهچون ایجاد ساختار مناسباثراتی هم

ها با مقایسه سناریوهای دنبال دارد. در نهایت آنآب را هم به

پیشنهاد  گذاری بهینه را برای آبچندگانه، یک سیستم قیمت

  دادند.

با اقلیم غالب گرم و چون سمنان در استان پهناوری هم

ها و مشکالتی همانند خشک، تأمین و انتقال آب شرب با چالش

کمبود منابع مالی برای اجرا، شرایط سخت محیطی و فیزیکی 

های اجتماعی و ها و معارضتاجرای کار، وجود برخی ناهنجاری

محیطی روبرو است. نظر به همین مسئله، های زیستچالش

 های تأمین و انتقال آب شربم شده طرحهای تماآگاهی از هزینه

ت تواند درک مناسبی از اهمیو مقایسه آن با تعرفه فروش آب می

عنوان دست دهد. بدون تردید، بههای انتقال آب بهپروژه

روشنی فهمید توان بهدستاوردی از تحلیل مالی ارائه شده نیز می

بر ههیچ عنوان واقعی نیست. عالوکه قیمت فروش آب شرب به

های این، با توجه به لزوم اصالح الگوی مصرف آب در بخش

مختلف همانند شرب و کشاورزی، اطالع از هزینه تمام شده هر 

ک انگیزه و تحرتواند پروژه و مقایسه آن با قیمت فروش آب، می

 مناسبی برای مدیریت مصرف باشد.
 

و انتقال منابع آب در استان  نیتأم یهاطرح یمعرف -2

 سمنان
 

های شرب، با توجه به ضرورت تأمین و انتقال آب برای استفاده

های متنوعی در سطح استان سمنان در کشاورزی و صنعت، پروژه

ین برداری در جریان هستند. در افازهای مطالعاتی، اجرا و بهره

تمام شده تأمین و انتقال،  منظور برآورد هزینهتحقیق، به

در نظر  داری و یا اجرا هستند،برهایی که در مرحله بهرهطرح

 شوند:ها به شرح زیر معرفی میاند. این پروژهگرفته شده

 ؛احداث سد مخزنی تنظیمی نمرود -1

ه دشت به گرمسار )تأمین مالی بسامانه انتقال آب از سیمین -2

 ؛(BOTروش 

 ؛سامانه انتقال آب از گرمسار به ایوانکی -3

 ؛روزیه به شهر سمنانسامانه انتقال آب از چشمه  -4

 ؛احداث سد مخزنی دامغان -5

 ؛سامانه انتقال آب از سد دامغان به شهر دامغان -6

 ؛احداث سد مخزنی کالپوش -7

 .سامانه انتقال آب از سد کالپوش به شهر شاهرود -8

شایان ذکر است که سد نمرود و بخشی از سامانه انتقال آب 

دلیل اند، اما بهواقع شدهدشت به گرمسار در استان تهران سیمین

ها به استان سمنان که کل یا بخشی از آب تأمین شده این پروژهآن

اند. جدول شود، بنابراین در ارزیابی حاضر، منظور شدهمنتقل می

 2 شکلو 1 شکلها است. نشان دهنده مشخصات کلی پروژه 1

های یاد شده را در استان طور شماتیک موقعیت تعدادی از پروژهبه

 دهد.سمنان نمایش می
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 )الف(

 
 )ب(

 های الف( آبرسانی به گرمسار؛ ب( گرمسار به ایوانکیموقعیت پروژه -1شکل 
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 )الف(

 
 )ب(

 های الف( سد دامغان و مسیر انتقال؛ ب( موقعیت سد کالپوش موقعیت پروژه -2شکل 

 
 های تأمین و انتقال آبمعرفی طرح -1جدول 

 هدف مرحله پروژه نام پروژه ردیف

تنظیمی نمرود-سد مخزنی 1  
 %80در دست اجرا با پیشرفت 

(1384)از سال   

 تأمین بخشی از نیاز آب کشاورزی و شرب گرمسار، کشاورزی و

 صنعت فیروزکوه 

 دشت به گرمسار سامانه انتقال آب از سیمین 2

 %30پیشرفت در دست اجرا با 

(1394از سال )  

 

 تأمین آب شرب و صنعت شهرهای گرمسار، آرادان و ایوانکی

1396برداری از سال بهره سامانه انتقال آب از گرمسار به ایوانکی 3  تأمین آب شرب شهر ایوانکی 

