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  مقاله پژوهشی
  

  )ورکش شرق جنوب يمعدن عيصنا :يمورد ةمطالع( ايدر آب انتقال و ييزدا نمک ياقتصاد يبررس
 

  ٢ينظر محمدرضا و ∗١نيدو برزگر يمجتب
  

  دهيچک
  

 يبردار بهره حال، نيا با ؛است آب منابع کمبود جبران يبرا يدبخشيام ةنيگز ،ايدر آب يساز نيريش روش به آب نيتأم ،امروزه
 نيا به آب ةعرض فرصت نهيهز ،نيبنابرا ؛است زيبرانگ چالش ،يمال و ياقتصاد دگاهيد از اد،يز يها نهيهز علت به منابع نيا از

 ابزار کي عنوان به ده،يفا به نهيهز ليتحل از استفاده با پژوهش، نيا در .شود يسبرر دقت به ديبا آن از حاصل منافع با روش
 ازين مورد آب نيتأم يبرا که ،فارس جيخل آب انتقال و يسازنيريش طرح يمال و ياقتصاد خالص منافع ،يريگ ميتصم شتبانيپ

 براساس پروژه توسط آب ةعرض ناخالص منافع منظور، نيا به شد. يبررس اجراست، حال در رانيا شرق جنوب يمعدن عيصنا
 و يبرداربهره ،يگذارهيسرما يهانهيهز مقابل در و برآورد کننده،مصرف عيصنا در )ياقتصاد (ارزش آن يينها ديتول ارزش
 داد نشان طرح خالص حال ارزش مقدار از حاصل جينتا شد. يابيارز آب انتقال و يساز نيريش يعني طرح، جزء دو هر ينگهدار
 نکهيا بر عالوه ،فارس جيخل از آب انتقال و يساز نيريش با کشور شرق جنوب يمعدن عيصنا يبرا آب نيتأم از حاصل منافع

 ةسال ٣٠ ةدور طول در کند، يم جبران را پول فرصت نهيهز و ينگهدار و يبردار بهره يها نهيهز ،يگذار هيسرما يها نهيهز يةکل
 ٣/٢٢ ،طرح يداخل بازده نرخ ،است يگفتن .ديافزا يم جامعه ياقتصاد رفاه به الير ارديليم ٢/٥٩١٢٧ ،وعجمدرم ،يبردار بهره

 انتقال و يساز نيريش طرح ياجرا ،نيبنابرا ؛است تر بزرگ )٠٧/٠( هيپا ليتنز نرخ از ،يدار يمعن طور به که آمد دست هب درصد
 بآ ةعرض از يناش ياقتصاد منافع .دارد ياقتصاد هيتوج ،کشور يمعدن عيصنا يبرا الزم آب نيتأم يبرا فارس جيخل آب
 و دهد يم پوشش را آب انتقال و يساز نيريش اديز يها نهيهز ،يمعدن عيصنا ازين نيتأم يبرا ايدر آب يساز نيريش صورت به

 يبرا يکاف يمال يها زهيانگ وجود ةدهند نشان زين طرح يمال يداريپا .کند يم ريپذ هيتوج يمل اقتصاد دگاهيد از را آن ياجرا
  .است يمعدن و يصنعت يکاربر با ايدر آب انتقال و يساز نيريش يها طرح يگذار هيسرما يها طرح به يخصوص بخش ورود

  
  .يمعدن عيصنا ا،يدر آب يساز نيريش هزينه، به منفعت تحليل، ايران :يديکل يها واژه

  
. مجله آب دريا (مطالعة موردي: صنايع معدني جنوب شرق کشور) زدايي و انتقال بررسي اقتصادي نمک. ۱۴۰۰. برزگر دوين م. و نظري م. ر ارجاع:

 .۱۱۵-۱۰۱: ۴۲پژوهش آب ايران. 
 

 

                                                
  .رانيتهران، ا نور، اميپ دانشگاه, دانشکده کشاورزی, )يکشاورز(اقتصاد  يکشاورز گروه یمرب - ١
  .علوم محيطي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران ةپژوهشکدر استاديا - ٢
  M_barzegar@pnu.ac.irنويسنده مسئول:  *

  ٠١/٠٢/١٤٠٠تاريخ پذيرش:                                       ٠١/٠٩/١٣٩٩تاريخ دريافت: 

 

mailto:M_barzegar@pnu.ac.ir


 زدايي و انتقال آب دريا (مطالعة موردي: صنايع معدني جنوب شرق کشور) بررسي اقتصادي نمک                                                        ١٠٢

  مقدمه
 يها تيفعال شيافزا و تيجمع رشد علت به آب يبرا تقاضا

 مياقل رييتغ است. شيافزا حال در روز روزبه ،ياقتصاد
 و عرضه طرف دو هر بر اثرگذار و بالقوه يديتهد عنوان به

 و منابع نيب تعادل خوردن هم بر موجب آب، يتقاضا
 خشک مهين و خشک يکشورها در ژهيو هب ،آب مصارف
 نيا ةجينت ).۲۰۱۲ ،همکاران و آبازا( است شده جهان

 ،آب يتقاضا و عرضه شکاف افزونزرو شيافزا د،رون
 يها ستمياکوس يداريناپا و ياجتماع يها تعارض شيافزا
 در آب منابع زانير برنامه .است ستيز  طيمح و يآب
 که اند دهيرس مشترک درک نيا به جهان نقاط از ياريبس

 و عرضه نيب شکاف ،ييتنها به گريد ،متعارف آب منابع
 هيتک ،آب منابع يزير برنامه بر ديبا و کند ينم پر را تقاضا
 آب منابع ةتوسع از يمختلف يها نهيگز ،آن در که کرد

 آب منابع از استفاده ،انيم نيا در باشد. داشته وجود
 فيتخف يبرا دبخشينو يا نهيگز عنوان به نامتعارف
 ،يجهان سطح در جيرا آب منابع بر يفيک و يکم يفشارها

 آب منابع ).۲۰۱۰ ،همکاران و برنات( دارد يا ژهيو تياهم
 پساب و شور لب آب ا،يدر آب شامل هعمد طور به ،نامتعارف

 در که است يکشاورز و صنعت شرب، مصارف از حاصل
 دارد يا ژهيو تياهم ،ايدر آب يساز نيريش ان،يم نيا
 است ممکن امر نيا علت .)۲۰۱۰ همکاران، و برنات(

 آب مياقل رييتغ از يريپذناريتأث و منبع يارزان و يفراوان
 از درصد ٦٢ از ترشيب يةاول منبع .باشد )۲۰۱۱ لن،ين( ايدر
 آب ا،يدن در ييزدا نمک روش به دشدهيتول آب کل
 ريسا و ١شور لب آب منابع از کي هر سهم و ستاهايدر

 ,GWI, Desaldata( است درصد ١٩ حدود ،منابع
IDA, 2008).( شامل يساز نيريش با آب يجهان ديتول) 

 ۴۸ حدود ،۲۰۰۶ سال در که -شور) لب آب و ايدر آب
 ۶۵ حدود به ۲۰۰۸ سال در -بود روز در مترمکعب ونيليم
 نشان ها ينيب شيپ است. دهيرس روز در مترمکعب ونيليم
 ۲۰۱۶ سال تا ايدر آب يساز نيريش يبرا تقاضا دهد يم
 از يبانيپشت و تيحما يبرا مطمئن يا نهيگز عنوان به

 مناطق در يماعاجت يداريپا و ثبات و ياقتصاد ةتوسع
 سه حدود ،۲۰۰۹ سال به نسبت جهان يساحل و خشک

 رسد يم دالر ونيليب ۳۰ به آن يجهان بازار و ودش يم برابر
 متعلق بازارها نيا ارزش از يا عمده بخش ).۲۰۱۱ لن،ين(
 خشک مهين و خشک مناطق در اي که است ييکشورها به

                                                
1 Brackish water 

 و فارس جيخل ةحوز ي(کشورها اند قرارگرفته جهان
 با ياقتصاد يها تيفعال و تيجمع رشد علت به اي ا)ياسترال

 هستند روبرو ن)يچ و کايامر ،مثال ي(برا آب منابع يابيکم
  ).۲۰۱۱ لن،ين(

 کنواختيريغ عيتوز و سدستردر آب تيمحدود ،رانيا در
 را کشور مناطق از ياريبس در الزم آب نيتأم ،کشور در آن

 تيريمد يها چالش ابعاد بر روز روزبه و است کرده مشکل
 همکاران، و يني(حس شود يم افزوده کشور آب منابع
 يها سال در ياپيپ يها يخشکسال بروز ن،يهمچن ).۱۳۹۶

 هکرد روبرو يدتريشد بحران با را آب به يدسترس ،رياخ
 مصارف يبرا مطمئن و دسترس در آب نيتأم ،امروزه است.

