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مجموعه «بازشناخت پویشها و کوششها» ،تالشی است در بازشناسی و بازنشر نوشتارها در
موضوعات گوناگون مدیریت آب ،در راستای پاسداشت ذخیره دانش و سرمایههای فکری
جامعه کارشناسی آب.

پیشگفتار
در دنیای امروز ،سنجش و ارزیابی عملکرد نظااام ماادیریت باارای هاار سااازمان و تشااکیالتی،
نقش حیاتی و اساسی پیدا کاارده اساات ،خااواه ایاان تشااکیالت کارخانااه ،بنااااه ،بیمارسااتان،
مدرسه یااا یااک شاارکت دولتاای نظیاار آب من قااهای باشااد .ضااوابن و نشااانارهای ساانجش
عملکرد به این دلیل حساس و حیاااتی تلقاای میشااوند کااه بااه اعااتالی تماااس و راب ااه یااک
سازمان با جامعه کمک میکند.
تصور کنید برای رسیدگی به امور اجرایی سرمایهگذاری های دولتی ،ترازویی مسااتقر شااود.
ترازویی برای رسیدگی ،سنجش و داوری سیاسااتها و طرحهااای عمااومی و باارای اسااتفاده
مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی .یک طرف ترازو پیشبینی جنبااههای مثباات و یااک
طرفش پیشبینی جنبههای منفی نشان داده میشود ،تا برای عموم روشن باشااد کااه وضااعیت
تراز و میزان مرتبن با آثار مثبت و منفی طرح چاونه است .تصور برپاکردن چنین ترازویاای،
با موازین و وزنهای مشخص ،برای اقامه «قسن» در جامعه ،پاسخگویی به یک نیاز تاااریخی
در این سرزمین است .اگر هم چنین ترازویی توسن دولت مستقر نشود ،حوزه عمومی خااود
آن را بر پا میسازد و با آن میزانبودن اعمال را به داوری مینشیند.
وزن ،میزان و ترازو ،در جامعه پیچیده امروز جنبااههای مختلفاای پیاادا کاارده اساات .جز یااات
موازین و وزنها که در برپایی و اقامه ترازو نقش تعیینکنندهای دارد ،بخش مهماای از شاایوه
حکمرانی را تشکیل میدهد« .نظام فنی -اجرایی کشور» حوزه مهمی از طرز اداره حکوماات
به حساااب میآیااد کااه در آن ضااوابن ،معیارهااا و اسااتانداردهای اجرایاای مشااخص شااده و
میتواند برای عموم حکم همان ترازویی را داشته باشد که برپا شده و چشمها در جسااتجوی
شاهین ترازو و «میزان» بودن آن است؛ ترازویی کااه ارکااان آن در حااوزه آب از سااال 1360
در قالب طرح تهیه ضوابن و معیارهای فنی صنعت آب کشور پیریزی شااده و همچنااان رو
به گسترش و تکمیل است .مجموعه موجود به همراه قوانین مرتبن مانند قانون برنامه و قااانون
محاسبات عمومی ،پیکرهای را برای روشنکردن روابن میااان دسااتااه برنامااهریزی ،دسااتااه
اجرایاای مسا ول ،کارفرمااا و پیمانکااار و ساارمایهگذار تشااکیل میدهااد .آن چیاازی کااه ایاان
مجموعه بزرگ کم دارد ،توجااه و نااااه افکااار عمااومی بااه وجااود ،حضااور و کاربساات آن

است .نکته مهم در این نظام ،فراتررفتن از توجه صرف به مسا ل فنی طرحهااا و پاارداختن بااه
دقایق بیشتر پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی و محینزیستی و پیشبینی و سنجش و تحلیل آنها
بر پایه مالکها و رویههای مشخص است.

نوشتار حاضر بخش کوچکی از گزارش  270صفحهای است که با عنوان «شناسایی و تبیااین
نقش آب در رشد و توسعه اقتصادی کشور» به سفارش دفتر برنامهریزی آب وزارت نیرودر
اسفندماه  1374توساان شاارکت مهندسااین مشاااور جاماااب تهیااه و تاادوین شااده اساات .ایاان
گزارش در دو بخش سازماندهی شده است و در مجموع شش فصاال دارد .بخااش اول ایان
گزارش در فصلهای  2 ،1و ،3به توضیح مفاهیم و چارچوب تحلیلی اختصاص دارد که در
نوع خود شاید بسیار قابل تأمل باشد ،چون ادبیات مربوط به «آب و توسعه» را مورد بررساای،
تحلیل و جمعبندی قرار میدهد .بخش دوم گزارش نیز در فصلهای  5 ،4و  ،6بااه ماادیریت
آب و توسعه اقتصادی در ایران پرداختااه اساات .نوشااتار حاضاار فصاال چهااارم آن بااا عنااوان
«مروری بر عملکرد توسااعه منااابع آب در ایااران» بااه شاامار میآیااد .جااا دارد تااا در فرصااتی
فراختر ،کل گزارش فوق بازنشرشود.
نوشتار حاضر برای توضیح ساز و کارهااای برنامااهریزی مااالی و اقتصااادی بخشاای ( فراتاار از
طرحهای آب) و کاسااتیهای اصالی آن در یااک دوره حاادود ًا  30ساااله ( )1340-1372بااه
ناارش درآمد .کل این م العات در شرای ی انجام شد که دوره جدید م العات طرح جامع
(یا بهناامسازی آن با سال پایه  1372و افق  )1400همراه با م العااات اسااترات یهای ملاای باه
طور همزمان در شرکت جاماب در درست انجام بود و اطالعات پایه مناسبی  -برای بررساای
عملکرد مالی و اقتصادی بخش آب -در دسااترس بااود .ایاان بخااش از گاازارش شناسااایی و
تبیین نقش آب در رشد و توسااعه اقتصااادی کشااور ،در اینجااا باادون هاایو دخاال و تصاارفی
بازنشر میشود .این مجموعه چهارمین سندی است کااه باارای بازشااناخت تااالش و تکاااپوی
فکری دهههای گذشته در زمینه اعتالی اقتصاد و مدیریت آب کشور ،بااه هماات اندیشااکده
تدبیر آب ایران منتشر میشود.
اندیشکده تدبیر آب ایران
اردیبهشت 1401
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مقدمه