چشمه روزیه به سمنانسامانه انتقال آب از  4  
برداری از سال در حال بهره

1385 
 انتقال آب شرب به شهر سمنان 

تنظیمی دامغان-پروژه احداث سد مخزنی 5  
برداری از سال در حال بهره

1383 

ز شرب و بخشی از نیا یآب بخشی از نیازتامین ، کنترل سیالب

شهر دامغانکشاورزی   

6 
-سد مخزنیخط انتقال از پروژه احداث 

 تنظیمی دامغان به شهر دامغان

برداری از سال در حال بهره

1393 
 انتقال آب شرب شهر دامغان

تنظیمی کالپوش-سد مخزنیپروژه احداث  7 1396تحویل موقت از سال    
یون میل 1میلیون مترمکعب از نیاز آبی شرب و  5تأمین ساالنه 

 مترمکعب از نیاز آبی صنعت شهر شاهرود 

8 
سد کالپوش به پروژه سامانه انتقال آب از 

 شاهرود
 در آستانه شروع عملیات اجرائی

انتقال آب شرب و صنعت شهر شاهرود از سد کالپوش به  6میزان 

 میلیون مترمکعب در سال 
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 بها زیروش آنال -3
 

 گذاری کاالی آبای بر لزوم قیمتمقدمه -3-1

بر اساس علم اقتصاد، قیمت بهینه اقتصادی زمانی اتفاق 

 کاالی مورد درآمد نهاییافتد که بین قیمت، هزینه نهایی و می

صادی عنوان یک کاالی اقتبرقرار شود. آب به وازننظر، در بازار ت

تواند خارج از صنعتی و کشاورزی، نمیشرب، در مصارف 

 بودن اقتصادی الزمهگذاری شود. معیارهای اقتصادی بازار قیمت

 کشف و آن تقاضای و عرضه برای رقابتی بازار تشکیل آب، کاالی

 کشور در کنونی شرایط در اما. است بازاری چنین در آن قیمت

دستوری از  و متمرکز صورتبه مختلف مصارف در آب قیمت ما،

 شود. طرف دولت تعیین می

ست. در طرف ا ی عرضه و تقاضانقیمت، محل تالقی منح

کننده قیمت عرضه، هزینه نهایی تولید کاالی موردنظر، تعیین

عرضه آن است و در طرف تقاضا، بسته به نوع مصرف کاالی 

کننده قیمت ت، تعیینموردنظر، تمایل پرداخت یا توانایی پرداخ

مصرف »ها جنبه نست. قیمت کاالهایی که مصرف آا تقاضای کاال

ها توسط بخش علت حیاتی بودن عرضه آندارد و به« نهایی

« تمایل پرداخت»شود، براساس عمومی و دولت انجام می

ها شود. اما قیمت کاالهایی که مصرف آنکننده، تعیین میمصرف

مبنای ی تولید کاالها و خدمات دارد، بربرا« مصرف واسطه»جنبه 

 شود. توانایی پرداختتعیین میکننده، مصرف« توانایی پرداخت»

شود. مبنای بازده نهایی مصرف کاالی مورد نظر، تعیین می بر

کننده حداکثر قیمتی که پرداخت یعنی در مصارف واسطه، مصرف

 در فرآیندکند معادل درآمد نهایی ناشی از مصرف همان کاال می

آب در برخی مصارف نظیر مصارف شرب و بهداشت  تولید است.

و در برخی دیگر نظیر صنعت، کشاورزی و « مصرف نهایی»جنبه 

گذاری گروه دارد. بنابراین قیمت« مصرف واسطه»خدمات، جنبه 

س گذاری گروه دوم براسااول باید براساس تمایل پرداخت و قیمت

برای کشف قیمت براساس تمایل  توانایی پرداخت انجام شود.