 ينيب شيپ .است دولت مهم يها چالش از يکي ،مختلف
 يها برداشت ت،يجمع شيافزا روند به توجه با شود يم
 ةسران مقدار م،ياقل رييتغ ةديپد وقوع و آب منابع از هيرو يب

 به سال در مترمکعب ۱۷۰۰ از رانيا آب منابع يموجود
 به موضوع نيا که برسد ۱۴۰۰ سال در مترمکعب ۱۳۰۰

 رو،ين تر(وزا است يآب تنش ةمرحل به کشور ورود يعنام
 يها يريگ جهت يتازگ به ،ها تيمحدود نيا رويپ ).۱۳۹۲
 کاراتر يبردار بهره به کشور آب منابع تيريمد ةردربا دولت

 يها روش ريسا از يريگ بهره و آب منابع از موزون و
 ايدر آب يساز نيريش پساب، ي(بازچرخان آب استحصال

 در نظام يکل يها استيس در است. شده ليمتما و...)
 ،ياقتصاد ةتوسع پنجم و چهارم يها برنامه و آب بخش

 از استفاده بر رانيا ياسالم يهورمج يفرهنگ و ياجتماع
 و استحصال فنون و دانش يارتقا و رمتعارفيغ يها آب
  است. شده ديکأت آن از يبردار بهره

 نونکتا هک ،شورک دسترس قابل نامتعارف آب منابع از يکي
 و فارس جيخل شور آب منابع ،است نشده الزم توجه آن به
 از ييزدا نمک ،رانيا در حاضر حال در است. عمان يايدر
 يبرا عمده صورت هب يمحدود سطح در شور منابع نيا

 ونيليم ۱۰۰ از مترک زانيم به يشهر شرب آب مصارف
 ريس است. يبردار بهره دست در سال در مترمکعب
 نيتأم يها نهيهز شيافزا مانند ،ياورفنّ - ياقتصاد تحوالت

 آب مصرف يور بهره شيافزا ،يداخل متعارف منابع از آب
 و توسعه و يورافنّ ةتوسع قيطراز يصنعت مصارف در

 در را آب منابع نيا از استفاده ،ييزدا نمک يها روش بهبود
 دهکر يضرور هکبل و ريپذ امکان ،يتر گسترده اريبس سطح
  است.
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 يبرا موجود يها يفنّاور به توجه با ايدر آب يساز نيريش
 بر غلبه يبرا يفن امکان يدارا  يا نهيگز عنوان به هيتصف
 کاهش روند وجود با يول ؛است مطرح آب منابع يابيکم
 )،۲۰۰۹ همکاران، و هوانگ ؛۲۰۰۷ (ادهام، آن يها نهيهز

 آب منابع به نسبت روش نيا به آب نيتأم ةنيهز هنوز
 ةعرض ةنيهز متوسط که يحال در .است ترشيب اريبس ،جيرا

 مترمکعب بر دالر ۲/۰ حدود ،يجهان سطح در متعارف آب
 تا ۵/۰ نيب ةدامن در ايدر آب يساز نيريش ةنيهز است،

 ،امر نيا ).۲۰۱۲ آبازا،( است ريمتغ ،مترمکعب بر دالر ۸/۰
 در ژهيو هب ،ها کن نيريش آب از داريپا يبردار بهره و يانداز راه

 با را يا بودجه و يمال يها تيمحدود يدارا يکشورها
 نهيهز ديبا ،نيبنابرا ؛دکن يم روبرو ياقتصاد يها چالش
 منافع با ايدر آب يساز نيريش روش به آب ةعرض فرصت
  .شود يبررس دقت به ،آن از حاصل

 و ياقتصاد يسنج امکان پژوهش، نيا هدف اساس، نيا رب
 عنوان به فارس جيخل آب انتقال و يساز نيريش طرح يمال

 يشمال سواحل در اکنون هم که است يمورد يا نمونه
 از حاصل ةشد نيريش آب .ستاجرا حال در فارس جيخل
 را رانيا شرق جنوب يمعدن عيصنا يآب ازين ،طرح نيا

 ۷۵۰ تا ۳۵۰( يطوالن باًيتقر يا فاصله در که کند يم نيتأم
  .است  گرفته قرار فارس جيخل سواحل از لومتر)يک
 
 پژوهش ةنيشيپ

 ياقتصاد يها جنبه ،شده انجام يها پژوهش شتريب در
 ياقتصاد يها نهيهز ةمحاسب با فقط ايدر آب يساز نيريش
 ةنيهز ةسيمقا و )ينگهدار و يبردار بهره و يگذار هيسرما(

 و سياني(کاراگ يساز نيريش مختلف يها يفنّاور
 و برنات ؛۲۰۰۷ غفور، و يدير ؛۲۰۰۸ سولداتوس،
 اي )۲۰۰۷ همکاران، و تزمنيفر ؛۲۰۱۰ همکاران،

 ر،يديا ؛۲۰۰۸ هوپنر، و (الترمن يطيمح ستيز يها نهيهز
 ،يبنزارت و سانين ؛۲۰۰۷ همکاران، و النکب ،۲۰۰۹
 نيا يها يبررس که ييجا تا .است شده يبررس )۲۰۰۸

 در که دارد وجود يا مطالعه مترک ،دهد يم نشان پژوهش
 ايدر آب يساز نيريش از حاصل منافع يساز يکم به آن
 با آن ةسيمقا و برداران بهره از يگروه اي جامعه يبرا
 شده توجه آن انتقال ةنيهز و آب يساز نيريش يها نهيهز

 ؛دشو يم احداث احلوس در معموالً ها کن نيريش آب باشد.
 اريبس فواصل در است ممکن آب مصرف نقاط که يحال در

 نيا در ؛باشد شده واقع يساز نيريش محل از دورتر

 باشد اديز آنقدر است ممکن آب انتقال يها نهيهز ،صورت
 شود يم مطرح که يشپرس د.کن ناممکن را طرح ياجرا که

 طرح نيا از حاصل يمال و ياقتصاد منافع ايآ که است نيا
 ،يساز نيريش يها نهيهز بر افزون که ستا يا اندازه به
 و يبردار بهره و احداث ياقتصاد و يمال يها نهيهز

 به پاسخ دهد؟ پوشش زين را آب انتقال خطوط از ينگهدار
 و ها نهيهز از يجامع ليتحل دادن انجام ازمندين ،پرسش نيا

 ياجزا ةهم که يا گونه هب ؛است طرح از حاصل منافع
 مصرف يها محل به آب انتقال و يساز نيريش از اعم نهيهز
 يها پژوهش ،حاضر ةمطالع چارچوب در .رديدربربگ را
 ،يمطالعات در اما ؛است نشده انجام خارج و داخل در ياديز

 به که است شده يبررس آب يساز نيريش ياقتصاد آثار
  .شود يم اشاره آنها از يبرخ

 ،يا مقاله در )۱۳۹۰( همکاران و يديعبدالمج
 معکوس اسمز روش به را خزر يايدر آب يساز نيريش

 متيق ،مطالعه نيا جينتا براساس .کردند ياقتصاد يبررس
 دالر ۷۷/۰ ،نيريش آب مترمکعب کي ديتول ةشد تمام

  .شد برآورد
 فارس جيخل آب کردن نيريش ،)۱۳۹۵( همکاران و يصادق

 ياقتصاد ةسيمقا يليفس و نو يها يانرژ از استفاده با را
 در يليفس يها سوخت از استفاده داد نشان جينتا کردند.

 ،کن نيريش آب نديفرا يبرا ،يديخورش يانرژ با سهيمقا
 در )۲۰۱۶( لئو يليواکس زو ونگيک .ستين ياقتصاد
 نيچ در را ايدر آب يساز نيريش ياقتصاد آثار ،يا مطالعه

 که کردند يبررس ستاده - داده يفنّاور از استفاده با
 ا،يدر آب يساز نيريش ،مطالعه نيا جينتا براساس

 بيضر و است ۴۹/۲ ةنديفزا نرخ با يبزرگ يگذار هيسرما
  .است ۱۴/۱ ،آن يمتيق يتقاضا کشش

  
  مطالعه وردم طرح يمعرف
 يشرق جنوب بخش در پژوهش نيا در يبررس مورد طرح
 ،منطقه نيا در آب منابع کمبود است. شده واقع کشور

 آب منابع مطالعات جينتا است. رانيا مناطق ريسا از ترشيب
 آب منابع از برداشت ،حاضر حال در دهد يم نشان منطقه
 حداکثر به همحدود نيا در واقع يها استان در يسطح
 با منطقه يها آبخوان ةهم باًيتقر و دهيرس خود مقدار

  آمدهدر يبحران ةممنوع و ممنوعه صورت به ،يمنف النيب
 يغن ريذخا از يمهم بخش ،منطقه نيا حال، نيا با است؛
 خود در را مس و آهن سنگ معادن مانند کشور يمعدن
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 وجود ازمندين ،آن ةتوسع و يبردار بهره که است داده يجا
 رجانيس گهر گل آهن سنگ معادن .است آب اديز حجم

