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 چکیده

 نیش را.شتا هشدا ا   نیش تقاضاي روز افزون آب در بخش  شاشاورزي ا.شتر در ا    تیریابزارهاي اقتصادي براي مد نیاز مهمتر یکیگذاري آب متیق
 هی.ازمان آب ناح دینگهداري تأ.یسات از دبرداري و بهره هايو هزینه ايهاي .رمایهتمام شده آب شااورزي با توجه به هزینه نهیمحا.به هزپژوه  

اطالعات الزم  آمار و رباشدیم 9317 یدر .ال زراع( ABCیابی بر مبناي فعالیت )با ا.تفاده از روش هزینهتمام شده آب  يبها نییتعو شمال خوز.تان 
یابی بر مبناي ر نتایج ناان داده ا.ت شه روش هزینهشد يآورآب منطقه شمال خوز.تان جمع ا.تان خوز.تان و .ازمان امور ياز .ازمان جهاد شااورز

آب فعالیت موجب محا.به قیمت برآوردي دقیقتري از قیمت آّب نسبت به روش .نتی .ازمان آب شده ا.ت، با ا.تناد بر مقادیر به د.ت آمشده قیمشت   
در منطقشه مشورد مطالعشه قیمشت     آب شااورزي ماخص گردیشد   براي محصوالت عمده منطقه )گندم آبی و ذرت دانه آبی( و مقایسه آن با هزینه تأمین

 نشه یمحا.شبه هز  یابی بر مبناي فعالیشت در هزینه .یستماز آن ا.ت شه  یحاشپژوه   یجنتار هاي عرضه آب ا.تشااورزان شمتر از هزینهآب پرداختی 
 اطالعات صحت و دقت به شود شه این امر منجرمی .ربار هايهزینه ترو صحیح دقیقتر تخصیص موجبشمال خوز.تان  هیناحتمام شده آب شااورزي 

  .باشد داشته همراه به مدیران براي زیادي منافع تواندو می شودمی یابیهزینه .یستم اجراي .ادگی شنار در
 

 فعالیت بر مبناي یابیهزینهیابی .نتی، بهاي تمام شده آب، هزینه :کلیدی هایواژه
 

    1 مقدمه

 دررشد .ازي.رنوشت نق  و ا.ت شااورزي در مهم عاملی آب

 بشه  رو یش  بحشران   آب هماننشد  شمبود .شندمی بازي تو.عه و اقتصاد

 مصشرا  ششده  تو.شعه باعش    حشال  در شاشورهاي  بیاتر در گسترش

 نگهداري و حفظ براي منا.ب آبیاري هاي.یا.ت و آب منابع عقالیی

 جهان در صرفیم آب درصد 77 حدود به اینکه توجه با شودر اتخاذ آن

 اقتصادي باید بخ  این فعاالن شود، می شااورزي هايصرا فعالیت

 تصمیم آب .رلوحة بهینة و متعادل مصرا براي را الزم .از وشارهاي

از جمله راهکارهشاي مشدیریت تقاضشاي ایشن      (ر4قرار دهند ) خود هاي
نهاده شمیاب در بخ  شااورزي شه محدود شننده ترین نهشاده تولیشد   

آن ا.تر د.تیابی بشه قیمشت صشحیح      ست، نرخ گذاري منا.بنیز ه
ی  راه مطلوب تخصیص شارآمد آب ا.ت، اما شیوه انجام آن مسشلله  
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 قیش گشذاري آب شاشاورزي از طر  مشت یق ا.تی.اي قابل بح  ا.تر 
از آب را فشراهم  یشنندگان، امکان ا.تفاده منطقدر رفتار مصرا ریتأث

 یدرشاشاورزي آبش   ژهیبه و داریمنابع پاگذاري در هی.رما نهینموده و زم
 ر.ازدیم ایرا مه

شبکه آبیاري ناحیه شمال خوز.تان به عنوان یکشی از مهمتشرین   
بشرداري از  هاي آبیشاري خوز.شتان مطشرس ا.شتر ششرشت بهشره      شبکه
بشرداري از  به منظشور بهشره   9377هاي آبیاري خوز.تان در .ال شبکه

آغشاز بکشار    9372از .شال   شبکه عظیم آبیاري دز تأ.یس شد و عمأل
شرخه به  یانحراف یمی.د تنظ تیریمد يبا واگذار 9331از .ال شردر 
ششامل دششت    یشرخه ششمال  ياریاز شبکه آب يبردارشرشت، بهره نیا

 ياریشبکه آب زیو باغه( و ن ضیارا )دو.الق، پل يپا يهااوان و دشت
 شرشت اضافه شدر نیا تیریلور به مد

ز از .مت شمال به تپه ماهورهشاي ششمالی   اراضی شبکه آبیاري د
دزفول و از مارق به رودخانشه ششور )گشالل شهنش ( و از جنشوب بشه       
اراضی هفت تپه و رودخانه شاوور و ازمغرب به رودخانه شرخه محشدود  
میگردد و شهرهاي دزفول، اندیماش  و ششوش در محشدوده اراضشی     

ه تهران خرماهر هاي دائمی دز و شاوور، جادرودخانه شبکه قرار دارندر
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)رودخانشه فصشلی( بشاالرود،     و راه آهن .را.ري و همچنین دو مسیل
 گذرندر.یاه منصور و شهن  نیز از شبکه می

عنشوان یکشی از واحشدهاي طشرس  نشد      ه ایجاد شبکه آبیاري دز ب
صورت ی  برنامه طوالنی مدت بشراي آبشادانی   ه منظوره عمرانی دز ب

 ك خوز.تان در نظر گرفته شده ا.تاراضی و ا.تفاده از منابع آب وخا

همزمان با .اختمان .د دز مطالعه و طراحی قسمتی از  9337در .ال 
هکتشار بشه صشورت آزمایاشی تو.ش        22777شبکه در .طحی معادل

 بهشره بشرداري از طشرس    9342مهند.ین مااور عمران در اوا.  .ال 
 .آبیاري آزمایای عمالً آغاز گردید

ناشان   ي خوز.شتان )ششبکه دز(  اریش آب متداول يهاستمی. یابیارز
، اجرا، عشدم  یعملکرد اغلب آنها به علت نقص در طراحشه داده ا.ت 
منا.ب شاه   تیریبه موقع و فقدان مد ریتعم عدم منا.ب، ينگهدار
و احشدا    يگشذار  هی.شرما  يهانهیهز ،ياقتصاد نهیا.تر در زم افتهی

 ،یبوده و از نظر زمشان شده  ینیب یاز مقدار پ اتریها به مراتب بپروژه
تر از موعد مقرر بوده ا.شتر  یمدت زمان احدا  پروژه ها عمدتاً طوالن

آب موجشب ماشکالت    يتلفشات بشاال   ،يبشردار و بهره یتیریاز نظر مد
نامنا.شب، موجشب عشدم    ي بشردار ا.تر بهشره  دهیگرد يو شور یمانداب
  رشده ا.ت ردارانببهره انیم ضیآب و تبع عیعدالت در توز تیرعا

آب بر ا.اس قشوانین موجشود از یش  طشرا نیازمنشد       بهايتعیین 
هشاي  گیري براي گردآوري دادهداشتن ی  برنامه و طرس آماري نمونه

پایه مانند عملکرد و قیمشت محصشوالت شاشاورزي ا.شت و از .شوي      
 شنندگانمین و تحویل آب به مصراأهاي تبه هزینه ، توجه الزمدیگر
هشاي  د بهاي تمام شده تحویشل آب در ششبکه  لذا تعیین یا برآور ا.تر

گشذاري آب  آبیاري به عنوان ی  پی  نیاز در ا.تقرار .یسشتم قیمشت  
پژوه  حاضر تالششی ا.شت در جهشت معرفشی پلشی از       مطرس ا.تر
هشاي  هاي محصوالت و فعالیشت یابی و هزینههاي جدید هزینهتکنی 

 شندر یجاد میها را امرتب  با آن شه در صنایع امکان مدیریت هزینه
ایشن پشژوه  در پششی محا.شبه بهشاي تمششام ششده تششأمین آب در      

تواند ا.ت شه می 9317هاي آبیاري ناحیه شمال خوز.تان .ال شبکه
لذا ی  راه حل ا.ا.ی، وري مصرا آب باشدر در را.تاي افزای  بهره

هشاي نشوین   روش .وق دادن بخ  شااورزي بشه .شمت ا.شتفاده از   
رتباط به اعتقاد بسیاري از صاحب نظران، ا.تفاده آبیاري ا.تر در این ا

توانشد در امشر مشدیریت تقاضشاي آب در     گذاري آب مشی اهرم قیمت از
 یش   ارزش محا.به براي از آنجایی شه ربخ  شااورزي شار.از باشد

ایشن   درمی توان ا.تفاده نمشود   مختلفی هايتکنی  از آب مکعب متر
 و خوز.شتان  منطقشه  بشر  حشاشم  جغرافیایی شرای  به توجه با پژوه ،
 زراعشت  جهشت  شااورزان به تحویل قابل آب مکعب متر ی  برداشت