های مختلفی وجود پرداخت در مصارف شرب و بهداشت، روش

روش »و « گذاری مشروطروش ارزش»ها دارد. از جمله این روش

 در« توانایی پرداخت»است. اما کشف قیمت بر مبنای « جایگزین

 گیرد.بازار صورت می

  

 )تعرفه(  گذاری آب در ایرانمبانی قیمت -3-2

 روشبه برای مصرف شرب گذاری آب شهریقیمتایران در 

حق روش، یک قیمت برای ر این. دگیردصورت می« ایدو تعرفه»

برای  قیمت دیگراستفاده از آب )تحت عنوان حق انشعاب( و 

به  نظر. شودوضع میبها( مقادیر مصرفی آب )تحت عنوان آب

 ب شربآگذاری ، برای قیمتقابل دسترسی محدودیت منابع آب

تشویق به مصرف کمتر و همچنین توجه به  منظوربهمصرفی، 

گذاری بلوکی حیاتی بودن مصرف آب در حد ضرورت، قیمت

مصرف، کمتر و برای های کمشود. قیمت آب برای بلوکاعمال می

 های پرمصرف بیشتر است.بلوک

 )عامل تولید( عنوان نهادهدر مصارفی که از آب بههمچنین  

مورد استفاده قرار « بندی قیمتدسته»شود، روش استفاده می

عبارت دیگر برای محصوالت . به)کشاورزی و صنعت( گیردمی

ترتیب مدرن و سنتی( بهنوع شبکه )مدرن، نیمهکشاورزی، بسته به

برداران بها از بهرهعنوان آبدرصد از ارزش محصول، به 1و  2، 3

دیگر نظیر صنعت و خدمات نیز شود. برای مصارف دریافت می

شود. در هریک صورت متمرکز توسط دولت تعیین میقیمت آب به

مام میزانی نیست که بتواند هزینه تاز حاالت مذکور، قیمت آب به

ای( های آب منطقهشده آب را برای بنگاه تولیدکننده )شرکت

حد گذاری کنونی، قیمت هر واجبران کند. بنابراین با نظام قیمت

ن آب مصرفی در کلیه مصارف، با درجات مختلف حامل یارانه پنها

 .کننده استبرای مصرف
 

 قیمت آب شهری و روستایی در ایران  -3-3

در شرایط ، دفتر مدیریت مصرف آب وزارت نیرو بنابر اعالم

خانگی شهری در ایران حدود  بهای پرداختیآب کنونی متوسط

هزینه تمام شده آب  ازای هر مترمکعب است.ریال به 3500

بنابراین در حال حاضر  .ریال است 10000شهری حدود 

از هزینه تمام شده آب را  %35کننده آب شهری حدود مصرف

کند. در برخی کشورهای جهان که دچار محدودیت پرداخت می

منابع آب هم نیستند نسبت قیمت آب خانگی به هزینه تمام شده 

 .است 3شکل مطابق آب 

تمام  % هزینه50در بیشتر کشورها بیش از  3شکل مطابق 

رسد شرایط اقلیمی ایجاب ینظر مشود. بهشده از دریافت می

کند برای باال بردن ارزش مصرفی آب در کاربری شرب، ارزش می

واقعی آب باید در قیمت آن منعکس شود. در ادامه این بخش، 

فرضیات مورد استفاده برای محاسبه هزینه تمام شده ترین مهم

شرح زیر ارائه برای آب تولیدی )آب خام( در استان سمنان به

 شوند:می

یع هزینه محاسبه شده شامل تأمین و انتقال آب بوده و توز -الف

 شود؛و خدمات شهری آب را شامل نمی

های مشاور، تملک های مورد بررسی، هزینهبرای طرح -ب

 ها و اجرا درنظر گرفته شده است؛دارایی

ها با های مختلف، هزینهپذیری مقایسه میان طرحبرای امکان -پ

( منتقل شده 1396ل به سال مبنا )سال لحاظ کردن نرخ تعدی

 است؛

های قطعی سه ماهه نرخ تعدیل بر مبنای تغییرات شاخص -ت

 دست آمده است؛چهارم هر سال به

های ارائه شده صرفاً شامل سدها و سامانه انتقال آب طرح -ث

 هستند که در مرحله اجرا قرار دارند؛
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ای، هزینه رمایههزینه تمام شده در هر پروژه شامل هزینه س -ج

 برداری است؛ تعمیر و نگهداری و هزینه بهره

ها متشکل از چند پروژه که تعدادی از طرحبا توجه به آن -د

های قبلی نیز درنظر ای پروژهها سهم هزینههستند، در مورد آن

 است؛گرفته شده 

در این گزارش هزینه تمام شده برای آب تأمینی از منابع  -ه

 نظر گرفته نشده است؛زیرزمینی در 

های قانون مالیات 151ها با توجه به ماده عمر مفید اجزای طرح -و

 مستقیم در نظر گرفته شده است.

