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)مطالعه موردی: دشت  ارزیابی اقتصادی اثرات پخش سیالب بر منابع آب و کشاورزی

 موسیان، شهرستان دهلران(

 محمدرضا جعفری1*،  قباد رستمیزاد2  و  زهرا خانبابایی3 

 ، ایالم، ایرانعضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایالم -1

  هران، ایرانت، دانشگاه تهراندانشکده منابع طبیعی،  ،و خاکدکتری علوم و مهندسی حفاظت آب  -2

 ، تهران، ایراندانشگاه تهران ، گروه جغرافیایی طبیعی، دانشکده جغرافیا،دانشجوی دکتری ژئومرفولوژی -3

 
 mg_jafari@yahoo.com نویسنده مسئول:*

 
 [04/12/1395] تاریخ پذیرش:                                                                                                                  [13/10/1395] تاریخ دریافت:

 

 چکیده

 فوایدی نیمهمتر از آب و خاک منابع از یوربهره یسازنهیبه در وششک و ینیرزمیز آب یهاسفره یمصنوع هیتغذ ،هاالبیس مهار

 یاقتصاد اثرات زانیم نییتعاین پژوهش ارزیابی و از  هدف. است آمدهدستبه شورک یهاآبخوان بر البیس پخش جهیدرنت هک هستند

 مداوم و وستهیپ طوربه مربوطه یهاداده ثبت و شیپا قیطر از دهلران منابع آب و کشاورزی دشت موسیان بر البیس پخش طرح

 هیتوج و یسودآور زانیم نییتع به اقدام یگذارهیسرما یهاطرح یاقتصاد یابیارز یارهایمع منظور با استفاده ازبرای این . باشدیم

 91آبخوان در سال  دستنییپا یروستاهاآبی  اراضی نتایج نشان داد سطح زیر کشت .شد موردمطالعهمنطقه  در طرح یاقتصاد

الب یحجم س یریگاندازهبر اساس  شدهقیتزرالب یحاصل از س افزودهارزش شده است. همچنین برابر 5/3نسبت به سال پایه حدود 

چوب تولیدی  افزودهارزشریال،  میلیون 1354علوفه تولیدی عرصه آبخوان برابر  افزودهارزشریال،  میلیون 6/14برابر  شدهکنترل

ارزیابی اقتصادی طرح  یهاشاخصریال برآورد شد.  میلیون 657ابر بربخش کشاورزی  افزودهارزشریال،  میلیون 4/13عرصه برابر 

NPV ،ROR  وB/C  باشندیمتوجیه اقتصادی طرح  دهندهبرآورد شدند که نشان  87/2و  38/0، ریال 1399به ترتیب برابر. 
 

 ی ارزیابیهاشاخص، توجیه اقتصادی، پخش سیالبارزیابی اقتصادی، پایش، : واژگان کلیدی
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 مقدمه -1
مخرب، موجب هدایت آب به اراضی شور و  یهالیستوزیع نامناسب مکانی و زمانی بارندگی در مناطق خشک کشور عالوه بر ایجاد 

 یبرداربهره منظوربه خشکمهین و کخش یهاطیمح در مناسب یهانهیگز از یکی یدارآبخوان طرح. شودیم دستپایینکویری 

 ،ینیرزمیز یهاآب شیافزا باعثپخش سیالب  طرحاجرای . است اهداف گرید و یاهیگ پوشش شیافزا ،کخا و آب منابع از شتریب

 اظهار Bakhtiar (1997) .شودیم منطقه در یمردم تکمشار و اشتغال شیافزا شت،ک یالگو رییتغ ،یزراع محصوالت شتک ریز سطح

 است تیواقع نیا دیمؤ هک دهدیم نشان 20 به 1حدود  در یادهیفا به نهیهز نسبت گانیگرباحوضه  البیس پخش طرح هک داردیم

 پخش طرح هک داشت اظهار Baniasad et al. (1999) .است برخوردار ییباال ییاراک از و بوده هزینهکم یروش البیس پخش هک

 Jafari (2016) .است شده قنوات اءیاح و شتک ریز سطح شیافزا موجب رمانک بم یکبار آب منطقه یروستاها در البیس
 ،هاچاه یستابیا سطح بر البیس پخش مثبت اثرات به و نموده یبررس را انیموس البیس پخش یاجتماع و یاقتصاد یدستاوردها