 شده تمام بهاي نمودن، از روش هزینه یابی بر مبناي فعالیت شه بتوان
  رشدآب را محا.به نماید را ارائه خواهد  مترمکعب ی  واقعی

بهاي تمام ششده د.شتیابی بشه اطالعشات      دلیل ا.تفاده از .یستم
هدا این پژوه  برر.شی   ،گیري ا.تر بنابراینجهت تصمیم يفیدم

هشاي  دادهبشر  ثیر شارشرد .یستم بهاي تمام شده بشر بشاور مشدیریت    أت
هاي تمام شده شاالي فروش رفتشه  (ر ب97) حاصل از این .یستم ا.ت
هاي مستقیم مربوط به تولید شاالهشاي فروختشه   عبارت ا.ت از هزینه

قدار شامل هزینه مواد مصرفی در تولید شده تو.  ی  شرشتر این م
هشاي مسشتقیم نیشروي ششار مشورد ا.شتفاده در تولیشد آن        شاال و هزینه

ششود  در صورت .ود و زیان ظاهر میها بهاي تمام شده شاال .باشدمی
تواند براي محا.به حاشیه .ود ناخالص ششرشت از درآمشد شسشر    و می
 جشاد یا نشه یهز« هفشروش رفتش   يتمام شده ششاال  يبها»در واقع  .شود

تنهشا،   نیبنشابرا  ر.اند؛یشرشت به فروش م  یا.ت شه  یمحصوالت
 محصشوالت  دیبه تول میشه به صورت مستق شوندیلحاظ م ییهانهیهز

 يهانههزی مانند میرمستقیغ يهانهیهز ند،یفرا نیمربوط هستند و در ا
 رردیگنمی قرار مدنظر یابیفروش و بازار ع،یتوز

ها به بندي و تسهیم صحیح هزینهت ا.ت از طبقهیابی عبارهزینه
 .منظور تعیین قیمت تمام شده محصوالت و خدمات

هشاي نشوین   یابی بر مبناي فعالیت یکشی از .یسشتم  .یستم هزینه
هشاي  تواند به طور مجزا و یا همراه بشا .یسشتم  یابی ا.ت شه میهزینه

 یششابی درجهششت فششراهم نمششودن اطالعششات منا.ششب درموجششود هزینششه
شه آن را  ABCهاي مهم ویژگی ها ا.تفاده شودر یکی ازگیريتصمیم
هشاي نشوین   .شازد، توجشه بشه پدیشده    هاي .نتی متمایز مشی از .یستم

عملیاتی و اثرات تکنولوژي حاشم بر وضعیت موجشود ا.شت و تشا حشد     
هاي منا.ب، ایشن اثشرات را بشه طشور شمشی      ممکن با بکارگیري روش
 (ر94)ند شجذب خدمات ارائه شده می

9برمبناي فعالیت، شه بعدها بشه .یسشتم   یابیهزینه
ABC   تکامشل

(، بشراي تخصشیص زمینشه    5) 2یافت، اولین بار تو.  ششوپر و ششاپالن  
فعالیت محصوالت به شار گرفته شدر این دو نویسنده همراه با جانسون 

هشاي .یسشتم   (، تأثیر بسزایی در انعکاس نار.ایی9133) 3و همکاران
ها و بهاي تمام الی در ارائه اطالعات دقیق در مورد هزینهحسابداري م
 (ر93شده داشتند )

هشاي .شنتی   شه آن را از .یسشتم  ABCهاي مهم یکی از ویژگی
هاي نوین عملیاتی و اثرات تکنولشوژي  .ازد، توجه به پدیدهمتمایز می

هشاي  حاشم بر وضعیت موجود ا.ت و تا حد ممکن به بکارگیري روش
شنشدر از  اثرات را به طور شمی جذب خدمات ارائه شده میمنا.ب، این 

ها با تأشید بر فرآیند ، طرس ریزي هزینهABCنظر فرآیندي در .یستم 
ها داراي ارزش .ازي ا.تر در این روش بر شنا.ایی فعالیتمستمر به

شود و بشراي حشذا   هاي بدون ارزش افزوده تأشید میافزوده و فعالیت
شودر بشه بیشان دیگشر روش    ش افزوده تالش میهاي بدون ارزفعالیت
ABC هایی به شار بشرد ششه   توان براي شنا.ایی و حذا فعالیترا می

                                                           
1- Activity Based Costing 
2- Cooper R & Kaplan 
3- Johnson et. Al. 



 88     ...یابی بر مبنای فعالیتروش هزینه با رویکردی اریآب یهادر شبکه یتمام شده آب کشاورز یمحاسبه بها

هشاي بشدون ارزش افشزوده،    ها می ششوندر هزینشه  باع  افزای  هزینه
هایی ا.ت شه می توان آن را حذا شرد بشه  هزینه آن گروه از فعالیت

یا ارزش آن رخ ندهشدر  شه شاهای در شیفیت خدمت، عملکرد و طوري
(94) 

توان به حسین زاد و این زمینه می از جمله مطالعات داخلی در
(، 99(، منصوري و قیا.ی )92میرشفیعی ) و ، منتظري(1شاظمیه )

و از مطالعات خارجی  (95رضانیا و همکاران ) (،3) احسانی و همکاران
ونو  و  ،(6) 2(،  یفامبو و همکاران3) 9گاریدو و شاالتراوا توان بهمی

 ، اشاره نمودر(7) 4داپلر و همکاران، )96) 3همکاران
 مشدیریت  ( در مطالعه اي با عنوان جایگاه1حسین زاد و شاظمیه )

 برر.ی شااورزي مطالعه موردي دشت تبریز براي تو.عة در آب منابع

 تحلیشل  از شاشاورزي  تو.شعة  آب در منشابع  مشدیریت  جایگشاه  و .هم

 و تغییشر  گونشه اندر آنها معتقدند شه هره شردها.تفاد شانونی همبستگی
خواهشد گذاششت و    تشأثیر  شاشاورزي  تو.شعة  بر آب، مدیریت در بهبود

 اهمیشت  از شاشاورزي  تو.عة و آب منابع مدیریت بین ارتباط  گونگی

تو.شعة   هشاي ششاخص  ابتشدا  ا.شتر در پشژوه  آنهشا    برخوردار خاصی
 ششاه   بشراي  بعد مرحلة در شدند، شنا.ایی آب مدیریت و شااورزي

 از مؤثر هايشاخص و زیربنایی هاياز .ازه شمتري تعداد به هاشاخص
 35/32ششه   داد نتایج ایشن تحقیشق ناشان    شدر ا.تفاده عاملی تحلیل

 متغیشر  .شه  بشا  آب مشدیریت  هشاي شاخص واریانس مجموعه از درصد

 متغیشر ششانونی   .ه همچنین. می شود تبیین شااورزي تو.عة شانونی

 مجموعه واریانس درصد از 32/43بیان به قادر شااورزي بآ مدیریت

 ناشان  نتایج تحقیشق همچنشین   هستندر تو.عةشااورزي هايشاخص

دوطرفشه   ارتباطی شااورزي تو.عة و آب مدیریت بین  ند هر دهد،می
 الزم شاشاورزي  تو.شعة  در آب منابع اهمیت به توجه با وجود دارد، لذا

 منشابع  از پایدار ا.تفادة هايشاخص تو.عه، هايبرنامه ریزي در ا.ت

 .شود گرفته جدي آب
 و تو.عه "( در مطالعه خود با عنوان92میرشفیعی ) و منتظري

 "آبیاري هايشبکه در آب گذاريقیمت فازي معیاره  ند مدل شاربرد
 در مؤثري نق  شااورزي آب واقعی گذاريشنند شه ارزشبیان می

 تأمین آبیاري، هايشبکه الیم ا.تقالل آب، منابع بهینه تخصیص

پژوه   داردر در این آب وريبهره و افزای  آب ا.تحصال هايهزینه
 در آب گذاريقیمت فازي معیاره  ند مدل ی  تو.عه هدا با

 شبکه آب در ارزیابی قیمت براي مدل گرفتر انجام آبیاري هايشبکه

 شیفی و یشم معیار 93 مدل، تو.عه در گردیدر ا.تفاده ورامین آبیاري

 محا.به .شد گرفته نظر در آبیاري هايشبکه آب واقعی قیمت بر مؤثر

 ها،شالس تعریف معیارها، وزن تعیین معیارها، .ازيهماهنگ و

                                                           
1- Garrido Alberto and Calatrava Javier 
2- Chifamba, E. 
3- Venot, J. P.; Molle, F.; Hassan, Y 
4- Doppler et al 