در آستانه قرن جدید ،حکومت مرکزی کشور مدتها در دوره فترت تاریخی به سر میبرد.
سرمایه و مدیریت مالکین محلی ،کماکان نقااش مهاام خااود را در اسااتمرار و بهرهباارداری از
تأسیسات آبیمحلی ،مخصوص ًا قنوات به عهااده داشاات .امااا بااا آ اااز دهااه  1340و اقاادامات
مربوط به اصالحات ارضی و پس از آن ملیکردن منابع آب ،ایان حضااور متوقااج و جااای
ال
آن را حضااور بااارز اقاادامات حکوماات مرکاازی بااا ساااختار و وی گیهااای جدیااد و کااام ً
متفاوت با گذشته پرکرد .تشکلهای محلی نتوانستند چنان که اظهار میشد ،خااالم ماادیریت
و سرمایه مالکین را با گردآوری امکانات صاحبان نسق زراعی ،بهرهبرداران کوچک و انبااوه
و تلفیق آن با امکانات دولتی پرکنند.
بخش عمده سرمایهگذاری احداث تأسیسات آبی برای مهار و توزیع آب سا حی بااا هاادف
تأمین آب کشاورزی ،تولید انرژی برقااابی ،تااأمین آب شااهری و صاانعتی و بااا بهرهگیااری از
امکانات و تکنولوژی جدید و وارداتی و درآمدهای عمومی (عمدت ًا درآمد فروش نفاات) از
این دهه به بعد ( ،)1340در قالب اجاارای طرحهااای ملاای توسااعه منااابع آب انجااام پااذیرفت.
احداث سااد و شاابکه و نیروگاااه ساافیدرود ،دز ،ارس ،زایناادهرود و نظااایر آن از جملااه ایان
اقدامات به شمار میروند.
بهرهبرداری از تأسیسات احداثشده ،بااه شاارکتهای آب من قااهای واگااذار و بازپرداخاات
اصل و فرع سرمایه شامل بخشودگی گردید.این شرکتها حتی در تأمین هزینااههای جاااری
خود نیز عموم ًا با مشکل مواجه هستند و تراز مالی خود را با دریافت کمااک زیااان (از محاال
درآمد عمومی) و یا صرف ذخایر سال (نظیر ذخیره استهالک) حفظ نمودهاند [.]1
آب تأمینشده (با اجرای ناقص شبکههای آبیاری) در اختیار بهرهباارداران بخااش خصوصاای
قرار گرفته و با مصرف بیرویه و راناادمان نااازل ،عماادت ًا بااه تااأمین آب کشاااورزی در نظااام
دهقانی اختصاص یافته است (راندمان حدود  25درصاد) .نظااام بهرهباارداری از منااابع آب و
خاک نتوانست متناسب با کاربرد تکنولااوژی ماادرن و امکانااات طرحهااای باازرگ توسااعه،
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تحااول پیاادا نمااوده و بااازده ساارمایهگذاریهای انجامشااده را افاازایش داده و بااه حااد
م لوبیبرساند .ضمن آنکه استفاده بیرویه از منابع آب دراین قلمرو باعاث زهادار و شاور و
قلیاییشاادن اراضاای و کاااهش حاصاالخیزی و باااروری آنهااا و سااایر پیاماادهای زیانبااار
زیستمحی ی شده است.
سرمایهگذاری بخش خصوصی به صورت یر متشکل و عمدت ًا برای تأمین آب کشاااورزی،
توسن خود بهرهبرداران (خواه از پسانداز یااا اسااتفاده از وام) و باا بهرهگیااری از تکنولااوژی
جدید (حفر چاههای نیمهعمیق و عمیق و احداثایستااههای پمپاااژ) صااورت گرفتااه اساات.
حجم این سرمایهگذاریها مهم است و بیش از یک سوم سرمایهگذاری ثابت انجامشااده در
بخش آب را به خود اختصاص میدهااد .راناادمان آبیاااری در ایان مجموعاه نساابت بااه آب
س حی وضعیت بهتری دارد ،اما استفاده بیرویه از سفرهها و لیههای آبدار زیرزمینی باعااث
کاهش قدرت ذخیرهسازی و شوری آب آنها و سایر عوارض زیستمحی ی شده است.
در این فصل فرازهایی از عملکرد مالی و اقتصادی بخش آب برای آشنایی با خصوصاایات و
نارساییهای مدیریت آب و رشد و توسعه اقتصادی درایران تهیه و تدوین شده است.
 -1عملکرد مالی بخش آب

در کشور ما تاکنون امکانات مالی قابل توجهی برای فعالیتهای تأمین ،توزیع و تصاافیه آب
و اجرای طرحهای بزرگ چندمنظوره فراهم شده اساات .ایان واقعیاات انکارناپااذیر بااه دلیاال
تلقی مثبت و نقش مهمی است که جامعه برایاین گونااه اقادامات بااه خاااطر اثاارات آنهااا در
بارآوری اقتصادی و رفاه اجتماعی قا ل است.
پیشاپیش باید گفت که مؤلفههای شکلدهنده باه عملکاارد مااالی بخااش -کااه از دو قساامت
متشکل (دولتی) و یر متشکل (خصوصی) تشکیل شااده -باار مبااانی سااادهای اسااتوار اساات.
حتی بخش دولتی که دارای ساختار سازمانی گستردهای است ،بر اساس معیارهااای سااادهای
اداره میشود ،یعنی عمدت ًا با تکیه بر استفاده از بودجه عمراناای ،بخشااودگی و کمااک زیااان،
نیازهای مالی خود را تأمین میکند.
2

زمان آ ازین بررسی که در پی میآید ،1سال  1340است .با این باور کااه دهاه چهاال ،آ اااز
تغییرات اساسی در مناسبات اجتماعی و از جمله مدیریت جامعه محسوب میشااود و بخااش
اعظم سرمایهگذاریهای جدید را پوشش میدهد.
 -1-1رویدادهای مالی
 -1-1-1سرمایهگذاری و نحوه تأمین اعتبارات

بررسیهای انجامگرفته نشان میدهد که سرمایهگذاریهای ناخااالص انجامگرفتااه -از برناماه
سوم تاکنون -به قیمت جاری حدود  4300میلیارد ریال میباشد که  6۹درصااد آن در قالااب
طرحهای ملی و عمرانی و توسن دولت و با استفاده از بودجه عمرانی کشور صورت گرفتااه
است .در صورتی که هزینههای انجامشده را به قیمت ثاباات سااال  1372تباادیل نمااا یم ،ایان
سرمایهگذاریها حدود  15500میلیارد ریال برآورد میشااود کااه  66درصااد آن مربااوط بااه
2

بخش دولتی میباشد و از محل درآمدهای عمومی تأمین اعتبار شده است.

قابل ذکر است که این سرمایهگذاری ،کاال ساارمایهگذاری بخااش آب را شااامل نمیشااود.
یعناای ساارمایهگذاری انجامشااده جهاات احااداث قنااوات ،آبراهااهها و انهااار ،بناادها و سااایر
تأسیسات آبی سنتی قبل و بعد از دهه چهل در این برآورد منظور نشده است .ساارمایهگذاری
دولتی تأسیسات جدید آبی قبل از دهه چهل ،حدود  500میلیارد ریااال تخمااین زده میشااود
که این سرمایهگذاری نیز در این برآورد لحاظ ناردیده است .همچنین باارآورد فاوق شااامل
ل بااا اسااتفاده از تسااهیالت بااانکی جهاات
اقدامات یر متشکلی که بخااش خصوصاای معمااو ً
تس یح ،کانالکشی ،زهکشی ،سیلبند ،آببند و استخر ذخیره آب انجام میدهد نمیشااود.
ال مسااتهلک
با منظورنمودن اقالم فوق ،کاال ارزش روز ساارمایهگذاریهایی کااه هنااوز کااام ً
نشده ،از مرز  20,000میلیارد ریال نیز فراتر میرود.
 -1این بررسی نتایج یافتههای پروژه م العاتی مستقلی توسن مهندسین مشااور جامااب در زمیناه تقویات بنیاه ماالی
بخش آب است.
 -2سرمایهگذاری بخش خصوصی نیز به طور انفردی و گروهی و با استفاده از پسانداز و تسهیالت اعتباری انجاام
گرفته است.
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با برآورد سرمایه مستهلکشده براساس در نظرگرفتن عمر مفید تأسیسات مختلج و اسااتفاده
از روش خ ی ،مشخص میشود که حدود  30درصد از ارزش روز تأسیسات کاسته شده و
ارزش باقیمانااده بااه حاادود  10,000میلیااارد ریااال تقلیال پیاادا میکنااد .جاادول شاماره (،)1
خالصهای از مشخصات سرمایهگذاریهای انجامگرفته را ارا ه میدهد.
 -۲-1-1بازپرداخت هزینهها ،منابع درآمد و نرخگذاری

باید توجه داشت که این سرمایهگذاریها صرف استحصال آب و آبرسانی و نظایر آن شااده
است که به مصااارف گوناااگونی میرساد .امااا در مجمااوع بخاش اعظام تولیادات در امااور
تولیدی مصرف میشود که اکثر آن مربوط به بخش کشاورزی میباشد .میزان قابل توجهی
از آب مهارشده (عمدت ًا در سدهای دز و شهید عباسپور) برای تولید انرژی الکتریکی نیااز بااه
کار گرفته میشود.
بازپرداخت هزینههای سرمایهای بخش خصوصی توسن بهرهبردار یا مصاارفکننده بااه طااور
مستقیم صورت میگیرد و هزینههای ناهااداری و بهرهباارداری ذیاربن نیااز بااه همااین منااوال
تأمین میشود .از این رو سرمایهگذاری ،بهرهبرداری و سرمایهگذاری مجدد با فراینااد تولیااد
اد ام شده و به طور یکپارچه به آن متصل است .اما در مورد سرمایهگذاری دولتی وضااع بااه
گونهای دیار است و در مجموع حتی هزینههای ناهااداری و بهرهباارداری طرحهااا بااه طااور
کامل توسن بهرهبردار تأمین نمیشود (نمودار شماره .)1
عامل تأمین هزینههای ناهداری و بهرهبرداری طرحهای دولتی« ،آببها» است .نرخگااذاری
آب در ایران سابقه طولنی دارد .در قرن حاضر نیز قوانین ،نظامنامه و آ یننامااههای مختلفاای
برای آن تهیه شده است .اما بیشتر تاادابیر حقااوقی در ایان زمیناه جنبااههای مااوردی و محلاای
داشته و هنوز چارچوب جامعی که کلیه فعالیتهای مدیریتی در این زمینه را پوشااش دهااد،
تهیه نشده است.

