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  تعيين ارزش اقتصادي آب در استان كرمان به تفكيك شهرستانها :عنوان پروژه 

  ):ماه( زمان تقريبي انجام پروژه 

 

مصرف كنندگان 

نتايج اين 

 :تحقيق

  ايشركت آب منطقه

 جهاد كشاورزيسازمان 

  انشگاه ها و مراكز تحقيقاتي وابسته به آب، اقتصاد، كشاورزي و انرژيد 

  بهره برداران منابع آبي

  سازمان ها و نهادهاي مديريتي در حوزه آب

 

  تعريف دقيق مسئله  -١

 و همچنين مجاورت استان كرمان با كوير لوت و دشتداليلي همچون خشكسالي و افزايش دما و جمعيت  به هاي اخيردر دهه

  .هاي توليد تبديل شده استكوير و پراكندگي و نامنظم بودن بارندگي منابع آبي به يكي از مهمترين و كميابترين نهاده

و اين موضوع سبب گرديده كه از اين  كنندتصور بر اين است كه بهره برداران آب بهاء اصلي را پرداخت نميدر كشور ايران 

برداري بي رويه از منابع آبي نيز سبب خشك شدن چشمه ها و قنوات، بهره. گرددستفاده بهينه ا رويه و غيرنهاده به صورت بي

از آنجا كه اصالح نظام قيمت گذاري آب . افت سطح آب زيرزميني و شور شدن آب و خاك و عوارض تبعي آن گرديده است

لذا محاسبه ارزش  ،ب در منطقه باشدبا توجه به ارزش واقعي اقتصادي آن مي تواند ابزار مفيدي براي مديريت تقاضاي آ

 .رسداقتصادي آب در جهت استفاده بهينه از منابع آبي امري ضروري به نظر مي

  : تبيين ضرورت و نياز اساسي براي انجام اين تحقيق -٢

ني هاي ممنوعه و ممنوعه بحراجزو دشت به دليل افت شديد سطح آب زيرزميني هاي استان كرماندر حال حاضر تمامي دشت

- هاي خشك مياين استان جزو استان .باشد-از آنجا كه نزوالت جوي حدود يك سوم متوسط كشوري مي. بندي شده اندطبقه

 .در ادامه مي تواند ذخاير طبيعي منابع آب زيرزميني را براي هميشه از بين ببرداي است كه بيالن منفي آب زيرزميني پديده. باشد

-درصد آن در بخش كشاورزي مصرف مي 90ه بيشتر از گردند كصنعت و شرب استفاده مي منابع آبي در سه بخش كشاورزي،

به دليل مصرف گسترده آب در بخش كشاورزي، مديريت تقاضاي آب و تلقي از آب به عنوان يك كاالي اقتصادي و . شود

گذاري آب در تبيين آب به تبه همين لحاظ نظام قيم. باارزش از اهميت خاصي در مباحث علمي و پژوهشي برخوردار است

مديريت مطلوب تقاضا از طريق قيمت گذاري و استفاده از ابزارهاي . باشدعنوان كاالي اقتصادي براي مديريت آن بسيار مهم مي

تقويت نقش اقتصادي آب در توسعه را نيز فراهم  تواند ضمن تامين قسمتي از نيازهاي مالي بخش آب موجباتديگر اقتصادي مي

 .نمايد

  : سواالت اساسي تحقيق -٣

ن به تفكيك به چه ميزان مي شهرستاحوزه آبريز و ميزان مصرف آب در سه بخش كشاورزي، صنعت و شرب در هر  -

 باشد؟

 باشد؟هر شهرستان چه مي كشت شده در سطح زيركشت به تفكيك اراضي باغي و زراعي و نوع محصوالت -

؟و بهترين نوع آن كه با آمار و اطالعات و شرايط استان كرمان گذاري اقتصادي آب كدام استهاي قيمتانواع روش -
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 كدام است؟همخواني دارد 