 عضویت بردار تاکیل شالس، هر در معیارها عضویت درجه محا.به

 محا.به منظور به بردار دو این ترشیب و قیمت تاکیل بردار نهایی،

 نتایج پژوه  بودندر  مدل تو.عه مراحل مهمترین آب نهایی قیمت

 از ا.تقالل آبیاري، میزان شبکه نوع معیار .ه شه دهدناان می

 مؤثرترین شبکه .طح واحد در درآمد میزان و دولتی هايحمایت

 آب مبتنی بر مدل شده تمام قیمت هستندر آب قیمت تعیین بر عوامل

 مکعب ریال متر33 آب الا.تحص هزینه ا.اس بر فازي معیاره  ند

 متر بر ریال 16 نیز شبکه در رایج فعلی بهاي آب قیمت شدر تعیین

 شبکه بهاي آب قیمت شه می دهد ناان نتایج مقایسه ا.تر مکعب

 هزینه روش و مدل برآوردي آب قیمت با فاحای تفاوت مورد مطالعه

 بآ واقعی ارزش بین توجه قابل فاصله بیانگر شه داشته آب ا.تحصال
 با فازي گذاريقیمت معیاره  ند مدل واقع در را.ت رایج و آب بهاي
 هستند، آل ایده حد از شمتر غالبا معیارها مقدار شه واقعی شرای  لحاظ

 به د.ت را آب از تريواقعی قیمت و شرده حدي تعدیل تا را قیمت

 قیمت عنوان به تواندمی آب با شم  مدل شده برآورد قیمت دهدرمی

 تو.  قیمت این پرداخت البته شه شده تلقی شبکه این آب واقعی

 غیرممکن تقریبا الزم، هاي.اخت زیر ایجاد بدون بردارانبهره

 در مطلوبی شارآیی از پژوه  این در شده معرفی مدل نمایدرمی

 آبیاري هايشبکه در آب گذاريارزش مؤثر عوامل و شرای  ارزیابی

 فراهم را ها.امانه این در آب واقعی زشار تعیین زمینه و بوده برخوردار

 .نمایدمی
تخمشین قیمشت   »اي با عنشوان  ( در مطالعه99منصوري و قیا.ی )

تمام شده آب شاشاورزي پشاي .شدهاي مخزنشی بشا رهیافشت اقتصشاد        
مهند.ی مطالعه موردي: .دهاي مخزنی بوششان، مهابشاد و بشارون در    

یشران، بشه علشت قشرار     شنند؛ شمبود آب در ابیان می« آذربایجان غربی
ماشکالت بنیشادي    گرفتن شاور در شمربند بیابشانی، همشواره یکشی از   

تو.عه اقتصادي جامعه بوده ا.شتر بشه گشواهی آمارهشاي مربشوط بشه       
هشاي  بالقوه و بالفعل آب، شاه  شیفیت آب به .بب آلشودگی  ظرفیت

 رخشه طبیعشی آن، از عوامشل بازدارنشده      گسترده و نیز دخالت بار در
شودر در مطالعشه   تعادل میان عرضه و تقاضاي آب محسوب میایجاد 

در پششاي  9319-12حاضششر، قیمششت تمششام شششده آب در .ششال زراعششی  
برداري در ا.تان مشرزي آذربایجشان غربشی    مخزنی مورد بهره .دهاي

مطالعشه از نشوع اشتاشافی ا.شت و اصشول       تخمین زده شده ا.تر این
داده ا.شتر   تاشکیل  اقتصاد مهند.ی، مبناي نظشري محا.شبات آن را  
نشرخ   نشرخ واقعشی آب از   مهمترین یافته این مطالعه باالبودن  امگیر

 هاي واقعشی اي ا.تر همسان شردن نرخ.ازمان آب منطقه مورد عمل
بنیادي در .اختار .اماندهی حامالن  نرخ مورد عمل، نیاز به تغییراتو 

ظار ایشن  مورد انت عرضه و تقاضاي آب دارد و اندیاه حاشم بر تغییرات
گشذاري در آن از حالشت   ا.ت شه در شرای  بحران آب، آب و .شرمایه 

خارج شود و به صشورت ششاالیی بشا ارزش اقتصشادي      "رایگان عطیه"
 در این برهه انتقالی فراهم شردر درآیدر لذا باید بستري قابل دفاع
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گشذاري آب  قیمشت "اي با عنشوان  ( در مطالعه3گاریدو و شاالتراوا )
گشذاري آب شاشاورزي   ، به قیمشت "حادیه اروپا و مکزی شااروزي، ات

انشد  )براي آبیاري( در پنج شاور اتحادیه اروپا و شاور مکزی  پرداخته
هاي آن برر.ی ششود و ایشن   تا محدوده قیمتی آب شااورزي و ویژگی

شه تا  ه حد پرداختی براي آبیاري منجر به بهبشود عملیشاتی و هزینشه    
گشردد  اي براي تحویل آب به مزرعه میایههاي .رمداري و هزینهنگه

هاي اصلی ایشن مطالعشه ناشان    مورد تجزیه و تحلیل قرار دادندر یافته
تواند فراتر از راهی براي تجدید منابع دهد شه قیمت گذاري آب میمی

اي بشراي  توانشد و.شیله  آبی و بهبود عرضه عمل شرده و همچنین مشی 
 گرددراطمینان از ا.تفاده شارامدتر از آن 

گشذاري آب  قیمت"اي با عنوان در مطالعه( 6)  یفامبو و همکاران
هاي ابیشاري در نیشان   ها براي تو.عه پایدار پروژهآبیاري و بهبود هزینه
آب و بهبششود  يگششذارمششتیقبرر.ششی شردنششد شششه  "یششادزي و زیمبششاوه

 يبشرا  زیش برانگاز مسشائل بحش    یکی ياریآب يگذارهی.رما يهانهیهز
دو  در این مطالعه هر ربوده ا.ت يادزی انیمناطق خا  ناز  ياریبس

روش شمی و شیفی مورد ا.تفاده قرار گرفتر یافته هاي اصلی ناشان  
دهد شه موقعیشت اقتصشادي منطقشه معمشوال بشه صشورت دریافشت        می
از هاي دولتی ا.ت و هزینه آبر.انی بسیار پیچیده و دشوار ا.تر یارانه

 یمشال  نیدر تشأم  دیششد  یماکالت مشال  با يادزی انیآنجا شه منطقه ن
و  ياریش آب یابیارز داریپا يهاروش دیمواجه ا.ت؛ با ياریآب يهاپروژه

در  يادزیش  انیش شاشور ن  ياقتصاد  یدر مح دیتول يهانهیمجموعه هز
  نظر گرفته شودر

ثیر راهبشردي  أ( در شرانه رود اردن به برر.ی ت7) داپلر و همکاران
ب آبیاري پرداختندر آنها بشراي ر.شیدن   قیمت آب در تخصیص بهینه آ
و نمشوده  ریزي خطشی ا.شتفاده   هاي برنامهبه اهداا مورد نظر از مدل

بشرآورد شردنشد و نتیجشه     در شاور اردن دالر 24/7قیمت جاري آب را 
ضشمن   تشوان گرفتند شه با تعیشین قیمشت و تخصشیص بهینشه آب مشی     

نیشز   را هشا   آن، ریسدرآمد شااورزان منطقه شرانه رود اردن افزای 
  شاه  دادر
گشذاري در  گونه شه بیان ششد مطالعشات مختلشف بشه قیمشت     همان

آبیاري محصوالت شااورزي و بهبود هزینه در مصارا آب شاشاورزي  
گشذاري و  اندر در ایشن پشژوه  بشراي تحقشق .یا.شت قیمشت      پرداخته
هاي پیانهادي آب براي محصشوالت شاشاورزي خوز.شتان، دو    قیمت

رضه )هزینه تمام ششده( و طشرا تقاضشا )بهشاي تمشام      دیدگاه طرا ع
شده( مورد توجه قرار گرفته و بهاي تمام شده آب با ا.شتفاده از روش  

باتوجشه بشه ضشرورت    یابی بر مبناي فعالیت محا.به شده ا.شتر  هزینه
ارتبششاط  نششهیدر زم یجشامع و شششامل  یتششاشنون برر.شش نکششهیموضشوع و ا 
مان صشورت نگرفتشه   أاور تودر ش ي.عه شااورزو توآب گذاري قیمت
ششبکه آبیشاري دز در ناحیشه     مهشم در  موضشوع  نیا لذا .عی شدا.ت، 
 شودر یبرر.ا.تان خوز.تان  شمال

 

 هاروشمواد و

شاربردي ا.ت شه هدا از اجراي -پژوه  حاضر از نوع تحقیقی
ها و برآورد بهاي تمام شده آب در ناحیه شمال آن شنا.ایی هزینه
باشدر در این پژوه  هدا محا.به اري دز میخوز.تان در شبکه آبی
 و اي.رمایه هايهزینه به توجه با شااورزي هزینه تمام شده آب

از دید .ازمان آب ناحیه  تأ.یسات نگهداري و برداريبهره هايهزینه
 مصرفی باشدر همچنین تعیین بهاي تمام شده آبشمال خوز.تان می

اي آبی در آبی و ذرت دانهدر تولید محصوالت عمده از جمله: گندم 
تواند مبناي تعیین قیمت باشدر این محا.به میشهر.تان دزفول می
 جدید آب قرار گیردر

 بشه  توجشه  بشا  شاشاورزي  هزینشه تمشام ششده آب    محا.شبه  جهت

 نگهشداري  و بشرداري بهشره  هشاي  هزینشه  و رياگشذ .رمایه هايهزینه

و تبدیل آن  .ت(گردیده ا آوري جمع منطقه آب اداره از )شه تأ.یسات
 از ،9317 مطالعشه  .شال  هشاي قیمشت  به( 9354 ای 9367از .ال پایه )

 ها( ا.تفاده شدرقیمت )شاخص مصرفی خدمات و شاالها بهاي شاخص
(9)   

 آب مکعشب  متشر  یش   تشأمین  هزینشه  محا.شبه  نین، جهشت چهم

 شود:ا.تفاده می رابطه زیر از شااورزي
(9)                                                 )/w 4+c3+c2c+1C=(c 

C  =شااورزي   آب مکعب متر ی  تأمین هزینه 

 W = مصرفی آبیاري آب شل 

1C  =نگهداري  و برداريبهره هزینه 
2C  =دها ا.تهالك هزینه. 