4

جدول شماره ( -)1سرمایهگذاری در بخش آب⚫ در سالهای 1340-1372
ارقام :میلیارد ریال (سال )1372
155500

 -1کل سرمایهگذاری ناخالص
 -2سرمایهگذاری بخش خصوصی و دولتی
10276

دولتی

522۹

خصوصی

 -3زمینههای سرمایهگذاری دولتی
طرحهای ملی

1676

 8600استانی

تأمین آب (ملی)

شبکههای آبیاری (ملی)

آبرسانی به شهرها (ملی)

3300

2600

2000

 -4مناطق عمده سرمایهگذاری دولتی
 1440سیستان و بلوچستان

خوزستان

 720اصفهان

فارس

 1440تهران

1027

رب

617

720

 -5کل سرمایهگذاری در دورههای مختلج
کل ۹02

کل 1741

کل 2508

برنامه سوم :میاناین سالنه

برنامه چهارم :میاناین سالنه

برنامه پنجم :میاناین سالنه

180

382

501

کل 5574

کل 477۹

 :1357-67میاناین سالنه 506

برنامه اول جمهوری اسالمی ایران :میاناین سالنه ۹56

 -6میزان سرمایهگذاری بخش آب به:
تولید ناخالص داخلی 1 :درصد

کل سرمایهگذاری ناخالص کشور 5 :درصد

⚫ شامل سرمایهگذاری دولتی (تأمین آب ،ایجاد شبکه آبیاری ،آبرسانی شهری ،تولیااد برقااابی ،ایجااد و
توسااعه آب آشااامیدنی و توسااعه فاضااالب شاهری) و ساارمایهگذاری خصوصاای (حفاار و تجهیااز چاااه
نیمهعمیق و عمیق)

5

 -۲-1مدیریت مالی
 -1-۲-1تأمین امکانات مالی برای سرمایهگذاری جدید

شناخت از قابلیت مدیریت مالی بخااش باارای شااناخت نیازهااا و تااأمین و تجهیااز منااابع باارای
سرمایهگذاری یا تأمین هزینهها ،براساس مقایساه بااین ساارمایهگذاری لزم و ساارمایهگذاری
انجامشده ،میتوانااد حاصاال شااود .بااا توجاه بااه ماهیاات زیربنااایی بخااش آب و محاادودیت
عملکرد بازار در حی ااه آن ،ساارمایهگذاری لزم (تقاضااا) از طریااق بااه کااارگیری مکانیساام
برنامهریزی متمرکز قابل تشخیص است.
یعنی مالک تشخیص کفایت سرمایهگذاری بخااش در هاار دوره برنامااهریزی ،میاازان تااأمین
اهداف و برنامههای توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی است که از این طریق میتوانااد حاصاال
شود .از این رو ضروری است روابن تعریجشااده و مشخصاای بااین میاازان ساارمایهگذاری و
دستیابی به اهداف کمی وجود داشته باشد .براساس ایان رواباان ،میاازان ساارمایهگذاری لزم
در بخش برای تااأمین آب کشاااورزی ،صاانعتی ،بهداشااتی و سااایر مصاارف شااهری ،تولیااد
انرژی ،کنترل سیل و ...میتواند تعیین شود تا س ح معینی از افزایش ارزش تولید اقتصادی یا
رفاه اجتماعی حاصل شود.
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نمودار شماره  -1بیالن مالی کل سازمانهای آب من قهای (تعدیلشده)

بیالن مالی کل سازمانهای آب من قهای (بدون سازمان آب و برق خوزستان)
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لذا دستااه برنامهریزی بایستی با جمعبندی از امکانات و طرحهای کشور ،قواعاادی را باارای
اندازهگیری و سنجش به منظور پیشبیناای و ارزیااابی عملکردهااا در ایان زمیناه و زمینااههای
دیار فراهم نمایااد .امااا بااا بررساای مکانیساام نظااام فعلاای برنامااهریزی مشااخص میشااود کااه
تصمیمگیری در مورد حجم سرمایهگذاریها و تخصاایص نهااایی منااابع چناادان تااابع رواباان
ل شااخصهای عملیاااتی و
تعریجشدهای نیست .یعنی در برنامهریزی و تعیین اهداف ،معمااو ً
فیزیکی تحت عنوان اهداف کماای مااورد توجااه قاارار میگیاارد و ایان شاااخصها بااا میاازان
سرمایهگذاری لزم ارتباط برقرار میکند .هاار چنااد کااه در ایان مااورد نیاز نااوعی م العااات
بهینهسازی برای حداکثرکردن اهداف کمی با توجااه بااه قیااودات مختلاج مااالی ،سیاساای و
امثالهم وجود ندارد ،حتی اگر هم وجود داشته باشد ،راب ه دسااتیابی بااه ایان نااوع از اهااداف
1

کمی و میزان رشد اقتصادی یا رفاه اجتماعی ،شکل تعریجشده و روشنی ندارد.

در نتیجااه بااه ناااگزیر باارای ایجاااد درک و تصااوری از چاااونای اقاادامات ماادیریتی در
پاسخاویی به نیازهای سرمایهگذاری ،از تحلیلهای مقاادماتی و خااامتری اسااتفاده میشااود.
ال بررسی میشود که آیا روند سرمایهگذاری -با استفاده از قیمتهای ثابت -افزایش پیاادا
مث ً
کرده است یا خیر؟ و روند این افزایش چاونه بوده است؟
نتیجه تحلیل انجامگرفته به شکل فوق مشخص ساخته که این رونااد روبااه رشااد باوده و ایان
رشد به دلیل تااداوم ساارمایهگذاریهای جدیااد در دورههااای مختلااج بااوده اساات .امااا آیاا
رونداین رشد با رشد نیازها م ابقت داشته یا نه؟
میدانیم که جمعیت کشور در طی دوره بررسی از حدود  20میلیون نفر به حدود  60میلیااون
نفر افزایش پیدا کرده و تجربه نشان میدهد که راب ه مسااتقیمی بااین رونااد رشااد جمعیاات و
افزایش تقاضای آب و خدمات وابسته به آن وجود دارد .این راب ه نیز خ ی نیست ،بلکه بااه

 -1برای توضیح بیشتر رجوع شود به گازارش «نارسااییها در سانجش و تحلیال نقاش فعالیتهاای بخاش آب در
رشد و توسعه اقتصادی» که توسن شرکت مهندسین مشاور جاماب به سافارش دفتار برناماهریزی آب وزارت نیارو
در سال  1373تهیه شده است.
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دلیاال افاازایش نیاااز ساارانه در جریااان تحااول و توسااعه جوامااع و افاازایش سا ح زناادگی و
شهرنشینی و نیاز بااه مااواد ااذایی ،رونااد تصاااعدی داشااته و دارد .حااال آنکاه منحناای رشااد
سرمایهگذاری بخش آب و جمعیت در ایران (نمودار شماره  ،)2تقریبا ًا باار یکاادیار من بااق
هستند و لذا نمیتوانند این منظور را تأمین کرده باشند .به عالوه میدانیم که هزینه تأمین آب
اضااافی رونااد افزایشاای دارد و ایاان بررساای نیااز ایاان موضااوع را اثبااات کاارده اساات) و
ال دهااه  1340در مقایسااه بااا دهاه
سرمایهگذاری سرانه مساوی در مقاطع مختلااج زمااانی (ماث ً
 ،)1360مقادیر همسان آب سرانه را نتوانسته تأمین نماید .ضمن آنکه به مرور ،اسااتهالک در
سرمایهگذاریها باعث کاهش توان تأسیسات در مهار و تنظیم و انحراف و توزیاع آب بااوده
است.
صرف نظر از تحلیل فوق ،شواهد نشان میدهد که با توجه به اهمیت بخش زراعاات آباای در
کشاورزی ،اشتغال و تأمین درآمد برای اکثریت نیروی کار ساده کشور و توسعه شهرنشااینی
و همچنین افزایش سرمایهگذاری در بخش آب ،تا حدود زیادی از نظاار دسااتاندرکاران و
مس ولین موجه است .عامل مهم محدودکنناده ،محاادودیتهای مااالی و اجرایاای و امکانااات
جذب اعتبارات است .اما اینکه این گونه سرمایهگذاریها حتی در صااورت تااأمین وجااوه و
جذب سرمایه واقع ًا تا چه میزان توسعه اقتصادی را شتاب میبخشند و در مقام مقایسه با سااایر
سرمایهگذاریها این موضوع قابل توجیه است یا خیر ،مشخص نیست.
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نمودار شماره  -2روند تغییرات سرمایهگذاری بخش آب (دولتی و خصوصی به قیمت ثابت سال  )1372و جمعیت
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 -۲-۲-1کنترل و کمینهسازی هزینهها