 Choopani and). است داشته منطقه وحشحیات تنوع و یاهیگ پوشش شیافزا ،زیر کشت سطح شیافزا ،هاچاه تعداد شیافزا

Hoseinipoor (2000 رغمعلی هک اندکردهبیان  هرمزگان استان در چاهان سر دشت یآب منابع بر البیس پخش تأثیر یبررس در 

 یبررس در Jahantigh (2000)است.  داکردهیپافزایش  یستابیا سطح الب،یس پخش ستمیس احداث دوره طول در یبارندگ اهشک

باعث  البیس پخشنشان داد که  سراوان وهکپس منطقه در یدام و یشاورزک محصوالت یفکی و یمک شیافزا در یدارآبخوان نقش

 .است آورده به وجود یفکی و یمک لحاظ به را یدامدار رشد نهیزم نیهمچنشده و  تارکه 416 زانیم به شتک ریز سطح شیافزا

(Bayatmovahed (2000 انیچر قره نیسهر منطقه در یاهیگ پوشش یفکی و یمک راتییتغ بر البیس پخش تأثیر یبررس در 

 یهاگونه و شیافزا درصد 9/40 و 27 بیترت به البیس پخش عرصه در علوفه دیتول 1379 و 1378 سال دو در هک داشت اظهار زنجان

 ،یستابیا سطح ،کخا یرینفوذپذ راتییتغ یارهایمع از استفاده با Nowrouzi et al. (2003) .اندشده یشتریب تنوع یدارا یاهیگ

پرداختند. بعد از  گانیبایگر البیس پخش ستمیس یابیارز به یاجتماع یاقتصاد یارهایمع و کخا یزیحاصلخ ،یاهیگ پوشش

 .استبوده  موفقپخش سیالب  ستمیسعملکرد  هک گرفتند جهینت هاآن تیاهم نسبت به عوامل از یک هر به یدهوزن

(Ahmadianyazdi (2000 درونه ب البیس مترمکعب ونیلیم پنج نفوذ هک نتیجه گرفت جاجرم البیس پخش ردکعمل یبررس در 

 آبخوان اثر یبررس در Karami (2003). دیگرد کخا یزیحاصلخ و یاهیگ پوشش یشاداب در یراتییتغ باعث الب،یس پخش هکشب

 ت،یرضا باعث یدارآبخوان تیفعال هک رسید جهینت نیا به انکرومش ستگاهیا در منطقه نینکسا یاجتماع و یاقتصاد تیوضع بر

 Khalilpour).است دهیگرد لیس خسارت اهشک و آب منابع شیافزا شت،ک راتییتغ محل، نینکسا ینسب درآمد و اشتغال شیافزا

et al.  (2003 داشت اظهار یاحمد یهاد دیشه ستگاهیا در آن یاقتصاد ارزش محاسبه و البیس نترلک و مهار اتیعمل تأثیرات در 

 وارد از، دهیگرد مهار هاالبیسحجم  از مترمکعب ونیلیم 3/6 هکنیا ضمن یآب سال 5/5 یط در البیس نترلک اتیعملاثر  در هک

محاسبه ارزش حال خالص معادل با  Bagheriankalat et al. (2015). است شده یریجلوگ تأسیسات به خسارت آمدن

با این نتیجه  ،درصد 55کاشمر معادل  یدارآبخواننرخ بازده داخلی پروژه  و 74/1معادل  هزینه، نسبت منفعت به 243944716

است. ارزیابی عملکرد سیستم پخش سیالب حوضه گربایگان نشان  صرفهبهمقرون کامالًاقتصادی  ازنظرکه اجرای این پروژه  رسیدند

در درصدی  69آب زیرزمینی در مواقع خشکسالی و افزایش  یهاسفرهدرصدی نفوذ آب به  27داد که این سیستم باعث افزایش 

در ارزیابی اقتصادی پروژه حفاظت خاک در امریکا دریافتند  Reas et al. 2009( .)Zhou et al. (2009) مواقع ترسالی شده است

 Singh)در هکتار بوده است.  ردال 300درصد کاهش فرسایش خاک را در پی داشته و ارزش خالص پروژه معادل  90که پروژه تا 

et al. (1995 یاقتصاد تیوضع بهبود هک نددیرس جهینت نیا به هندوستان راجستان در یزداریآبخ پروژه یک یاقتصاد یبررس در 