 معدن نيتر بزرگ( تن ونيليم ۱۰۲۰ دوحد يحجم با
 (از سرچشمه مس معادن و انه)يخاورم آهن سنگ

 معادن نيا از ييها نمونه منطقه) در مس معادن نيتر ميعظ
 ،يبردار بهره دست در معادن بر افزون ،منطقه نيا در است.
 يمعدن يفرآور عيصنا و معادن ميعظ يا توسعه يها طرح
 و گندله کنسانتره، آهن، سنگ يفرآور و دي(تول

 يبردار بهره و توسعه است. شدن انجام حال در )يفوالدساز
 ونيليم ۳۰۰ از ترشيب ةساالن نيتأم ازمندين ها طرح نيا از

 از يفيک و يمک لحاظ به آن نيتأم هک است آب مترمکعب
 در ،اساس نيا بر است. خارج ،منطقه آب منابع بضاعت

 گهر گل يصنعت و يمعدن يها شرکت مشترک، ياقدام
 يمعدن يصنعت شرکت و رانيا مس يمل تکشر رجان،يس

 حال در ساتيتأس ازين مورد بآ نيتأم چادرملو،
 طرح ياجرا با را خود يا توسعه يها طرح و يبردار بهره
 مترمکعب ونيليم ۱۱۰ حدود عيتوز و انتقال ،ييزدا نمک
 قرار ارک دستور در فارس جيخل آب منابع از سال در آب
 و نيتأم شرکت« ،منظور نيا يبرا ها شرکت نيا .اند داده

 طرح نيا تا اند دهکر سيتأس را »فارس جيخل آب انتقال
 ازين به توجه با کند. يراهبر و تيريمد را يمل بزرگ
 يبرا آب مترمکعب ونيليم ۳۰۰ از ترشيب به ساالنه
 طرح، نيا اول فاز در مذکور، عيصنا يا توسعه يها برنامه

 آب مترمکعب ونيليم ۱۱۰ حدود ساالنه انتقال و نيتأم
 يواحدها ،بيترت نيبد و رديگ يم قرار کار دستور در

 يمعدن عيصنا به آب پمپاژ و انتقال ةسامان و ييزدا نمک
 آب .دشو يم ساخته و يطراح ،تيظرف نيا براساس هدف
 ساحل در فارس جيخل شور آب از يريآبگ از پس الزم
 به يريمس در آن، يساز نيريش و بندرعباس شهر يغرب

 منتقل مصرف يها محل به لومتريک ۷۵۰ حدود طول
  .شود يم
 

 پژوهش يشناس روش
 يچارچوب عنوان به رفاه يةنظر بر يمبتن ياقتصاد ليتحل
 يها طرح ياجرا و انتخاب در يريگ ميتصم يبرا

 و روليب( است شده رفتهيپذ گسترده طور به يگذار هيسرما
 بر طرح يکل اثر ،ياقتصاد يابيارز در ).۲۰۰۶ همکاران،

 منافع ةسيمقا و برآورد با جامعه کل ياقتصاد رفاه بهبود
 بانک( شود يم يريگ اندازه زمان طول در طرح يجمع

 از ترشيب ،طرح ياقتصاد منافع اگر ).۱۹۹۹ ،١ايآس ةتوسع
 يبرا جادشدهيا مصرف ارزش يعني باشد، آن يها نهيهز

 که است يمنابع ارزش از ترشيب ،طرح ياجرا اثر در جامعه
 است. شده يقربان طرح نيا يبرا کاربردها ريسا سمت از

 ،ييارهايمع ةمحاسب با معموالً طرح ياقتصاد ليتحل
 به منفعت نسبت )،NPV( خالص حال ارزش ازجمله

  .شود يم انجام )IRR( يداخل بازده نرخ و )BCR( نهيهز
 ةمرحل دو ملشا ،طرح کي ياقتصاد يابيارز ،يکل طور به

 يها نهيهز و منافع يگذار ارزش و ييشناسا - ١ ياساس
 و منافع يليتنز انيجر ةمحاسب - ٢ و طرح ياقتصاد

 يها شاخص ةمحاسب و طرح ياجرا ياقتصاد يها نهيهز
 به ها دهيفا نسبت ،٢)EIRR( ياقتصاد يداخل بازده نرخ
C( ياقتصاد يها نهيهز

B(منافع خالص حال ارزش و ٣ 
 از کي هر يشناس روش .است ٤)ENPV( ياقتصاد
 و يساز نيريش طرح ياقتصاد يابيارز يبرا مذکور مراحل
 رانيا شرق جنوب عيصنا به فارس جيخل آب انتقال

 ست.ا آمده ادامهدر
  

 طرح يها نهيهز و منافع يساز يکم و ييشناسا
  آب انتقال و يساز نيريش

  طرح منافع
 مولد طرح ،فارس جيخل آب انتقال و يساز نيريش طرح
 را آب مترمکعب ونيليم ١١٠ ،ساالنه که است ٥يميمستق

 يبرا و کند يم نيريش فارس جيخل يشمال سواحل در
 شرق جنوب يمعدن عيصنا ةتوسع يها طرح يآب ازين نيتأم

 ؛است ٦ندهيفزا طرح ديتول ،نيبنابرا ؛دده يم انتقال رانيا
 توسعه ديجد يازهاين نيتأم يبرا را آب ةعرض رايز
 متيق يمبنا بر ندهيفزا اتديتول يا هيسا متيق .دهد يم

 نييتع کنندگان استفاده يبرا پرداخت به ليتما اي تقاضا
 ديتول نديفرا در آب ).۱۹۹۹ ا،يآس ةتوسع (بانک شود يم

 و شود يم استفاده يا واسطه ةنهاد عنوان به يمعدن عيصنا
 و يينها يکاال يبرا تقاضا از آن ياقتصاد ارزش و تقاضا
 ياقتصاد ارزش گر،يد انيب به ؛شود يم مشتق ديتول تابع
 ديتول ارزش با برابر آب مترمکعب هر پرداخت) به لي(تما

                                                
1- Asian development bank 
2- Economic Internal Rat of Return (EIRR) 
3- Economic Benefits-Cost Ratio 
4- Economic Net Present Value (ENPV) 
5- Directly productive 
6- Incremental 
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 ياضاف مصرف واحد هر يازا به که است )VMP( ١يينها
 ساختار ).٢٠٠٩ همکاران، و (هارو شود يم حاصل آن

 وجود علت به صنعت بخش در آب ياقتصاد ارزش و تقاضا
 تيفي(ک بخش نيا در يمصرف آب ةردربا ها يژگيو يبرخ
 ؛است شدهي بررس کمتر آب) افتيباز ه،يتصف ،يمصرف آب
 مختلفي ها روش با مطالعاتي برخ در حال، نيا با

 و نهمان ؛١٩٩٩ الل، و (وانگ ديتول تابعي اقتصادسنج
 ت،ياسم و هالوورسن( ديمقة نيهز تابع )،٢٠١٣ النگ،يد

 ،يرنزت و داپونت ؛۱۹۹۲ ،۱۹۸۸ ،يرنزت ؛۱۹۸۶ و ۱۹۸۴
 ،)۲۰۰۴ داپونت، وي رنزت ؛۲۰۰۳ نوواد،ير و فرس ؛۲۰۰۱
 ةمحاسب با اي )١٩٨٦ بونز،يگ( ياضيري زير برنامهي الگوها
 ،)۱۹۹۷ ،يمؤد( intake آب مقدار به ديتول ارزش نسبت
  .اند کرده برآورد صنعت بخش در را آب ياقتصاد ارزش

 به يمعدن عيصنا در آب ياقتصاد ارزش ،پژوهش نيا در
 الل و وانگ که است شده برآورد يينها ديتول روش

 توسعه را آن )٢٠١٣( النگيد و نهمان و )٢٠٠٢ ،١٩٩٩(
 (بر يصنعت يها تيفعال از يطبقات ،منظور نيا يبرا ؛دادند
 مشخص )ياقتصاد يها تيفعال يبند طبقه ستميس يمبنا
 در نظر مد يها تيفعال با را يهمخوان نيشتريب که شد

 يديتول آب ةکنند مصرف يمعدن عيصنا ةتوسع يها طرح
 آهن ياساس عيصنا از گروه دو اساس، نيا بر ؛داشت طرح

 ISIC يکدها با بيترت به ،مس ياساس محصوالت و فوالد و
 است. شده برآورد آنها ديتول تابع و انتخاب ۲۷۲۱ و ۲۷۱۰

 مقدار شامل ،ديتول تابع برآورد يبرا استفاده مورد يها داده
 مواد ،)E( يانرژ ،)L( کار يروين ديتول يها نهاده مصرف

 ناخالص ارزش و )W( يمصرف آب ،)K( هيسرما ،)M( هياول
 ساله هر ،)۱۳۹۲( رانيا آمار مرکز .است )Y( ديتول