قابلیت مدیریت مالی در کنترل و کمینهسازی هزینهها ،از طریق تحلیل ساااختاری هزینااهها و
ارزیابیهای صحیح فناای -اقتصااادی مربااوط بااه مقایساه و انتخاااب گزیناههای مختلفاای کااه
هدفهای همسانی را تأمین میکنند ،میتواند مشااخص شاود .متأساافانه چنااین م العاااتی در
بخش آب و سایر بخشها ،چندان رواج ندارد .اطالعات پایه این نوع م العات نیاز بااه علاات
نقصان نظام حسابداری حاکم بر شرکتها و سهلانااری در حفظ و بایاانی مدارک ،انجام
چنین تحلیلهایی را نیز با دشواری و موانع روبرو میسازند.
در مورد طرحهای بزرگ ملی ،فرض بر آن است که ایان اقاادام در جریااان تهیااه و طراحاای
پروژهها توسن مهندسین مشاور انجام میشود ،اما ضوابن و دسااتورالعملهای روشانی باارای
ایان گونااه بررساایها فااراهم نشااده و مهمتاار از آن ،ایان گونااه م العااات در جریااان اجاارا و
بهرهبرداری از طرحهااا تااداوم نمییابااد .در ایان زمینااه بااه طااور مشااخص بایاد بااه ضاارورت
مشارکت تحلیلگران اقتصادی برای استفاده صحیح از اصول اقتصاد مهندسی ،فنون باارآورد
و تقویم فایدهها و هزیناهها ،اسااتفاده از شاابهقیمتها ،مستندسااازی کلیااه مراحاال م العااات و
تحلیلها ،توجه به گزینههای مختلج تکنولوژی و سازمان اجرا و تقویت تااوان کارشناسای و
مدیریتی دستااه کارفرمایی اشاره شود.
فراتر از موارد فوق ،باید به ساختار و نظام انایزشی و کنترلکننااده دسااتااه ماادیریت دولتاای
اشاره کرد .از آنجایی که در سرمایهگذاریهای دولتی مدیران و تصمیمگیرندگان از طاارف
جامعاه و دولاات وکالات خاادمات مختلااج ماادیریتی را ( شااامل سیاساتگذاری ،اقاادامات
ماادیریتی و ارزیااابی) انجااام میدهنااد ،مشااخص نشااده کااه چاونااه میتااوان در یااک ماادیر
اقتصادی دولتی انایازه مآلاندیشاای و صاارفهجویی اقتصااادی را در حااد یااک ماادیر بخااش
خصوصی یا حداقل نزدیک بااه آن حااد ،تقویات نمااود؟ و در طراحای نظااام کنترلکننااده و
نظارتی نیز مشخص نشده تا چه حد میتوان باار اعتقااادات و کنترلهاای دروناای افااراد تکیااه
داشت و تا چه حد لزم است در جهت ارزیابی و تکمیل ضوابن عینای کنترلاای و نظااارتی و
اعمال آنها کوشش کرد؟
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دراینجا لزم است به تأثیر عوامل محین بیرونی (علىالخصااوص نظاام سیاساای) در عملکاارد
مدیریت اقتصااادی بخااش و اهمیاات آن اشاااره شااود .یکاای از مشااکالت و محادودیتهای
مدیریت اقتصادی دولتی آن است که عالوه بر متأثربودن از فشااارها و محاادودیتهای نظااام
بازار ،همواره در معرض فشارها یا توجهات سیاسی نیز قرار دارد .تجربه نشان داده اساات کااه
تأثیر این عوامل در بسیاری از موارد تعیینکننده و در مجموع به زیان حرکتهای اسااتقاللی
و رشد و بلوغ مدیریت اقتصادی در دولت تمام شده است .باادیهی اساات کااه ایان موضاوع
مهم فقناین جنبه از مدیریت را تحتالشعاع قرار نمیدهد و پیامدهای زیانبااار دیاااری نیااز
دارد.
 -3-۲-1تأمین امکانات مالی برای جایگزینی و ترمیم استهالک

قابلیت مدیریت مالی در ایان زمینااه از طریاق بررساای منحناای رشااد ساارمایهگذاری خااالص
امکانپذیر است .بررسی انجامگرفته در این زمینه مشخص میکند کااه رشااد ایان منحناای بااا
افزایش روند هزینههای مربوط به استهالک و کافینبودن حجم سرمایهگذاریهای اضااافی،
دچار نکث و سستیهایی گردیااده و مخصوصا ًا در دهااه  60ایان رشااد متوقااج شاده اساات
(نمودار شماره  .)2فاصلهگرفتن منحنی رشد سرمایهگذاری خالص از ناخالص موجااب شااده
که کفایت سرمایهگذاریها از نظر تناسب با رشد جمعیت و توسعه کشور ،بیش از پاایش در
معرض تردید قرار گیرد.
 -4-۲-1نرخگذاری و منابع درآمدی

مکانیسم بازپرداخت و تأمین هزینهها و اقدامات مربوط به دولت عمدت ًا از طریق نرخگااذاری
فعااال میشااود .در ای اران نیااز ماننااد بساایاری از کشااورها ،بااه دلیاال سیاساای و اجتماااعی،
علىالخصوص در زمینه آب کشاورزی ،از نرخگذاری به عنوان عامل قوی و مؤثر ماادیریت
مالی استفاده نشده و نمیشود .در حال حاضر بااه علاات محاادودیتهای قااانونی و زمینااههای
تحقیقاتی ،امکانات زیادی برای برنامهریزی در این زمینه فراهم نشده اساات .سیسااتم موجااود
عمدت ًا در پا ینتر از حد هزینههای ناهداری و بهرهبرداری عمل کرده است.
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دیار منابع درآمدی سازمانهای آب باه جااز آببهاا بساایار محاادود اساات .یااک مااورد آن
«حقالنظاره» است که در واقع حقالزحمه مربوط به ارا ه خدمات مدیریت دولتی اسات .ایان
وظایج مربوط به حفااظ حقااوق آببااران و نظااارت باار توزیااع و حاال اختالفااات میباشاد.
درآمدهای حاصله در بهترین حالت میتواند هزینههای انجامشده برای ارا ه ایان خاادمات را
ل از عهده آن برنمیآید.
پوشش دهد که معمو ً
اخیر ًا با توجه به محدودیتهای مالی و بودجهای و آگاهی بیشتر از تواناییهای ایان اباازار در
جهت افزایش کارایی و بهرهوری عامل آب در زمینههای تولیدی ،ضرورت تجدید نظاار در
رویه گذشته به شدت احساس شده است.
 -3-1پیامدهای غیر مستقیم عملکرد مدیریت مالی و نتایج آن برای بخش آب

آیا پذیرش هزینههای اجتماعی این شکل از مدیریت مااالی بخااش آب در مقاباال پیاماادهای
مثبت آن جهت توسعه من قهای و توزیع درآمد بین اقشار جامعه ،قابل قبول و موجااه اساات؟
آیا سیاستها و راهحلهای جایازینی جهت کاهش این هزینهها و افزایش تأثیرات مثباات و
فایدههای مورد نظر وجود ندارد؟
عدم ت ابق انتظارات نیروهای اجتماعی با ضوابن و مبانی قانونی مدیریت مالی در س ح ملاای
و من قهای ،یکی از عوامل ابهااامبرانایز اسات کااه شااراین تصاامیمگیریها در ایان زمینااه را
پیچیده میکند .یعنی از یک طرف -طبق موازین قانونی -بخااش آب جاازو امااور اقتصااادی
تلقی میشود و شرکتهای آب من قااهای میبایسات از نظاار مااالی بااه طااور خودکفااا عماال
نمایند و حتی بخشی از هزینههای سرمایهای را بازپرداخت کنند ،و از طارف دیااار تااأمین و
توزیع آب و خدمات مربوط به آن به عنااوان یکاای از سیاسااتهای کمکرسااانی دولاات بااه
اقشار ضعیج و آسیبپذیر جامعه تلقی میشود که نمیبایست بار زیادی از قیمت تمامشااده
در آببهای آنها منعکس باشد .یعنی سیاسااتهای دولاات در زمینااه توزیاع درآمااد در سااایه
استفاده از درآمدهای نفتی برای دادن سوبسید به اقشار مختلااج جامعااه ،بااا ضااوابن و اصااول