و در حال حاضر چه  باشد؟چه ميزان مي ت كشت شده در هر منطقهو براي محصوال شهرستان هر قيمت اقتصادي آب در -

 گردد؟برداران آب در بخش كشاورزي دريافت ميدرصدي از قيمت اقتصادي آب از بهره

 باشد؟با توجه به ارزش اقتصادي آب الگوي كشت بهينه براي هر شهرستان چگونه مي -

باشد؟و در حال حاضر چه درصدي از قيمت قيمت اقتصادي آب براي صنايع مختلف به تفكيك هر شهرستان چه ميزان مي -

 گردد؟اقتصادي آب از بهره برداران آب در بخش صنعت دريافت مي

باشد؟و در حال حاضر چه درصدي از قيمت اقتصادي ب به تفكيك هر شهرستان چه ميزان ميقيمت اقتصادي آب براي شر -

 گردد؟برداران آب در بخش شرب دريافت ميآب از بهره

 باشد؟بر تعيين ارزش اقتصادي آب چگونه مي و اجتماعي تاثير مسائل اقتصادي و معيشتي -

 

 دستاوردهاي كاربردي اين تحقيق براي بخش آب استان  -٤

 تعيين ارزش اقتصادي آب در سه بخش صنعت، شرب و كشاورزي به تفكيك هر شهرستان -

 تعيين الگوي كشت بهينه براساس ارزش اقتصادي آب براي هر شهرستان -

 قيمت گذاري مناسب براي آب با توجه به ارزش اقتصادي آب -

 مديريت عرضه و تقاضاي آب  -

  

 :ودن در متدولوژي تحقيق الزامات مورد نظر كارفرما جهت لحاظ نم -٥

  

  با توجه به وضعيت استان گذاري آب با يكديگر و انتخاب بهترين نوع روش قيمت گذاري آبمقايسه انواع روش هاي قيمت - 1

 در نظر گرفتن تمامي پارامترهاي ممكن در تعيين ارزش اقتصادي آب - 2

 باشدها و اطالعات جمع آوري شده بسيار مهم و ضروري ميصحت داده  - 3

  

  

  

 : رئوس كلي شرح خدمات -6

  صحيحآمار و اطالعات  جمع آوري -1

  بررسي مطالعات پيشين انجام شده در زمينه تعيين ارزش اقتصادي آب در استان -2

 هاي مختلف تعيين ارزش اقتصادي آب در دنيابررسي روش -3

  GISهاي پلي گوني اراضي كشاورزي به تفكيك باغات و زراعت و نوع كشت براي هر شهرستان در ساخت اليه -4

  هاي اجرايي مرتبط با آنلمجمع آوري مستندات قانوني در خصوص ارزش اقتصادي آب و دستورالع -5

 تعيين مبالغ آب بهاء با توجه به مسائل اجتماعي، اقتصادي و معيشتي مردم هر منطقه -6

  ين ارزش اقتصادي آب در بخش كشاورزي به تفكيك هر محصول و شهرستانتعي -7

  با توجه به ارزش اقتصادي آب تعيين الگوي كشت بهينه هر شهرستان -8

  تعيين ارزش اقتصادي آب در بخش صنعت به تفكيك هر نوع صنايع در هر شهرستان -9

  تعيين ارزش اقتصادي آب در بخش شرب به تفكيك هر شهرستان -10
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 :حداقل تخصصهاي مورد نياز در تيم پژوهشي  -7

  

 تعداد مورد نياز مدرك تخصص رديف

 1 دكترا  مهندسي آب 1

 1 دكترا مهندسي اقتصاد كشاورزي 2

 1 دكترا  كارشناس اقتصاد سنجي 3

  1  دكترا  علوم اجتماعي  4

  1  دكترا  اقتصاد انرژي  5

 
 
 

  ) : در صورت نياز(توضيحات  -8

  .باشدمي.......روش انجام كار و ها، هزينهرتر براساس توانمندي و تجربيات تيم پژوهشي، شرح خدمات تفضيلي، انتخاب پروپزال ب
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  
  