 

 
نسبت قیمت آب خانگی )شرب( به هزینه تمام شده )تأمین، انتقال و توزیع( در برخی کشورهای جهان )درصد( -3شکل   

 

 ها در ادامه ارائه وخروجی حاصل از تحلیل اقتصادی پروژه

دهنده ریز نشان 5تا  2های گیرد. جدولمورد بحث قرار می

ه بربوط به پروژه ها است. اجزای این جداول ای ماطالعات هزینه

 شرح زیر هستند:

ان ها از غرب به شرق استان سمنردیف: مربوط به ترتیب پروژه -1

 است.

ه از این مقال 2ها به شرح بخش پروژه: مربوط به نام پروژه -2

 ؛است

ها است )با نوع تخصیص: مربوط به کاربری آب برای پروژه -3

 ؛تأکید بر آب شرب(

ه حجم آب تأمین شده در سال، مربوط به هر کاربری ارائه شد -4

 ؛است

های قانون مالیات 151عمر مفید طرح که با توجه به ماده  -5

 ؛مستقیم درنظر گرفته شده است

حسب میلیون مترمکعب در کل عمر حجم آب تأمین شده بر -6

 ؛است 5و  4ضرب مقادیر به دست آمده از موارد مفید که حاصل

: هزینه تمام شده برای هر 1396ای در سال هزینه سرمایه -7

ال سپروژه که شامل هزینه اجرا، مهندسی و آزمایشگاه بوده و در 

 ؛گزارش شده است 1396مبنای 

هایی که های باالدست: برای پروژههای پروژهسهمی از هزینه -8

ها اجرا طور سری با آنهای آبرسانی دیگر و بهطرح در ادامه

 برداری و نگهداری پروژهای، بهرهشوند، نسبتی از هزینه سرمایهیم

باالدست که مربوط به تخصیص طرح مدنظر )پایین دست( است 

ای عنوان مثال سهم هزینه سرمایهشود. بهدر محاسبات وارد می

های باالدست خط انتقال گرمسار به ایوانکی، شامل برای پروژه

د و سامانه انتقال از سیمین دشت های مربوط به سد نمروهزینه

 ؛(4شکل به گرمسار است )

ها به تفکیک شامل مجموع هزینه های سرمایهجمع هزینه -9

باالدست یعنی های های پروژهای طرح و سهمی از هزینهسرمایه

 ؛8و  7مجموع مقادیر به دست آمده از موارد 

برداری برای سدها برداری در سال پایه: هزینه بهرههزینه بهره -10

برداری و میلیارد ریال بوده و برای خطوط لوله هم هزینه بهره 3

 ؛هم هزینه تعمیرات در آن لحاظ شده است

ضرب مقادیر برداری در کل عمر مفید: حاصلهزینه بهره -11

 ؛10در مورد  5مورد 

 %3نه معادل هزینه تعمیرات و نگهداری که برای سدها ساال -12

ه برای سال پای 10ها در مورد ای سد و برای لولههزینه سرمایه

 ؛است( درنظر گرفته شده1396)

دست ضرب مقدار بههزینه تعمیرات و نگهداری کل: حاصل -13

 ؛ستا 12در مورد  5آمده از مورد 

شده کل عمر مفید در سال پایه: شامل جمع هزینه تمام -14

برداری و تعمیرات و نگهداری یعنی ای، بهرههای سرمایههزینه

  ؛13و  11و  9جمع حاصل از موارد 

منظور حصول درک مناسبی از هزینه تمام شده در نهایت به

 5شکل ای مقایسههر پروژه با تعرفه وضع شده در سال، نمودار 

 ارائه شده است.
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 سد نمرود + سامانه انتقال آب از سیمین دشت به گرمسار + سامانه انتقال آب از گرمسار به ایوانکی نام طرح

نسبت 

 مشارکت
(3(/)3)   (36/14(/)3)   (56/90 (/) 3)  

 های باالدستنمونه تأثیر هزینه پروژه -4شکل 
 

 های تأمین و انتقال آب استان سمنان به تفکیک تخصیص کاربری آبپروژه -2جدول 

حجم آب تأمین شده در 

 (MCMعمر مفید )

