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 خشك نیمه و خشك هایمحیط در مناسب هایگزینه

 خاک، و آب منابع از بیشتر برداریبهره منظور به

 . است اهداف دیگر و گیاهي پوشش افزایش

 مستعدی و وسیع اراضي دهلران، شهرستان در

 محدودیت علت به كه دارد وجود كشاورزی توسعه برای

 منطقه اقلیمي شرایط .اندمانده استفاده بال آب منابع

 میانگین كه است گرم خشك دومارتن روش اساس بر

 94 حرارت درجه متوسط و مترمیلي 914 بارندگي

 در بارش اصلي خصوصیات از. است گرادسانتي درجه

 بر كه طوری هب است آن نامناسب پراكنش منطقه

 بارش كل سوم یك ،منطقه هواشناسي آمارهای اساس

 مسئله همین. است شده حادث يبارندگ یك در ساالنه

 ،لذا. است نموده ناپذیر اجتناب منطقه در را سیل وقوع

 موسیان دشت در سیالب پخش طرح 6991 سال در

سال از  61حال بعد از . شدآغاز  هکتار 1888 سطح در

 اقتصادی اثراتپژوهش ارزیابي این هدف  ،اجرای طرح

  .استآن 

-هب البسی پخش اثرات تحقیق، سوابق بررسي در

 قبیل از مختلفي پارامترهای روی بر جداگانه صورت

 گیاهي، پوشش افزایش درختان، كاشت آبي، منابع

 مرور بهدر ادامه  كه دهش بررسي ... و سیالب مهار

Bakhtyar (6999 ). پرداخته شده است هاآن از برخي

 نسبت گربایگان سیالب پخش طرح كه داردمي اظهار

 دهدمي نشان  98 به یك حدود در ایفایده به هزینه

 كم روشي سیالب پخش كه است واقعیت این مؤید كه

 طرح این. است برخوردار باالیي كارایي از ،بوده هزینه

 زیركشت سطح زیرزمیني، هایآب افزایش باعث

 اشتغال افزایش كشت، الگوی تغییر زراعي، محصوالت

 و Ebrahimi .است شده منطقه در مردمي مشاركت و

Rezaei (9888 )اجتماعي و اقتصادی دستاوردهای 

 مثبت اثرات به ،نموده بررسي را موسیان سیالب پخش

 تعداد افزایش ها،چاه ایستابي سطح بر سیالب پخش

 گیاهي پوشش افزایش زیركشت، سطح افزایش ها،چاه

 Jahantigh. است داشته منطقه وحش حیات تنوع و

 كمي فزایشا در داریآبخوان نقش بررسي در( 9888)

 پسکوه منطقه در دامي و كشاورزی محصوالت كیفي و

 با سیالب پخش كه رسیده نتیجه این به سراوان

 زمینه و هکتار 461 میزان به كشت زیر سطح افزایش

 آورده وجودهب كیفي و كمي لحاظ به را دامداری رشد

 .است

Bayat movahed (9888 )پخش ثیرأت بررسي در 

 در گیاهي پوشش كیفي و كمي تغییرات بر سیالب

 در كه داردمي اظهار زنجان چریانقره سهرین منطقه

 پخش عرصه در علوفه تولید افزایش 99 و 90 سال دو

 هایگونه و افزایش درصد 9/48 و 99 ترتیب به سیالب

 و Norozei .اندشده بیشتری تنوع دارای گیاهي

 تعیین عنوان تحت خود مقاله در (9889) همکاران

 از استفاده با سیالب پخش سامانه ارزیابي هایمعیار

 سامانه ارزیابي به اقدام گیریتصمیم پشتیباني سامانه

 از استفاده با و اندنموده گریبایگان سیالب پخش

 ایستابي، سطح خاک، نفوذپذیری تغییرات معیارهای

 معیارهای و خاک حاصلخیزی گیاهي، پوشش

 به عوامل از كی هر به دهي وزن و اجتماعي و اقتصادی

 عمل موفق سامانه كه گرفتند نتیجه آن اهمیت نسبت

 .است نموده

Chahardoli (9889 )پخش اقتصادی ارزشیابي در 

 گرفت نتیجه تهران استان پاكدشت چنداب در سیالب

فایده به  نسبت( سال 91) طرح مفید عمر طول در كه

 80/6 معادل رقمي درصد 68 تنزیل نرخ با هزینه

 بر آبخوان اثر بررسي درKarami (9889 ) .است

 در منطقه ساكنین اجتماعي و اقتصادی وضعیت

 فعالیت كه رسیده نتیجه این به رومشکان ایستگاه

 افزایش محل، ساكنین رضایت باعث داریآبخوان

 منابع افزایش كشت، تغییرات نسبي، درآمد و اشتغال

 Saberi .است دهش سیل خسارت كاهش و آب

ای تحت عنوان بررسي اثرات لهمقا( در 9889)

عملیات پخش سیالب در ایستگاه  اجتماعي و اقتصادی

پلدشت آذربایجان غربي با محاسبه درآمدهای حاصل 

هایي نظیر سنجد، سماق، انگور، بادام،  از كاشت گونه

ای، كاج و صنوبر، ارزش  نقره سرو پسته، بنه، آلبالو،

زش ریالي میزان آب نفوذ یافته در عرصه آبخوان، ار

سال، نرخ بازدهي داخلي  68اشتغال ایجاد شده در 

 64/6فایده به هزینه درصد و میزان نسبت  66طرح را 

 برآورد كرده و طرح را سودآور تشخیص داده است.

Yazdani تحت یامقاله در( 9889)  همکاران و 

 زیست و اقتصادی، اجتماعي اثرات ارزیابي عنوان
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 طرح  :موردی مطالعه، آبخیزداری هایطرح محیطي