3C = ها  هزینه ا.تهالت تأ.یسات وشبکه 
4C = رمایه .االنه بهره هزینه ا.تهالك. 

 مبناي بر یابیم شده آب از روش هزینهدر این پژوه  بهاي تما

یش   یابی بر مبناي فعالیت هزینهروش آیدر ( بد.ت میABCفعالیت )
هشاي تعریشف ششده و    یابی ا.ت شه با ا.تفاده از فعالیت.یستم هزینه

هشاي .شربار بشه    هشا، هزینشه  هشاي هزینشه مربشوط بشه فعالیشت     محرك
ابع ا.شت  یابدر در واقع ی  مدل مصشرا منش  محصوالت تخصیص می

 گیري در مشورد تواند اطالعات منا.بی را براي شم  به تصمیمشه می
 در ایشن مسشیر قیمشت تمشام ششده     بهبود فرایند محصول فشراهم آوردر  

هششاي نگهششداري آب درپاششت .ششد و یا.ششازمان وررر ترشیبششی از هزینششه
نگهداري و انتقال آب مرحله بشه مرحلشه بیشان    باشدر در این روش، می

هشا و  شود تا هم بتوان فعالیشت ها تفکی  میا و فعالیتهشده و هزینه
 ها را مدیریت نمودربهتر بتوان هزینهبندي شرد و همها را طبقههزینه

ریشزي و شنتشرل   .شنتی بشراي برنامشه   یابیاطالعات .یستم هزینه
یابی بر مبناي فعالیت باشد ولی .یستم هزینهمدیران  ندان دقیق نمی

شنترل بسیار منا.ب بوده و اطالعات دقیقشی را در  ریزي و براي برنامه
ها به دو یابی .نتی، هزینه.ازدر در .یستم هزینهاین زمینه فراهم می
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گشردد،  هشاي محصشول و هزینشه هشاي دوره تقسشیم مشی      گروه هزینشه 
گشرددر ولشی   هاي متغیر متمایز مشی هاي ثابت از هزینههمچنین هزینه
ها را هزینشه محصشول   یت شلیه هزینهبر مبناي فعالیابی .یستم هزینه
ها را متغیر در نظر شند و با توجه به دید بلندمدت، شلیه هزینهتلقی می
 گیردرمی

هششا و روابشش  ا.ا.ششی بششین هزینششه ABCاز نظششر عملششی .یسششتم 
هاي الزم جهشت تولیشد خشدماتی را ششه بشراي .شازمان ارزش       فعالیت

ها ن روش ابتدا هزینه.ازدر در ایشنند، ماخص میاقتصادي ایجاد می
هاي تخصیص یافته بشه  یابد و .پس هزینهها تخصیص میبه فعالیت
هشا، بشه آنهشا    ها، برمبناي ا.تفاده هر ی  از خدمات از فعالیشت فعالیت

یابی برمبنشاي  دهد شه هزینهناان می 9شودر شکل تخصیص داده می
والت اي ا.ت شه بر ا.اس آن، هزینه خدمات و یا محصش فعالیت شیوه

هایی ششه بشه خشاطر .شاخت و تولیشد آن      به عنوان جمع هزینه فعالیت
  آیدرشود، به د.ت میانجام می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  ABC مکانیزم اجرایی سیستم -1شکل 
 Figure 1- The executive mechanism of ABC system 

 
هشاي  مزیشت   ABCیشا « یابی بر مبناي فعالیشت هزینه»ا.تفاده از 

 از جمله:، زیادي براي .ازمان به همراه دارد
تشر از  ارزیشابی صشحیح   -2 هشا امکان وجشود شنتشرل هزینشه    -9

.شپاري  گیري در خصوص برونتصمیم -3 عملیات مالی
زا و فاقشد ارزش  هاي هزینشه شنا.ایی فعالیت-4 هافعالیت

ریشزي ششارآتر،   شنترل عملیشات و برنامشه   -5 یا شم ارزش
تعیین بهاي تمام شده و  -6 تر مدیریتیقیقتر و دصحیح
 رگذاري محصوالتقیمت

تمششام شششده آب  يمحا.ششبه بهششابششراي  ABCدر اجششراي فرآینششد 
 موضشوع  و هشا فعالیت منابع، شنا.ایی ياریآب يهادر شبکه يشااورز

بشراي   شاشاورزي  هزینشه تمشام ششده آب    حسابداري .یستم هزینه در
 میمواد مستقامل فراهم نمودن شااورزان ناحیه شمال خوز.تان شه ش

، بشذر  حمشل ، شردن بشذر  یعفون ضد، بذر يبوجاری، بذر مصرف)شامل 
و حمشل   يآورجمع، درو) میمستق د.تمزدها( و هزینه ری.ای و بذرپاش
ها نیز ( بوده ا.تر فعالیتشردن محصولپاكی و شوبخرمن، در مزرعه

 هزینه مرحله دوم دردانه آبی بوده ا.تر شامل تولید گندم آبی و ذرت

محا.شبه   (2)با ا.تفاده از فرمشول   ABCها با ا.تفاده از روش فعالیت
 گردد:می

                                               (2)   

    a: هزینه تخصیص یافته به فعالیت Caشه در آن 

Pj نسبت مصرا منبع :j  تو.  فعالیتa  
  Cj: شل هزینه منبع 

 بر یابی.یستم هزینه در فعالیت هر هزینه دهد،می ناان (2معادله)

 هزینشه  در منشابع  مصرا هايضرب نسبت برابر مجموع فعالیت مبناي

 .مربوطه ا.ت منابع
هشاي مسشتقیم )تجهیشزات مصشرفی و     ، هزینشه ABCدر .یستم  

دهشد و  هزینه نیروي انسانی( را به فعالیت مربوط به خود تخصیص می
هشاي .شربار( را   هشاي غیرمسشتقیم )هزینشه   تخصشیص هزینشه  دقت در 
یابی بر مبناي فعالیت، باع  دهدر بدین ترتیب روش هزینهافزای  می

شه تاشنون قابل شنا.ایی نبود، قابشل   ییهاشده ا.ت بسیاري از هزینه
حقشوق   ردیابی باشندر  ون برخالا هزینه مشواد مصشرفی مسشتقیم و   

یماً با ی  فعالیت خشاص ردیشابی ششرد،    توان آنها مستقمستقیم شه می
هاي غیرمسشتقیم بشه وضشوس قابشل ردیشابی      هاي .ربار یا هزینههزینه

باششد و بایشد بشه خشدمات ارائشه ششده       برحسب هری  از خدمات نمشی 
دلیل اینکه مبناهاي منا.شبی  به ABCدر.یستم  تخصیص داده شوندر
هشا و  هشنشد دقشت در تخصشیص هزینش    ها ا.تفاده مشی در تسهیم هزینه

قابلیششت اتکششا  بششه نتششایج بششه د.ششت آمششده را بششه منظششور قضششاوت و  
آمار و اطالعشات مشورد نیشاز ایشن      (ر94) دهدگیري افزای  میتصمیم

پژوه  شه شامل متغیرهاي .طح زیشر شاشت، مقشدار تولیشد، مقشدار      
هاي مصرا شده در مراحل مختلف شاشت، داشت و برداششت و  نهاده

 مرحله اول تخصیص
First stage of the 

allocation 
 
 

 

 مرحله دوم تخصیص
Second stage if the 

allocation 

 

 هازینهه
Costs 

 هافعالیت
Activities 

  مراشز هزینه
Cost centres 

 تعیین مبناها
Base 

determination 

 ها هزینهتخصیص 
Costs 

allocation in 

 منابع
Sources 
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صشرا ششده ا.شت، از شاشاورزان ناحیشه      همچنین هزینه نهاده هاي م
از آمارنامشه   9316-17زراعشی  شمال خوز.تان ششهر دزفشول در .شال   