عمر مفید 

 )سال(

تأمین شده حجم آب 

 (MCMدر سال )
 ردیف پروژه نوع تخصیص

 1 پروژه انتقال آب گرمسار به ایوانکی شرب 3 25 75

 شرب 36/14 25 359
 2 پروژه انتقال آب از سیمین دشت به گرمسار

 صنعت 7/6 25 5/167

 شرب 36/14 50 718

 صنعت گرمسار 7/6 50 335 3 احداث سد نمرود

 گرمسارکشاورزی  5/69 50 3475

 4 انتقال آب از چشمه روزیه به گرمسار شرب 12 25 300

 شرب 4 50 200
 5 احداث سد دامغان )شرب و کشاورزی(

 کشاورزی 11 50 550

 6 انتقال آب از سد دامغان شرب 4 25 100

 شرب 5 50 250
 7 احداث سد کالپوش

 صنعت 1 50 50

 شرب 5 25 125
 8 شاهرودانتقال آب از سد کالپوش به 

 صنعت 1 25 25

 

 های تأمین و انتقال آب استان سمنانای پروژههای سرمایههزینه -3جدول 

ای جمع هزینه سرمایه

به تفکیک )میلیارد 

 ریال(

های سهمی از هزینه

های باالدست پروژه

 )میلیارد ریال(

ای هزینه سرمایه

 96درسال 

 )میلیارد ریال(

 ردیف پروژه نوع تخصیص

 1 پروژه انتقال آب گرمسار به ایوانکی شرب 350 627 977

7/3001 1399 
2350 

 شرب
 2 پروژه انتقال آب از سیمین دشت به گرمسار

 صنعت 653 8/1400

8/792 0 

5000 

 شرب

 صنعت گرمسار 0 9/369 3 احداث سد نمرود

 کشاورزی گرمسار 0 2/3837

 4 روزیه به گرمسار انتقال آب از چشمه شرب 3/1724 0 3/1724

5/310 0 
3/1164 

 شرب
 5 احداث سد دامغان )شرب و کشاورزی(

 کشاورزی 0 8/853

 6 انتقال آب از سد دامغان شرب 4/160 330 9/490

3/533 0 
640 

 شرب
 7 احداث سد کالپوش

 صنعت 0 7/106

8/2745 996 
2100 

 شرب
 8 انتقال آب از سد کالپوش به شاهرود

 صنعت 199 2/549
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 های تأمین و انتقال آب استان سمنانای پروژههای سرمایههزینه -4جدول 

ای جمع هزینه سرمایه

 به تفکیک 

 )میلیارد ریال(

های سهمی از هزینه

های باالدست پروژه

 )میلیارد ریال(

ای هزینه سرمایه

)میلیارد  96درسال 

 ریال(

 ردیف پروژه نوع تخصیص

 1 پروژه انتقال آب گرمسار به ایوانکی شرب 350 627 977

7/3001 1399 
2350 

 شرب
 2 پروژه انتقال آب از سیمین دشت به گرمسار

 صنعت 653 8/1400

8/792 0 

5000 

 شرب

 صنعت گرمسار 0 9/369 3 احداث سد نمرود

 کشاورزی گرمسار 0 2/3837

 4 گرمسارانتقال آب از چشمه روزیه به  شرب 3/1724 0 3/1724

5/310 0 
3/1164 

 شرب
 5 احداث سد دامغان )شرب و کشاورزی(

 کشاورزی 0 8/853

 6 انتقال آب از سد دامغان شرب 4/160 330 9/490

3/533 0 
640 

 شرب
 7 احداث سد کالپوش

 صنعت 0 7/106

8/2745 996 
2100 

 شرب
 8 انتقال آب از سد کالپوش به شاهرود

 صنعت 199 2/549

 

 های تأمین و انتقال آب استان سمنانبرداری و نگهداری پروژههای بهرههزینه -5جدول 

هزینه تعمیر و 

نگهداری در کل عمر 

 مفید )میلیارد ریال(

هزینه تعمیر و 

نگهداری در سال 

 پایه )میلیارد ریال(

برداری هزینه بهره

در کل عمر مفید 

 )میلیارد ریال(

برداری هزینه بهره

پایه در سال 

 )میلیارد ریال(

نوع 

 تخصیص
 ردیف پروژه

 1 پروژه انتقال آب گرمسار به ایوانکی شرب 7 175 0 0

0 0 2/801 
47 

پروژه انتقال آب از سیمین دشت  شرب

 به گرمسار
2 

 صنعت 8/373 0 0

3/1189 79/23 8/23 

3 

 شرب

 3 احداث سد نمرود
9/554 1/11 1/11 

صنعت 

 گرمسار

9/5755 1/115 1/115 
کشاورزی 

 گرمسار

 شرب 49/34 1/862 0 0
انتقال آب از چشمه روزیه به 

 گرمسار
4 

7/465 3/9 40 
3 

احداث سد دامغان )شرب و  شرب

 کشاورزی(
5 

 کشاورزی 110 6/25 7/1280

 6 انتقال آب از سد دامغان شرب 21/3 2/80 0 0

800 16 125 
3 

 شرب
 7 احداث سد کالپوش

 صنعت 25 2/3 160

0 0 875 
42 

انتقال آب از سد کالپوش به  شرب

 شاهرود
8 

 صنعت 175 0 0

 

