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سبیلیفروش شبکه آبیاري و زهکشیي فرصت ها و چالش ها

1مصطفی شبه

ms_shabbeh@yahoo.comگروه آبیاري و زهکشی، شوشتر، ایراندانشگاه آزاد اسالمی ، واحد شوشتر

بهروز دهان زاده 
dahanzadeh@yahoo.comاستادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر

2محمد هرمزي

hormozi47@yahoo.com

:چکیده 
با برون سپاري بخش خدمات ، فعالیت دولت در این بخش اقتصادي گردد اما سوال اینجاست آیا فروش شبکه امید می رود

قتصادي هاي آبیاري و زهکشی به عنوان اقدامی اقتصادي مقرون به صرفه است ؟ در این مقاله شبکه آبیاري سبیلی از حیث ا
ر ابعاد مورد انتظار بررسی و نتیجه بدست آمده نشان داد اینکار نه اقتصادي است و نه در ابعاد دیگر، فروش شبکه عملی وسای

.است 

فروش شبکه هاي آبیاري و زهکشی :   واژه هاي کلیدي 

:مقدمه 
بیاري و زهکشی به بخش واگذاري شبکه هاي آ،قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران 44در راستاي اجرایی کردن اصل 

اجرایی مکلف دولت می باشد و انتظار میرود با تحقق این امر تصدي گري دولت خصوصی از مباحث مطرح امروز دستگاههاي 
هاي جهت اجراي طرحنقدینگی الزم با فروش شبکه هاي آبیاري کاهش یافته و در شرایط نامطلوب فعلی اقتصادي کشور

هزار 6آزمون عملی فرضیه فروش شبکه ها ، شبکه آبیاري در این مطالعه با. هکشی تامین گرددتوسعه شبکه هاي آبیاري و ز
از بعد اقتصادي مورد تجزیه و تحلیل قرار ) دز(هکتاري سبیلی از مجموعه شبکه هاي آبیاري و زهکشی ناحیه شمال خوزستان 

رشد سازمان آب و برق خوزستانکارشناس ا    -1

رشد سازمان آب و برق خوزستانکارشناس ا  -2

اولین همایش ملی زهکشی در کشاورزي پایدار 

1392اسفندماه 8- تهران 
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مورد ه برداري ، مالی و اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی حقوقی ، فنی و بهرنظر سایر جنبه هاي مهم مانند از سپسورفتهگ
.و نتیجه گیري واقع گردیده است بررسی

شبکه آبیاري سبیلی -1
ایستگاه پنجاز طریق که دارد هزار هکتار اراضی زیر کشت 6واقع شده است و حدود در شمال شرق دزفول این شبکه 

میزان اراضی کشت . می شودتامین ، آب مورد نیاز آن متر مکعب در ثانیه16دریچه با ظرفیت45کیلومتر کانال و 55پمپاژ ، 
زیر کشت سطح هکتار است بعبارتی 5806هکتار و سطح اراضی در کشت زمستانه 2315تابستانه در شبکه آبیاري سبیلی

.در سال می باشدهکتار 8100تراکمی این شبکه 
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قشه شماتیک شبکه آبیاري و زهکشی دزن) : 1(شکل 

1389درآمد حاصل از فروش آب در سال همچنینسطح زیر کشت تابستانه و زمستانه و حجم آب مصرفی )1(جدول در 
.داده شده است نشان 

1389سطح زیر کشت تراکمی شبکه سبیلی در سال ) :1(جدول 

فصلردیف
سطح زیر کشت

هکتار
تعرفه

)هزار ریال(
مصرف معقول آب

)مترمکعب( 
درآمد

)میلیون ریال(
حجم آب مصرفی

)متر مکعب(

2315606161619140442659تابستانه1

5806772295283448263277زمستانه2

812113784569025886105936جمع3

ام شده بر اساس تجدید ارزیابی سال ، قیمت تم1389ارزش گذاري شبکه تا پایان سال با توجه به سال بهره برداري، 
برگشت و میزان 1389، درصد فرسودگی ، درصد ارزش اسقاط ، عمر باقی مانده ، ارزیابی قیمت تاسیسات در سال 1380

د ارزش این شبکه در گردهمانگونه که مالحظه می .داده می شودنشان ) 2(در جدول % 12ساالنه سرمایه بر اساس نرخ تنزیل 
تومان میلیارد 6برگشت ساالنه سرمایه بالغ بر ، % 12با نرخ تنزیل بوده است که میلیارد تومان 50بالغ بر 1389سال 

.می باشد 

1389ارزش گذاري شبکه آبیاري سبیلی در سال : )2(جدول

شرحردیف
سال 
بهره 
برداري

قیمت تمام 
شده بر اساس 
تجدید ارزیابی 

1380سال 
)میلیون ریال(

ل درصد ک
فرسودگی

ارزش 
اسقاط

)درصد(

عمر 
آتی

)سال(

ارزیابی قیمت 
تاسیسات

1389در سال 
)میلیون ریال(

میزان برگشت 
ساالنه سرمایه بر 
اساس نرخ تنزیل 

12 %
)میلیون ریال(

1
ایستگاههاي 
فرعی و اصلی

13535000050132610037512748

2

شبکه هاي اصلی 
با کلیه متعلقات

ها ، چکها دریچه(
،(.....