شااورزي و شااورزان منطقشه گشردآوري   وزارت .ازمان آب منطقه و 
 ا.تفاده ششدر  Excellافزاري براي انجام محا.بات نرم ر(2) شده ا.ت

عشاتی در  یشابی برمبنشاي فعالیشت ارائشه اطال    هدا اصلی .یستم هزینه
المللشی  هاي .ودآوري، رضایت ماتریان و رقابت در .شطح بشین  زمینه
 ا.تر

 

 نتایج

ابتداي این قسشمت از پشژوه  بشا آمشار توصشیفی و بشا محا.شبه        
هشاي  ششاخص  9هاي مرشزي ششروع ششده ا.شتر در جشدول     شاخص

هاي پراشنشدگی ششه ششامل    مرشزي از جمله میانگین، میانه و شاخص
 م،یمشواد مسشتق   يهشا نشه یهزو  ولگی بشراي   انحراا معیار، شایدگی

دو محصول گنشدم آبشی، ذرت دانشه آبشی و جمشع       و .ربار میرمستقیغ

عنشوان ششده ا.شت     3 ها شه در جدولمحا.به شده ا.تر )این هزینه
باشدر( بزرگ بودن میانگین از میانه، می 97براي هر محصول به تعداد 
زیرا میانگین تحت تشأثیر  ، دهدیمها ناان وجود نقاط بزرگ را در داده

 .ردیگیماین مقادیر قرار 

گندم  ها براي تولیدمقدار حداشثر هزینه 9و  3 ولاطبق جد
دهنده باشد شه ناانمیزمین(  نهیجمع هز) ریال 23677949

زمین در مواد  نهیجمع هزترین مقدار براي تولید گندم مربوط به بی 
مااهدات براي تولید طور مقدار حداقل غیر مستقیم ا.ت و همین

ترین دهنده شمباشد شه ناانمی( بوجاري بذرریال ) 92713گندم 
در مواد مستقیم  بذرمقدار هزینه براي تولید گندم مربوط به بوجاري 

باشدر همچنین شمترین و بیاترین مقدار هزینه براي تولید ذرت می
ریال  22467442( و بذر يبوجارریال ) 529ترتیب برابر دانه آبی به

 باشدرآبیاري( در مواد غیر مستقیم می نهیجمع هز)

 

 های مواد مستقیم، غیرمستقیم آمار توصیفی هزینه -1جدول 
Table 1- Descriptive statistics of direct indirect and overhead materials costs    

 حداکثر

Maximum 

 حداقل       

Minimum 

 دامنه تغییرات

Variation 
range 

 کشیدگی   

Extension 

 چولگی

Skewness 

 انحراف معیار

Standard  
devation 

Rial)) 

 )ریال(میانه

Median 

Rial)) 

 )ریال(میانگین

Average 

Rial) ) 

 تعداد

Number 

 نام متغیر

Variable 

name 

23670141 12098 23658043 2.259 1.845 7652972.581 678527.00 4592392.41 17 
  گندم آبی

Wheat 

22460442 521 22459921 4.056 2.114 6364352.644 2006574.00 4081180.00 17 
 دانه آبیذرت

Corn 

43788476 12619 43775857 2.626 1.910 13889055.599 2090156.00 8673572.47 34 
 جمع

Total 

 مآخذ: محا.بات پژوه      
Source: Research calculations 

 

  جامعشه آمشاري، مقشدار نماینشده ششه      در این پژوه  توزیشع یش  
نامنشد و هشر   اند را مقدار مرشزي مشی ها در اطراا آن توزیع شدهاندازه

ها باشد، معیار گرای  به معیار عددي را شه معرا مرشز مجموعه داده
نامندر میانگین و میانه از متداول ترین معیارهاي گشرای  بشه   مرشز می

میششانگین ا.ششت شششه  تششرین شششاخص مرشششزيمرشششز هسششتندر اصششلی
دهنده نقطه تعادل و مرشز ثقل توزیع ا.ت و شاخص خوبی براي ناان

میشانگین هزینشه مشواد     مثشال  ها ا.تر بشراي ناان دادن مرشزیت داده
 باششد مشی ریال  4512312949 گندم آبیمستقیم، غیرمستقیم و .ربار 

 ایشن  حشول  در متغیشر  ایشن  به مربوط هايداده بیاتر دهدمی ناان شه

 4739937براي تولید ذرت دانشه آبشی    این مقدار اندرتمرشز یافته طهنق
 ا.ترریال 

اي پراشنشدگی ا.شت ششه ناشان     هش انحراا معیار یکی از ششاخص 
ها  ه مقدار از مقدار متو.  فاصشله دارنشدر اگشر    میانگین دادهدهد می

ها نزدی  به صشفر باششد، ناشانه آن    اي از دادهانحراا معیار مجموعه

ها نزدی  به میانگین هستند و پراشندگی انشدشی دارنشد؛   ادها.ت شه د
هشا  گر پراشندگی قابشل توجشه داده  شه انحراا معیار بزرگ بیاندر حالی
هزینه مواد  باشدر در جامعه آماري مورد برر.ی، مقدار انحراا معیارمی

 76521729539 بشه میشزان  ) گنشدم آبشی   مستقیم، غیرمستقیم و .ربار
ذرت معیار هزینه مواد مستقیم، غیرمسشتقیم و .شربار    انحراااز  (ریال

 بیاتر ا.تر  (ریال 63643529644)به میزان دانه آبی 
طبشق   9317هزینه تأمین آب شااورزي بشراي .شال    2در جدول 
)ششمال   بشرداري .شازمان آب منطقشه   هشاي .شد و بهشره   آمار و هزینشه 

.شتفاده  ا شودطور شه مااهده میخوز.تان( محا.به شده ا.تر همان
بشه ششار    هیفرصت .رما نهیبا در نظر گرفتن هز يروش حسابداربا از 

 9726برابر بشا   يمتر مکعب آب شااورز  ی نیتأم نهیهز، گرفته شده
تمام شده  يدرصد .ود ناخالص نسبت به بها 27اگر باشد شه ریال می

 رشودیم ریال 9239آب برابر با  متیمورد انتظار باشد، ق
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 1931 سال به مربوطبه هزینه تأمین آب کشاورزی محاس –2 جدول

Table 2- Computing agriculture water provision in 2018 
  Costs (Rial)ریال(      ) هاهزینه                                                                       

   Utilization costي    برداربهره هزینه                                 451117071436

 Dam depreciation cost        هزینه ا.تهالك .د                                 59309046905

 Annual utilization of Dez dam    برداري .االنه .د دزهزینه بهره                                 450000000000
  and networks depreciation Cost of facilitiesها شبکه.یسات و آهزینه ا.تهالك ت                            144492653333

 Cost of annual benefit of capital depreciationهزینه ا.تهالك بهره .الیانه .رمایه                         1576789687320

 Total costs     هامجموع هزینه                                2681708458994

 مکعب( مترشل آب آبیاري مصرفی و نگهداري )                                2615000000

Total irrigation water consumption and preservation 

1026 
 .رمایه به شار گرفته شده(هزینه تأمین ی  متر مکعب آب شااورزي )روش حسابداري با در نظر گرفتن هزینه فرصت 

Provision cost of one cubic mater agriculture water (accounting method consideringcost of utilized capital 
opportunity) 

1231 
 : با ا.ت برابر آب قیمت باشد، انتظار مورد شده تمام بهاي به نسبت ناخالص .ود درصد 27 اگر

If  there s 20 percent pure profit, the ratio between total price and water price is equal to: 

 
 هاي .د و بهره برداري .ازمان آب منطقهمأخذ: آمار و هزینه

Source: Statistics and costs of dam and exploitation of water organization of the region. 
 

 ABC هاالیتهزینه تخصیص یافته به فع -9جدول 

Table 3- Devoted costs related to ABC activities 
  Wheat آبی گندم        Corn آبی دانه ذرت      Total جمع

 Direct substances (Rial)        )ریال(     مواد مستقیم
 Consumed seed    بذر مصرفی 3933627 3394216 7327843

 Seed winnow  بوجاري بذر 12098 521 12619

 Seed disinfect ضد عفونی شردن بذر 12202 2998 15201

 Seed transport  حمل بذر 81229 48288 129517

 Seeding  بذرپاشی 678527 917404 1595931

 Other .ایر 83582 2006574 2090156

 Sum of direct substances  .جمع مواد مستقیم 4801265 6370002 11171267

 Direct wage  (Rial) ریال(      ( مستقیمد.تمزد 
 Harvest درو 2235748 2933036 5168785

556610 231048 325562 
 آوري و حمل در مزرعهجمع

Collection and transport in the farm 
 Thrash خرمن شوبی 179783 22447 202230

 Clear the product پاك شردن محصول 14430 5976 20406

 Other .ایر 1444342 3004437 44448779
 Sum of direct wage جمع د.تمزد مستقیم 4199865 6196945 10396810