 ناخالص ارزش و ها نهاده مصرف زانيم به مربوط يها داده
 در را شتريب و کارکن نفر ۱۰ يصنعت يها کارگاه ديتول

 منتشر ISIC يکدها حسببر )ياستان( شده يجمع سطح
 روش از ،ها داده کوتاه يزمان ةدور طول به توجه با .کند يم

 ،آن در که است شده استفاده پانل يها داده ياقتصادسنج
 ديتول تابع .اند شده گرفته نظر در مقاطع عنوان به ها استان
 يصنعت يها تيفعال گروه دو از کي هر يبرا دوم ةدرج
 ليذ صورت هب مس ياساس محصوالت و فوالد و آهن
  است: شده حيتصر

                                                
1- Value Marginal Product (VMP) 

)۱(  

   =   +     
       

+           
   +       

   
 
                

+       
   +     

 ةدهند نشان ،بيترت به k و i، t يها سياند ،آن در که
 ارزش itY .است مستقل ريمتغ و زمان ،)ها استان( مقاطع

 t، kitX سال در امi استان صنعت تيفعال ديتول ناخالص
 t زمان در امkد)يتول ةنهاد( مستقل ريمتغ ةدهند نشان

),,,,(امiاستان در WKMELk =، iD ريمتغ 
 ،امi استان به مربوط ثابت) (اثرات يموهوم

ikkkkk ϕγδβα ,,,,0  که ستالگو نامعلوم يهاريمتغ ′
 هک است ياخالل جمالت itv و شود زده نيتخم ديبا
 که يمادام .است  شده عيتوز گريدکي از مستقل طور به

 مستقل يرهايمتغ با اخالل ةجمل يهمبستگ عدم فرض
e ,Cov(x(0( الگو itkit  نيتخم باشد، ربرقرا )=
 يمعمول مربعات حداقل روش به را الگو يرهايمتغ
 توان يم بيناار طور  هب )LSDV( ٢يموهوم يرهايمتغ

 کي هر يبرا ديتول تابع بيضرا برآورد از پس کرد. برآورد
 از يريگ مشتق با صنعت ديتول در آب يينها ارزش ع،يصنا
( آب ةنهاد به نسبت آن

it

it
w

Y
∂

 ارزش .ديآ يم دست هب )∂

 يها نهاده ريمقاد متوسط در شده يابيارز آب يينها ديتول
 که دهد يم نشان را )ياقتصاد (ارزش يديتول ارزش د،يتول
 جاديا صنعت آن در آب شتريب ةعرض مترمکعب هر يازا به
 طرح از حاصل ةساالن ناخالص منافع کل .شود يم
 ضرب حاصل از فارس، جيخل آب انتقال و يساز نيريش

 عيصنا در آب يينها ديتول ارزش يوزن متوسط
 طرح توسط افتهي انتقال آب مقدار کل در آب ةکنند مصرف

  است. نظر مد عيصنا به
  
  طرح يها نهيهز
 ةسامان -۱ :دارد ياصل جزء ۲ ،طرح نيا ،يکل طور به
 ۳۴۵ تيظرف (با ييزدا نمک واحد و فارس جيخل از يريآبگ

                                                
2- Least square dummy variables 
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 يروجخ از آب انتقال ةسامان -۲ و روز) در تريل ونيليم
 هر ةنيهز ،نيبنابرا ؛مصرف نقاط تا ييزدا نمک واحد

 عي(صنا مصرف يها محل از کي هر در آب مترمکعب
 و يساز نيريش متوسط ةنيهز مجموع با برابر )يمعدن
 يفن يطراح نکهيا به توجه با است. آب انتقال ةنيهز

 تمام تاکنون طرح ييزدا نمک ساتيسأت و يريآبگ ةسامان
 و يگذار هيسرما يها نهيهز ياجزا برآورد ،است نشده
 ،نيبنابرا ؛نبود ريپذ امکان آن ينگهدار و يبردار بهره

 ةنيهز براساس طرح نيا يبرا ييزدا نمک ةنيهز متوسط
 در اجراشده مشابه يها طرح در آب يساز نيريش ةشد تمام
 ،ييزدا نمک ةنيهز است. شده برآورد فارس جيخل ةمنطق
 مورد خام آب يژگيو ازجمله ،مختلف عوامل از يتابع

 تيظرف دشده،يتول آب تيفيک ،)خوراک عنوان به( استفاده
 و نوع ،ييايجغراف و يمکان تيموقع واحد، يساز نيريش
بلنک و ( يانرژ به يدسترس و يانرژ مصرف زانيم

 با است. )٢٠٠٧، و ردی و غفور ٢٠٠٧، همکاران
 عوامل نيا از يبرخ در اندک يها تفاوت از يپوش چشم
 ،يانرژ مصرف زانيم نوع، خام، آب تيفيک ،مثال ي(برا

 ريسا با مطالعه مورد طرح نيب )يانرژ به يدسترس
 ةنيهز فارس، جيخل ةمنطق در اجراشده يها طرح
 يتابع عنوان به فارس جيخل ةمنطق در ايدر آب ييزدا نمک

 شده برآورد ٢ شکل صورت به ييزدا نمک واحد تيظرف از
  است.

  

  
  کن نيريش آب واحد تيظرف و ايدر آب از نيريش آب ديتول ةشد تمام متيق ةرابط - ٢ نمودار

  
 ونيليم ١١٠ ةساالن تيظرف به توجه با رابطه، نيا براساس
 جيخل آب انتقال و يساز نيريش طرح در آب يمترمکعب
 در آب يساز نيريش مترمکعب هر متوسط ةنيهز فارس،
 شده ينيب شيپ دالر ٥٢/٠ حدود ،ييزدا نمک واحد محل
 الير به کايمرا (دالر يا سابه ارز نرخ احتساب با است.

 هر متيق ،١٣٩٢ سال در الير ٣٠٠٠٠ معادل ران)يا
 ،انتقال خط به ليتحو ةآماد ةشد نيريش آب مترمکعب

  است. شده برآورد الير ۱۸۷۲۰ حدود
  
  انتقال خط يگذار هيسرما يها نهيهز
 محل از آب انتقال خط ازين مورد يگذار هيسرما يها نهيهز

 اتيعمل يها نهيهز شامل مصرف، نقاط تا ييزدا نمک واحد
 نيتأم و هيته س،يسرو ةجاد و انتقال خط ريمس ييبازگشا

 و انتقال خط يياجرا اتيعمل اتصاالت، و رآالتيش لوله،
 يها ستگاهيا يةابن و يساختمان اتيعمل وابسته، ساتيسأت

 و موتورها و ها پمپ زات،يتجه نيتأم ،ها مخزن و پمپاژ
 و يکيانکم يارهاک اتيعمل برق، و يکيانکم زاتيتجه ريسا
 پمپاژ، يها ستگاهيا يانداز هرا و شيآزما و نصب و يبرق
 و برق انتقال خطوط ياجرا اتيعمل و زاتيتجه نيتأم

 ياراض استمالک ةنيهز و يقو فشار يها پست احداث
 ۲۶۰۳۵ حدود ،طرح يگذار هيسرما يها نهيهز کل است.

 براساس که )۱جدول ( است شده برآورد ارديليم
 ساخت ةسال ۴ ةدور در طرح يياجرا ةبرنام يبند زمان
  .شود يم نهيهز )۱۳۹۶ تا ۱۳۹۳( طرح

  
  

y = -0,0019x + 0,862
R2 = 0,3043
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  انتقال خط ينگهدار و يبردار بهره يها نهيهز
 طول در ساله هر که است ييها نهيهز شامل بخش نيا

 و يبردار بهره ،يراهبر يراب طرح از يبردار بهره ةدور
 از حفاظت و پمپاژ يها ستگاهيا انتقال، خط از ينگهدار

 بخش سه به يجار يها نهيهز .شود يم انجام ساتيتأس
 يها نهيهز )،يبردار بهره( يمصرف يانرژ يها نهيهز ةعمد
 ميتقس قطعات ضيتعو و ديخر و ينگهدار و يراهبر

 يصنعت يها تيفعال يمصرف برق يانرژ ،رانيا در .شود يم
 اريبس که ،يا ارانهي يها متيق با و دولت ه،عمد طور به را

 برق .دکن يم عرضه است، آن ةشد تمام ةنيهز از ترکم
 يا نهاده ،فارس جيخل آب انتقال خط طرح در يمصرف

 براساس برق ياقتصاد متيق ،نيبنابرا ؛است ندهيرفزايغ

 شده وارد محاسبات در آن د)يتول ةني(هز ةعرض متيق
 ةنيهز ران،يا ياقتصاد ةتوسع چهارم ةبرنام قانون در است.