 یشاورزک محصوالت تنهانه طرح نیا یاجرا از پس. است پذیرامکان یزداریآبخ یهابرنامه با عشایر نشین مناطق یاجتماع –

 در پتوسیالکا دهندهپرورش 25 یرو بر یامطالعه در Marawar et al. (1997) .اندافتهیبهبود زین یاعلوفه منابع هکبل ،افتهیشیافزا
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 در یگذارهیسرما هک دریافت ،اندکرده عمل ،توأم یشاورزک – کاریجنگل برنامه یک تحت هک هندوستان یماهاراشترا در روستا 20

 هیته در را خود یشخص یازهاین توانندیم سادگیبه شاورزانک پژوهش نیا اساس بر. است ریپذهیتوج یمال ازنظر پتوسیالکاکاشت 

 .شوندیم مندبهره زین یارکدرخت میرمستقیغ منافع از هکنیا ضمن نند،ک تأمین سوخت و علوفه چوب،

 .اندمانده بالاستفاده آب منابع تیمحدود علت به هک دارد وجود یشاورزک توسعه جهت یمستعد و عیوس یاراض دهلران، شهرستان در

 .است نموده ریناپذاجتناب منطقه در را لیس وقوع مسئله نیهم و است آن نامناسب نشکپرا منطقه در بارش یاصل اتیخصوص از

ساله  15آغاز گردیده و بعد از گذشت یک دوره  تارکه 5000 سطح در انیموس دشت در البیس پخش طرح 1375 سال در لذا

 زانیم نییتعاهداف  پژوهش حاضر با آن مورد ارزیابی قرار گرفت. یاجتماع و یاقتصاد اثرات( از اجرای طرح، 1390سال منتهی به )

 پخش هایایستگاه ضعف و قوت نقاط نییتع و یاقتصاد یهاداده مداوم ثبت قیطر از البیس پخش طرح ییاجرا و یاقتصاد اثرات

 .انجام شد یاقتصاد یهاشاخص ازنظر آبخوان بر البیس
  

 هاروشمواد و  -2   

 منطقه پژوهش -2-1

251232 هکتار در مختصات جغرافیایی 3/40054قسمتی از دشت موسیان است که با مساحت  موردمطالعهمنطقه    تا

406232  402247ی وشمالعرض  413447تا  های دویرج و چیخواب قرار دارد. ارتفاع متوسط بین رودخانه طول شرقی

اقلیم بیابانی گرم میانه  تأثیرم منطقه تحت یاست. اقل شدهنییتعدرصد  3متر، شیب دشت از حدود صفر تا  200منطقه از سطح دریا 

 یشناسنیزمسازندهای  نیترمهماست.  گرادیسانتدرجه  4/26و  متریلیم 2/235تا شدید قرار دارد. میانگین بارندگی و دما به ترتیب 

: از سازندهای آغاجاری، کنگلومرای بختیاری و رسوبات آبرفتی کواترنر. پوشش گیاهی منطقه اندعبارتحوضه از قدیم به جدید 

موقعیت  (1) لکهای مقاوم به شوری از جنس آتریپلکس هستند. در شهای مقاوم به خشکی شامل گز، کنار و کنارک و گونهگونه

 است. شدهدادهو پخش سیالب در استان ایالم نشان  موردمطالعهجغرافیایی منطقه 

 

 
موردمطالعهموقعیت منطقه  -1شکل   
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 روش پژوهش -2-2
و  هانهیهزبرآورد  مرحله دو در و سطح واحد در طرح از حاصله منافع با شدهانجام یهانهیهز نیب سهیمقا اساس بر قیتحق نیا

 تیوضع و ی طرحهانهیهز عنوانبه حاضر طرح دوره انیپا تا اجرا از قبل یهانهیهز بندیجمع و یبررس درآمدهای طرح انجام شد.

