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دهیچک

ینه جبرانیبا لحاظ نمودن هزيکشاورزيچاههامت آب یبه برآورد ق،در دشت مشهديآب کشاورزيمتگذارین مطالعه با هدف قیا
و با اسـتفاده از اصـول   ) يمت ظاهریق(بازاء هر متر مکعب آبنه تمام شدهیمت آب از روش هزیق. هر متر مکعب آب پرداخته است 

يدر نظر گرفته شده که جهت جبـران افـت سـطح آبهـا    ينه ایهزز معادل ینینه جبرانیهز. ده استیمحاسبه گردیاقتصاد مهندس
در حالتیکه هزینه جبرانی از روش هزینه تمام شده پـروژه هـاي سـد و تغذیـه     ن مطالعهیج ایمطابق نتاشودهد پرداختیباینیرزمیز

ریال بـر متـر   99773.97و 2627.4به ترتیب مت آب یق% 30.38و تورمی %15مصنوعی محاسبه می گردد و در دو نرخ بهره ساده
بـه  مت آب یقمکعب می باشد و در حالتیکه هزینه جبرانی از روش انسداد چاهها محاسبه می گردد و در دو نرخ بهره ساده و تورمی 

ریال بر متر مکعب می باشد1587.14و 1380.64ترتیب 
یاقتصاد مهندس، ینه جبرانیآب، دشت مشهد، هزيمتگذاریق: يدیواژگان کل

مقدمه
ارزش اقتصادي آب و موضوع چگونگی قیمتگذاري آن در طول دهه ها در سطح بین المللی مورد بحث قـرار گرفتـه و بـا افـزایش     
. محدودیت و کمیابی آب در بعضی از نقاط دنیا از جمله ایران بحث قیمتگذاري و روشهاي آن در سالهاي اخیـر شـدت گرفتـه اسـت    

. تگذاري و برنامه ریزي منابع آب و مدیریت تقاضاي آب استاصوالً قیمتگذاري آب قسمت مهمی از سیاس
مدیریت تقاضاي آب مستلزم بهره برداري بهتر و کاراتر از آب است که از طریق وضع قوانین، تـدوین آیـین نامـه هـا، اسـتفاده از      

، کنتـرل تقاضـا و بهـره بـرداري     هدف عمده مدیریت تقاضا. ابزارهاي اقتصادي، برنامه ریزي، نظارت و مشارکت مردم امکانپذیر است
با توجه به موارد . است که اساس آن را تعیین نحوه بهره برداري از آب تشکیل می دهد"توسعه در عمق"کارامد از آب و به تعبیري 

براورد قیمت متوسط هر متر مکعب آب در دشت هاي ممنوعه و ممنوعه بحرانی استان خراسان رضوي با احتساب "پژوهشیمقاله برگرفته از طرحاین . ١
.به کارفرمایی شرکت آب منطقه اي استان خراسان رضوي می باشد"هزینه هاي جبرانی
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اقتصاد در این راه، نرخگذاري واقعی آب منطبق با اصول. مذکور می توان گفت که به مدیریت تقاضا باید بیشتر از گذشته توجه شود
.)2000(2بربل و گومزمهندسی، ضرورتی ناگزیر و یکی از ابزارهاي موثر در مدیریت تقاضاست 

طرفداران قیمتگذاري معتقدند که سیاست قیمتگذاري آب به طور معنیداري وضعیت عملیات مدیریت آب را بهبود مـی بخشـد و   
از طریق تاثیر در رفتار مصرف کنندگان، امکان اسـتفاده منطقـی   ،اساساً به طور جزئی یا کلی هزینه هاي خدمات آب را می پوشاند 

تامین سرمایه الزم نیز زمینه سرمایه گذاري در منابع پایدار به ویژه در کشاورزي آبی را مهیا مـی  از آب را فراهم می کند و از طریق 
.).1381(منصوري و قیاسی سازد 

پرداخت کـه در آن  ) 1385(مطالعات فراوانی در رابطه با قیمتگذاري آب انجام شده که از آن جمله می توان به مطالعه حسن لی 
در این مطالعه اجزاي هزینه هاي آب با بهره گیـري از روش  .ي کشاورزي در شهرستان داراب پرداخته شدبه برآورد قیمت آب چاهها