 (Rial( )Overload) )ریال(      .ربار

11995843 4882885 7112958 
 .ازي و شخم وررجمع هزینه آماده

(Sum of, preparing and plowing cost) 
 (Sum of irrigation cost) هزینه آبیاريجمع  21328034 22460442 36498218
 (Sum of indirect substances) جمع مواد غیر مستقیم 14120660 9693514 23814174
 (Sum of, packing and etc) بندي وررجمع بسته 139451 242374 381825

5983179 3284883 2698297 
 جمع هزینه حمل و برداشت

 (Sum of transport and harvest cost) 
 (Sum of ground cost) جمع هزینه زمین 23670141 16249017 39919158

 (Overload cost) جمع .ربار 69069541 56813114 118592397
 هاي پژوه مأخذ: یافته

 Source: Research findings 
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نتایج حاصل از مقدار هزینه تخصشیص یافتشه بشه هشر فعالیشت در      

 آمده ا.ت: 3جدول 
 در مشاتریس  تسشهیم  هاينرخ جایگزینی و محا.به مرحلهن در ای

 مرحله در شه هايهزینه هايمحرك فعالیت برا.اس-هزینه وابستگی

 منشابع ششرشت   از یش   هشر  از فعالیشت  هر .هم ا.ت، شده اول تعیین

 برا.شاس ر ششود جایگذاري مشی  ماتریس هاي.لول در و شده محا.به

 محا.شبه  هابه فعالیت هزینه متسهیم اقال نرخ هاي آمده، بد.ت ارقام

 هشر  هشاي نرخ جمع شوندرهاي ماتریس جایگذاري می.لول در و شده

 .باشد 9 برابر باید فعالیت –هزینه در ماتریس وابستگی .تون

 

 ABC هاها به فعالیتدرصد تخصیص هزینه -4جدول 

Table 4- Percentage of costs devotion to ABC activities 

  Wheatآبی  گندم       Cornآبی  دانه ذرت  Totalجمع     

 Direct substances مواد مستقیم

 Consumed seed بذر مصرفی 0.819 0.5328 1.3518

 Seed winnow بوجاري بذر 0.003 0.0001 0.0031

 Seed disinfect ضد عفونی شردن بذر 0.003 0.0005 0.0035

 Seed transport حمل بذر 0.017 0.0076 0.0246

 Seeding بذرپاشی 0.141 0.1440 0.285

 Other .ایر 0.017 0.3150 0.332

 Sum of direct substances جمع مواد مستقیم 1 1 2

 Direct wage د.تمزد مستقیم:

 Harvest درو 0.532 0.473 1.005

0.115 0.037 0.078 
  جمع آوري و حمل در مزرعه

Collection and transport in the farm 

 Thrash خرمن شوبی 0.043 0.004 0.047

 Clear the product پاك شردن محصول 0.003 0.001 0.004

 Other .ایر 0.344 0.485 0.829

 Sum of direct wage جمع د.تمزد مستقیم 1 1 2

 Overload .ربار

0.189 0.086 0.103 
 .ازي و شخم وررجمع هزینه آماده

Sum of preparing and plowing cost 

 Sum of irrigation cost جمع هزینه آبیاري 0.309 0.395 0.704

 Sum of indirect substances جمع مواد غیر مستقیم 0.204 0.171 0.375

 Sum of, packing and etc بندي وررجمع بسته 0.002 0.004 0.006

0.097 0.058 0.039 
 جمع هزینه حمل و برداشت

Sum of transport and harvest cost 

 Sum of ground cost جمع هزینه زمین 0.343 0.286 0.629

 Overload cost جمع .ربار 1 1 2
 هاي پژوه مأخذ: یافته

Source: Research findings 

 

هاي بشه د.شت آمشده    ددر مرحله آخر بهاي تولید )مجموع د.شتمز 
 دیش تول زانیش م) ، حجم تولید3مستقیم و غیرمستقیم و .ربار( از جدول 

)بهشاي   محصول لویتمام شده هر ش يبها( و شاتریبر .طح ز میتقس
 دیتول نهیبه شل هز ياریآب نهینسبت هزتولید تقسیم بر حجم تولید( و 
محا.شبه ششده ا.شت ششه بشه منظشور        )هزینه آبیاري به بهاي تولیشد( 

 آمده ا.تر 6و  5قیمت آب بر حسب متر مکعب در جداول  محا.به

 ABCمکعشب بشه روش    آب بر حسب متر متیق 6 ولجد مطابق

 و 9445 بیش ترتبشه  یآبش  ياو ذرت دانشه  یمحصوالت گنشدم آّبش   براي
ر در ادامه به روش .نتی .ازمان آب به برر.ی محا.به شد الیر9591

بهاي تمام شده محصوالت پرداخته شده ا.تر الزم به ذشر ا.ت ششه  
و برداششت  هشا در طشول دوره شاششت، داششت     شل هزینشه  7در جدول 

بندي شرده تا در نهایت بهاي تمام شده محصوالت محصوالت را جمع
 بد.ت آیدر
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 ABCهای مواد مستقیم و دستمزدها از روش مجموع هزینه -5جدول 

Table 5- Sum of costs of direct elements and wages in ABC method 

  Wheat آبی گندم Corn آبی دانه ذرت Sum جمع

  Production price (Rial)ریال(  ) تولید بهاي 78070671 69370060 140160473

 Product volume  (Hectar))هکتار(   تولید حجم   3600 6257 

 11088 21686 
 )ریال( محصول شیلو هر شده تمام بهاي             

 (Rial )Total price of product per Kg 

  Guarantee price of sales (Rial)ل( )ریا فروش تضمینی قیمت 14300 11502 

0/26 0/32 0/27 
 تولید هزینه شل به آبیاري هزینه نسبت

Ratio between irrigation cost and total product cost 

 ( %3 جایگزین) محصول تولید هزینه به آبیاري هزینه نسبت*محصول شیلو هر تضمینی قیمت*هکتار هر در محصول تولید میزان= آب پیانهادي تعرفه
Suggested water tariff = Productivity of product per hectare* Guaranteed price per kg of product* The ratio between 

irrigation cost and product production (3% substitution) 

 شات زیر .طح بر تقسیم تولید میزان(= عملکرد) هکتار هر در تولید میزان

Productivity per hectare (function)= direct productivity into area under cultivation 

 تحویلی آب حجم بر تقسیم آب پیانهادي تعرفه= آب مکعب متر هر قیمت
 هاي پژوه مأخذ: یافته

Source: Research findings 

 
 در محصول گندم و ذرت آبی  ABCبرآورد قیمت آب از روش -6جدول 

Table 6- Computing water price by ABC method for wheat and corn 

 آبی گندم
Wheat 

 آبی دانه ذرت
Corn 

 محصول
Product 

 هکتار-شات زیر .طح 21230 30926
Area under cultivation-Hectar 

111333600 
  شیلوگرم-تولید میزان 132836110

Productivity- Kg 

 هکتار عملکرد هر در تولید میزان 6257 3600

Productivity per hectare function 

 )ریال( محصول فروش تضمینی قیمت 11502 14300

Guaranteed price of product sales (Rial)  

 هزار ریال() بها آب پیانهادي تعرفه 24298241 14449372

Suggested water tariff (Thousands Rial) 

 مکعب( متر) تحویلی آبحجم  16000 10000

Delivered water (per cubic meter) 

1445 1519 
 )ریال( 9317مکعب .ال  متر هر آب قیمت

Water price 
per cubic meter 2018 (Rial) 

 ها ي پژوه مأخذ: یافته
Source: Research findings 

 

به برر.ی بهاي تمشام ششده هشر شیلشو بشا ا.شتفاده از        3در جدول 
ذرت دانشه آبشی    اي هر دو محصول گندم آبی وصورت .ود و زیان بر

تعرفشه   از تقسشیم هر متر مکعشب آب   متیقپرداخته شده ا.ت، میزان 
 آیدری به د.ت میلیآب بر حجم آب تحو يانهادیپ

مکعشب بشه روش .شنتی     قیمت آب بر حسب متر 1مطابق جدول 
 949و  929ترتیب برابر .ازمان آب براي گندم آبی و ذرت دانه آبی به

باشدر حال با مقایسه قیمت آب در تأمین هزینه آب شااورزي ال میری
ششود ششه مقشادیر    ، ایشن نتیجشه حاصشل مشی    2به د.ت آمده از جدول 

محا.به شده به روش .ازمان آب براي هر دو محصول گنشدم آبشی و   
ذرت دانه آبی، بسیار شمتر از مقشدار تشأمین هزینشه آب شاشاورزي بشه      

ین در حالی ا.ت شه مقدار محا.به ششده  باشدر اریال می 9239میزان
تر به قیمت آب گندم آبشی وذرت  داراي مقادیر نزدی  ABCاز روش 

توان اذعشان نمشود   باشد و لذا میمی 9591و  9445آبی دانه اي یعنی 
تر از روش .شازمان آب بشه بشرآورد قیمشت آب     دقیق ABCشه روش 

 پرداخته ا.تر 
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 رآورد قیمت بر اساس روش سازمان آب )سنتی(ها و بروش محاسبه داده –1جدول 
Table 7- Datacalculating method and price computing based on water organization (traditional) 