كه با استفاده از روش كیفي  رودزنجان دهيسامان

 رودزنجان ساماندهي طرح كه اندكردهبیان  شدهانجام 

 بسیار زیركشت سطح افزایش و سیالب كنترل در

 درآمد و تولید میزان ،آن نتیجه در ،بوده موفق

 پاسخ درصد 99. است یافته افزایش نیز كشاورزان

 توجه قابل اثرات طرح این كه بودند تقدمع دهندگان

 .است برداشته در كشاورزان برای اقتصادی

Mohammadi Golrang (9889 ) اقتصادی ارزیابيدر 

 استان) الر رودخانه روی بر شده احداث های آبشکن

وی  .است پرداخته پروژه اقتصادی تحلیل به( تهران

 با همراه آبشکن هر احداث خالص فعلي ارزش میزان

 مدت ،آن در رفته كاربه مصالح یليصتف هایهزینه

فایده به  نسبت ،تنزیل نرخ ،گذاری سرمایه دوره زمان

 نسبت داخلي بازده نرخ و طرح بازدهي میزان ،هزینه

 كرده مقایسه و سنجیده را پروژه اولیه تنزیل نرخ به

 سطح افزایش قبیل از حاصله منافع همچنین، .است

 ،اراضي فرسایش كاهش ،گیاهي پوشش و زیركشت

 نیز را حاصله درآمدهای و شغلي هایفرصت ایجاد

 محاسبه از پس نهایت، در كه طوریبه ،نموده محاسبه

 بازده نرخ ،(NPV2 و NPV1) خالص فعلي ارزش

 نرخ و (B/C) فایده به هزینه نسبت ،(IRR) داخلي

 از آبشکن احداث نتایج مجموع در ،طرح ساده بازده

 مثبت را الر سد آبخیز هزحو در فني و اقتصادی نظر

  كرده است. ارزیابي

Pishdad Solimanabad در( 9869) همکاران و 

 كاربری تغییر اقتصادی ارزیابي عنوان تحت يقیتحق

، جغرافیایي اطالعات هایسامانه از استفاده با اراضي

 اظهار سقز ویس چراغ آبخیز حوزه: موردی مطالعه

 های طرح برای هزینه هب منفعت شاخص كه دنداريم

 قیاسي-كمي روش ازاستفاده  اب مطالعه مورد آمایشي

 14/6 و 84/4 ترتیب به عامله چند سرزمین تخصیص و

 آبخیزداری طرح یك كه این به توجه با ،لذا. باشد مي

 كه بود خواهد اجرا قابل اقتصادی لحاظ از زماني

 دو هر باشد، یك از تر بزرگ آن هزینه به فایده شاخص

 لحاظ از مطالعه مورد منطقه برای مذكور آمایشي طرح

 .است اجرا قابل و صرفه به مقرون اقتصادی

Broshkeh ( در 9869و همکاران )ای با مقاله

های عنوان بررسي اثرات اقتصادی اجتماعي فعالیت

آبخیزداری انجام شده در آبخیز قطور بیان كرده است 

كلي بیش از  لتكه نسبت منافع به مخارج طرح در حا

( 9864و همکاران ) Chopaniیك محاسبه شده است. 

ای با عنوان تغییرات كمي سفره آب زیرزمیني مقالهدر 

از طرح پخش سیالب سرچاهان با استفاده از متأثر 

های پخش عرصهاند كه  نتیجه گرفته ،مدل ریاضي

طور  ، به6909-6909سیالب سر چاهان در دوره آبي 

میلیون  10/9آبخوان به میزان متوسط باعث تغذیه 

تواند ميمترمکعب در سال شده است كه این مقدار 

 ساالنه را جبران نماید.ط سمتومتر از افت  91/8

Singh (6991) پروژه یك اقتصادی بررسي در 

 رسید نتیجه این به هندوستان راجستان در آبخیزداری

 مناطق اجتماعي–اقتصادی وضعیت بهبود كه

. است پذیر امکان آبخیزداری هایرنامهب با عشایرنشین

 كشاورزی محصوالت تنها نه ،طرح این اجرای از پس

 .اند یافته بهبود نیز ای علوفه منابع بلکه یافته افزایش

Marawar (6999) 91 روی بر ای مطالعه در 

 ماهاراشترای در روستا 98 در اكالیپتوس دهندهپرورش

 كشاورزی–جنگلکاری برنامه یك تحت كه هندوستان

 در گذاریسرمایه كه دهدمي نشان اند،كرده عمل توام،

 پذیر توجیه مالي نظر از كه است كاری ،اكالیپتوس

-مي سادگي به كشاورزان پژوهش این اساس بر. است

 و علوفه چوب، تهیه در را خود شخصي نیازهای توانند

 غیرمستقیم منافع از كهاین ضمن كنند، تامین سوخت

 و همکاران Kale .شوند مي مندبهره زنی درختکاری

ای با عنوان توجیه پروژه توسعه مقاله( در 9869)

 :مطالعه موردی، آبخیزداری از طریق ارزیابي اقتصادی

اند كه گرفتهكاچهیگاتي در ماهاراشترای هند نتیجه 

منافع  ها وهزینهبر اساس پروژه نسبت فایده به هزینه 

ده كه از یك بیشتر و دست آمهب 69/9 ،ارزش حال كل

 و همکاران Arshad .استنشانگر اقتصادی بودن طرح 

تحلیل هزینه فایده  عنوان با یامقاله در( 9869)

ذخیره سطحي در مقابل ذخیره ) ذخیره آب مزرعه

اند كه با استفاده از كردهبیان  (آبخوان مدیریت شده

درصدی  18تحلیل حساسیت مشخص شد كه كاهش 

تأثیر درصدی هزینه پمپاژ  91ایش نرخ نفوذ و افز

 داری بر ارزش فعلي خالص نداشته است.معني

Trenholm با يقیتحق در( 9869) همکاران و 

 ها رودخانه يساحل حافظت دهیفا-نهیهز لیتحل عنوان
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 نیتخم كه دنداريم انیب كانادا شرق زیآبخ هزحو در

 ارزش با دالر ونیلیم 4/68 تا 9/6 از فرصت نهیهز

 یكشاورز یها نیزم و جنگل پرورش به بسته ،يفعل

 حائل یبرا خالص يفعل ارزش كل، در. است ریمتغ

 دهیفا با موارد از يبعض. شد يابیارز مثبت رود كنار

 دستبه باالتر واحد نهیهز و شتریب يستیز طیمح

 فرصت نهیهز و دهیفا یهاداده با جینتا نیا. اند آمده

 و كند يم ككم یریگمیتصم به رود كنار حائل

 يزمان يفرض یهامدل تیاهم یبرا ينشیب ،نیهمچن

 جادیا ،شودمي استفاده لیتحل چارچوب كی از كه

ای با مقاله( در 9861) و همکاران Jamali .كند يم

-پروژهاجتماعي برخي از  و های اقتصادیجنبهعنوان 

-كردهسنگ ایران بیان  های آبخیزداری در حوضه مته

بوده كه  89/6به هزینه طرح  یدهااند كه نسبت ف

در  ،باشد. همچنینميها طرحبیانگر توجیه اقتصادی 

نتایج استفاده از آزمون آماری در  ،بحث اقتصادی

های آبخیزداری با افزایش  خصوص ارتباط عملکرد طرح

های بایر، افزایش پوشش محصوالت، كاهش زمین

 گیاهي، افزایش تعداد دام، افزایش منابع آب، افزایش

سطح اراضي كشاورزی و باغي، داللت بر رد فرض صفر 

 داری این روابط از نظر آماری دارد.معنيو 

 پخش اثرات كه دهد مي نشان تحقیق منابع بررسي

 خسارات كاهش جمله از مختلف هایجنبه بر سیالب

 اثرات علوفه، تولید افزایش آب، منابع افزایش سیل،

 دهش بررسي ... و اجتماعي و اقتصادی محیطي، زیست

 یا یك بر را سیالب پخش آثار نحوی به یك هر و است

 هاارزیابي این در. اند نموده بررسي پارامتر چند

 هم و نوع نظر از هم كه گرفته قرار نظر مد معیارهایي

 دلیل همین به ،دنباشمي متفاوت كیفي و كمي نظر از

آبخوان هایطرح ارزیابي برای واحدی و مشخص معیار

 كارگیریهب عدم دلیل مهمترین. است دهشن ارائه داری

 گونه این احداث اهداف به هاارزیابي در واحد معیاری

 سیالب، پخش عرصه در جنبي فعالیت نوع ها،ایستگاه

 ایستگاه در. گرددبرمي ... و محقق افراد تخصص

 مصنوعي تغذیه چون عواملي ،موسیان داریآبخوان

 مرتعي، علوفه عیتوض در تغییر زیرزمیني، سفره

 نمایي خود بیشتر ... و كشت الگوی تغییر نهال، كاشت

-گرفته قرار بررسي مورد ارزیابي این در كه دننمایيم

 اقتصادی اثرات میزان تعیین ،حقیقتهدف از این  .اند

 مداوم ثبت طریق از سیالب پخش طرح اجرایي و

 باشد. مي اقتصادی هایداده

 