با در نظر گرفتن حجم متوسـط آب تـامین   .هاي اقتصاد مهندسی محاسبه و ارزش کل اقتصادي آب با مولفه هاي مربوط بررسی شد
در این مطالعـه قیمـت تمـام شـده آب     . ام شده آب تعیین گردیدشده از هر حلقه چاه و نرخ هاي مختلف برگشت سرمایه، قیمت تم

.  ریال در هر متر مکعب برآورد گردید55ریال، و آب بها یا قیمت فروش آب برابر 824ریال، ارزش آب 319.5
ا در مطالعه اي به محاسبه قیمت تمام شده آب براي محصوالت عمـده در منطقـه خشـک داراب بـ    ) 1387(سلیمانی و حسن لی 

20و 15، 10نتایج نشان داد که قیمت تمـام شـده آب بـراي موتـور دیـزل بـا بهـره        .. استفاده از روشهاي اقتصاد مهندسی پرداختند
.ریال خواهد بود3/208و 3/161، 7/118ریال و براي الکتروپمپ به ترتیب معادل 2/109و 7/94، 6/84درصد به ترتیب معادل 

مطالعـه مـوردي آنـدرا    (قیمت گـذاري آب و مـدیریت آبیـاري غیـر متمرکـز     "مطالعه اي با عنوان در ) 2004(3چاندان و تیلوتام
. به بررسی ارزش اقتصادي آب براي مدیریتی کاراتر بخصوص در بخش کشاورزي کشورهاي در حال توسـعه پرداختـه انـد   ")پرادش

. استاین تحقیق بر روي روشهاي قیمت گذاري آب و اصالحات مدیریتی متمرکز شده
) 2007(7و زیلبـرمن و همکـاران  ) 2000(، بربیل و گـومز )1998(٦سامپسی، ارتگاه و)1997(5، اسمیت و شور)1992(4سامپد

.نیز از دیگر افرادي هستند که در رابطه با قیمتگذاري آب مطالعاتی انجام داده اند
قیمـت  . شـد پرداختـه  در دشـت مشـهد   يکشاورزيچاههاب آمت تمام شده هر متر مکعب یمحاسبه قابتدا بهحاضر در مطالعه 

بدست آمده از این روش قیمت ظاهري آب می باشد جهت بدست آوردن قیمت واقعی آب هزینـه جبرانـی افـت سـطح آبهـاي زیـر       
.زمینی نیز به این قیمت اضافه می گردد

روش تحقیق
به منظور تجدیـد نظـر   ) قیمت تجاري آب(مشهدهدف اصلی این مطالعه برآورد قیمت متوسط هر متر مکعب آب مصرفی در دشت 

. در اخذ هزینه هاي جبرانی می باشد
از آنها مورد53که تعدادباشدیمدشت مشهدچاههاي کشاورزيکشاورزان استفاده کننده از جامعه آماري این تحقیق شامل کلیه 

.ده استیگردانتخاب به عنوان نمونه 1389ر سال د
از روش برآورد هزینه متوسط اسـتفاده مـی   مشهداین مطالعه به منظور برآورد قیمت متوسط هر متر مکعب آب چاهها در دشت در

ینه هاي استحصال و توزیع آب چاهها به جمع آوري اطالعات مربوط بـه  هزبدین منظور پس از شناسایی کلیه اقالم مربوط به . گردد
.شداین هزینه ها پرداخته 
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يکشاورزينه متوسط هر متر مکعب آب چاههایبرآورد هز-1
در این مرحله اطالعات مربوط به چاهها و تجهیـزات آن بـا اسـتفاده از ابـزار پرسشـنامه جمـع آوري مـی گـردد کـه اطالعـات ایـن            

جهت اخذ قیمت هر یک از اجزاي تشکیل دهنـده هزینـه   . ها در  سازمان آب منطقه اي خراسان رضوي موجود می باشدپرسشنامه
پس از بدست آوردن اطالعات هزینـه اي، ایـن هزینـه هـا بـا اسـتفاده از       .  نیز به کارشناسان مربوطه و اینترنت مراجعه گردیده است

محاسبه می گردند و پس از تقسیم مقدار هزینه صرف شده در یکسـال بـر حجـم    ) 89سال (فرمولهاي اقتصاد مهندسی براي یکسال
که این فرمولهـا  . هزینه متوسط هر متر مکعب آب محاسبه می گردد) آببرگرفته از اطالعات سازمان(آب استفاده شده در آن سال 