های مشخص است برای پروژه 5گونه که از شکل همان

خوانی منطقی بین قیمت مختلف تأمین آب در استان سمنان، هم

شده برای فروش آب به تمام شده تأمین و انتقال و تعرفه وضع 

عنوان مثال در طرح انتقال آب از چشمه بردار وجود ندارد. بهبهره

برابر تعرفه  58روزیه به سمنان، هزینه تمام شده تولید، معادلِ 

. البته باید درنظر داشت که این هزینه، شامل وضع شده است

چنین در مورد طرح انتقال آب شود. همنمیمخارج شبکه توزیع 

برابر تعرفه وضع شده  5د دامغان، هزینه تمام شده حدودًا از س

است که علت کمتر شدن هزینه تمام شده، طولِ کمترِ مسیر 

سامانه انتقال در قیاس با طرح انتقال آب از چشمه روزیه به 

 سمنان است.
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  قال آب استان سمنانهای تأمین و انتهای تمام شده پروژههزینه -6جدول 

 هزینه به ازای حجم آب 

 )ریال به متر مکعب(

هزینه تمام شده کل عمر مفید 

 در سال پایه )میلیارد ریال(
 ردیف پروژه نوع تخصیص

 1 پروژه انتقال آب گرمسار به ایوانکی شرب 1152 15361

 شرب 3803 10593
 2 پروژه انتقال آب از سیمین دشت به گرمسار

 صنعت 1774 10593

 شرب 2006 2794

 صنعت گرمسار 936 2794 3 احداث سد نمرود

 کشاورزی گرمسار 9708 2794

 4 انتقال آب از چشمه روزیه به گرمسار شرب 2586 8621

 شرب 816 4081
 5 احداث سد دامغان )شرب و کشاورزی(

 کشاورزی 2244 4081

 6 انتقال آب از سد دامغان شرب 571 5711

 شرب 1458 5833
 7 احداث سد کالپوش

 صنعت 292 5833

 شرب 3621 28967
 8 انتقال آب از سد کالپوش به شاهرود

 صنعت 724 28967

 

 

 
با هزینه تمام شده واقعی 1396مقایسه تعرفه سال  -5شکل   

 

های رسد برای برخی پروژهنظر می، به2با توجه به جدول 

جدیدتر همانند سامانه انتقال آب از سد کالپوش به شاهرود، 

سامانه انتقال آب گرمسار به ایوانکی و سامانه انتقال آب 

دشت به گرمسار، هزینه تمام شده تولید نسبت به سیمین

های گر افزایش هزینههای قبل بیشتر است که بیانهای سالپروژه

و شکل  2بیان بهتر، از جدول های اخیر است. بهاجرایی در سال

عنوان شود که در استان سمنان، به آب بهگونه نتیجه میاین 4

یک کاال که بحث سود و زیان برای آن مطرح باشد، نگریسته 

بر این، کم بودن سطح تعرفه وضع شده، باعث شود. عالوهنمی

نتقال آب گذاری بخش خصوصی در تأمین و اشود که سرمایهمی

گذاری، چندان با استقبال مواجه نشود. ضمناً با این نظام قیمت

 انتظار بهبود مدیریت مصرف آب شرب نخواهد رفت.