 هامواد و روش

 انجام هایهزینه بین مقایسه اساس بر ،تحقیق این

 دو در و سطح واحد در طرح از حاصله منافع با شده

 از قبل هایهزینه بندیجمع و بررسي شامل مرحله

-هزینه سرجمع عنوانهب حاضر طرح دوره پایان تا اجرا

 ارزش علوفه، افزایش نظیر اقتصادی منابع وضعیت و ها

 انجام سود یا و درآمد عمناب عنوانهب ... و چوب افزوده

 متغیرهای اطالعات آوردن دستهب با. گرفته است

 سیالب پخش عملیات زمان) 6991 سال در اقتصادی

 طرح اجرای از پس هایسال اطالعات و( آبخوان بر

 هایشاخص از یك هر تفاضلي خالص فایده توانمي

 اقتصادی ارزیابي معیارهای تحلیل برای را اقتصادی

 است ذكر به الزم ،لیکن. داد قرار تحلیل و تجزیه مورد

 هایشاخص در شده حاصل تغییرات مقایسه باكه 

 كرد فرض توانمي ،طرح اجرای از بعد و قبل اقتصادی

 پخش عملیات از ناشي ،حاصله تغییرات كلیه كه

 تکمیل مذكور طرح در. باشدمي آبخوان بر سیالب

 و رآما آوریجمع برای گیرینمونه و پرسشنامه

 از خصوص این در. یستن نظر مد الزم اطالعات

 پوشش پایش مانند پایش هایطرح سایر اطالعات

 .است هشد استفاده ... و زمیني زیر هایآب گیاهي،

 ل اجرای طرح به شرح زیر بوده است.مراح

 وری آمار و اطالعات اقتصادی شامل:آ الف( جمع

از  پخش سیالبسامانه های احداث  برآورد هزینه -6

ها، خاكبرداری و طراحيهای مطالعات و هزینه جمله

كاری نهالریزی، سنگ و سیمان، تورهای فلزی،  خاک

 های متفرقههزینهو 

های نگهداری و مرمت ساالنه با توجه هزینهبرآورد  -2

  به حجم عملیات انجام شده در هر سال

بیني شده و پیشهای هزینهمقایسه درآمدها و  -3

 B/C تعیین نسبت

 های اقتصادی شامل:شاخصب( بررسی 

در  كه تعیین ارزش فایده خالص آب قابل دسترس -6

این خصوص میزان افزایش سطح آب زیرزمیني ذخیره 

های پایش آب دادهشده در سفره با استفاده از 

صورت خالص و بدون احتساب برداشت از هزیرزمیني ب
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نطقه در سفره و با استفاده از قیمت آب كشاورزی در م

 آید. دست ميههر سال ب

با  كه علوفه مرتعي خالص دهیفا ارزش نییتع -9

های طرح پایش پوشش گیاهي عرصه دادهاستفاده از 

مقدار علوفه تولیدی در هر سال  ،بالپخش سی

یك قیمت درصد  48محاسبه شده و با احتساب 

كیلوگرم جو در سال مربوطه محاسبه شده و میزان 

 دست آمده است.هدر هر سال ب ارزش فایده خالص

 باكه  چوب تولیدی خالص دهیفا ارزش نییتع -9

 پخش عرصه پوشش شیپا طرح یهاداده از استفاده

 هر در چوب درختان كاشت شده دیتول مقدار البیس

های مربوطه هزینهپس از كسر  ،شده محاسبه سال

 است.شده ارزش فایده خالص ساالنه عرصه تعیین 

در این  كه رزیافزوده بخش كشاو ارزش نییتع -4

كشت كلیه محصوالت كشت شده زمینه ابتدا سطح زیر

كیلومتری پایین عرصه، عملکرد در واحد پنج تا شعاع 

سطح هر محصول و قیمت هر كیلوگرم آن در سال 

های نهادهپس از كسر هزینه  ،دست آوردههمورد نظر ب

 كشاورزی میزان ارزش افزوده بخش كشاورزی محاسبه

 است.شده 

پ( ارزیابی اقتصادی طرح پخش سیالب در 

از معیارهایي  برای این كار ایستگاه مورد بررسی:

و ارزش  ده داخلينظیر نسبت فایده به هزینه، نرخ باز

در محاسبه این  حال خالص استفاده شده است.

معیارها از نرخ تنزیلي معادل نرخ سود بهره وام بانکي 

استفاده  سال 61 عمرو با فرض در بخش كشاورزی 

هر چند كه این  .است ها صورت گرفته ارزیابي وشده 

نهایت  ای با طول عمر تقریبا بيپروژهدر واقع طرح 

ها و هزینهولي برای دوری جستن از برآورد  ،است

-بهای طوالني كه معموال دورهمدهای سالیانه در آدر

سعي شده در یك  ،ستندنیدلیل تورم موجود دقیق 

ساله این طرح از نظر اقتصادی ارزیابي 61حدود دوره م

ها واقعي هزینهمدها و آدر طي این دوره نیز در .شود

های اولیه هزینه ،هاهزینهو چون قسمت عمده  بوده

های عملیاتي سالیانه كمتر از درآمد هزینهو  هستند

پس اگر در یك دوره كوتاه توجیه  ،سالیانه است

ر بلند مدت نیز توجیه قطعا د ،اقتصادی داشته باشد

دلیل بهكردن دوره مورد بررسي  كوتاهخواهد داشت و 

بي ایجاد اموارد ذكر شده تغییری در نتایج ارزی

-توجیهبر شود، شتر یكه اگر دوره بكما این ،كند نمي

 .شودميه ودپذیری اقتصادی طرح افز
های ها، با توجه به ویژگيدر ارزیابي اقتصادی طرح

)طول عمر محدود یا نامحدود پروژه،  خاص هر پروژه

 ها، سال شروع فعالیت وهزینهسال تحقق درآمدها و 

های گوناگوني های تولیدی روشپروژهتحلیل برای ( ...