 زمان) 1375 سال در یاقتصاد یرهایمتغ اطالعات آوردن دست هب با. قرار گرفتند موردتوجهدرآمدهای طرح  عنوانبه یاقتصاد منابع

 یهاشاخص از یک هر یتفاضل خالص دهیفا توانیم طرح یاجرا از پس یهاسال اطالعات و( آبخوان بر البیس پخش اتیعمل

 پرسشنامه لیمکت ورکمذ تحقیق در. (Jafari 2016) قرارداد لیوتحلهیتجز مورد یاقتصاد یابیارز یارهایمع لیتحل جهت را یاقتصاد

 شیپا مانند شیپا یهاطرح ریسا اطالعات از خصوص نیا در. نیست مدنظر الزم اطالعات و آمار یآورجمع جهت یریگنمونه و

 .شد استفاده (Jafari 2016به نقل از  Rezaei 2010) زیرزمینی یهاآب و یاهیگ پوشش

 

 یاقتصادآمار و اطالعات  یآورجمع -2-3
 یهانهیهزاحداث سیستم پخش سیالب شامل  یهانهیهزرآورد با ب قیتحق نیدر ا مورداستفاده یاقتصادو اطالعات  آمار لیتحل

برآورد انجام شد.  متفرقه یهانهیهزو سایر  یکارنهال، سنگ و سیمان، تورهای فلزی، یزیرخاکبرداری و ، خاکهایطراحمطالعات و 

 یهانهیهزمقایسه درآمدها و محاسبه و نهایتاٌ  هرسالدر  شدهانجامنگهداری و مرمت ساالنه با توجه به حجم عملیات  یهانهیهز

 صورت گرفت.( B/C)و تعیین نسبت فایده به هزینه  شدهینیبشیپ
 

 ی اقتصادیهاشاخص -2-4
چوب  خالص دهیفا ارزش، علوفه مرتعی خالص دهیفا ارزش، دسترسقابلخالص آب  سودارزش  اقتصادی یهاشاخصبرای برآورد 

در  شدهرهیذخدر این خصوص میزان افزایش سطح آب زیرزمینی مورد ارزیابی قرار گرفت.  بخش کشاورزی افزودهارزشو  تولیدی

 آمد. دستبه هرسالخالص با استفاده از قیمت آب کشاورزی در منطقه در  صورتبهپایش آب زیرزمینی  یهادادهسفره با استفاده از 

 %40و با احتساب  شدهمحاسبه هرسالقدار علوفه تولیدی در طرح پایش پوشش گیاهی عرصه پخش سیالب م یهادادهبا استفاده از 

 از استفاده بامحاسبه شد. همچنین  هرسالو میزان ارزش فایده خالص در  شدهمحاسبهقیمت یک کیلوگرم جو در سال مربوطه 

و پس از کسر  شدهمحاسبه هرسال در چوب درختان کاشت شده دیتول مقدار البیس پخش عرصه پوشش شیپا طرح یهاداده

ابتدا سطح زیر کشت  بخش کشاورزی افزودهارزشبرای محاسبه  مربوطه ارزش فایده خالص ساالنه عرصه تعیین گردید. یهانهیهز

کیلومتری پایین عرصه، عملکرد در واحد سطح هر محصول و قیمت هر کیلوگرم آن در سال  5تا شعاع  شدهکشتکلیه محصوالت 

 بخش کشاورزی محاسبه شد. افزودهارزشکشاورزی میزان  یهانهادهاز کسر هزینه  پس .به دست آورد موردنظر

 ارزیابی اقتصادی -2-5
استفاده شد. در محاسبه  برای ارزیابی اقتصادی طرح از معیارهایی نظیر نسبت فایده به هزینه، نرخ بازده داخلی، و ارزش حال خالص 

و درآمدهای  هانهیهزاز برآورد  پرهیزاین معیارها از نرخ تنزیلی معادل نرخ سود بهره وام بانکی در بخش کشاورزی استفاده شد. برای 

 ازنظر این طرح ساله 15سعی شد در یک دوره محدود  ،باشدینمدقیق به دلیل تورم موجود  معموالًطوالنی که  یادورهسالیانه در 

 یهانهیهز، هانهیهزواقعی بوده و برآوردی نیستند. چون قسمت عمده  هانهیهزاقتصادی ارزیابی شود. در طی این دوره نیز درآمدها و 

و درآمدهای طرح  هانهیهزدر این تحقیق با توجه به اینکه مقدار  .عملیاتی سالیانه کمتر از درآمد سالیانه است یهانهیهزاولیه بود و 