  Wheat آبی گندم          Corn آبی دانه ذرت     Sum جمع  

 Preparation cost    (Rial))ریال(  سازیآماده هزینه

 Irrigation آبیاري 188237 221449 564773

 Plow شخم 1507206 1517763 4702003

 Disc دیس  104965 1251753 3373394

 Leveling تسطیح 471883 513778 1656442

 Terrace بنديشرت 539140 573123 1745063

 Other .ایر 129683 344573 518942

12560616 4422439 3879113 
 .ازيآماده هزینه جمع

Sum of preparation cost 
 Planting  cost  (Rial ))ریال(  کاشت هزینه

 Fertilizerشود 

1821586 485959 485959 
 شده خریداري حیوانی شود

Bought animal fertilizer 

916675 746159 87684 
 حیوانی شود حمل هزینه

Transportation price of fertilizer 

133494 28673 40521 
 حیوانی شود دپاشیشو هزینه

Price of fertilization 

7295964 2699240 2285244 
 شده خریداري شیمیایی شود

Chemical fertilizer 

228279 87434 69798 
 شیمیایی شود حمل هزینه

Price of chemical fertilization 

1143080 479025 334953 
 شیمیایی شود شودپاشی هزینه

Cost of chemical fertilization 
 Seedبذر 

 Consumed seed مصرفی بذر 3933627 3394216 10834627

 Seed winnow بذر بوجاري 12098 521 22509

22447 2998 12202 
 بذر شردن عفونی ضد

Seed disinfecting 
 Seed transport بذر حمل 81229 48288 202438

 Seeding بذرپاشی 678527 917404 2305088

 Other .ایر 83582 2006574 2224483

27150670 11192485 8105423 
 شاشت هزینه جمع

Sum of plant cost 
 Growing cost  (Rial ))ریال(   هزینه داشت

 Water costبها  آب 5796454 8961026 21676263

 Irrigation آبیاري 175142 2986800 6966924

 Fertilization شود 1569965 3264929 6183410

225010 100094 62281 
 شود حمل هزینه

Cost of fertilizer transport 

1066932 41869 329976 
 شودپاشی هزینه

Cost of fertilizing 
 Crashing شکنی .له 4248 112421 121396

 Diluting شردن تن  396 21031 22096

 Herbicide ش علف 638756 1010627 2045180

 Insecticide ش حاره 234484 169767 563128
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 Other poisons.موم  .ایر 3894 12785 21052

 Spraying .مپاشی 668199 810959 2014758

12140 11723 312 
 آفات بیولوژی  مبارزه

Biogenetic  fighting with other pests 
 Other .ایر 547927 2158830 2970945

43826228 20039361 11610033 
 داشت هزینه جمع

Sum of growing costs 
 Harvest cost (Rial))ریال(    برداشت هزینه

  Harvestدرو 2235748 2933036 7238514

789345 231048 325562 
 مزرعه در حمل و آوريجمع

Collecting and transporting in the farm 
  Trashingشوبی خرمن 179783 22447 388905

39917 5976  
14430 

 محصول شردن پاك
Clearing the product 

122520 31401 45581 
 جعبه یا شیسه بنديبسته

Packing in package or box 

259304 98054 86206 
 بارگیري و گیري شیسه

Bag making and loading 
 Transportحمل  892396 1374045 3075234

  Other .ایر 1444342 3004437 4790062

16703802 7700444 5224048 
 برداشت هزینه عجم

Sum of harvest cost 
 Ground costs  (Rial))ریال(   هزینه زمین

  Ground costزمین هزینه 11602795 16104922 39919158

140160474 59459650 40421413 
 هکتار( هر تولید)در هاي هزینه جمع

Sum of production costs (per hectare) 
 

21230 30926 
 )هکتار( شات زیر .طح: ضربدر

(Multiply: area under cultivation (hectare 

 
2512400987575 

1262328373634 1250072613940 
 محصوالت شل شده تمام بهاي با ا.ت برابر

Equals to total cost of the whole product 
 هاي پژوه مآخذ: یافته

        Source: Research findings 
.ازمان آب منطقه مورد نظر )ناحیشه ششمال   طبق آمار و اطالعات 

اي خوز.تان( قیمت آب بها  براي محصوالت گندم آبشی و ذرت دانشه  
ریال ا.شتر در واقشع    279377و  942977آبی براي هر هکتار معادل 

براي محصوالت گندم آبی و ذرت آبشی   شااورزانقیمت پرداختی آب 
ر اگر مقادیر قیمشت  باشدریال می 3/279و  9/942به میزان  اي شهدانه

در نظر گرفته شود با توجه به اینکه  ABCآب به د.ت آمده از روش 
ریال و براي محصول ذرت آبی  9445قیمت آب براي گندم آبی برابر 

ریال محا.به شد، و این مقدار از قیمت تأمین هزینه آب  9591اي دانه
ششه  تشوان گفشت   ا.ت، بیاتر ا.ت و لذا می 9239شااورزي شه برابر 

هشاي  از هزینشه  شمتشر قیمت پرداختی آب شاشاورزان بشه .شازمان آب    
بهاي پرداختی بوده ا.تر درشل می توان بیان نمود شه آب عرضه آب 

 هاي عرضه آب را جبران شندرآب نتوانسته ا.ت هزینه
یشابی  با توجه به مقادیر به د.ت آمده قیمت آّب، بر مبناي هزینشه 

و وجشود اخشتالا    ABCب و روش .نتی ارائه شده تو.  .شازمان آ 
 هشاي گشذاري .یا.شت  ر.د می نظر بهزیاد بین مقادیر به د.ت آمده، 

 تواندمی آن واقعی ارزش آب به قیمت شردن نزدیکتر جهت در منا.ب

داششته   .شزایی به تأثیر شااورزي دربخ  آب مصرا الگوي بهبود در
رویشه  یآگاه شردن شااورزان نسبت به عواقب ناشی از مصرا ب .باشد

توانشد در را.شتاي   هاي آموزشی ترویج نیز مشی منابع آب از طریق نظام
هدا موردنظر شار.از باشدر همچنین ارائه تسهیالت بشا بهشره ششم و    

هاي آبیاري تحت فاار به منظور تاویق شااورزان به ا.تفاده از روش
باششدر  افزای  بازده آبیاري در جهت ا.شتفاده بهینشه از آب مشؤثر مشی    

 تمشام منشابع،   شنا.شایی  بشه  نیشاز   ABCدهشد، روش می ناان هایافته

 بشر  هزینشه  و پیچیدگی، نموده رفع را مربوطه هايمحرك و هافعالیت

 .ازدرمی مرتفع ها رار.انی هزینه روز به و بودن
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 1برآورد و نتایج حاصل از جدول  -8جدول 
Table 8- Estimation and results of the table (7) 

  Wheat آبی گندم       Corn آبی دانه ذرت        Sum جمع        

 Profit and loss صورت سود و زیان

209264110 132836110 76428000 
 حجم تولید )شیلوگرم(
Product volume 

 11502 14300 
 )ریال( ضربدر قیمت فروش هر شیلو

Multiply sales price per kilogram (Rial)  

2620801337220 1527880937220 1092920400000 
 )ریال( برابر ا.ت با مبلغ فروش

Equals to sales price (Rial) 

 شسر شود: بهاي تمام شده محصوالت 1250072613940- 1262328373634- 2512400987575-
Deduction of profit total price of product 

 ا.ت با: .ود یا زیان ناخالص برابر 157152213940- 265552563586 108400349645
Equals to impure profit or loss 

 )ریال( بهاي تمام شده شل محصوالت 1250072613940 1262328373634 2512400987575
Total price of the wheat products (Rial) 

 تقسیم بر حجم تولید 76428000 132836110 209264110
Divided into production volume 

 )ریال( برابر ا.ت با بهاي تمام شده هر شیلو 16356 9503 12006
Equals to total price per kilogram (Rial) 

 %3= میزان تولید محصول در هر هکتار*قیمت فروش محا.به شده هر شیلو محصول*تعرفه پیانهادي آب
 ت= میزان تولید تقسیم بر .طح زیر شایزان تولید در هر هکتار )عملکرد(م

 قیمت هر متر مکعب آب= تعرفه پیانهادي آب تقسیم بر حجم آب تحویلی
 هاي پژوه مأخذ: یافته

Source: Research findings 
 

 برآورد قیمت آب به روش سازمان آب –3جدول 
Table 9- estimation of water price based on water organization method 

 آبی دانه ذرت
Corn 

 آبی گندم
Wheat 

 محصول
Product 

 Area under cultivation  هکتار-.طح زیر شات            30926 21230

 Productivity Kg  شیلوگرم-میزان تولید 76428000 12836110

6257 2471 
  )عملکرد( میزان تولید در هر هکتار                                      

Productivity per hectare function 

 )ریال( قیمت فروش محا.به شده                                       16356 12006

Calculated sales price (Rial) 