های خاص كه محقق باید متناسب با ویژگي وجود دارد

با  ،هر پروژه روش مناسبي را برگزیند. در این تحقیق

و درآمدهای طرح در  هاهزینهكه مقدار توجه به این

بسته به قیمت محصول و هزینه  ،طي زمان ثابت نبوده

طور سالیانه در حال تغییر بهتهیه عوامل تولید كه 

تحلیل برای مالي سری هندسي فرایند از یك  است

 استفاده شده است. طرح

فرایندد مدالي سدری     فرایند مالی سرری هندسری:  

یدا  هندسي، یك فرایند مدالي اسدت كده هدر پرداخدت      

دریافت آن نسبت به دوره قبل به اندازه درصد معیندي  

یك سدری هندسدي    ،6در طي سال تغییر نماید. شکل 

هدا )درآمددها( هدر سدال بدا ندرخ       را كه در آن دریافدت 

، Oskounejad) دهدد  نشان مدي  ،معیني رشد مي نماید

 این فرایندد را مشابه  (.Jafari Samimi ،6999 ؛9888

هدای طدرح   بوط به هزینده سری هندسي مردر توان  مي

 .نشان داد 9در شکل 

 

 
 یك سری هندسي مربوط به درآمدهای ساالنه طرح -1شکل 
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 های ساالنه طرحیك سری هندسي مربوط به هزینه -2شکل 

 

های فرایند مالي فوق  ارزش فعلي درآمدها و هزینه

( 9( و )6هددای ) از رابطدده rبددا اسددتفاده از نددرخ تنزیددل 

 د.شو استفاده مي
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هدا و درآمددهای   هزینهبعد از محاسبه ارزش فعلي 

 j و iهدای  ترتیدب بدا ندرخ   بده سالیانه طرح كه هر سال 
محاسدبه ارزش خدالص   بدرای  نمایدد،   ميدرصد تغییر 

( و نسدبت  ROR(، نرخ بازگشدت سدرمایه )  NPVفعلي )

(  1( الددي )9هددای ) از رابطددهیددده بدده هزیندده پددروژه  فا

 Jafari؛ Oskounejad ،9888) شدددودمدددي اسددتفاده 

Samimi، 6999.) 
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هددای محاسددبه شددده فددوق تفسددیر اقتصددادی شدداخص

 .استصورت زیر  به

مقددار ایدن شداخص از     (:NPVی)ارزش خالص فعلر 

 تواند برابر صفر، مثبت و یا منفي باشدميلحاظ جبری 

كده   شدود گفتده مدي   ،ای منفي شودپروژه NPVكه اگر 

آن پدروژه   ،شدود توجیه اقتصادی نددارد و اگدر مثبدت    

 ،دارای توجیه اقتصادی است و چنانچه برابر صفر باشد

 اجرا و عدم اجرای آن تفاوتي ندارد.

نددرخ بازگشددت  (:RORسرررمایه )زگشرر  نرررب با 

پدروژه برابدر    NPV نرخي است كه در آن ندرخ  ،سرمایه

بداالتر از ندرخ    سدرمایه  شود. اگر نرخ بازگشدت  صفر مي

پروژه دارای توجیه اقتصادی است و اگدر   ،تنزیل  باشد

 پروژه فاقد توجیه اقتصادی است.  ،كمتر از آن باشد

ن نسبت اگدر  ای (:B/C) پروژهنسب  فایده به هزینه 

پروژه دارای توجیه اقتصادی است  ،شودتر از یك  بزرگ

و  فاقد توجیه اقتصدادی اسدت   ،شودو اگر كمتر از یك 

اجرا و عدم اجدرای آن از   ،شوددر صورتي كه برابر یك 

 لحاظ عواید حاصله تفاوتي ندارد.

معرفی و شیوه محاسبه متغیرهرای روش سرری   

بدرای   B/Cو  NPV ،ROR محاسدبه منظور به هندسی:

یك پروژه كه ساختار مدالي آن مشدابه روش هندسدي    

هددای سددالیانه )هزیندده اسددت، آمددار مربددوط بدده
iTC ،)

درآمدددهای سددالیانه )
iTR ،)هددای ثابددت اولیدده هزیندده

(
0TC هاهزینه(، نرخ رشد (j نرخ رشد ،)درآمد ( هداi ،)

( متناسب با طرح و مشخص نمودن طول rنرخ تنزیل )

 .ستمورد نیاز ا( Nعمر طرح )
هدای  گدذاری سرمایهآمار مربوط به پژوهش در این 

هدای سدالیانه )  هزینده ثابت اولیه، 
iTC) درآمددهای   و

سالیانه )
iTR)  تحقیقدات   طرح و برنامده مركدز  واحد از

سدال   61طرح طول عمر  آمد.دست هبكشاورزی ایالم 

جریدان  بدرای  ، به همین دلیل دوره مورد بررسدي  بوده

0
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ساله در نظر گرفته شدده  61های آتي هزینهدرآمدها و 

تخصدیص یافتده    (. از طرف دیگر اعتباراتN=61) است

 61بدا ندرخ    بلند مدت كشاورزی یهااجرای طرحبرای 

 r=61هدا  پدروژه بوده، به همین دلیل نرخ تنزیل درصد 

 اند. درصد در نظر گرفته شده
 

 و بحث تایجن

كشت آبي روند تغییرات سطح زیر ،6جدول 

بر  دهد كهمينشان  را ت آبخواندس روستاهای پایین

نسبت به  96كشت آبي در سال سطح زیر اساس آن

ن روند برابر شده است. بیشتری 1/9سال پایه حدود 

ترتیب مربوط كشت آبي بهتغییرات و افزایش سطح زیر

 بوده است. 98و  01، 06، 90، 99های به سال

های پر باران در سالكه دهد مينشان  ،9 جدول

های بیشتری صورت گرفته حجم تغذیه آبگیریكه 

های سال ،عرصه پخش سیالب افزایش یافتهمصنوعي 

طور محسوسي بهكشت آبي منطقه بعد از آن سطح زیر

های در سال ،عنوان مثالبهروند افزایشي داشته است. 

كه حجم بارش و تغذیه مصنوعي باال رفته  08و  99

هکتار  0918هکتار به  9618 كشت آبي اززیر سطح

بگیری در سطح با افزایش بارش و آ افزایش یافته است.

عرصه میزان تولید علوفه در هکتار هم افزایش نشان 

های دهد. تغییرات روند تولید علوفه طي سال مي

 نمایش داده شده است. 9مختلف در جدول 

 و محاسبه آبخوان موسیان تغذیه سیالب بر

ارزش افزوده حاصل از سیالب : ارزش اقتصادی آن

یالب كنترل گیری حجم ستزریق شده بر اساس اندازه

شده در پشت و داخل نهر گسترشي برای هر بارش و 

آمده  9كل سال محاسبه شده كه نتایج در جدول 

 است.