.می باشندذیلبه صورت 

)1     (P= ∑( ∗ ) &

P : 1389در سال (هزینه واحد یک متر مکعب آب چاه(
C : 1389به قیمت سال (هزینه هاي اولیه مربوط به چاه و تاسیسات آن(

:O&M 1389هزینه هاي جاري و تعمیرات چاه و تاسیسات در سال
V : که برابر است با)مترمکعب(1389حجم آب استحصال شده در سال
V=دبی*3.6*ساعت کارکرد چاه) 2(

A : 89عامل بازیافت سرمایه جهت برآورد معادل یکنواخت ساالنه هزینه ها در سال( ( )
( )

)
n : عمر مفید
i : در نظر گرفته می شود% 30.38و % 15نرخ بهره که در دو حالت ساده و تورمی معادل.

متوسط نرخ بهـره اسـتفاده شـده    % 15نرخ بهره . فته استانجام گر% 30.38و % 15کلیه محاسبات این مطالعه بر اساس دو نرخ بهره 
بـا اسـتفاده از فرمـول    و یر تـورم بـر محاسـبات اقتصـاد مهندسـ     ینرخ بهره تورمی نیز بر اساس تـاث ). 1(در سایر مطالعات می باشد

if=i+f+if) ،1386اسکو نژاد( محاسبه می گرددکه در این فرمولi  نرخ سـود بـانکی)16(% وf  نـرخ تـورم)1389سـال  در %) 12.4
)بانک مرکزي(می باشد 

هزینـه بـرق   ، هزینه حفر چاه، آزمایش پمپـاژ و لولـه گـذاري   :عبارتند از اقالم مربوط به هزینه هاي استحصال و توزیع آب در چاهها
ر چاههـاي برقـی شـامل    کـه د هزینه هاي جاريو هزینه تعمیرات، هزینه پمپ، هزینه تاسیسات آبیاري، رسانی در چاههاي برقی

.می باشدو نگهبان در چاههاي دیزلی شامل هزینه گازوئیل، روغن، باتري و فیلتر و می باشدهزینه نگهبانوهزینه برق مصرفی

برآورد هزینه جبرانی هر متر مکعب آب -2
.دو روش وجود دارددر دشت مشهدجهت برآورد هزینه جبرانی هر متر مکعب آب 

به ازاي هر متر مکعب آب که برابـر بـا   ،هزینه اجراي پروژه هاي تغذیه مصنوعی و پخش سیالب و هزینه احداث سدهامجموع )الف
.هزینه جبرانی یک متر مکعب آب است

قیمت هر متر مکعـب آب  ،در این روش پس از جمع آوري اطالعات مربوط به هزینه هاي احداث سدها و پروژه هاي تغذیه مصنوعی
.این قیمت همان هزینه جبرانی هر متر مکعب آب می باشد. می گرددبرآوردن پروژه ها در ای

محاسـبه مـی   1389جهت محاسبه این قیمت در ابتدا کلیه هزینه هاي احداث سدها و پروژه هاي تغذیه مصنوعی بـه قیمـت سـال    
استفاده می شودذیل فرمول از که جهت محاسبه آن . گردد

)3(= ∑ (1 + )
C : 1389هزینه احداث پروژه به قیمت سال
F  :هزینه احداث اولیه در هر سال
i :در نظر گرفته می شود% 30.38و % 15لت ساده و تورمی معادل دو حانرخ بهره که در.
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n : 1389فاصله زمانی سال رخداد هزینه تا سال
سـازمان آب  (.استفاده گردیده استذیلسپس جهت محاسبه قیمت هر متر مکعب آب سدها و پروژه هاي تغذیه مصنوعی از فرمول 

)منطقه اي خراسان رضوي

)4(P=( ∗ ) &

P : 1389در سال (هزینه واحد یک متر مکعب آب(
C :1389به قیمت سال (کل سرمایه گذاري اولیه مربوط به احداث پروژه(

:O&Mمی 1389هزینه هاي احداث به قیمت سال % 2که برابر با ) 1389در سال (ه هاي بهره برداري و نگهداري هزین
).سازمان آب منطقه اي خراسان رضوي(باشد

V :حجم آب قابل تامین یا تامین شده

A :عامل بازیافت سرمایه جهت محاسبه معادل یکنواخت سالیانه هزینه ها( ( )
( )

)
n :سازمان آب منطقه اي خراسان رضوي.(سال در نظر گرفته می شود50مفید پروژه که معادل عمر(
i : در نظر گرفته می شود% 30.38و % 15نرخ بهره که در دو حالت ساده و تورمی معادل.