 )ریال( تعرفه پیانهادي آب بها بر ا.اس قیمت فروش محا.به شده                             1212642 2253625

Suggested price of water based on calculated sales price(Rial)    
 Delivered water(cubic meter) مکعب( )متر آب تحویلیحجم                                         10000 16000

 Water price cubic meter       متر مکعب-قیمت آب                     121 141
 هاي پژوه مأخذ: یافته

Source: Research findings 

 

 ایجث و نتبح

وري پایین نهاده آب در بخ  شااورزي بشه همشراه   به علت بهره
افزای  روز افزون تقاضا بشراي محصشوالت و عشدم تنا.شب زمشانی و      
مکانی بارش و همین طور خاکسالی مکرر باع  شده شه آب به ی  

هشاي شاشاورزي تبشدیل    هنهاده مهم و شمیاب در فرآیند تولید فشرآورد 
جشویی در  ت صحیح تقاضا و تشالش بشراي صشرفه   شودر بنابراین مدیری

هششاي آبششی، عششوار  توانششد ضششمن تو.ششعه شاششت مصششرا آب مششی
رویشه آن را ششاه  دهشدر یکشی از     محیطی ناشی از مصرا بیزیست
هاي اعمشال مشدیریت تقاضشا آب تعیشین بهشاي تمشام ششده آب        روش
باشد شه موجبات تقویت نقش  اقتصشادي آب در تو.شعه را فشراهم     می
 ر.ازدمی

تشري  یابی برمبنشاي فعالیشت روش تسشهیم منا.شب    .یستم هزینه
یابی .نتی .ازمان آب بشراي شنا.شایی ارائشه    نسبت به .یستم هزینه
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نماید، شه این نتیجشه ناشانة روششنی از لشزوم ا.شتفاده از .یسشتم       می
ششمال   هیش ناح ي دزاریش آب يهشا ششبکه یابی بر مبناي فعالیت در هزینه

توجشه بشه حرششت رو بشه رششد شاشور در       باشد، ششه بشا   می خوز.تان
اي شاشور و همچنشین افشزای     هاي تو.شعه هاي جهانی و طرسعرصه

گیشري .شریع تشر    رقابت، ا.تفاده از اطالعشات صشحیح بشراي تصشمیم    
 آور گردیده ا.تر الزام

.یستم  ا.ت الزم بهاي تمام شده آب، به توجه شود باپیانهاد می
 تدریجی افزای  یابد شه به صوت آب اصالس گردد نرخ آب تخصیص

 ششودر  آن رویشه  بشی  از مصشرا  جلشوگیري  و آب تلفات شاه  باع 

 افشزای  یابشد   شااورزان درآمد و زیرشات .طح همچنین الزم ا.ت،

 .شرد خواهد شم  نیز آبیاري بازده بهبود به امر این شه
یشابی  در این پژوه  این نتیجه حاصل ششد ششه .یسشتم هزینشه    

هاي مدیریت براي ر.یدن به اند یکی از راه حلتوبرمبناي فعالیت می
.ازي و طراحی این .یسشتم نیشاز   گیري دقیق باشد شه با پیادهتصمیم

تشري بشراي   اطالعاتی .یستم مدیریت برطرا گردیده و افشق روششن  
هششا و در .یا.ششت گششذاري گششرددربینششی مششی.ششودآوري شششرشت پششی 

ت آب و تو.شعه  هشا نیشز توجشه بشه ارتبشاط متقابشل مشدیری       ریزيبرنامه
شااورزي و درنظر گرفتن ارتباط .یستمی این دو مقوله حائز اهمیشت  
ا.تر زیرا ا.تقالل و خودشفایی شااورزي در گرو امور مربوط بشه آب  
و آبیاري ا.ت و هر  قدر در این بخ  .رمایه گذاري و تالش شود، 

 شندروري تجلی پیدا میحاصل شار در مدیریت تولید و بهره

 (ABCیابی بر مبنشاي فعالیشت )  مدل هزینه شه داشت ناذعا باید
.یسشتم   اجرایشی  موانشع  و شمبودهشا  مشذشور،  موارد از بسیاري توانست
 شیوه این تواننمی دهد، ولی پوش   را یابی .نتی .ازمان آبهزینه

 بشا  دانسشتر ششاید   عیشب  بدون و شامل رایابی بر مبناي فعالیت هزینه

 ها.هولت با  ABCروش این تقا  داد، لذاار را آن بهتر مطالعات انجام
 .شازي پیشاده  و تو.شعه  امکشان  ا.شت  آورده فشراهم  شه هایی.ادگی و

و  هشا هزینشه  .شازي بهینشه  بشه  مدیران عالقه باتوجه به و دارد بیاتري
 .ا.ت نموده شسب را قبولی قابل مطلوبیت تاشنون .ود حاشیه افزای 

بایسشت  یابی میدو روش هزینه اما با توجه به معیارهاي ا.تفاده از این
یابی .نتی .شازمان  شه پس از برر.ی امکان بکارگیري .یستم هزینه

 یابی برمبناي فعالیت نمودر .ازي .یستم هزینهآب، اقدام به پیاده

شود شه برر.ی اولیشه در  قبل از بکارگیري این روش، پیانهاد می
مبنشاي   یشابی بشر  .شازي هزینشه  هاي الزم جهت پیشاده خصوص ویژگی

گیشري و بکشارگیري   فعالیت مدنظر قرار گیرد، تا بتوان در امشر تصشمیم  
یابی بر مبناي فعالیت، مشورد ا.شتفاده قشرار گیشردر همچنشین در      هزینه
 رییش تغ يبشرا  رانیمشد  لیش گشردد ششه تما  یم انهادیپهاي آتی پژوه 
بنشدي  برر.شی بودجشه  ا.تقرار  یامکان .نج زیو ن يبندبودجه ستمی.

و مقایسشه آن بشا بودجشه بنشدي بشر مبنشاي        9(ABBعالیت )برمبناي ف
 ها با پژوه  حاضر پرداخته شودرو مقایسه نتایج آن 2فعالیت زمان گرا
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Introduction: One of the most efficient methods of demand management that leads to the regulation of water 
consumption pattern is amendment of pricing system based on total price of water in agriculture sector. In fact, 
one of the best policies and methods to maintain water resources through proper water pricing in different 
regions is to utilize an optimum pattern of water consumption. Evaluating common systems of irrigation in 
Khouzestan (Dez network) has indicated that the functions of most of them have been decreased because of 
defect in design and implementation, inappropriate maintenance, delaying in repair and lack of proper 
management. Economically, the costs of investment and projects construction has been considerably more than 
the predicted amount; moreover, the projects construction mostly lasts longer than the due date. In terms of 
management and utilization, decimation of water leads to stagnant water and salinity problems. Therefore, 
inappropriate utilization causes injustice in water distribution and discrimination among utilizers. 

Materials and Methods: This study aimed to calculate the total cost of agriculture water considering 
funding costs, utilization costs and maintaining the costs of facilities from the perspective of Water Organization 
of North Khuzestan district and determining the total cost of agriculture water in irrigation network using 
Activity-Based Costing (ABC) method in the crop year 2018. Activity based costing is a cost-finding system that 
uses cost stimulants of activities to assign overhead costs of products. In fact, it is a resource consumption model 
that can provide proper information to help making decision about the improvement of product process. 
Statistics and required data were collected from agricultural Jahad organization of Khouzestan province and 
water affair organization of North Khouzestan district.  

Results and Discussion: The price of water per cubic-meter in each activity based on costing method for 
wheat and corn products are 1445 and 1519 Rials respectively. It can be concluded that the quantities calculated 
by the Water Organization for both wheat and corn are much less than the quantities of agriculture water 
provision cost that is equal to 1231 Rials. Thus, the prices paid by the farmers for the products, wheat and corn, 
which are 142.1 and 201.3 respectively, are less than the cost of water supply. Therefore, the paid price of water 
could not compensate the cost of water supply. In general, it is revealed that the activity based costing (ABC) 
system can be one of the management solution to achieve the accurate decision making to resolve the 
informational requirements of the management and to benefit the company by implementing and planning this 
system. In addition, the results show that using ABC method in computing total cost of agriculture water in 
North Khuzestan leads to more accurate overhead costs dedication that causes not only to obtain accurate and 
correct data but also to acquire simple implementation of costing system that can benefit the managers strongly. 

 Conclusion: The study finds that ABC system is more accurate and correct to compute overhead costs and 
leads to accurate and correct data beside simplicity in executing a cost finding system that can have many profits 
for the managers. Considering the total cost of water, it is necessary to amend the water assignment and increase 
the water price gradually to decrease wasting water and prevent from overuse of water. Moreover, it is necessary 
to expand the area under cultivation and increase the farmers' income to improve the output of irrigation. 

As water is the essential element to produce agricultural crops, costing policy based on the real cost of water 
should be executed gradually. It should be noticed that pricing water based on the real water price is not enough. 
The total costs obtained from the farmers should be applied to improve the water resources of agricultural 
sections and efficient management of water supply plan.  
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