 
 )هکتار( ساله 61در یك دوره  تغییرات سطح زیركشت آبي روستاهای حاشیه طرح -1جدول 

 روند تغییرات ساالنه

 )درصد(

كل 

 هضحو

جلیزی 

 پایین

جلیزی 

 باال

نهر 

 عنبر
 دالپری

پتك 

 دیناروند

بره 

 بیجه

پتك 

 اعراب

 

6 9918 18 6988 8 688 188 608 918 6991 

86/6 9488 98 6988 8 688 188 608 918 6991 

64/6 9918 98 6488 948 688 188 608 918 6999 

69/6 9688 918 6188 948 688 118 948 918 6990 

86/6 9618 918 6188 948 688 118 948 468 6999 

89/6 9918 918 6188 948 688 198 988 468 6908 

19/9 0918 6988 9188 488 988 6088 6688 6918 6906 

06/8 9698 6908 6918 488 988 6918 6188 048 6909 

91/8 1998 6918 6018 488 988 6908 6418 948 6909 

91/8 1448 6988 6088 488 988 6988 6488 148 6904 

99/6 69199 9988 1818 918 988 9919 6998 148 6901 

91/8 69618 9608 4198 168 988 9808 6498 091 6901 

98/8 68919 6191 4999 198 988 9991 6168 908 6909 

91/8 68409 6101 9968 169 618 9968 6988 911 6900 

99/8 9990 6999 4881 408 991 9998 6441 918 6909 

81/6 68468 6988 9918 6488 988 9188 918 6468 6998 

6 68468 6918 9988 6088 988 9888 988 6998 6996 
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 و علوفه تولیدی   كشت، تغییرات سطح زیرحجم بارش، تغذیه مصنوعي -2جدول 

 تولید علوفه

 )كیلوگرم در هکتار(

 ركشتیز سطح

 )هکتار(

 سفره تغذیه مصنوعي

 ()میلیون مترمکعب

 حجم شبار

 متر()میلي
 سال

18 9918 4/8 9/948 6991 

18 9488 4/1 1/460 6991 

998 9918 4/9 9/946 6999 

991 9688 0/9 9/610 6990 

918 9618 1/1 9/999 6999 

918 9918 4 1/996 6908 

908 0918 9/9 9/981 6906 

918 9698 0/8 961 6909 

698 1998 1/9 9/909 6909 

08 1448 9 9/989 6904 

668 69919 4/9 9/999 6901 

18 69618 8 9/699 6901 

11 68919 1/6 9/699 6909 

691 68409 1/9 991 6900 

988 9990 6 6/611 6909 

619 68468 8 6/689 6998 

 

 )میلیون مترمکعب( حجم سیالب كنترل شده و حجم تغذیه سفره و بیالن آبي منطقه طرح -3جدول 

 سال
حجم 

 بارش

لفات ت

 بارش

 تبخیرو

 تعرق

 نفوذ

طبیعي
M.M.M 

حجم 

رواناب 

 كنترل شده

حجم رواناب 

ورودی به 

 دشت

حجم نفوذ 

 اب درنروا

 محدوده بیالن

كل 

حجم 

 ورودی

حجم 

برداشت 

 سفره از

درصد  91

برگشتي 

 آبیاری

كل حجم 

 تغذیه

6999 9/661 9/99 9/90 8/94 9/66 9/9 1/4 0/18 0/96 1/1 0/11 

6999 6/691 9/99 4/99 4/49 4/61 1/69 9/1 6/11 0/98 9/9 4/94 

6994 1/699 1/91 1/90 9/11 1/91 1/96 0/68 1/99 4/99 9/0 684 

6991 1/690 9/91 8/99 6/99 1/69 6/66 1/1 9/19 1/46 4/68 9/98 

6991 6/610 1/96 1/99 0/40 9/98 6/69 1/0 9/99 0/49 9/68 1/98 

6999 6/96 9/60 9/91 6/91 1/1 4/1 9/9 1/91 0/49 9/68 9/41 

6990 9/19 9/66 8/48 1/9 9/9 4/9 9/6 1/9 9/41 9/66 1/69 

6999 0/09 8/60 9/99 9/99 1/1 4/1 9/9 4/99 6/40 69 41 

6908 4/09 1/69 1/91 99 9/1 6/1 1/9 0/99 6/49 9/69 1/41 

6906 9/99 1/61 6/91 6/69 1 6/4 9 6/91 4/49 4/69 90 

6909 9/660 0/99 1/94 1/99 1/66 4/9 9/4 0/11 6/18 1/69 9/19 

6909 1/680 9/96 1/90 1/98 9/9 0 4 9/41 9/16 0/69 9/10 

6904 9/99 0/61 9/91 0/60 6/1 9/4 6/9 99 1/16 9/69 4/48 

6901 9/684 9/98 9/48 6/99 9 4/9 9/9 0/48 19 69 4/14 

6901 9/11 4/69 1/91 9/68 1/9 9 1/6 4/61 9/19 6/69 98 

6909 9/49 8/68 9/94 8/8 9 1/6 0/8 0/9 14 1/69 9/69 

6900 6/699 1/94 6/96 4/41 6/69 9/9 1 4/19 6/19 9/64 9/90 

6909 9/10 0/66 4/91 1/1 0/9 9/9 9/6 1/68 6/19 9/64 4/91 

6998 9/90 9/1 9/99 8/8 8/8 8/8 8/8 6 6/19 9/64 9/61 

6996 6/698 8/94 8/91 48 0 1/9 9/4 9/19 6/19 9/64 1/10 

 9/11 9/64 6/19 6/49 9/9 1/9 6/9 9/90 4/99 1/98 9/689 میانگین
اشباع رطوبت برای درصد حجم سیالب  91عنوان آب تزریق شده بر سفره و هدرصد حجم سیالب كنترل شده ب 11الزم به توضیح است كه  *

اما در تحقیقات انجام شده در این  ،استنشده ها اشاره ه كه در بررسي منابع در تعیین این نسبتمد نظر قرار گرفت ... خاک، تبخیر و تعرق و

های صورت گرفته با مشورتبا  ،اند. لذا درصد در نظر گرفته 98 و 98( این میزان تلفات را 9889) Pakzad ( و9888) Bakhtyarزمینه 

 .شدد لحاظ درص 91صاحب نظران امر نسبت تلفات در این ارزیابي 
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متوسط حجم بارش در محدوده مورد مطالعه 