13

یک مدیریت مالی با استقالل نسبی مغایرت دارد ،باادون آنکااه باارای ایجاااد تااوازن بااین ایان
مغایرتها خن مرز و حدود مشخصی به طور مستند و من قی تعیین شده باشد.
به عبارت دیار بیتردید بخشودگی و کمک زیانها ،عامل اصلی سستکردن ضوابن مالی
و ضعج نظام ناهداری حسابها و محاسبات مالی است .ضمن آنکااه ایان ضااعج موجااب
فعالنشدن سیستم نرخگذاری شده و فعالنشدن سیستم نرخگذاری عامل رکود و درجااازدن
بهرهوری از آب تلقی میشود .پااا ینبودن بهارهوری ،عاماال فقاار اقتصااادی و فقاار اقتصااادی
عامل تکیه بر کمکهای بالعوض دولاات و کمکهااای بالعااوض دولاات عاماال تضااعیج
مدیریت مالی شرکتها میباشد .این در شاارای ی اساات کااه بارهااا حرکتهااای ایجادشااده
برای شکستن ایان دایااره بسااته و اعااتالی ماادیریت مااالی و فعااالکردن نظااام نرخگااذاری بااا
مقابلههای شدید نیروهای اجتماعی روبرو شده است .این مقاله تحت عنوان مسا ل مربوط بااه
هزینههای بوروکراتیک مدیریت مالی دولتی و منصاافانهنبودن انتقااال ایان هزینااهها باه آحاااد
جامعه و لزوم توجه به حیاتیبودن نقش آب در تااأمین نیازهااای اساساای انسااان و حفاظاات از
اقشار کشاورز ،تاکنون توانسته است بدون درگیرشدن در بحثهای دقیق و همهجانبااه ،مااانع
از تداوم و تعمیق این حرکتها شود.
البتهاین وضعیت منحصر به شراین سیاساای و اجتماااعی ایاران نیساات ،اماا در مجمااوع منااابع
درآمدی و ارتباط مالی دولت با جامعه (تکیااه اصاالی بااه درآماادهای نفاات و اسااتفاده از ایان
درآمدها برای دادن کمکهای بالعوض) ،میتواند در شدت و ضعج این مسااا ل و تااأخیر
در یافتن و عملکردن به راهحلها ،مؤثر باشااد و بااه نظاار میرسااد کااه باارای بهبااود اوضاااع،
تفکیک اهداف اقتصادی و تولید از جنبههای حمایتی و وظااایج دولاات در تااأمین مایحتااج
عمومی و بررسی گزینههای مختلج سیاستگذاری در این زمینه ،ضرورتی اجتنابناپااذیر د
رایجاد موازنه صحیح و حل و فصل اختالفااات باشااد .در هاار صااورت از پیاماادها و عواقااب
اعمال سیاستها و مدیریت مالی ضعیج بر اقتصاد آینده کشور ،نمیتوان و نباید افل بود.

14

عااالوه باار سیاسااتهای مربااوط بااه نرخگااذاری ،سیاسااتهای بخشاای از نظاار ساااختار
سرمایهگذاریها و توزیع من قااهای آنهااا نیااز در عملکاارد اقتصااادی و در نتیجااه بهاارهوری و
عملکرد مالی طرحها ،تأثیرات بارزی دارد .کندبودن جریان احداث پروژههای تکمیلکننده
یک طرح (نظیر شبکه آبیاری در مقایسه با احااداث سااد مخزناای) ،تااا حاادودی تحات تاأثیر
ساختار سرمایهگذاری و مدیریت مالی بخش قرار دارد که بر راندمان آبیاری اثاار میگااذارد
و راندمان آبیاری نیز ،خود بر حجم آب تحویلی به بهرهبردار و بهرهوری آب و درآمادهای
مالی ،اثرات قابل مالحظهای برجا میگذارد .ضمن آنکااه ساارمایهگذاری ،بیشااتر در مناااطقی
که از نظر پتانسیل منابع آب در ردههای پا ینی کشور قاارار دارنااد (سیسااتان و بلوچسااتان) ،بااا
اهداف توسعه من قهای و آمایش سرزمین صورت گرفته که مباحث مربااوط بااه بهاارهوری و
عملکرد اقتصادی این طرحها و بازتاب آن بر مدیریت مالی بخش ،قابل تأمل و تعمق است.
 -۲عملکرد اقتصادی بخش آب

بهرهبرداری از منابع محدود آب کشور ،چااه بااه لحاااظ نقااش حیاااتی آن در تااأمین نیازهااای
اساسی انسان (مصرف مستقیم) و چه بااه لحاااظ تااأثیر در بااارآوری اقتصااادی (مصاارف یاار
مستقیم) ،همواره اهمیت زیادی داشته است .در گذشته توجه بهاین مهاام باادان پایااه بااود کااه
بخش قابل توجهی از امکانات و منابع کشااور (ملاای) ،صاارف ایجاااد تأسیسااات عظاایم بارای
بهرهبرداری و انتقال منابع آب سا حی و زیرزمیناای میشااد .ماادیریت و سااازماندهی کااار و
ترتیبات نهادی لزم نیز شکل پیچیده و پیشرفتهای پیدا کرده بود که بقایااای آن هنااوز نیااز بااه
خوبیدر سنتها و فرهنگ امروزی مشهود است.
در دورههای فترت حکومتهای مرکزی و یا هجوم قبایل چادرنشااین ،بااا آساایبدیدن ایان
زیربناها ،فعالیتهای حیاتی ،اقتصادی و اجتماعی نیز به شدت به مخاطره میافتاد و یااا اساسا ًا
متالشی میشد .در آستانه قرن بیستم ،کشور ما در یکی از این دورههای فترت به سر میبرد.
بخش عمده سرمایهگذاری صنعت نوین آب کشور بااا بهرهگیااری از امکانااات و تکنولااوژی
جدید و درآمدهای نفتی از دهه  40به بعد به صااورت اجاارای طرحهااای ملاای توسااعه منااابع
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آب ،انجام پذیرفت .سد و شاابکه و نیروگاااه ساافیدرود ،دز ،ارس ،زایناادهرود و نظااایر آن از
جمله این اقدامات به شمار میروند .سرمایهگذاری بخش خصوصی به صورت یر متشااکل
و عمدت ًا برای احداث ایستااههای پمپاژ و حفر چاههای نیمااهعمیق و عمیااق ،جهاات اسااتفاده
در مصارف کشاورزی و یر کشاورزی انجام پذیرفت.
منظور از بررسی عملکرد اقتصادی بخش ،بررسی نتیجه اقدامات و ساارمایهگذاریهای دوره
جدید رونق فعالیتهااای ماارتبن بااا بهرهباارداری از منااابع آب کشااور اساات .از ایان رو ابتاادا
وی گیهای اصلی در بهرهبرداری از منابع آب کشور معرفی شده و ساپس پیاماادهای آن در
بخشهای مختلج اقتصادی مورد بررسی اجمالی قاارار خواهااد گرفاات .اطالعااات آماااده و
مدون و یا تحلیلهای جامع انجامشده در این زمینه یافت نشده است.
 -1-۲بررسی تحوالت در بهرهبرداری از منابع آب

از اطالعات موجود و پراکنده بر میآید که در ابتدای دهه  ،1340بهرهباارداری از منااابع آب
کشور عمدت ًا از قنوات ،انهار سنتی و رودخانههای یر دایم میسر میگردید 1.بهرهبارداری از
منابع آب زیرزمینی از طریق چاههای عمیق و نیمااهعمیق در سااال  1345بااه رقاام حاادود 1/5
میلیارد متر مکعب رسید و ساپس در سااال  1357بااه  13/5و سااال  1362بااه  23/5و در سااال
 1372به حدود  40میلیارد متر مکعب افزایش یافت .در حالی که برداشاات آب از قنااوات از
رقم  15میلیارد متر مکعب در سال  1342به رقم  6میلیارد در سال  1372کاهش داشته است.
برداشت آب م م ن از طریق سدهای انحرافی مستقل از سدهای مخزنی ،از حدود نیمااه اول
دهه  1340آ از شد و رقم آن از حاادود  1/5میلیااارد متاار مکعااب بااه  4میلیااارد متاار مکعااب
افزایش یافت.