135018200050424536536543844

135013200402745318003816شبکه زهکشی3

4
جاده هاي 

سرویس
135017144042404130500
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50167060908-246914-جمع

ل و توزیع یک متر مکعب آب در قیمت تمام شده انتقا،%12تنزیل و نرخ 1380با توجه به مطالعات انجام شده در سال 
106(و حجم مصرف ساالنه)میلیون ریال 66373(با توجه به جمع هزینه هاي جاري و سرمایه اي ،1389انتهاي سال 

1389قیمت هر متر مکعب آب فروش رفته در سال .ریال  را نشان می دهد 627، برابر )3(مطابق جدول)میلیون متر مکعب
.ریال می باشد 3/69یت آب بهاء رزاعی برابر بر اساس قانون تثب

1389قیمت تمام شده انتقال و توزیع یک متر مکعب آب در انتهاي سال ): 3( جدول 

شرح هزینهردیف
میزان هزینه

)میلیون ریال ( 
حجم آب مصرفی

)میلیون متر مکعب ( 
قیمت تمام شده یک متر مکعب 

)ریال ( آب

1
میرات، تع( هزینه هاي جاري 

)نگهداري و بهره برداري 
546510652

60908106575هزینه سرمایه اي2

627-66373جمع

کل کشور ، مابه التفاوت قیمت تمام شده و درآمد 1386قانون بودجه سال 4با اسنتاد به آئین نامه اجرایی بند ج تبصره 
که عالوه بر از دست دادن مالکیت شبکه بابت مابه به این معنا، می باشدمیلیون ریال 59022) 4( مطابق جدول فروش آب 

میلیارد تومان9/5فروش آب بر اساس تعرفه هاي مصوب ، دولت مکلف به پرداخت مبلغی بالغ بر لتفاوت قیمت تمام شده وا
.به سرمایه گذار یا خریدار می باشد درهر سال

4شده و درآمد فروش آب براساس آئین نامه اجرایی بند ج تبصره محاسبه مابه التفاوت قیمت تمام: )4( جدول 
)ارقام به میلیون ریال(کل کشور1386قانون بودجه سال 

میلیون ریالشرح

7351فروش آب بر اساس قانون تثبیت آب بهاء زراعی و حق پمپاژ

66373)1389در سال ( قیمت تمام شده توزیع آب 

59022مت تمام شدهمابه التفاوت فروش و قی

آیا فروش شبکه سبیلی براي حال با توجه به مابه تفاوت فروش و قیمت تمام شده آب این سؤال مطرح خواهد بود که 
ظرفدولت یکجا به دولت پرداخت کند ، همین مبلغ را باید راارزش شبکهچنانچه خریدارو ...دولت مقرون به صرفه است ؟

! ...دهد دار بازپس مجددا به خریسال10مدت 
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شبکهبررسی واگذاري مالکیت -2
جهت واگذاري مالکیت شبکه هاي آبیاري و زهکشی ، از  چهار منظر زیر باید در قالب فرصت ها و چالش ها مورد بررسی و 

.ارزیابی قرار گیرد 

حقوقی-1-2
ت و مجوزاتی است که در قانون پیش بینی شده اولین اقدام در امر واگذاري و فروش شبکه هاي آبیاري و زهکشی  اختیارا

است بنابراین براي ورود به این مهم ، بررسی حقوقی موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است و باید قوانین و مقررات از دو نگاه 
:  زیر مورد مطالعه قرار گیرد

فرصت ها-1-1-2
:راهم آورده است مجموعه قوانین و مقررات مطالعه شده فرصت هایی را بشرح ذیل ف

قانون محاسبات عمومی کشور ، فروش اموال غیر منقول شرکتهاي دولتی به جز اموال 115ماده 2با توجه به تبصره –الف 
80همچنین وفق ماده .  غیر منقول مستثنی شده در این ماده ، با تصویب مجمع عمومی آن شرکت ها مجاز می باشد

میلیون 15متناسب با بند ج این ماده از حیث انجام معامالت عمده با مبلغ بیش از همین قانون شرکتهاي دولتی قادرند
مبناي نصاب در فروش، مبلغ ارزیابی کاردان خبره و متعهد رشته مربوطه که « که همین بند2ریال و تبصره 