متر مکعب آب    هرهزینه ممانعت از برداشت آب چاهها بازاء )ب
آب چاهها معادل هزینه اي در نظر گرفته می شود کـه جهـت ممانعـت از برداشـت آب از     در این روش هزینه جبرانی هر متر مکعب 

منطقی در نظر گرفته می شود که اگر معادل سودي را که کشاورز از کـار  ،چاه به کشاورز پرداخت می شود این موضوع با این فرض
اشت آب توسط کشاورز در آن سال جلـوگیري بعمـل   کشاورزي خود در یکسال به دست می آورد به او پرداخت نمود می توان از برد

.آورد
بنابراین در این روش هزینه جبرانی هر متر مکعب آب در یک سال را معادل سود حاصل شده در آن سال بازاء هر متر مکعب آب در 

.می باشدلیذفرمول مورد استفاده در این بخش به صورت .نظر می گیریم
)5(

:که در این فرمول
S :تولید محصوالت کشاورزي بازاء هر متر مکعب آب چاههاسود
B :ارزش تولید محصوالت کشاورزي که
B= عملکرد محصول در واحد سطح* سطح زیر کشت محصول*قیمت محصول)6(

C :هزینه تولید محصوالت کشاورزي که
C=سطح زیر کشت محصول*هزینه تولید محصول در واحد سطح )   7(

V :حجم آب استحصال شده از چاه
آمار عملکرد محصول در واحد سطح، هزینه تولید محصول در واحد سطح و قیمـت محصـوالت از سـازمان جهـاد کشـاورزي و آمـار       

.بوط به سطح زیر کشت محصوالت در چاهها از سازمان آب منطقه اي گرفته شده استمر

برآورد قیمت واقعی هر متر مکعب آب در دشتهاي ممنوعه و ممنوعه بحرانی استان-3
از هـر  واقعـی اسـتفاده  )قیمت(تمام شده هر متر مکعب آب با هزینه جبرانی هر متر مکعب آب، هزینه ) قیمت(با جمع مقدار هزینه 

.متر مکعب آب محاسبه می گردد 



٥

ج و بحثینتا
برآورد قیمت متوسط هر متر مکعب آب چاههاي کشاورزي در دشت مشهد -

روش تحقیق به برآورد قیمت متوسـط هـر متـر مکعـب آب چاههـاي کشـاورزي در دشـت مشـهد         ) 1(در این قسمت مطابق بخش 
.پرداخته می شود

ایـن هزینـه هـا شـامل     . استحصال و توزیع آب در چاههاي مورد بررسی در دشت مشهد می باشـد نشاندهنده هزینه هاي ) 1(جدول
و هزینه تعمیـرات  هزینه هاي حفر چاه،آزمایش پمپاژ و جدارگذاري، هزینه هاي خرید پمپ، برق رسانی، آبیاري و هزینه هاي جاري

.می باشد

)هزار تومان(89مشهد در سال هزینه چاههاي کشاورزي مورد بررسی دشت متوسط ): 1(جدول 
هزینه تعمیراتهزینه جاريهزینه آبیاريهزینه برق رسانیهزینه پمپهزینه حفاري
18232.081214818823.838056.64200.571717.81

شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي و یافته هاي تحقیق: ماخذ

عبـارت  (89معادل یکنواخت هزینه هاي چاههاي کشـاورزي مـورد بررسـی دشـت مشـهد در سـال       ن یانگیمنشاندهنده ) 2(جدول 
(C*A) ستون آخر این جدول نشاندهنده مجموع این هزینه ها می باشد. می باشد%) 15با نرخ بهره ) 1(در فرمول.