 -1برآوردهای موجود از میزان بهرهبرداری از منابع آب کشور ،عالوه بر ناقص و پراکندهبودن ،باا یکادیار ت بیاق
خوبی نیز ندارند .از آنجایی که در این بررسی ،روند و سیر بهرهبرداری مورد نظر اسات ،از برآوردهاای موجاود در
امور آب وزارت نیرو که توسن آقای مهندس معصومی الموتی به انسجام نسبی رسیده است استفاده شده است.
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برداشت آب مهارشده ساادهای مخزناای باارای مصااارف کشااورزی در دهااه  1350بااه طااور
جدی م رح و در سال  1357به رقم  4/3میلیارد متر مکعااب و در سااال  1372بااه حاادود 1۹
میلیارد متر مکعب افزایش یافت .برداشت از رودخانههای یر دایم از رقم حدود  14میلیااارد
متر مکعب به حدود  5میلیارد مترمکعب کاهش یافت .جدول شماره ( ،)2تحولت برداشت
از منابع آب کشور را برای مصااارف کشاااورزی در طااول ایان دوره ( 1342لغایاات ،)1372
نشان میدهد .با بررسی این جدول ،میتوان نتایج زیر را ابراز داشت:
 حجم برداشت از حدود  44میلیارد متر مکعب به حدود  74میلیارد مترمکعب افزایش یافتهاست .متوسن رشد سالنه برداشت در این دوره نزدیک به  2درصد میباشاد .بیشااترین ناارخ
رشد سالنه مربوط به دوره  5ساله  1357تا  1362میباشد ( 4/۹درصد).
جدول شماره ( -)2تحولت حجم آب برداشتشده برای مصارف کشاورزی از منابع س حی و
زیرزمینی
حجم آب

حجم

سهم آب

سهم آب زیرزمینی

نرخ رشد سالنه

سال

م منو

آب

م م ن از

(درصد)

(درصد)

نام م ن

م من

کل

از آب

م.م.م

م.م.م

(درصد)

م من

1342

44/0

28/3

64/3

5۹/4

38/0

از کل

کل

م من

1345

44/6

30/0

67/3

56/۹

28/8

0/4

2/0

1357

4۹/0

38/0

77/5

5۹/2

45/6

0/7

2/0

1362

62/1

53/0

85/1

65/1

55/4

4/۹

6/۹

1366

70/0

63/0

۹0/1

5۹/1

52/6

3/0

3/0

1372

74/0

67/۹

۹1/8

58/3

53/5

0/۹

1/3

1/75

3

میاناین
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 حجم برداشت آب م م ن از حدود  28میلیارد متر مکعب به حدود  68میلیارد متر مکعبافزایش یافته است .متوساان رشااد سااالنه برداشاات آب م ما ن در ایان دوره نزدیااک بااه 3
درصد است .از این رو سهم آب م م ن در کل برداشت از  64درصد در سااال  1342بااه ۹2
درصد در سال  1372افزایش داشته است .بیشااترین ناارخ رشااد سااالنه حجاام برداشاات آب
م م ن مربوط به دوره  5ساله  1357تا  1362میباشد ( 6/۹درصد).
 افزایش سهم آب م م ن به خاااطر برداشاات بیشااتر آب از طریااق چاههااا و مهاار آبهااایس حی بوده است.
 به طور کلی همواره بیش از نیمی از آب م م ن ،مربوط به برداشت از منابع آب زیرزمینی(عمدت ًا چاهها) بوده است .در سال  1362این سهم به بیشااترین میاازان خااود یعناای  65درصااد
رسیده است.
 راندمان آبیاری و برداشت آب به ازای واحااد کشاات درایان دوره ،تغییاار چناادانی نکااردهاست.
 بهرهوری آب از منابع زیرزمینی توسن چاهها ،وضعیت بهتری دارد.بهرهبرداری از منابع آب برای تولید اناارژی نیااز رقاام مهماای را تشااکیل میدهااد .حجاام آب
مهارشده مربوط به این منظور ،حدود  10میلیااارد مترمکعااب (عماادت ًا سااد کااارون یااا شااهید
عباسپور) برآورد شده است .نیروگاههای عمده برقابی موجود عبارتند از :نیروگاه سااد شااهید
عباسپور (با ظرفیت نصب  1000مااوات) و نیروگاااه سااد دز (  550مااااوات) .نیروگاههاای
برقابی در دست بهرهبرداری مجموع ًا  11درصد از ظرفیاات نصااب و  10/4درصااد از اناارژی
الکتریکی تولیدشده سالنه کشور را تشکیل میدهند .تقریب ًا کلیه انرژی تولیدشده مربوط بااه
ساعات اوج مصرف بوده و از این نظر بسیار با ارزش است.

18

بهرهبرداری از منابع آب برای مصارف شرب و صنعت کمتر از  10درصااد برداشاات کاال از
منابع آب را به خود اختصاص میدهد .بیشتر از  ۹0درصد از آب برداشاات شااده مربااوط بااه
مصارف کشاورزی میشود.
استفاده از منابع آب در حمل و نقل آبی ،محاادود و بارای فعالیتهااای تفریحاای و توریساتی
سازمان نیافته اما دارای امکانات بالقوه ،مناسب ارزیابی میشود.
 -۲-۲پیامدهای تحول در بهرهبرداری از منابع آب

از اطالعات موجود و پراکنده ،نمیتوان پیامدهای اقتصادی ناشی از تحولت مورد بحااث را
به طور جامع و مبسوطی بررسی نمود .با توجه به بالبودن میزان ساارمایهگذاری و حجاام آب
برداشتشده مربوط به مصارف کشاورزی قاعدت ًا بایستی بیشترین آثار اقتصادی حاصله را از
طریق تحولت ایجادشده در بخش کشاورزی پیایری نمود .این تحولت میتوانااد خااود را
به صورت افزایش س ح کشت آبی ،افزایش سا ح کشاات محصااولت پرمصاارف (از نظاار
آب) و پردرآمد و افزایش تولید یا ارزش تولیدات کشاورزی نشان دهد.
بررسی س ح کشت آبی نشان میدهد که رقم مورد نظر از حدود  3/5میلیون هکتار در دهااه
 1340به  6/5میلیون هکتااار در سااال  1372افاازایش پیاادا کاارده اساات( 1جاادول شااماره .)3
متوسن نرخ رشد سالنه در این دوره  2/1درصااد میباشااد کااه تقریبا ًا بااا ناارخ رشااد سااالنه
افزایش برداشت آب معادل است .بیشترین ناارخ رشااد مربااوط بااه دوره  1357-62میباشااد.
بررسی اطالعات موجود نشان میدهد که افزایش تأمین آب م م ن توانسته است خود را بااه
صورت افزایش سهم کشت صیفی و باغها (محصولت با درآمد بیشتر) نشان دهد.

 -1در زمینه س ح کشت آبی (با آب م م ن) نیز از اطالعاتی که در امور آب وزارت نیارو توسان آقاای مهنادس
معصومی الموتی به طور نسبی منسجم شدهاند استفاده شده است.
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بر این اساس ،نمودار شماره ( ،)3طرح اولیهای از افزایش بازده ریالی آب مصرفی در بخااش
1

کشاورزی را ارا ه میکند.

اطالعات در مورد تحولت مربوط به ارزش تولیدات کشاورزی بر اساس اطالعات منادرج
در حسابهای ملی در این دوره (به تفکیک ارزشافزوده مربااوط بااه اراضاای آباای) ،فااراهم
نیست .اما در مجموع این تولیدات به قیمت ثابت  4/۹درصد در سال ،در طی این دوره رشد
داشته است .حدود  50درصد این رشد مربوط به اراضی آباای تخمااین زده میشااود .نمااودار
شماره ( )4نحوه افزایش ارزشافزوده زیربخش زراعت را ارا ه میدهد.
کاهش نوسانات سالنه درآمدهای زراعی و کاهش ریسک به دلیل خشکسااالیها ،از جملااه
نتایج بدیهی افزایش سهم آب م م ن میباشد که تاکنون در مورد آن ساانجشهای کماای و
اقتصادی انجام نارفته است .امااا آنچااه کااه تجربیااات بینالمللاای گویااای آن اساات ،کاااهش
ریسک ،تمایل زارعین را به انجام سرمایهگذاریهای بیشتر و رونق فعالیتهااا در کشاااورزی
تشویق میکند [.]5
در مجموع با توجااه بااه راناادمان پاا ین آبیاااری در بخااش کشاااورزی و بهاارهوری ناااچیز در
اسااتفاده از ایاان مهمتاارین عاماال محدودکننااده تولیااد ،میتااوان اظهااار داشاات کااه از
سرمایهگذاریهای انجامگرفته به این منظور بهااره کااافی و قاباال قبااولی گرفتاه نشااده اساات.
ضمن آنکه پیامدهای زیستمحی ی در تخریب منابع پایه و اثر مصاارف بیرویااه آب را نیااز
باید به زیانهای ناشی از این اقدامات و تحولت افزود.