 

 گیرینتیجه -6

 

سازی با توجه به بحران کمبود آب شرب در کشور و لزوم پیاده

های تأمین و انتقال منابع آب، اطالع از هزینه تمام شده این طرح

های مدیریت تواند بر نظام تعرفه گذاری و سیاستمیها طرح

اطالع از هزینه تمام شده بر این، مصرف آب موثر باشد. عالوه

کاالی آب شرب  قیمت بهینه اقتصادی در کشف هااجرای طرح

148

8621

121

4081

1090

5711

تعرفه  قیمت واقعی قیمت فروش قیمت واقعی تعرفه قیمت واقعی

(شرب)انتقال آب روزیه به سمنان  (کشاورزی) سد دامغان  (شرب)انتقال آب به دامغان 
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در این دارد( بسیار حائز اهمیت است. « مصرف نهایی»جنبه  )که

ه هزینه تمام تحقیق برمبنای اطالعات مستند، نسبت به محاسب

های تأمین و انتقال آب شرب که در محدوده شده برای طرح

 برداری هستند، اقدام شد. استان سمنان در حال اجرا یا بهره

های تأمین و دهد که برای پروژهنتایج این بررسی نشان می

 انتقال آب در استان سمنان، تطابق منطقی بین قیمت تمام شده

عنوان یک کاالی شته و به آب بهو تعرفه وضع شده وجود ندا

شود. اقتصادی که بحث سود و زیان آن مطرح باشد، نگریسته نمی

ه های تأمین و انتقال آب، هزینمطابق این تحقیق، در برخی طرح

چنین بر هم رسد.برابر تعرفه وضع شده می 58تمام شده تولید تا 

یر های اخمبنای نتایج حاصله، هزینه تمام شده برخی پروژه

نتقال اهمانند سامانه انتقال آب از سد کالپوش به شاهرود، سامانه 

دشت به آب گرمسار به ایوانکی و سامانه انتقال آب سیمین

های قبل افزایش داشته است های سالگرمسار، نسبت به پروژه

های اخیر است. در های اجرایی در سالگر رشد هزینهکه بیان

توان گذاری، نمیا این نظام قیمتتوان ادعا کرد که بنهایت می

 انتظار بهبود مدیریت مصرف آب شرب را داشت.
 

 مراجع -7

 

ها برآورد قیمت آب پای سد"(، 1391رحمانی، ف. و انصاری، ح.، )

های ممنوعه و ممنوعه بحرانی استان خراسان در دشت

 .33-22(، 3)10، نشریه انسان و محیط زیست، "رضوی

های کوچک ارزیابی عملکرد اقتصادی سازه"(، 1384عبدی، پ.، )

مجله ، "تأمین آب کشاورزی احداث شده در استان زنجان
 .315-301، 19(2، )علوم و خاک

Aidam, P.W., (2015), “The impact of water-pricing policy 

on the demand for water resources by farmers in 

Ghana”, Agricultural Water Management, 158, 10-

16. 

Rogers, P., De Silva, R., and Bhatia, R., (2002), “Water is 

an economic good: How to use prices to promote 

equity, efficiency, and sustainability”, Water 

Policy, 4(1), 1-17. 

Ward, F.A., and Michelsen, A. (2002), “The economic 

value of water in agriculture: Concepts and policy 

applications”, Water Policy, 4(5), 423-446. 
Zhao, J., Ni, H., Peng, X., Li, J., Chen, G., and Liu, J., 

(2016), “Impact of water price reform on water 

conservation and economic growth in 

China”, Economic Analysis and Policy, 51, 90-103. 


	Abfa_vol4_no2-1398 Front
	Temp. 7 (Shenasnameh-fa)
	JWWSE-4(2)-1398-Final
	0 - Fehrest Farsi
	JWWSE-4(2)-1398-Final
	Abfa_vol4_no2-1398 Front
	Temp. 7 (Shenasnameh-fa)
	JWWSE-4(2)-1398
	JWWSE-4(2)-1398
	1 - Pishgoftar

	JWWSE-4(2)-1398
	3 - Abbas Jahangiri

	JWWSE-4(2)-1398
	4 - Iraj Heidarian

	JWWSE-4(2)-1398
	5 - Mahdi Zarghami

	JWWSE-4(2)-1398
	6 - Zahra Yarmoradi

	JWWSE-4(2)-1398
	8 - Mosahebeh
	9 - Mizgerd-mt-10-9-98-new

	JWWSE-4(2)-1398
	10 - Payannameh bartar

	11 - Payannameh bartar
	JWWSE-4(2)-1398
	12 - Moarefi ketab
	13 - Akhbar
	14 - Taghvim_Conferancha
	15 -poster
	16 - Azaa
	17 - Moarefi sherkatha
	18-
	19


	Temp. 7 (Shenasnameh-en 2)
	Abfa_vol4_no2-1398 back


	Temp. 7 (Shenasnameh-en 2)
	Abfa_vol4_no2-1398 back