) هزار تومان(89معادل یکنواخت هزینه هاي چاههاي کشاورزي مورد بررسی دشت مشهد در سال متوسط ): 2(جدول
جمعهزینه تعمیراتهزینه جاريهزینه آبیاريهزینه برق رسانیهزینه پمپهزینه حفاري

2776.742077.5418823.831574.384200.571717.8115213.93
یافته هاي تحقیق: ماخذ

عبـارت  (89معادل یکنواخت هزینه هاي چاههاي کشـاورزي مـورد بررسـی دشـت مشـهد در سـال       ن یانگیمنشاندهنده ) 3(جدول 
(C*A) ستون آخر این جدول نشاندهنده مجموع این هزینه ها می باشد. می باشد%) 30.38با نرخ بهره ) 1(در فرمول.

) هزار تومان(89معادل یکنواخت هزینه هاي چاههاي کشاورزي مورد بررسی دشت مشهد در سال ): 3(جدول
جمعهزینه تعمیراتهزینه جاريهزینه آبیاريهزینه برق رسانیهزینه پمپهزینه حفاري

5540.843760.875720.672614.244200.571717.8123555.01
تحقیقیافته هاي : ماخذ

) 2(این مقدار نیـز طبـق فرمـول    . می باشد1389نشاندهنده حجم آب استحصال شده از چاه هاي مورد بررسی در سال ) 4(جدول 
.باشدیمیچاه مورد بررس53ر در ین مقادیانگیقابل محاسبه می باشد و نشاندهنده م

1389در سال ک چاه در دشت مشهدیحجم آب استحصال شده از متوسط برآورد ): 4(جدول 
)متر مکعب در سال(حجم آب استحصال شده  )ساعت در سال(مقدار کارکرد چاه  )لیتر در ثانیه(دبی

403929.4 4256 26.36
شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي و یافته هاي تحقیق: ماخذ

این هزینه نیز .می باشد89بررسی دشت مشهد در سال نیز نشاندهنده هزینه هر متر مکعب آب چاههاي کشاورزي مورد ) 5(جدول 
بر حجم آب استحصال شـده در ایـن سـال    89از تقسیم مجموع معادل یکنواخت هزینه ها در سال قیروش تحق)1(مطابق فرمول 

گـرفتن  متوسط هر متر مکعب آب در دشت مشهد با در نظـر  ) قیمت(مطابق آخرین ردیف این جدول هزینه .قابل محاسبه می باشد
15%=i 30.38ریال و با در نظر گرفتن 376.64برابر%=iهمانگونه که مشاهده مـی شـود در حـالتی    . ریال می باشد583.14برابر
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که این به دلیل در نظر گرفتن تاثیر تـورم  .که از نرخ بهره تورمی جهت محاسبات استفاده می گردد هزینه محاسبه شده بیشتر است
.بر هزینه ها می باشد

89هر متر مکعب آب چاههاي کشاورزي مورد بررسی دشت مشهد در سال متوسط هزینه ): 5(جدول 

)ریال(هزینه هر متر مکعب آب  از هر چاهحجم آب استحصال شدهن یانگیم
)متر مکعب در سال(

معادل یکنواخت هزینهنیانگیم
)ریال(1389در سال 

)30.38%=i( )15%=i( )30.38%=i( )15%=i(
583.14 376.64 403929.4 235550126.01 152139300

یافته هاي تحقیق:  ماخذ

برآورد هزینه جبرانی هر متر مکعب آب در دشت مشهد-
روش تحقیـق بـراي   ) 2(مطـابق  بخـش   . در این بخش به برآورد هزینه جبرانی هر متر مکعب آب در دشت مشهد پرداخته می شود

.روش وجود دارد که در ادامه به آن پرداخته می شودبرآورد هزینه جبرانی دو 

برآورد قیمت متوسط هر متر مکعب آب سدها و پروژه هاي تغذیه مصنوعی دشت مشهد  -
روش تحقیق به برآورد قیمت متوسط هر مترمکعـب آب در سـدها و پـروژه هـاي تغذیـه مصـنوعی       ) 2(در این قسمت مطابق بخش 

.پرداخته می شود) هزینه جبرانی آب(دشت مشهد 
% 15بر اساس نرخ بهـره  هر متر مکعب آب سدها و پروژه هاي تغذیه مصنوعی در دشت مشهد ) قیمت(نشاندهنده هزینه)6(ولجد
هزینـه  , در سـتون اول  89در این جدول مجموع هزینه هاي هر سد یا پروژه تغذیه مصنوعی بـه قیمـت سـال    .می باشد% 30.38و 