 -1افزایش بازده ریالی آب عمدت ًا در اثر تغییر الاوی کشت و رواج باغهاا و محصاولت صایفی ،باه دلیال تاأمین
آب م م ن بیشتر در تابستان روی داده اسات .در تخماین ارا هشاده بار اسااس متوسان درآماد و مصارف آب در
هکتار عمل شده است .شاایان توجاه اسات کاه هزیناههای تاأمین و توزیاع آب مرباوط باه طرحهاای توساعه ،در
هزینههای تولید در هکتار ملحوظ نیست.
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جدول شماره ( :)3تحولت س ح کشت و نوع کشت آبی در بخش کشاورزی
سال

س ح کشت
(میلیون هکتار)

سهم محصولت از کل کشت (درصد)

نرخ رشد سالنه
س ح کشت آبی

شتوی

صیفی و باغ

کل

1342

3/8

66/6

33/4

100

1345

3/5

63

37

100

- 2/ 7

1357

4/4

5۹

41

100

1/۹

1362

5/4

55

45

100

4/1

1366

6/0

51

4۹

100

2/7

1372

6/5

50

50

100

1/3

(درصد)

نمودار شماره ( -)3افزایش متوسن بازده ریالی واحد آب کشاورزی در دوره بررسی به قیمت ثابت
سال 1372
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 -3عملکرد اقتصادی و مالی طرحهای بزرگ در ایران

در کشور ایران نیز نارساییهای طرحهااای باازرگ توسااعه منااابع آب ،همااواره مااورد توجااه
کارشناسان و مدیران دستااههای دولتاای بااوده اساات .تااأمین ناااقص اهااداف پیشبینیشااده،
ال از نظاار سا ح کشاات -بعااد از
بارزترین نشانه نارساییهای اقتصادی این طرحها اساات .مااث ً
گذشت دو دهه 70 -درصد از اهداف پیشبینیشده سدهای باازرگ تااأمین آب کشاااورزی
تأمین شده است (جدول شماره  .)4این عامل را عمدت ًا به اجرای ناقص شاابکههای آبیاااری و
پا ینبودن راندمان آبیاری منتسب میکنند .مدیریت مالی ایان طرحهااا نیااز دارای مشااکالت
اساسی به شرح زیر است:
 بیش از  70درصد از هزینههای ناهداری و بهرهبرداری طرحهای بزرگ صرف حقااوق ومزایای پرسنلی میشود و تأمین هزینااهها در حاادی نیساات کااه بتوانااد هزینااههای لیروباای و
آمادهسازی کانالهای آبیاری را به موقع تأمین نماید [.]3
 بیش از  35درصد ارزش ساارمایهگذاری تأسیسااات ماادرن تااأمین و توزیااع آب مسااتهلکشده است [.]1
 پیشبینی میشود که برای تأمین نیازهای سرمایهای طرحهای جدید منابع آبهای س حیدر  15سال آینااده بارای حفاظ شااراین موجاود (بااا توجااه بااه رشاد جمعیاات) براباار بااا کاال
سرمایهگذاری انجامشده در  40سال گذشته -یعنی حدود  16000میلیارد ریال  -باشد [.]1
مشکالت در تأمین هزینههای ناهداری و بهرهبرداری و حفظ ساختار صحیح این هزینهها به
منظااور جلااوگیری از اسااتهالک پاایشرس و تااأمین هزیناههای تاارمیم ،بهسااازی و نوساازی
تأسیسات موجود ،طلیعهدار مسا ل مالی بزرگتری در آاینده است .زیرا بااه نظاار میرسااد کااه
این مسا ل با گسترش نیازهای جدید و رقابتها در استفاده از منابع محدود ،گسترش خواهد
یافت.
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نمودار شماره ( :)4ارزشافزوده بخش کشاورزی (کل و زراعت) به قیمت ثابت سال 1361
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حل و فصل مسا ل دیرینه و رو به گسترش در این زمینه ،نیاز به سازماندهی مجاادد و تجدیااد
نظر در روندها و رویههای قبلی مدیریت منابع آب در س وح مختلااج و از جملااه در سا ح
مدیریت طرح خواهد داشت.
ارا ااه پیشاانهادهایی باارای اصااالح ساااختار بودجااه عمراناای بخااش آب نظیاار افاازایش سااهم
برنامااههای شاابکه آبیاااری و علیالخصااوص شاابکههای فرعاای و افاازایش سااهم طرحهااای
کوچک منابع آب و در مواردی توجه به طرحهای تکمیلی نظیر تقویت خاادمات اعتباااراتی
و بازاریابی و معرفی نهادههای جدید تولید کشاورزی ،شواهدی دیااار در مااورد تالشهااای
ذهنی برای رفع نقایص بهرهوری اقتصادی از طرحهای اجراشده میباشد [.]4
جدول شماره ( -)4درصد تأمین اهداف در چند طرح بزرگ تأمین آب کشاورزی ایران1

نام طرح

محل طرح

دوره احداث

س ح کشت خالص (هزار هکتار)

سد مخزنی

هدف

فعلی

درصد

دز

جنوب ربی

1336-41

105

67

64

سفیدرود

(خوزستان)

1336-40

240

200

83

ارس

شمال (گیالن)

1346-4۹

۹0

48

53

شمال ربی
(آذربایجان)
جمع

-

435

-

315

72

اخیر ًا در تالش برای اقتصادیتر کردن طرحهای بزرگ و رفع مشکالت مالی آنها ،موضااوع
مشارکت مالی گروههای ذینفع ،واگااذاری وظااایج ناهااداری و بهرهباارداری از شاابکههای
آبیاری به کشاااورزان و گاارایش بااه اسااتفاده از عاماال نرخگااذاری باارای ماادیریت تقاضااا و
افزایش راندمان آبیاری در س ح مزرعه ،مورد توجه مدیریت ملی آب قرار گرفته است [.]2
 -1شایان توجه است که سنجش دقیاق تاأمین اهاداف اقتصاادی بایاد بار اسااس تفااوت ارزش اقتصاادی اراضای
کشاورزی تحت پوشش ،با و بدون اجرای طرح ،با توجه به عامل زمان و هزینههای سارمایهگذاری و جااری طارح
باشد که اطالعات آن در دسترس نبوده و تأمین این اطالعات نیاز به م العات گسترده مستقل دیاری دارد.
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مع هذا ،ترتیبات نهادی در این زمینه کماکان به صورت تعریجنشده و مبهم باقیمانده اساات.
از ایان رو انجااام بررساایهای مسااتند باارای تحلیاال و ریشااهیابیعلل نارساااییهای اقتصااادی
طرحهای بزرگ توسعه منابع آب ،میتواند موجب تشخیص بهتر و روشاانتر ضارورتهای
درونی باشد واین امر م م ن ًا تنها راه تهیه برنامااه عماال متناسااب بااا گرایشهااا و رهیافتهااای
اصلی بینالمللی خواهد بود.
 -4ارتباط عملکرد مالی و اقتصادی بخش آب

در اینجا ،عملکرد مالی و اقتصادی بخش آب به طور همراه و همزمااان جمعبناادی میشااود.
چنان که اشاره شد ،عملکرد اقتصادی این سرمایهگذاریها به طور تفصیلی مااورد بررساای و
1

ارزیابی قرار نارفته است ،اما شواهد نشان میدهد که بازده آنها در سا ح نااازلی قاارار دارد.