 ،۱۳۸۸ سال در برق ساعت لوواتيک هر ديتول ياقتصاد
 با آن يساز بهنگام و ليتعد با که بود الير ۸۳۲ حدود

 ران،يا يمرکز (بانک مسکن و برق آب، متيق شاخص
 حدود ،۱۳۹۲ سال يبرا برق يتصاداق متيق )،۱۳۹۲
 متيق است. شده برآورد ساعت لوواتيک بر الير ۱۴۰۰
 نييتع آن ةعرض متيق براساس کار يروين ياقتصاد

 ،ماهر کار يروين يبرا ).۱۹۹۹ ا،يآس ةتوسع (بانک شود يم
 کم توسعه حال در يکشورها در آنها ةعرض معموالً که

 آن ياقتصاد متيق با متناظر ،آن يبازار متيق است،
است. شده داده نشان ١جدول  در که گونههمان است؛

  
  آن ينگهدار و يبردار بهره و يگذار هيسرما يها نهيهز و طرح مشخصات -۱ جدول

      ۱ فاز  ۲ فاز  ۳ فاز  انتقال خط کل
  )لومتري(ک انتقال خط طول  ۲۸۰  ۱۳۵  ۳۴۰  ۷۵۵

  يفن مشخصات
  پمپاژ ستگاهيا تعداد  ۷  ۴  ۲  ۱۳
  )MCM( سال در يانتقال آب مقدار  ۱۱۰  ۷۰  ۴۰  -

  )ساعت گاواتيگ( سال در يمصرف برق  ۱۰۰۰  ۳۷۵  ۱۰۰  ۱۴۷۵
  طرح زاتيتجه و لوله ديخر  ۱۰۳۱۴  ۴۳۰۰  ۳۹۰۰  ۱۸۵۱۴

  )الير ارديلي(م يگذار هيسرما يها نهيهز
  يياجرا اتيعمل  ۳۱۹۷  ۱۵۰۰  ۱۶۰۰  ۶۲۹۷
  يمهندس و يفن خدمات  ۱۸۶  ۱۱۵  ۱۱۵  ۴۱۶
  ياراض استمالک  ۴۳  ۲۰  ۵۱  ۱۱۴
  يگذار هيسرما يها نهيهز جمع  ۱۳۷۴۰  ۵۹۳۵  ۵۶۶۶  ۲۵۳۴۱
  يانرژ ةنيهز  ١٤٠٠  ٥٢٥  ١٤٠  ۲۰۶۵

  )الير ارديلي(م ينگهدار و يبردار بهره ةنيهز
  ينگهدار و يراهبر يانسان يروين ةنيهز  ١١٠  ٦٥  ٤٠  ۲۱۵
  قطعات ضيتعو و ديخر ةنيهز  ٢٠  ١٠  ١٠  ۴۰

  ينگهدار و يبردار بهره يها نهيهز جمع  ١٥٣٠  ٦٠٠  ١٩٠  ۲۳۲۰
  
 انتقال خط ساالنهي نگهدار وي بردار بهرهي ها نهيزه

ة عمد سهم که است الير ارديليم ٢٣٢٠ حدود وع،جمدرم
  .استي انرژ به مربوط درصد) ٨٩( آن
  

  منفعت نهيهز ليتحل چارچوب
 کي قلب معموالً ،طرحي ها نهيهز با ناخالص منافعة سيمقا
 نيا از هدف .دهد يم ليتشک را طرحي اقتصاد ليتحل
 مد طرحي اجرا ايآ که است پرسش نيا به پاسخ ،سهيمقا
 آني برا شده ييشناساي ها نهيهز و منافع به توجه با نظر
 به ؛ريخ اي شود يم منجر جامعه رفاه شيافزا به ،مجموع در
 طرحي اجرا ازي ناشي اقتصاد منافع ايآ گر،يد انيب

 که ستاي قدر به فارس جيخل آب انتقال وي ساز نيريش
ي ها نهيهز ا،يدر آبي ساز نيريشي ها نهيهز بر عالوه
 به آب انتقالي نگهدار وي بردار بهره وي گذار هيسرما
 محل به نسبت دوردست فواصل در شده واقعي معدن عيصنا
  دهد؟ پوشش را کن نيريش آب
  

  )ENPV(ي اقتصاد خالص حال ارزش
 حال ارزش )،CBA( استانداردة نيهز -منفعت ليتحل

 طول در را طرح منافع و ها نهيهز انيجر )ENPV( خالص
 وي دول( کند يم محاسبه ليذي اساسة رابط براساس زمان
  :)۲۰۰۴ ،يفارل
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    =   (          
   −       )( 11 +  )  )۲(  

 n و يزمان نيب ليتنز نرخ ةدهند نشان r ،آن در که
 ENPV≤0 طرح کي يبرا اگر .است سال ةدهند نشان
 )Viable( ريپذ هيتوج ،ياقتصاد دگاهيد از آن ياجرا باشد،
 يفزون خالص، حال ارزش شدن يمنف مقابل، در ؛است

 بر يگذار هيسرما و دهد يم نشان طرح منافع بر را ها نهيهز
 -نوسيليم ؛۲۰۱۲ همکاران، و يچيورل( شود يم رد آن

  ).۲۰۱۰ همکاران، و سناته
  

  )EBCR( ياقتصاد ةنيهز به منفعت نسبت
 ارزش بر ميتقس طرح منافع حال ارزش صورت به اريمع ابن

 از طرح ياجرا .شود يم فيتعر طرح يها نهيهز حال
 EBCR≤1 اگر ؛است ريپذ هيتوج ،ياقتصاد دگاهيد

  باشد.

    = ∑          (1 +  )     ∑       (1 +  )      )۳(  

  
  )EIRR( ياقتصاد يداخل بازده نرخ
 کل حال ارزش ،آن در که است ينرخ ،يداخل بازده نرخ

 طول در طرح يها نهيهز کل حال ارزش با طرح منافع
 براساس ).۲۰۱۲ همکاران، و يچي(ورل باشد يمساو زمان

 ريپذ هيتوج ،ياقتصاد لحاظ به نظر مد طرح ،اريمع نيا
 نهيهز از آن ياقتصاد يداخل بازده نرخ چنانچه ؛است

  باشد شتريب کشور در هيسرما ياقتصاد فرصت
)rEIRR  نهيهز برآورد يبرا يمختلف يها روش ).≤

 نيا با ؛دارد وجود اقتصاد در ل)يتنز (نرخ هيسرما فرصت
 در ،نيبنابرا ؛ستين يآسان کار معموالً آن برآورد حال،

 هيسرما فرصت نهيهز عنوان به درصد ۷ ليتنز نرخ از نجايا
 طرح يها نهيهز و منافع انيجر حال ارزش ةمحاسب يبرا

 ليتنز نرخ عنوان به معموالً نرخ نيا است. شده استفاده
 در آب منابع ةتوسع يها طرح ياقتصاد يابيارز در هيپا
  .شود يم استفاده رانيا

  
  
  
  

  پژوهش يتجرب جينتا
  آب ياقتصاد ارزش
 تابع برآورد روش به طرح يديتول آب ياقتصاد ارزش

 گروه دو هر يبرا ،منظور نيا يبرا ؛است شده برآورد ديتول
 فوالد و آهن ياساس (محصوالت آب ةکنند مصرف عيصنا از
 ةدرج ،يخط يتابع فرم چهار مس) ياساس محصوالت و

 از استفاده با و برآورد ترانسلوگ و داگالس- کاب دوم،
 فرم ،J و F يها آزمون و مدل انتخاب جيرا يارهايمع

 تابع داد نشان ها آزمون جينتا شد. انتخاب يتابع مناسب
 ،مس و ،فوالد و آهن صنعت دو هر يبرا دوم ةدرج ديتول

 ،۲جدول  در .دارد توابع ريسا به نسبت يبهتر عملکرد
 عيصنا از گروه دو نيا يبرا برآوردشده ديتول تابع بيضرا

  .است شده گزارش طرح يديتول آب ةکنند مصرف
 متغيرهاي داد  نشان الگو دو هر براي 2R ةآمار باالبودن

 توضيح خوبي به را وابسته متغير تغييرات توضيحي،
 نشان )DW( واتسون - دوربين ةآمار همچنين، .دهد يم
 خودهمبستگي برآوردي، الگوهاي اخالل اجزاي ادد

 و بوده دار يمعن متغيرها بيشتر ضرايب ندارد. سريالي
 در نتايج کاربرد بنابراين، است؛ نظريه مطابق ها نشانه
  است. اعتماد قابل آب اقتصادي ارزش تعيين
 (به توليد ارزش صورت به الگوها، اين در وابسته متغير
 با و است  شده تصريح )١٣٨٣ سال ثابت قيمت
 ارزش آب، نهادة به نسبت آنها از مستقيم يريگ مشتق
 براساس )مترمکعب هر اقتصادي (ارزش آب نهايي توليد