حجم ورودی متوسط میلیون مترمکعب است.  9/689

میلیون مترمکعب  19به آبخوان دشت موسیان ساالنه 

آن از طریق تغذیه  مترمکعب ونیلیم 6/49 ،است

طبیعي و مصنوعي )پخش سیالب بر آبخوان دشت 

آب آن  مترمکعب ونیلیم 9/64 ،موسیان( بوده

باشد. كل حجم رواناب محدوده  برگشتي آبیاری مي

 6/9كه  است مترمکعب ونیلیم 1/61دشت موسیان 

ع رطوبت آن كنترل و صرف اشبا مترمکعب ونیلیم

 ونیلیم 1/9و شده زمین خاک و تغذیه سفره آب زیر

دهد مي. دیگر نتایج نشان استكنترل نشده  مترمکعب

ت سطح با وجود عملیات پخش سیالب، روند اف

ترین  حدوده آبخوان ادامه دارد كه عمدهایستابي م

درپي و پيهای وقوع خشکسالي دالیل آن به

مجاز از سفره آب زیرزمین بر های غیربرداری بهره

عرصه  استحصال شده ارزش ریالي آب گردد. مي

سال )طول دوره طرح پایش( پنج با دو سناریو  آبخوان

كه از  96تا سال  و طول عمر پروژه آبخوان از ابتدا

 آید.ميدست هطریق رابطه زیر ب
كل آب اضافه شده به سیستم در طول  = ارزش افزوده آب

ارزش هر متر مکعب آب به قیمت  x های اجرای طرح پایش سال

 امور آب دهلران

 1/9معادل  ساله(پنج ) ارزش افزوده آبكه 

ساله( معادل  61)ریال و ارزش افزوده آب  میلیارد

 شود.  ل محاسبه ميریالیارد می 1/64

از افزایش تولید ناشی  ارزش ریالیو درآمد 

تا سال  6991از سال شروع طرح  :آبخوان علوفه

پالت  98برآورد میزان تولید علوفه، تعداد برای  6996

یك مترمربعي در سطح عرصه برداشت شده است. 

صورت ساالنه  پالت كه به 98متوسط تولید در سطح 

در ارزیابي اقتصادی طرح محاسبه و  ،ودبرداشت شده ب

 (.4لحاظ شده است )جدول 

 
 96میزان تولید علوفه و درآمد حاصل از آن تا سال  -4جدول 

  درآمد حاصل از تولید علوفه

 )هزار ریال(

  علوفه قابل استفادهمقدار 

 )تن(

 افزایش تولید كل عرصه

 (تن)

 میزان تولید علوفه 

 (كیلوگرم در هکتار)
 سال

---- ---- ---- 18 6991 

---- ---- ---- 18 6991 

61991 01 698 998 6999 

99418 691 918 991 6990 

09688 988 188 918 6999 

91888 988 188 918 6908 

691198 941 198 908 6906 

694488 988 188 918 6909 

98888 608 918 698 6909 

99918 41 98 08 6904 

19488 98 608 668 6901 

---- ---- ---- 18 6901 

94988 1/99 41 11 6909 

991988 1/969 491 691 6900 

916888 991 418 988 6909 

991188 1/949 419 961 6998 

991448 1/619 999 619 6996 

جمع  ---- 1911 9190 6914681

 كل
 ؛Bagteyar، 9888) نظر گرفته شده استقیمت جو در  درصد 48گرم علوفه معادل الزم به ذكر است كه قیمت هر كیلو *

Abdolhossennejad، 6909 ) 

 

برای محاسبه این پارامتر چون علوفه تولیدی 

عملیات كاشت و احیای مراتع در عرصه  ،طبیعي بوده

صورت نگرفته، فقط به میزان علوفه طبیعي تولیدی 

عرصه در هکتار لحاظ  شده است. برای محاسبه ارزش 

ای برای هزینهگونه دی چون هیچریالي علوفه تولی

كاشت و داشت آن صورت نگرفته فقط هزینه دو نفر 
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است. قیمت هر شده بان عرصه محاسبه و لحاظ قرق

درصد قیمت  48گرم علوفه تولیدی معادل كیلو

 تضمیني جو در همان سال محاسبه شده است.

با دو  عرصه آبخوان ارزش ریالي علوفه تولیدی

سال  61طول دوره طرح پایش( و سال )پنج  یسناریو

دست هطول عمر پروژه آبخوان كه از طریق رابطه زیر ب

میلیارد  91/6919و  09/941 ترتیب برابر به كه آیدمي

 خواهد شد. ریال
ارزش ریالي  -ارزش ریالي میزان هزینه    = ارزش افزوده علوفه

  علوفه تولیدی 

هکتار علوفه تولیدی در  = ارزش ریالي تولید علوفه x 48 درصد 

 مساحت كل عرصه x قیمت تضمیني جو در همان سال

جهددت محاسددبه ارزش  : ارزش چرروب تولیرردی 

اقتصادی چوب تولیدی، تعداد درختان زندده ماندده   

متوسط قطر برابدر سدینه   و ارتفاع متوسط به همراه 

گیدری  انددازه  6996ها در پایان سال گونههر یك از 

 .آمده است 1شد كه به شرح جدول 
طور  ها به تفکیك گونه بهبا شمارش تعداد نهال

-اصله نهال انتخاب و اندازه 988تصادفي از هر گونه 

بر  ( كه عالوه1عمل آمد )جدول های الزم بهگیری

خصوصیات هر گونه، حجم و وزن چوب تولیدی تا 

 محاسبه شده است. 96پایان سال 

 
 96ده تا سال های كاشته ش تعداد درختان و نوع گونه -5جدول 

 تعداد نهال زنده مانده به تفکیك نوع گونه
 سال تعداد اصله نهال كاشته شده تعداد نهال زنده مانده

 اكالیپتوس كنار كهور ها سایر گونه

088 91888 60988 9088 19088 08888 6991 

1488 91188 11918 1918 649488 969888 6991 

-- 41888 99918 6918 94918 688888 6999 

-- 69888 66888 -- 94888 48888 6990 

-- 60918 1888 -- 94918 91888 6999 

-- 4188 9188 -- 0888 98888 6908 

-- --- --- -- --- ---- 6906 

 جمع 409888 996988 9088 699988 699918 1988

 
 96برآورد حجم و وزن چوب تولیدی در پایان سال  -6جدول 

ریالي چوب  ارزش

 )هزار ریال(

 وزن كل چوب تولیدی

(kg) 
 وزن مخصوص

  حجم

(m3) 

متوسط قطر برابر 

 (m) سینه

 ارتفاعمتوسط 

 (m) 
 گونه

 اكالیپتوس 1 99/8 9166 1/6 1/4869 1899

 كنار 4/6 89/8 9949 1/6 9/9999 4994

 كهور 9/6 89/8 9988 1/6 4/4148 1088

 جمع ---- --- 9090 1/6 98/69199 61991

 

كهور در  های اكالیپتوس، كنار وگونهقیمت چوب 

ارزش برای هر كمینه بازار مشخص نیست. لذا چنانچه 

های كاشت شده )نصف قیمت گونهكیلوگرم چوب 

ارزش  96ریال در سال  9188چوب درخت بید كه 

داشته است( در نظر گرفته شود، كل قیمت چوب 

ادل مع 96عرصه پخش سیالب در پایان سال 

 د.شوميریال برآورد  61991888

-هزینهجهت محاسبه ارزش افزوده چوب، چون 

های اولیه طرح صورت های نهالکاری و آبیاری در سال

درآمدها ها و هزینهقابلیت مقایسه، كلیه برای گرفته، 

گذاری شده ارزش( انتقال و 6996به یك سال پایه )

ز این مقدار ارزش افزوده چوب پس ا ،لذا است.