.، امکان فروش را فراهم آورند »توسط دستگاه اجرایی ذیربط انتخاب می شود خواهد بود 
نظر به اینکه قیمت فروش آب کشاورزي بر اساس تعرفه هاي وزارت نیرو محاسبه و مبناي فروش آب کشاورزي به زارعین –ب

لذا به منظور تشویق و جلب سرمایه گذار جهت . می باشد، آب بهاء حاصل اختالف زیادي با قیمت تمام شده دارد
4آئین نامه اجرایی بند ج تبصره 5شبکه ها وفق ماده مشارکت بخش غیر دولتی در امر بهره برداري و نگهداري از

سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور موظف به پیش بینی اختالف قیمت تمام شده «1386قانون بودجه سال 
آب در محل با احتساب هزینه هاي انتقال ، توزیع و قیمت فروش آب به مصرف کننده را در بودجه سنواتی 

.»بینی و به شرکت خریدار پرداخت نماید دوره قرارداد پیش 

چالش ها-2-1-2
با بعضی 1/1علی رغم فرصتهایی که قانون براي فروش شبکه ها ایجاد نموده است، همچنان قوانین مورد اشاره در بخش 

:این تعارضات عبارتند از . دیگر از قوانین در تعارض است

سدها و شبکه هاي بزرگ آبرسانی که به صورت مالکیت 44اي کلی اصل قانون اساسی همچنین قانون سیاسته44اصل –الف 
عمومی در اختیار دولت قرار دارد را از واگذاري مستثنی کرده است و هیچ آئین نامه و دستور العملی براي تعریف سدها 

.وشبکه هاي بزرگ جهت تفکیک آنها ارائه نشده است 
قانون توزیع عادالنه آب ، وظائف دولت در قبال شبکه هاي 29و ماده 24ه ماده ، تبصر21، تبصره یک ماده 1وفق ماده –ب 

.آبیاري و زهکشی معلوم بوده و مسئولیت این شبکه ها متوجه دولت می باشد 

فنی و بهره برداري -2-2
ه در قالب فرصتها و دومین منظر مهم در امر واگذاري ، بررسی آثار و پیامدهاي آن بر مسائل فنی و بهره برداري است ک

.چالشها به آن پرداخته می شود
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فرصت ها-1-2-2
: با واگذاري شبکه هاي آبیاري و زهکشی به بخش خصوصی، فرصت هاي زیر نامین می گردد

.با اقدامات پیشگیرانه ، عملیات تعمیر و نگهداري اقتصادي می گردد –الف 
.اري و مصرف بهینه آب ، افزایش می یابد پتانسیل توسعه از طریق افزایش راندمان آبی–ب 
.با استفاده از آب صرفه جویی شده می توان اراضی را توسعه و سطح زیر کشت را افزایش داد –ج 
.هزینه هاي عملیات بهره برداري و نگهداري کنترل، و کاهش می یابد –د 
.ود وظائف مشکل یا کنترل ناپذیر توسط بخش خصوصی بهتر مدیریت می ش–ه 

چالش ها -2-2-2
:  با واگذاري امر بهره برداري و نگهداري به بخش خصوصی ، چالش هاي زیر مطرح است 

شرایط تعمیر و نگهداري جاري و اساسی چگونه رعایت خواهد شد؟–الف 
؟.پاسخ گوي شکایت مشترکین  کیست–ب 
مدیریت شبکه جلوگیري خواهد شد؟چگونه از بایر شدن اراضی و تغییر کاربري آنها در اثر سوء–ج 
آیا امکان سرمایه گذاري مجدد مالک پس از عمر مفید شبکه جهت جلوگیري از بالتکلیفی اراضی  وجود دارد ؟–د 

مالی و اقتصادي -3-2
براي یکی از عوامل انگیزشی .سومین عامل در واگذاري و فروش شبکه ها بررسی موضوع از دیدگاه مالی و اقتصادي است 

:خریدار و فروشنده ، وجود جذابه هاي اقتصادي می باشد که فرصتها و چالش هاي ذیل را به دنبال دارد 

فرصت ها-1-3-2
با انتقال مسئولیت بهره برداري و نگهداري از شبکه هاي آبیاري به بخش خصوصی ، فرصت هاي زیر قابل پیش بینی 

: خواهند بود

.ه برداري و نگهداري از شبکه ها افزایش می یابد کارآیی اقتصادي در بهر-الف 
.نقدینگی الزم جهت اجراي طرحهاي توسعه فراهم می گردد –ب 
.باعث افزایش اشتغال می شود –ج 
.بخش کشاورزي رشد و ارتقاء پیدا می کند –د 
.به تحقق ارزش ذاتی و اقتصادي آب کمک می کند -ه 
.در تامین آب کشاورزي می شود باعث ایجاد بازار رقابتی –و 