 براي .ديآ يم دست به )١٣٨٣ يةپا (سال ثابت متيق
 (سال مطالعات يةپا سال قيمت به ارزش اين تبديل
 استفاده فلزي اساسي محصوالت قيمت شاخص از )،١٣٩٢

 توليدي ارزش دهندة نشان آب، نهايي توليد ارزش شد.
 شود يم حاصل آب اضافي مصرف واحد هر ازاي به که است

 هر براي را کنندگان مصرف پرداخت به تمايل بيشترين و
 نتايج براساس دهد. مي نشان آب ةنهاد از )مترمکعب( واحد
 (ارزش نهايي توليد ارزش )،٢جدول ( توليد توابع

 اساسي محصوالت گروه براي آبمترمکعب  هر اقتصادي)
 گروه براي و ريال هزار ٣/١٠٧ معادل آهن، و فوالد

 برآورد ريال هزار ٠٣/١٣٥ معادل مس، اساسي محصوالت
  .شود يم
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  مس و فوالد و آهن ياساس محصوالت ديتول توابع برآورد جينتا -٢ جدول

  ريمتغ شرح
  ديتول تابع

  مس ياساس محصوالت    فوالد و آهن ياساس محصوالت
 t ةآمار  بيضر t ةآمار  بيضر

  ٨٦/١٩*  ٨٥/٠    ٨١/٢٤*  ٣/١٢٠١  هياول خام ةماد
  ٥٩/٢٢*  ٩٧/٤٣٨    -  -  يمصرف آب
  -  -    ٥٤/٣*  ٩٥/٨٠٧  يمصرف برق

  -  -    ١٢/٣*  ٨/١٨٠٦  ل)يگازوئ د،يسف (نفت ١ نوع يمصرف سوخت
  ١٥/١٢*  ١٤٧/١    ٢١/١  - ٢٠١/٠  آب دوم توان

  ٨٥/٥*  ٠٠٠٠٠٠٠٨/٠    ٣٧/٩*  ٠٠٠٢٣/٠  هياول خام مواد دوم توان
  -٧٣/١٤*  -٠٥٦/٠    ٢١/٣*  ٠٠٠٦٩/٠  ١ نوع يمصرف سوخت دوم توان
  -  -    ٠٥/٩*  ٥١/٤  ٢ نوع يمصرف سوخت دوم توان

  -  -    ٧٤/٥*  ٠٠٢١/٠  يمصرف برق دوم توان
  -٥٧/٣٧*  -٠٠١٤/٠    ٩٧/٤*  ٠٤٤/٠  يمصرف آب × هياول ةماد
  -  -    ١٦/٩*  -٠٠١٦/٠  يمصرف برق × هياول ةماد

  ٣/١٠*  ٠٠٠٠٨٦/٠    ٨٢/٠  ٠٠٠١٢/٠  ١ نوع يمصرف سوخت × هياول ةماد
  ٥٧/١٣*  ٠٠٠٧٦/٠    -٤٠/١٠*  - ٠٧١/٠  ٢ نوع يمصرف سوخت × هياول ةماد

  -  -    ٦٤/٥*  ٠١/١٦  کار يروين × يمصرف آب
  -  -    -١٤/٥*  - ١٩٢/٠  يمصرف برق ×يمصرف آب
  -  -    -٨/٢**  - ٨٥/٢  ٢ نوع سوخت ×يمصرف آب
  -  -    ٤٨/٧*  ٢٢/٠  يمصرف برق ×کار يروين
  -  -    -٢٠/٨*  - ٩٩/٠  ١ نوع سوخت ×کار يروين
  -  -    -٨٦/٤*  - ٧/١٦  ٢ نوع سوخت ×کار يروين

  -  -    ٠٢/٤*  ٠٠١٣/٠  ١ نوع سوخت×يمصرف برق
  -٩٣/٢٣*  - ٠٤٩/٠    ١٦/٨*  ٣١/٠  ٢ نوع سوخت×يمصرف برق

  ٢٨/٢٤*  ٠٥٦/٠    ٩١/٥*  - ١١/٠  ٢ نوع سوخت×١ نوع سوخت
  ٣٧/٣**  ٨٥٥٦٣    ١٦/١١*  ١٩٥١٨٠٠٠٠٠٠ ١d يمجاز ريمتغ
  ٢١/٤**  ٧٠٢٩٩    ٠٥/٢**  ١١٢٤٩٠٠٠٠ ٢d يمجاز ريمتغ
  -  -    ٣٧/٢**  ١٥٢٢٢٠٠٠٠ ٣d يمجاز ريمتغ
  -  -    ٨٩/٥*  ٨١٨٤٢٠٠٠٠ ٤d يمجاز ريمتغ

  ٩٧/٠    ٩٩/٠  )R2( ونيرگرس نييتع بيضر

  ٧٧/١    ٩٨/١  واتسون - نيدورب ةآمار
  است. ١٠/٠ و ٠٥/٠ ،٠١/٠ سطح در رهايمتغ يدار يمعن ةدهند نشان ،بيترت به ** و *
  

  طرح ةساالن ياقتصاد ناخالص منافع کل
 يبرا بآ نيتأم از يناش )(ساالنه ياقتصاد ناخالص منفعت

 هر ياقتصاد ارزش ضرب حاصل برابر ع،يصنا از کي هر
 طرح ديتول از ساالنه که است يآب مقدار در آب مترمکعب

 يصيتخص آب مقدار ،٣جدول  در .شود يم داده هاآن به
 ياقتصاد ناخالص منفعت و عيصنا از کي هر به طرح
  شد. گزارش آن ةساالن
 منافع جمع حاصل برابر که طرح، ساالنة ناخالص منافع کل

 ٩/١٢٦٣٤ حدود است، مختلف مصارف ساالنة ناخالص
 ارزش وزني متوسط شد. برآورد سال در ريال ميليارد

 شده منتقل و يساز نيريش آبمترمکعب  هر اقتصادي
  است. ريال هزار ٤/١١٧ حدود طرح، توسط

  
 انتقال و زدايي نمک براي طرح اقتصادي يها نهيهز
  آب

 منابعي واقعي هزينة با معادل آب، نيتأم اقتصادي هزينة
 طرح، اين در .شود يم مصرف طرح اجراي اثر در که است

 مصرف، نقاط در آبمترمکعب  هر شدة تمام ةنيهز
 آبمترمکعب  هر يساز نيريش هزينة جمع حاصل

 اين از يک هر محل تا آن انتقال هزينة با ريال) ١٨٧٢٠(
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 طرح، نگهداري و يبردار بهره يها نهيهز است. صنايع
 يگذار هيسرما يها نهيهز درعوض، و دارد ساالنه ماهيت

 آن عمر طول در بار يک براي و طرح ساخت دورة در فقط
 هزينة کل محاسبة براي بايد بنابراين، ؛شود يم انجام
 يگذار هيسرما يها نهيهز ساالنة معادل طرح، ساالنة

 شود. جمع نگهداري و يبردار بهره يها نهيهز با و محاسبه
 ضرب حاصل از يگذار هيسرما يها نهيهز ساالنة معادل

 يگذار هيسرما يها نهيهز مقدار در سرمايه بازگشت عامل
  است. آمده دست به ذيل صورت به

يگذار هيسرما يها نهيهز ساالنة معادل=    × =  (   ) (   )   ×   
)۴(  

 و يسـاز  نيريشـ  اقتصادي هزينة برآورد نتايج ،٤جدول  در
 آب کننـدة  مصرف معدني صنايع به فارس خليج آب انتقال

  شد. گزارش
  

  فارس جيخل آب انتقال و نيتأم طرح از حاصل ساالنه ناخالص ياقتصاد منافع کل برآورد - ٣ جدول

  مصارف  فيرد
 آب صيتخص زانيم
  )مترمکعب ونيلي(م

  آب ناخالص منافع
 مترمکعب هر يازا به

  ال)ير (هزار
 ساالنه منافع کل
  ال)ير ارديلي(م

  ٤٢٩٢  ٣/١٠٧  ٤٠  گهر گل يصنعت و يمعدن شرکت  ١
  ٩/٤٠٥٠  ٠٣/١٣٥  ٣٠  سرچشمه مس مجتمع  ٢
  ٥/٢٦٨٢  ٣/١٠٧  ٢٥  زدي يفوالدساز و چادرملو يصنعت -يمعدن شرکت  ٣
  ٥/١٦٠٩  ٣/١٠٧  ١٥  مصارف ريسا  ٤