 ریال است.  69909908محاسبه برابر 
)به قیمت پایه  ارزش ریالي میزان هزینه = ارزش افزوده چوب

ارزش ریالي چوب تولیدی - (96 سال  

دسدت   هجهدت بد  : بخش کشراورزی  ریالیارزش 

آوردن ارزش افزوده بخدش كشداورزی آمدار سداالنه     

كشددت و عملکددرد هددا، درآمدددها، سددطح زیرهزیندده

ز مركددز خدددمات جهدداد  محصددوالت بدده تفکیددك ا 

كشاورزی موسیان اخذ و ارزش خالص كشاورزی هر 

  است.شده سال محاسبه 
درآمد كل -هزینه كل  = ارزش خالص بخش كشاورزی  
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سال  61پس از محاسبه ارزش كل كشاورزی طي 

اجرای طرح، برای محاسبه ارزش افزوده بخش 

ها از كشاورزی، درآمد كل بخش را در طي همین سال

ها كم كرده و به شرح رابطه زیر محاسبه هادههزینه ن

 81/119 بر همین اساس رقم مذكور برابر .شده است

 ریال محاسبه شده است. میلیارد
= ارزش افزوده بخش كشاورزی  -های كشاورزی  هزینه كل نهاده

  درآمد كل كشاورزی

ارزیابی اقتصادی طرح پخش سیالب در ایستگاه 

هایي نظیر نسبت فایده به با استفاده از معیار دهلران:

هزینه، نرخ بازده داخلي و ارزش حال خالص طرح 

پخش سیالب در ایستگاه دهلران مورد ارزیابي 

گیرد. در محاسبه این معیارها از نرخ اقتصادی قرار مي

تنزیلي معادل نرخ سود بهره وام بانکي در بخش 

كشاورزی استفاده شده است و عمر مفید طرح تعداد 

 باشد.اجرای پروژه ميهای سال

در محاسبه این شاخص كلیه درآمدها : NPV محاسبه

)شروع عملیات اجرایي  91های طرح از سال و هزینه

-محاسبه شده های زیر با استفاده از رابطه 96طرح( تا 

مي باشد یعني كلیه  6996مبنای محاسبات سال  اند.

ها بر مبنای ارزش پولي این سال محاسبه ارزش

 .اند شده

 

  های اجرای طرحخالص بخش كشاورزی طي سال ریالي ارزش -7 جدول

)هزار  ارزش خالص

 ریال(
 سال )هزار ریال( درآمد كل )هزار ریال( هزینه كل

9191488 6961988 9946188 99 

4199118 9609118 1916988 90 

4986818 9609118 9804988 99 

1999018 9916988 0001818 08 

99961188 69899991 10919491 06 

99699448 61969998 19999918 09 

91999698 61484918 16699998 09 

94198908 64109908 49984618 04 

99841994 90908466 696999641 01 

91899918 91689918 696699188 01 

98199910 94900199 684966118 09 

11469091 48411194 681008488 00 

99091969 46499600 664999688 09 

06191991 11941041 699409148 98 
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 NFV = FVTR – FVTC    96ارزش خالص فعلي آتي به قیمت سال  

         

         

   

13 12 11 10 9

91

8 7 6 5 4

3 2

4768832 1 .15 7958340 1 .15 9845521 1 .15 10613050 1 .15 59310775 1 .15

53896560 1 .15 52269370 1 .15 50259160 1 .15 131483105 1 .15 132203500 1 .15

106135660 1 .15 107605000 1 .15 11467

TRFV          

         

        
1 0

0300 1 .15 144150730 1 .15 2144638417.82   

         

         

     

15 14 13 12 11

91

10 9 8 7 6

5 4

2250000 1 .15 1000000 1 .15 2295200 1 .15 3462650 1 .15 3682650 1 .15

4678700 1 .15 20220475 1 .15 16799920 1 .15 15908250 1 .15 15580380 1 .15

38918411 1 .15 35746750 1 .15 35047692 1 .15

TcFV          

          

        

 

3 2 1

0

41119574 1 .15 42218188 1 .15

56713845 1 .15   746028992.95

    

 

NFV = 2144638417.82– 746028992.95=1398609424 96زش خالص فعلي به قیمت سال ار  

 

بر اساس محاسبات فوق ارزش خالص فعلي طرح 

. است میلیارد ریال 16/6990 داری موسیان برابرآبخوان

دهد كه طرح دارای توجیه مياین نتیجه نشان 

گذاری در سرمایههر گونه  نیبنابراباشد، مياقتصادی 

 باشد.ميپذیر توجیهاین زمینه از لحاظ اقتصادی 

 ،شودتر از یك  این نسبت اگر بزرگ: B/C محاسبه

گذاری دارای توجیه اقتصادی است و اگر سرمایهپروژه 

و در  فاقد توجیه اقتصادی استشود كمتر از یك 

اجرا و عدم اجرای آن از  ،شودصورتي كه برابر یك 

برای محاسبه نسبت  لحاظ عواید حاصله تفاوتي ندارد.

 ر استفاده شده است.از رابطه زی فایده به هزینه

0

/
TCPV

PV
CB

TC

TR




 
2144638417

/
746028992

B C    

دست آمده، های كه از رابطه فوق بنتیجهبا توجه به 

داری موسیان های طرح آبخوانهزینهنسبت منافع به 

بنابراین طرح دارای توجیه  .باشدمي 09/9برابر 

 باشد.  پذیر ميتوجیهگذاری در آن سرمایهاقتصادی و 

این شاخص با استفاده  (:RORه )نرب بازگش  سرمای

 دست آمده است. هاز رابطه زیر ب

91 91– 0TR TCROR FV FV      

های میداني دادهبا توجه به رابطه فوق و بر اساس 

 90 داری موسیاننرخ بازگشت سرمایه پروژه آبخوان

های بنابراین پروژه حاضر در كلیه نرخ .باشدمي درصد

رای توجیه اقتصادی و برای دادرصد  90تنزیل كمتر از 

-ميهای باالتر از این رقم فاقد توجیه اقتصادی نرخ

 باشد.

 

 گیری نتیجه

 اثرات میزان تعیین طرح ایناز اجرای  هدف

 از دهلران آبخوان بر سیالب پخش طرح اقتصادی

-هب مربوطه هایداده ثبت و رفتارسنجي و پایش طریق

 از تفادهاس با سپس. باشدمي مداوم و پیوسته طور

-سرمایه هایطرح اقتصادی ارزیابي صحیح معیارهای

 توجیه و سودآوری میزان تعیین به اقدام گذاری

 شده دهلران داری نآبخوا ایستگاه در طرح اقتصادی

روند تغییرات سطح  كه دهدمينتایج نشان  .است

دست آبخوان در سال  زیركشت آبي روستاهای پایین

 برابر شده است. 1/9نسبت به سال پایه حدود  96

ارزش افزوده حاصل از سیالب تزریق شده بر اساس 

 1/64برابر  گیری حجم سیالب كنترل شدهاندازه

ارزش افزوده علوفه  همچنین،. باشدميریال میلیارد 

عرصه ، چوب تولیدی و بخش كشاورزی تولیدی

  81/119 و 90/69 ،91/6919 برابر ترتیببه آبخوان

 برابر طرح NPV عالوه، مقداربهد. نشباميریال میلیارد 

برابر  B/Cو  90/8برابر  ROR،  میلیارد ریال 16/6990



 496/   دهلران البیس پخش يقاتیتحق ستگاهیا در البیس پخش یاقتصاد اثرات لیتحل و هیتجز و شیپا

توجیه اقتصادی طرح  هباشد كه نشان دهندمي 09/9

 است.