ن دوم هزینه هاي نگهداري و بهره برداري در ستون سوم، مقدار آب قابل تغدیه سالیانه در ستون چهـارم و  یکنواخت سالیانه در ستو
ول قیمت متوسط هر متـر  امطابق ردیف آخر این جد. در ستون پنجم می باشد) 4(هر متر مکعب آب  مطابق فرمول ) قیمت(هزینه 

و بـر اسـاس نـرخ بهـره     ریـال  2250.76،% 15بر اساس نرخ بهـره  مکعب آب در سدها و پروژه هاي تغذیه مصنوعی دشت مشهد
.می باشدریال 99190.83، % 30.38

89هزینه هر متر مکعب آب سدها و پروژه هاي تغذیه مصنوعی دشت مشهد در سال ): 6(جدول 

هر متر )قیمت(هزینه 

)مکعب آب ) ( )
( )

)ریال(

مقدار آب قابل 
تغذیه 

)3(سالیانه
میلیون متر (

)مکعب

هزینه هاي نگهداري و بهره 
)2(برداري

)میلیون ریال(

هزینه یکنواخت سالیانه 
)1(

)میلیون ریال(

89هزینه در سال ارزش 
)میلیون ریال(

عنوان پروژه ردیف

30.38%=i 15%=i 30.38%=i 15%=i 30.38%=i 15%=i 30.38%=i 15%=i

122088.38 2167.18 38 286556.6 9680.7 4352802 72672 14327830 484035 سدهاي طرق و کارده 1
31255.58 4504.56 1 1930.58 529.56 29325 3975 96529 26478 سد چالی دره 2
25940.22 2388.23 2 3204.44 561.46 48676 4215 160222 28073 سد خاکی اسجیل 3
16464.45 1788.21 4 4067.8 840.84 61790 6312 203390 42042 سد دولت آباد 4
5957.47 695.21 2 735.94 163.42 11179 1227 36797 8171 تغذیه مصنوعی ماه نسا 5
30041.55 5054.69 2 3711.1 1188.38 56372 8921 185555 59419 تغذیه مصنوعی شاندیز 6
99190.83 2250.76 49 300206 12964.36 4560144 97323 15010323 648218 جمع

یافته هاي تحقیق: ماخذ
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1389برآورد هزینه جبرانی حاصل از مسدود نمودن چاه در دشت مشهد در سال -
مـی  1389دشـت مشـهد در سـال    یمورد بررسـ نشاندهنده هزینه جبرانی حاصل از مسدود کردن چاه هاي کشاورزي  ) 7(جدول 

ات ستون دوم این جدول نشاندهنده میزان ارزش تولید.  روش تحقیق قابل محاسبه می باشد) 2(این هزینه نیز مطابق بخش .  باشد
در ستون سوم هزینه کل کشت محصوالت کشاورزي هر چـاه  . می باشد1389چاههاي مورد بررسی دشت مشهد در سال يکشاورز

سود کل هر چاه نیز در ستون بعد مشاهده می گردد که حاصل تقسیم آن بـر مقـدار آب استحصـال    . هده می گرددمشا89در سال 
) هزینـه جبرانـی چـاه   (نشاندهنده سود حاصل از هر متر مکعب آب چاه )حلقه چاه49شده بر اساس اطالعات محاسبه (شده از چاه 

. ریال مـی باشـد  1004رزي دشت مشهد مطابق ردیف آخر این جدول  متوسط هزینه جبرانی مسدود کردن چاههاي کشاو. می باشد
این هزینه نشاندهنده آن است که جهت مسدود کردن چاه در دشت مشهد کافیست بازاء هر متر مکعب آب چـاه بـه کشـاورز مبلـغ     

.ریال پرداخت نمود تا از استفاده از آب چاه در سال مورد نظر صرفنظر نماید1004

در دشت مشهدسود تولیدات کشاورزي بازاء هر متر مکعب آبمتوسط): 7(جدول 
)ریال(آبهر متر مکعبءسود بازا)متر مکعب(مقدار آب)ریال(سود کل)ریال(هزینه کل)ریال(میزان تولیدکل