  ٩/١٢٦٣٤  ٤/١١٧  ١١٠  کل جمع متوسط/
  

 مصرف يها محل به آب انتقال و يساز نيريش ياقتصاد ةنيهز - ٤ جدول

  مصرف محل  
 خط طول
  )km( انتقال

 آب مقدار
  )mcm( افتهي انتقال

 انتقالة ساالني ها نهيهز کل
  ال)ير ارديلي(م آب

  ال)ي/رمترمکعب( متوسطة نيهز

 نيريش
ساز

  ي 

ال
نتق

ا
 

  آب

  کل

 فاز
  اول

ي معدن عيصنا
  ۴۲۴۴۵  ۲۳۷۴۵  ۱۸۷۰  ۲۶۱۲  ۱۱۰  ۳۰۰  گهر گل

 فاز
  دوم

 مسي معدن عيصنا
  سرچشمه

۱۵۰  ۷۰  ۱۰۶۳  ۱۸۷۰  ۳۸۹۳۲  ۵۷۶۳۲  

 فاز
  سوم

ي معدن عيصنا
   چادرملو

۵۱۰  ۴۰  ۵۴۸  ۱۸۷۰  ۵۲۶۲۶  ۷۱۳۲۶  

  ۵۷۰۸۹  ۳۸۳۸۹  ۱۸۷۰  ۴۲۲۳  ۱۱۰  ۹۶۰  متوسط/کل

  
  طرح ياقتصاد يارهايمع ريسا و خالص ارزش
 راتييتغ جمع کنندة منعکس طرح، خالص آثار اي منفعت

 درآمد تفاوت از هک است جامعه لک خالص درآمد در
 و اجرا دورة طول در آن ةساالن يها نهيهز با طرح ةساالن
 طرح ساخت ةدور .ديآ يم دست هب يبردار بهره

 ةبرنام براساس فارس جيخل آب انتقال و يساز نيريش
 در است. شده ينيب شيپ سال ٤ ،طرح ياجرا يبند زمان 
 ن،يبنابرا ؛بود صفر ،طرح ناخالص درآمد و ديتول دوره، نيا

 يها نهيهز با (برابر يمنف ريمقاد ،آن خالص منافع
 از يبردار بهره ةدور ،١٣٩٧ سال در .است )يگذار هيسرما
 ةدور در طرح خالص درآمد .شود يم شروع طرح
 يها نهيهز و ناخالص منافع برآورد براساس يبردار بهره
 ۷/۸۲۵۵ حدود ساالنه ،طرح ينگهدار و يبردار بهره

 شده برآورد ۱۳۹۲ سال ثابت يها متيق به الير ارديليم
 نشان را طرح ياقتصاد ينقد گردش ،٥جدول  است.

 .دهد يم
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  آن ياقتصاد يابيارز يارهايمع و طرح يليتنز يها نهيهز و منافع - ۵ جدول

Costs(  t( نهيهز  )Benefits( منفعت  سال
tt

r
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−  
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٩/١٢٦٣٤ ٣٤  ٣/٨٨٥ ٤١٧٩  
 ٢/٥٩١٢٧ NPV   

 ۸۶/۱  C
B   

     
 ةدور و ٠٧/٠ با برابر ،يواقع ليتنز نرخ نکهيا فرض با

 حال ارزش باشد، سال ٣٠ معادل ،طرح از يبردار بهره
 يبرا فارس جيخل آب انتقال و يساز نيريش طرح خالص

 بازده نرخ و الير ارديليم ٢/٥٩١٢٧ با برابر ،يمعدن عيصنا
 با برابر بيترت به ،طرح ةنيهز به منفعت نسبت و يداخل
 طرح خالص حال ارزش مقدار .است درصد ٣٤/٢٢ و ٨٦/١

 يمعدن عيصنا يبرا آب نيتأم از حاصل منافع داد  نشان
 جيخل از آب انتقال و يساز نيريش با کشور شرق جنوب
 ،يگذار هيسرما يها نهيهز يةکل نکهيا بر عالوه ،فارس

 را پول فرصت نهيهز و ينگهدار و يبردار بهره يها نهيهز
 يبردار بهره ةسال ٣٠ ةدور طول در کند، يم جبران

 جامعه ياقتصاد رفاه به الير ارديليم ٢/٥٩١٢٧ وع،جمدرم
 دست هب درصد ٣/٢٢ طرح، يداخل بازده نرخ .ديافزا يم

 )٠٧/٠( هيپا ليتنز نرخ از يدار يمعن طور به که آمد
 انتقال و يساز نيريش طرح ياجرا ،نيبنابرا ؛است تر بزرگ

 يمعدن عيصنا ازين مورد آب نيتأم يبرا فارس جيخل آب
  .دارد ياقتصاد هيتوج ،کشور
 ياقتصاد خالص حال ارزش و ياقتصاد يداخل بازده نرخ

 يدارا يها ارزش از استفاده با ،٥جدول  در شده گزارش
 و منافع انيجر در ليدخ يرهايمتغ يبرا احتمال نيشتريب

 يها ارزش ينيب شيپ .است  شده محاسبه طرح يها نهيهز
 ينانينااطم يمقدار ،همواره و است دشوار معموالً ،يآت

 يها ارزش آثار ،نيبنابرا ؛دارد وجود طرح جينتا ةردربا
 با ديبا ياقتصاد يارهايمع بر ياصل يرهايمتغ مختلف
 ،نجايا در .شود يبررس تيحساس ليتحل کيتکن از استفاده

 ليتنز نرخ ريمتغ دو به نسبت جينتا تيحساس ليتحل
 عدم که شد انجام ايدر آب يساز نيريش ةنيهز و يواقع
 يارهايمع دهد يم نشان ٦جدول  دارد. يشتريب نانياطم

 دو نيا از مختلف يوهايسنار تحت چگونه طرح ياقتصاد
  .ندک يم رييتغ هيپا حالت به نسبت ريمتغ
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  يواقع ليتنز نرخ و ايدر آب يساز نيريش ةنيهز در رييتغ به نسبت طرح تيحساس ليتحل جينتا - ٦ جدول

  ويسنار  ريمتغ
  ياقتصاد يارهايمع

 به منفعت نسبت  خالص حال ارزش
  يداخل بازده نرخ  نهيهز

  ليتنز نرخ

  ٨٦/١  ٢/٥٩١٢٧  %)٧( هيپا - حالت
  
  

٣/٢٢%  

٦٥/١  ٣/٣٥١٧٥  %١٠  
٥٢/١  ٢/٢٤٧٠١  %١٢  
٣٤/١  ٣/١٣٨٦٢  %١٥  
١٠/١  ٨/٣١٧٨  %٢٠  

          

 ييزدا نمک ةنيهز
  ر)ييتغ (درصد

  %٣/٢٢  ٨٦/١  ٢/٥٩١٢٧  )مترمکعب در الير ١٨٧٠٠( هيپا - حالت
٩/٢١  ٨٠/١  ٣/٥٧٠٤١  %+١٠%  
٥/٢١  ٧٥/١  ٥/٥٤٩٥٥  %+٢٠%  
٠/٢١  ٧٠/١  ٦/٥٢٨٦٩  %٣٠%  
١/٢٠  ٦١/١  ٩/٤٨٦٩٧  %٥٠%  

  
 يها نهيهز شيافزا و ليتنز نرخ شيافزا با ،شود يم مالحظه

 منفعت نسبت و خالص حال ارزش ا،يدر آبي ساز نيريش
 ،طرحي اجرا همچنان اما ؛ابدي يم کاهش نهيهز به

 ايدر آبي ساز نيريشي ها نهيهز چنانچه است. ريپذ هيتوج
 هري ازا به الير ١٨٧۰٠( هيپا حالت به نسبت درصد١٠

 ٤/٠ با فقط طرحي داخل بازده نرخ ابد،ي شيافزا )مترمکعب
 .رسد يم درصد ٩/٢١ به درصد ٣/٢٢ از کـاهش درصد

ة نيهز در شيافزاي درصد ٥٠ي ويسنار تحتي حت
ي اقتصاد مناسب هيتوج ،طرحي اجرا ا،يدر آبيي زدا نمک
 .دارد

  
  يمالي داريپا

 وابسته آن آثاري داريپا به طرحي اقتصادي ريپذ امکان
ة دربردارند ديبا طرحي اقتصادي ابيارز ،نيبنابرا ؛است
 باشد. زين نفعان يذ دگاهيد از طرحي مالي داريپا ازي ليتحل
ي اقتصاد ليتحل مشابه ،فرم لحاظ به طرحي مال ليتحل

 با .دکن يمي ابيارز راي گذار هيسرما منافع دو هر ؛است
 ست.يني اقتصاد سود مشابه ،يمال سود مفهوم ،نيا وجود
 بر طرح آثار ،ياقتصاد ليتحل در شد، گفته که گونههمان

 کهي حال در ؛شود يمي ريگ اندازه جامعه رفاه اي يمل اقتصاد
 اي بردار بهره نهادي برا طرح سود ،يمال ليتحل در

ة توسع بانک( شود يم زده نيتخم طرح کنندگان مشارکت
 ،ياقتصاد لحاظ بهي طرح نکهياي برا ).۱۹۹۹ ا،يآس