 پخش اثرات كه دهد مي نشان تحقیق منابع بررسي

 آب منابع افزایش جمله از مختلف هایجنبه بر سیالب

(Bagteyar ،6999؛ Choopani ،9864؛ Norozi ،

، Rezaei؛ Jamali ،9861؛ Yazdani، 9889 ؛9889

، و همکاران Rezaei) علوفه تولید افزایش( 9888

 ؛Mohamadi ،9889 ؛Bayat movahed ،9888 ؛9888

Jamali، 9861؛ Norozi ،9889 ؛Sing، 6991) اثرات 

 ؛Hosseni ،6998 ؛Mozafari ،6994) اقتصادی

Bagteyar، 6999؛ Chahardoli ،9889؛ Yazdani، 

 ،Kael ؛Jamali، 9861 ؛Mohammadi، 9889 ؛9889

( Saberi ،9889 ؛Peshdadyan solyman، 9869 ؛9869

 ؛Maravar، 6999 ؛Rezaei ،9889) تولید چوب

Terinholm ،9869) به یك هر و است شده بررسي 

 پارامتر چند یا یك بر را سیالب پخش آثار نحوی

 مدنظر معیارهایي هاابيارزی این در. اندكرده بررسي

 نظر از هم و نوع نظر از هم معیارها این كه گرفته قرار

 معیار دلیل همین به ،باشدمي متفاوت كیفي و كمي

 داریآبخوان هایطرح ارزیابي برای واحدی و مشخص

 كارگیریهب عدم دلیل مهمترین. است دهشن ارائه

 گونه این احداث اهداف به هاارزیابي در واحد معیاری

 سیالب، پخش عرصه در جنبي فعالیت نوع ها،ایستگاه

نتایج كلي طرح . گرددبرمي ... و محقق افراد تخصص

های شاخصاساس  دهد كه این پروژه بر نشان مي

ارزیابي اقتصادی دارای توجیه اقتصادی بوده و 

باشد. ميگذاری در آن اقتصادی و به صرفه سرمایه

كشت، سطح ایستابي یردهد كه سطح زمينتایج نشان 

های آب زیرزمیني، میزان علوفه و سفرهها، حجم چاه

چوب استحصالي و همچنین ارزش افزوده بخش 

كشاورزی در طول اجرای طرح افزایش چشمگیری 

 داشته است.

 

 پیشنهادات

 پخش ریثات بر يمبن قیتحق جینتا به توجه با -6

 آب یهاسفره حجم شیافزا بر انیموس البیس

 یهاآب سطح افت به تیعنا با و منطقه ينیرزمیز

 لیدلبه استان مختلف مناطق در ينیرزمیز

آبخوان اتیعمل انجام ر،یاخ سال چند یهايخشکسال

-البیس مهار برای استان مستعد مناطق ریسا در یدار

 تیتقو و يسطح یهاآب هدررفت از یریجلوگ ها،

 .  شوديم هیتوص ينیرزمیز یهاآب

 انیموس البیس پخش پروژه مثبت ریثأت به توجه با -9

-يم شنهادیپ منطقه یكشاورز بخش افزوده ارزش بر

 مناطق در یكشاورز یهاتیفعال رونق منظوربه ،شود

 مولد اشتغال جادیا به كمك جهینت در و استان مستعد

 از یریجلوگ و كشاورزان درآمد سطح شیافزا دار،یپا و

 یدارآبخوان یهاتیفعال توسعه به ها،آن مهاجرت

 . شود مبذول یشتریب توجه

پخش سیالب سامانه جاری و ساالنه های  هزینه -9

 باشد،ميگستردگي عرصه رقم باالیي دلیل بهدهلران 

به روستاییان  آناز  يهایواگذاری بخش ،لذا

-بهرهدر  مردم محليو یا مشاركت طرح دست  پایین

 دگاری وتواند به مانمياین پروژه  و نگهداری برداری

 كمك شایاني نماید. آنحفظ 

-زنده بر انیموس البیس پخش نقش به تیعنا با -4

 نقش و طرح عرصه در شده كشت درختان یباال يمان

 هیتغذ خاک، شیفرسا از یریجلوگ در درختان نیا

 جادیا و زگردهایر كاهش ،ينیرزمیز آب یهاسفره

 عرصه شدنلیتبد و منطقه در بایز یاندازچشم

 تینها در و يحیتفر یامنطقه به انیموس آبخوان

-به شوديم شنهادیپ منطقه، نیا در یگردشگر توسعه

 پخش یهاپروژه شده، ذكر یایمزا از یمندبهره منظور

 مناطق ژهیوهب و استان مختلف مناطق در البیس

 ،بوده كمتر هاآن در يبارندگ زانیم كه استان يجنوب

 و باشنديم فیضع يمرتع و يجنگل پوشش لحاظ از

 استان در زگردهایر بروز كانون مناطق نیا زین غالبا

 .    شوند اجرا شوند،يم محسوب

-گذاری در طرحسرمایهبودن اقتصادیبه با توجه  -1

داری در توسعه عملیات آبخوانهای پخش سیالب، 

كشور و استان ایالم برای حفظ و پایداری منابع توصیه 

 شود.مي
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Abstract 

Flood control, artifcial feeding of ground water aquifers and effort to optimize the 

productivity of natural resources are component the most results that have gotten from 

implementation of spreading project in spreading statious of country. One of the most 

important goals of spreading is the creation of positive changes in economical variables 

of area including agricultural and rangeland productionsand their development. In other 

words, each of spreading projects implemented in different stations have specific 

economical effects in desired area. The goal of this project is determination of 

economical effects of floodwater spreading project on Dehloran aquifer through 

monitoring and surveying its behavior and recording relevant data steadily. For this 

purpose, profit ability and economical justification of the project have been determined 

through economical indicator evaluation  of projects. Results demonstrated that irrigated 

lands of downstream villages have been inceased 3.5 times in 2010 compared to the 

year1995. The added value of the injected floodwater was estimated to be 14.6 

billionRial. The added value of rangeland products was about 1353.96 billion Rial. The 

added value of wood production was estimated about 13.38 billion Rial. The added 

value of agricultual products was about 657.05 billion Rial. NPV, ROR and B/C of the 

project were 1398.61 billion Rial, 0.38 and 2.87, respectively that show economical 

justification of the project.  

 

Key words: Added value, Aquifer management, Artificial feeding, Economical 

evaluation, Flood control 
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