چالش ها-2-3-2
:با انتقال مالکیت شبکه ها به بخش خصوصی چالش هاي زیر مطرح خواهند شد

سرمایه گذاري مالک پس از عمر مفید شبکه جهت جلوگیري از بالتکلیفی اراضی تضمین می گردد ؟–الف 
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تکلیف می شود ؟حق اشتراك پرداختی مشترکین بابت تاسیسات چگونه تعیین–ب 
در صورت عدم موفقیت فروش ، پس گرفتن شبکه از چه منبعی و وفق چه قانونی قابل انجام خواهد بود ؟–ج 
در صورت تحقق فروش ، مبالغ حاصل از فروش چگونه قابل برگشت به دولت می باشد ؟–د 

اجتماعی و فرهنگی-4-2
مهم در تصمیم گیري هاست و نمی توان بی توجه به مقتضیات آن فرهنگ حاکم بر جامعه کشاورزي کشور ، از عوامل 

.این مهم از دو منظر فرصتها و چالشها مورد بررسی قرار گرفته است . اقدامی به عمل آورد

فرصت  ها-1-4-2
:فرصت هاي اجتماعی و فرهنگی در واگذاري شبکه هاي آبیاري بشرح زیر وجود خواهد داشت

. غال می شود باعث افزایش اشت–الف 
).مشارکت مردم در امر مالکیت ( مالکیت عمومی گسترش می یابد –ب 

چالش ها-2-4-2
:چالش هاي اجتماعی و فرهنگی  در واگذاري شبکه هاي آبیاري بشرح زیر قابل پیش بینی خواهد بود

.و دولت تعریف نشده است با عنایت به تکالیف قانونی وزارت نیرو و دولت ، تعامل بین مشترکین ، مالک –الف 
.سرنوشت شغلی کارکنان شبکه هاي آبیاري روشن نیست –ب 

نتیحه گیري -3
:به شرح زیر می باشدصورت پذیردایجاد زمینه هاي الزم جهت واگذاري شبکه هاي آبیاري و زهکشی مهمترین اقداماتی که 

قانون 115واد ذکر شده در قانون توزیع عادالنه آب و ماده قانون اساسی و م44قدام تعارض قوانین در اصل ادر اولین)1
.محاسبات عمومی کشور باید روشن و تعیین تکلیف گردد 

فرامین دولت در امر بهره برداري ، نگهداري و چگونگی الزام خریدار به رعایت باید برايبا عنایت به قانون حق مالکیت،)2
.امور مشترکین چاره اندیشی شود 

ایین بودن نرخ آب بهاء و ابهام در پرداخت مابه التفاوت قیمت تمام شده و فروش رفته طبق تعرفه هاي مصوب به دلیل پ)3
.دولت ، خرید شبکه براي خریدار و سرمایه گذار جذابیت ندارد 

.مرتفع شودهاي پیش بینی شده قبل از هر واگذاري یا فروش تمامی چالشباید )4

پیشنهادات-4
:با توجه به موانع و چالشهاي گفته شده ، فروش شبکه ها دور از انتظار می باشد ، لذا پیشنهاد می شود در شرایط فعلی و 

توسط شرکت هاي مشاور برجستهقالهمدر این مغفولابعاد و سایر به اهمیت موضوع ، مطالعات گسترده تري در با توجه)1
.صورت گیرد 
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٨

.بلند مدت بدون انتقال مالکیت به واجدین شرایط واگذار شود به صورتو شبکه هاي آبیاري به شکل حق انتفاع )2
.د شمرتفع خواهد ،، کلیه موانع موجود در واگذاري به شکل فروشآنبه روش حق انتفاع از شبکه آبیاري با واگذاري )3

تقدیر و تشکر

کت بهره برداري ناحیه شمال خوزستان در دفتر تحقیقات شبکه هاي آبیاري و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان و شربدینوسیله از 

.تقدیر و تشکر بعمل می آیدتهیه اطالعات و آمار 

: منابع
1358قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مصوب سال . بی نام –1
1361قانون توزیع عادالنه آب مصوب سال . بی نام –2
1366قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال . بی نام –3
کشور1386قانون بودجه سال . بی نام –4
1386قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مصوب سال 44قانون سیاستهاي کلی اصل .بی نام –5
سازمان آب و برق خوزستان. 1380تجدید ارزیابی اموال و دارائیهاي شبکه هاي آبیاري در سال . بی نام –6
شرکت آبیاري و زهکشی ناحیه شمال خوزستان .سبیلی عملکرد شبکه آبیاري. 1389. بی نام–7
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