Viable ،دگاهيد از و داريپا ،يمال لحاظ به ديبا باشد 

 افتنين تحقق به طرحي مالي داريپانا باشد. کارا ،ياقتصاد
 ا،يآسة توسع بانک( شود يم منجر آني اقتصاد منافع
 نيا به جامعي اقتصاد ليتحل در ديبا واقع،در ).۱۹۹۹
 از طرحي مالي ها نهيهز ايآ که شود داده پاسخ ها پرسش
ي برا ايآ و شود يم داده پوشش آن شوندگان منتفع

 دارد. وجودي مالة زيانگ ،طرحي اجرا در کنندگان مشارکت
 که است نيا طرحي مالي داريپاي ابيارزي برا هيپا آزمون

 از ترشيب ،کنندگان مشارکتي برا طرحي مال ازدهب ترخ ايآ
 طرح .است کنندگان مشارکتية سرما فرصت نهيهز
ي خصوص بخش را فارس جيخل آب انتقال وي ساز نيريش

ي گذار هيسرما ازين موردية سرما درصد ١٥ که کند يم اجرا
 BOO روش به درصد ٨٥ و گذار هيسرماة آورد محل از

 گذار هيسرما توافق براساس است. شدهي مال نيتأم
 هر فروش )ي(مال متيق آب،ي متقاض عيصنا وي خصوص

 براساس عيصنا محل در شده يساز نيريش آب مترمکعب
 انتقال و يساز نيريش جزء دو هر )ي(مال ةشد تمام ةنيهز
 نييتع سود يةحاش درصد ۳۰ همراه به آب مترمکعب هر
 مجموع از طرح يمال درآمد اساس، نيا بر .شود يم

 آب مقدار در آب مترمکعب هر فروش متيق ضرب حاصل
 روش است. شده محاسبه مختلف عيصنا به افتهي صيتخص

 مشابه ،آب مترمکعب هر يمال ةشد تمام ةنيهز ةمحاسب
 نجايا در که تفاوت نيا با است؛ آب نيتأم ياقتصاد ةنيهز
 به طرح ينگهدار و يبردار بهره يها نهيهز برآورد يبرا
 استفاده يها نهاده ياقتصاد يها متيق از استفاده يجا
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 استفاده آنها يبازار يها متيق از برق) (مثل طرح در شده 
 نجا،يا در ياقتصاد ليتحل برخالف ،نيهمچن شد.
 در ه)يسرما ةبهر (نرخ هيسرما يمال نيتأم يها نهيهز

 آمده زين آب مترمکعب هر ياقتصاد ةشد تمام ةنيهز برآورد
 يارهايمع و گذار هيسرما درآمد و نهيهز ،٧جدول  در است.

  است. شده داده شانن طرح يمال
  

  فارس جيخل آب انتقال و ييزدا نمک طرح يمال يداريپا يارهايمع - ٧ جدول
  Unit Items 

  ٤٢٠٤١  )مترمکعب بر الي(ر  طرح کل در آب انتقال و يساز نيريش يمال ةنيهز متوسط
  ٥٤٦٥٣  )مترمکعب بر الي(ر  عيصنا به آب فروش متيق متوسط

  ٦٠١٢  الير ارديليم  آب فروش از گذار هيسرما ةساالن درآمد کل
  ٢/٣٣  درصد EIRR گذار هيسرما ةآورد يمال بازده نرخ

  ٨٤٨٢٠  الير ارديليم ENPV گذار هيسرما ةآورد يبرا خالص حال ارزش
  ٩/٣٠  درصد FIRR طرح يمال بازده نرخ

  ٩١٠٠٠  الير ارديليم FNPV طرح يمال خالص حال ارزش کل
  يبردار بهره شروع از پس سال ٦  سال PP هيسرما بازگشت ةدور

  
 ،طرح يمال يارهايمع ،شود يم مالحظه که گونههمان
 دگاهيد از طرح ياجرا مناسب اريبس يسودآور ةدهند نشان
 محاسبات براساس است. يخصوص بخش گذار هيسرما
 بازده نرخ و درصد ٩/٣٠ ،طرح يمال بازده نرخ شده، انجام

 که است شده برآورد درصد ٢/٣٣ ،گذار هيسرما ةآورد يمال
 (نرخ هيسرما فرصت نهيهز از يتوجه قابل طور به دو هر
 وام درصد ٧/٧ و يالير وام يبرا درصد ١٩ الت،يتسه ةبهر
 گرفت جهينت توان يم اساس، نيا بر است؛ باالتر )يارز

 در کاربرد يبرا ايدر آب انتقال و يساز نيريش طرح ياجرا
 ياقتصاد ظلحا به نکهيا بر عالوه ،يمعدن - يصنعت مصارف
 ييابتدا يها سال در يمال يکسر وجود با ،است ريپذ امکان
 داريپا زين يمال لحاظ به خود عمر طول در طرح يبردار بهره
  .است

  
 يريگ جهينت
 طرح يسنج امکان و ياقتصاد هيتوج ،پژوهش نيا در

 ديکأت مورد ةنکت .شد يابيارز ايدر آب انتقال و ييزدا نمک
 مطالعات شتريب برخالف که است نيا پژوهش نيا در

 روش به آب نيتأم ةنيگز شده، انجام ياقتصاد
 در اب ،يساز نيريش ةنيهز بر عالوه ايدر آب يساز نيريش

 و يساز نيريش ةنيهز يعني ،آن وجه دو هر گرفتن نظر
 و ياقتصاد ليتحل ،کل طرح کي عنوان به آب انتقال ةنيهز
 از ياريبس در رايز ؛است مهم نکته نيا است. شده يمال

 شود؛ ينم استفاده طرح محل در شده نيريش آب ،مواقع
 ممکن که شود منتقل ينقاط به مصرف يبرا ديبا بلکه

  شده واقع ييزدا نمک محل از دور اريبس فواصل در است
 آب انتقال يها نهيهز است ممکن ،صورت نيا در .باشد
 ةنيگز ةباردر يريگ ميتصم که يا گونه به باشد؛ اديز اريبس
 نشان مطالعه جينتا د.کن مواجه ديترد با را يساز نيريش

 ،يمعدن عيصنا يبرا آب نيتأم از يناش ياقتصاد منافع داد
 و يساز نيريش ياقتصاد کامل يها نهيهز پوشش بر عالوه

 مازاد لومتر)،يک ۹۶۰ ةفاصل (به آب انتقال اديز ةنيهز
 جينتا کند. يم جاديا جامعه يبرا زين يصاداقت خالص

 وجود و طرح يمال يداريپا ةدهند نشان زين يمال ليتحل
 در يخصوص بخش مشارکت يبرا يکاف يمال ةزيانگ

 آب يساز نيريش يها طرح يمال نيتأم و يگذار هيسرما
 تواند يم ايدر آب يساز نيريش اساس، نيا بر ؛استيدر
 از ريپذ هيتوج ،يفن لحاظ به ريپذ امکان يا نهيگز عنوان به

 کمبود جبران يبرا يمال لحاظ به داريپا و ياقتصاد لحاظ
 در يحت )يمعدن و يصنعت مصارف يبرا (حداقل آب منابع
 به نسبت دوردست فواصل در شده واقع خشک مناطق
 زانير برنامه و گذاران استيس نظر دم ،اهايدر سواحل

 قرار يخصوص بخش گذاران هيسرما و آب منابع تيريمد
 آن به فارس جيخل جنوب يکشورها در که يامر ؛رديگ

 يها يانرژ از استفاده با طرح نيا بيترک .است شده توجه
 يبرا يليفس يانرژ يجا به يديخورش يانرژ مانند ،پاک

 ،يطيمح ستيز صدمات کاهش بر عالوه ،آب يساز نيريش
 يادآوري ،حال نيا با کند؛ يم نيتأم زين را کشور يآب ازين
 آثار از يناش خسارت پژوهش، نيا در شود يم
 اثر در است ممکن که -خاک) هوا، (آب، يطيمح ستيز
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 در يحت و ساحل ا،يدر در ييزدا نمک يها طرح ياجرا
 به توجه با -شود جاديا آب انتقال ريمس طول

 و يساز يکم ةجنب دو هر ةردربا موجود يها يدگيچيپ
 و ياقتصاد يبايارز محاسبات در ،رهايتأث نيا يگذار ارزش

 يپژوهش موضوع تواند يم امر نيا .است  نشده لحاظ يمال
  رد.يگ قرار ديجد

  
  گزاری سپاس

 يمال و يقتصادا يسنج امکان يابيارز گزارش از ،مقاله نيا
 عيصنا به فارس جيخل آب انتقال و يساز نيريش طرح

 با سندگانينو که است شده استخراج رانيا شرق جنوب
 انجام فارس جيخل آب انتقال و نيتأم شرکت يمال تيحما
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 رو.ين وزارت

 .۱۳۹۵ م. نتاجي صف و ر. ح.ي حر ز.ي صادق .۴
 با فارس جيخل آب کردن نيريشي اقتصاد ةسيمقا
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