850610684.9437303907413306778411813.3391004

یافته هاي تحقیق: ماخذ

قیمت واقعی هر مترمکعب آب چاه در دشت مشهدبرآورد -
به منظـور رسـیدن بـه ایـن هـدف      . به برآورد قیمت واقعی هر متر مکعب آب چاه در دشت مشهد پرداخته شده است)8(در جدول 

را با هزینه جبرانی محاسبه نموده و بـه عنـوان   ) قیمت ظاهري آب(مجموع هزینه توزیع و استحصال آب چاه بازاء هر متر مکعب آب 
محاسبه شده از روش اول بیشـتر از  و قیمت واقعیاهده می شود هزینه جبرانیهمانگونه که مش. قیمت واقعی آب در نظر می گیریم

.روش دوم می باشد
قیمت واقعی هر متر مکعب آب چاه در دشت مشهد): 8(جدول 

روش محاسبه هزینه جبرانی
)1)+(2(قیمت واقعی آب)2(قیمت ظاهري آب چاه)1(هزینه جبرانی

15%=i30.38%=i15%=i30.38%=i15%=i30.38%=i

2250.7699190.83376.64583.142627.499773.97روش سد و تغذیه مصنوعی

10041004376.64583.141380.641587.14روش مسدود کردن چاهها

یافته هاي تحقیق: ماخذ

شنهاداتیپنتیجه گیري و 
ه یـ سـد و تغذ ينـه تمـام شـده پـروژه هـا     یهزاز روش ینـه جبرانـ  یکه هزیهر متر مکعب آب در دشت مشهد در حالتیمت واقعیق

باشـد و در  یال بـر متـر مکعـب مـ    یـ ر99773.97و 2627.4ب یبه ترتیگردد و در دو نرخ بهره ساده و تورمیمحاسبه میمصنوع
1587.14و 1380.64ب یـ ترتبـه یگردد و در دو نرخ بهره ساده و تـورم یاز روش انسداد چاهها محاسبه مینه جبرانیکه هزیحالت

البته نرخ بهره تورمی بر اساس این واقعیت که تورم بر تمامی محاسبات اقتصاد مهندسی تاثیر گذار می .باشدیال بر متر مکعب میر
.باشد تعیین گردیده است که محاسبات بر اساس نرخ بهره تورمی به واقعیت نزدیکتر می باشد

.به روش محاسبه این قیمت دو روش وجود داردجهت اعمال قیمت واقعی آب بسته
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بطور عملی افزایش قیمتـی  . در حالتی که قیمت واقعی و هزینه جبرانی بر اساس  روش مسدود کردن چاهها محاسبه می گردد) الف
آب توسـط آنهـا   براي آب منظور نمیگردد  بلکه شرکت آب منطقه اي باید در ازاء پرداخت مبلغی برابر با سود کشاورزان از برداشـت 

ممانعت بعمل آورد این مسئله در ابتدا ممکن است با مقاومت کشاورزان مواجه گردد که در این صورت شرکت می تواند با برگـزاري  
بلنـد مـدت   ررري متوجه آنها نخواهد شد بلکه دن عمل ضکالسهاي توجیهی براي کشاورزان آنها را قانع سازد که در صورت انجام ای

.باشدیز مینيدیفوايدارا
در حالتیکه قیمت واقعی  و هزینه جبرانی بر اساس روش قیمت متوسط هر متر مکعب آب سدها و پروژه هاي تغذیـه مصـنوعی   ) ب

جهت اعمال این قیمت بهتر است به تدریج عمل نمود و  در کنار آن از سیاستهاي غیـر قیمتـی متناسـب جهـت     . محاسبه می گردد
.ن آوردن هزینه ها استفاده نمود باالبردن بهره وري و پایی
کمتر از هزینه جبرانی از روش سدها و پـروژه هـاي   در دشت مشهد، در روش مسدود کردن چاهها کعب آبهزینه جبرانی هر متر م

بنابراین می توان نتیجه گرفت که در مجموع روش مسدود کردن چاهها بسیار اقتصادي تـر از روش ایجـاد   .تغذیه مصنوعی می باشد
و سازمان آب منطقه اي جهت جبران افت آبهاي زیر زمینی بهتر است از روش مسـدود  . سدها و پروژه هاي تغذیه مصنوعی می باشد

.کردن چاهها استفاده نماید
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