ضمن آنکه مبلغ نااچیز دریااافتی بااه عنااوان آببهااا و روش اعمااال ناارخ ،2موجااب مصاارف
بیرویه آب تأمینشده گردیده که پیامدهای زیانبار اقتصادی (بازده کم سرمایهگذاریهای
سناین) و زیستمحی ی (زهدارشدن اراضی ،شور و قلیاییشدن خاک )...،بااه همااراه داشااته
است .به عالوه انتخاب ،برنامهریزی و اجرای طرحهای بزرگ ملی عمدت ًا بااا نااواقص همااراه
است .3محور اصلی این نواقص ،اجرای ناقص شبکههای فرعی آبیاری و زهکشی میباشااد.4

 -1نشانه آشکار و بارز این امر ،پا ینبودن راندمان آبیاری است .در حالی کاه در توجیاه طرحهاای توساعه مناابع آب باا
فرض راندمان آبیاری بیش از  50درصد ،طرح در آستانه توجیهپذیری یا توجیهپذیری نسبت ًا مناسب قرار میگیارد ،تقلیال
این راندمان به حد  20تا  30درصد ،یعنای کااهش سا ح کشات باه میازان  40تاا  60درصاد .ایان میازان کااهش حتای
طرحهای با توجیه مناسب را توجیهناپذیر میکند.
 -2آببهای دریافتی در حد قوانین و نظام اعمال نارخ موجاود در مناسابترین شاکل خاود میتواناد صارف ًا هزیناههای
ناهداری و بهرهبرداری از تأسیسات را تأمین نماید.
 -3طرحهای تهیهشاده یاک و دو معماو ًل باه روش یکنواخات ارزیاابی و مقایساه و انتخااب نمیشاود تاا از انتخااب و
اولویتدادن به طرحهای با بازده اقتصادی بالتر ،توافق و اطمینان جمعی به وجود آید.
 -4در حال حاضر ،کانالهای اصلی در س ح  0/۹میلیون هکتار ،در حاالی کاه کانالهاای  3و  4در سا ح  0/5میلیاون
هکتار آماده شده است .هدف طرحهای اجراشده در طول بیش از  30سال ،اجرای کامال شابکه آبیااری و زهکشای در
س ح  1/5میلیون هکتار بوده است.
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این امر نیز به نوبه خود به مصرف بیرویه و تأثیرات منفی بر محینزیساات و افاازایش تلفااات
آب دامن زده است .محاادودیت بودجااه تخصاایصیافته و نحااوه هزینااهکردن آن باارای رفااع
نواقص طرحهای بزرگ ،1از جمله دلیل کندی اقدامات تکمیلی به شمار میرونااد .تکمیال
ب ی و کند نواقص طرحها ،با طولنیشدن زمان اتمام اجزای تکمیلشده نیاز همااراه اساات.
یعنی صرف نظر از تأخیر در تکمیل شبکههای آبیاری و زهکشی (که از طریق آن ،راناادمان
انتقال آب به حد برنامهریزیشده خواهد رسااید) تااأخیر در اتمااام پروژههااای نیمااهتمام (ساد
مخزنی) 2نیز بر راندمان اقتصادی و مالی طرحها وتنزل عملکردها مؤثر بااوده اساات .یکاای از
دلیل این رویداد ،عدم توازن سیاسااتهای مااالی یعناای نامتناسااببودن نارخ شااروع اجاارای
طرحها با بودجه تخصیصیافته است.
ساختار هزینههای ناهداری و بهرهبرداری طرحهای بزرگ ،به نحوی است که ایان هزینااهها
عمدت ًا صرف حقوق و مزایای پرسنل مربوط میشود .به طوری که بودجه باقیمانااده ،تاارمیم،
تعمیر و ناهداری و جلوگیری از استهالک بیرویه را کفایت نمیکنااد .اسااتهالک باایش از
حد و زودرس ،نیازهای سرمایهگذاری جهت بهسااازی و جااایازینی طرحهااا را بااه صااورت
عاجلتر و پیش از هناام م رح میسازد.
موضوع استهالک ساارمایهگذاریها (تأسیسااات) در طرحهااای باازرگ ملاای موضااوع قاباال
تأملی است که به نظر میرسد عوامل ریشهای متعددی بر آن اثر میگذارد .تأخیر در اجاارای
طرحهای آبخیاازداری 3و طولنیشاادن دوره اجاارا و ناهااداری نامناسااب تأسیسااات قباال از

 -1ترکیب بودجه فصل آب در برنامههای مختلج نشانهنده آن است که بیشترین سهم بودجه این فصل ( 32درصد) باه
تأمین آب اختصاص یافته و این امر بودجه شبکههای آبیاری و زهکشی را تحت تأثیر قرار داده است (سهم این برنامه باه
طور متوسن  25درصد بوده است) .ضمن آنکه طرحهای استانی نیز عمدت ًا مربوط به تأمین آب هستند.

 -2به عنوان مثال ،احداث سد جیرفت  18سال ( ،)1354-72سد ساوه  11ساال ( ،)1362-73پیشاین  15ساال (-71
 ،)1356وحدت  10سال ( )1352-62و میناب  ۹سال ( )1353-62به طاول انجامیاده اسات ،در حاالی کاه متوسان
دوره احداث پیشبینیشده این سدها حدود  5سال بوده است.
 -3این موضوع در بند ( )1خنمشیهای اساسی بخش آب در برنامه دوم مورد توجه قرار گرفته است.
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شروع بهرهبرداری 1از دیار دلیل مؤثر بر تشدید نرخ استهالک سرمایهگذاریهای باازرگ
ملی هستند که باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

فهرست منابع و مآخذ:

 -1دفتر برنامهریزی آب ،وزارت نیرو« .1374 ،مدیریت اقتصااادی آب» ،شاارکت مهندسااین
مشاور جاماب.
 -2شورای اقتصاد« .1372 ،خنمشیهای اساسی بخش آب طی برنامه دوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنای جمهوری اسالمی ایران».
 -3طرح استاندارد صنعت آب کشور« .1372 ،هزینههای ناهداری و بهرهبرداری شبکههای
آبیاری کشور» ،نشریه  - 81ن.
 -4مبشری ،فریدون« .135۹ ،تاریخچه برنامهریزی برای توسعه بهرهباارداری از منااابع آب در
ایران» ،مدیریت منابع آب ،سازمان برنامه و بودجه.
5-UN-FAO, 1990: “An International Action Program on Water and
Sustainable Agricultural Development”, A Strategy for the Implementation
of the Mar del Plata Action Plan for the 1990s.

 -1نمونه بارز آن ،شبکه ورامین و گرمسار میباشد که قبل از بهرهبرداری ،در حال به زیر خاکرفتن است.
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مروری بر
نوشتتر حاض تتشاکوتتیااتتوزارا ا ت ح ا270اصاتفح اه یا ست ا
اتتهاکت ا ات اوانا ا«ش ست راتایینتتنشانبتتیارشا حاحشتتهاتایوست ها
قرصتت یاارتتواح ا»اکتتهاستتف ح ا رتت اشاکشن متت اهح یارشات حتا
ننتتشت حا ستتف هم ا1374ایوستتشاشتتشا امی هستتنشامرتت تاحا
ج مت شایینتتهاتایتتهت شاشتته ا ست شا تتشا ت ح اا حا تاکوتتیا
ستت م نه اراشتته ا ستت اشاکوتتیا تاا تاتشا تت ح اکتتهایو تتن ا
مفتت نواتازتت حزوشایح ن تترا درصتت ا ح اااتتها حانتتودادتتو ا
شت هاکستتن حاق کت اایاأمت ااک شت اها،ازتتونا کنت تامشکتتوآاکتتها«رشاتا
ر تت اهشا
را،ایح نتت اتاج اک تتهیاقتتش احام ا
یوستت ه»اح امتتوح اکشحستت ا
کوتتیا تگا ت ح اننت ااکتتهامتته ش ارشاتایوست ها قرصت یا حا
تتش نادش درت اها ست اشانوشتتر حاض تتشا صت ازیت ح اگا ت ح ااکت ا
و نا ا«مشتحیاکشا اتتش ایوست هام ت ک ارشا حا تتش ان»اکت اهاشت احا
یا
رر هاشانوشتتر حاض تتشاکتتش یایو تتن است اتاا ح ت یاکشن مت اهح ا
ما
ر یا
شا)اتاا ستتر ا
یاکورتتراا(ا ش یتتشا ااطش اح ت یار ا
رااتا قرصت ا
مت ا
رارنا حا تتدا تح اضتتهت ًا30استت اهاا()1340-1372اکتتها
صتاتا ا
نگ اح ا حرم اهاش ا
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