از یک فرآیند  باشدیمسالیانه در حال تغییر  طوربهطی زمان ثابت نبوده و بسته به قیمت محصول و هزینه تهیه عوامل تولید که  در

، 1(NPV) یفعلارزش خالص  یهاشاخصاز  جهت ارزیابی اقتصادی طرح است. شدهاستفادهمالی سری هندسی جهت تحلیل طرح 

                                                           
1 - Net Present Value 
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، صفربرابر  تواندیمجبری  ازلحاظ (NPV) مقدار شاخص استفاده شد. 2(B/Cفایده به هزینه )و نسبت 1(RORنرخ بازگشت سرمایه )

اگر مثبت شد دارای توجیه اقتصادی است و چنانچه  توجیه اقتصادی ندارد،منفی شود  یاپروژه NPVمثبت و یا منفی باشد. که اگر 

. شودمی( پروژه برابر صفر (NPV شت سرمایه نرخی است که در آن نرخنرخ بازگ برابر صفر باشد اجرا و عدم اجرای آن تفاوتی ندارد.

( باشد پروژه دارای توجیه اقتصادی است و اگر کمتر از آن باشد پروژه rباالتر از نرخ تنزیل ) آمدهدستبه( RORاگر نرخ بازگشت )

 هاینرخدارای توجیه اقتصادی و برای کلیه  RORتنزیل کمتر از  هاینرخخالصه یک پروژه در کلیه  طوربهفاقد توجیه اقتصادی است. 

ما دارای توجیه اقتصادی است  یگذارهیسرمااز یک گردد پروژه  تربزرگاگر  (B/C) نسبت فاقد توجیه اقتصادی است. RORباالتر از 

عواید حاصله تفاوتی  ازلحاظعدم اجرای آن برابر یک گردد اجرا و  کهیدرصورتو  فاقد توجیه اقتصادی استو اگر کمتر از یک گردد 

 :( محاسبه گردید2( و )1از طریق روابط )ام  tندارد. مقدار درآمد و هزینه سال 
𝑇𝑅𝑡 = 𝑇𝑅1(1 + 𝑗)

𝑡−1 
 (1) 

𝑇𝐶𝑡 = 𝑇𝐶1(1 + 𝑗)
𝑡−1  

 t= 1, 2, …N                                                                                                                                                                 (2)  

سال   tTRکه در آن:  سال   tTCام و  tدرآمد  ست.   tهزینه  ستفاده از نرخ   یهانهیهزارزش فعلی درآمدها و ام ا فرآیند مالی فوق با ا

 ( محاسبه شد.4( و )3از طریق روابط ) rتنزیل 

𝑝𝑣𝑇𝑅 =

{
 

 𝑇𝑅1 [
1 − (1 + 𝑖)𝑁(1 + 𝑟)−𝑁

𝑟 − 𝑖
] → 𝑖 ≠ 𝑟

𝑁0𝑇𝑅1
1 + 𝑟

→ 𝑖 = 𝑟

 

(3) 
   

𝑝𝑣𝑡𝑐 = {
𝑇𝐶1 [

1−(1+𝑗)𝑁(1+𝑟)−𝑁

𝑟−𝑗
] → 𝑗 ≠ 𝑟

𝑁0𝑇𝐶1

1+𝑟
→ 𝑗 = 𝑟

(4                                                                                                                     )  

 

( 7( و )6(، )5روابط ) از( و نسبت فایده به هزینه پروژه ROR(، نرخ بازگشت سرمایه )NPVجهت محاسبه ارزش خالص فعلی )

 استفاده شد.

NPV=PVTR – PVTC – TC0                                                                                                                       )5(  

𝐵 𝐶 =⁄
𝑃𝑉𝑇𝑅

𝑃𝑉𝑇𝐶+𝑇𝐶0
(6)                                                                                                                                 

𝑁𝑃𝑉(𝑅𝑂𝑅) = 0 → 𝑇𝑅1 [
1−(1+𝑖)𝑁(1+𝑟)−𝑁

1−𝑖
] − 𝑇𝐶0 − 𝑇𝐶1 [

1−(1+𝑗)𝑁(1+𝑟)−𝑁

𝑟−𝑗
] = 0 (7                                                 )  

 

ارزش فعلی درآمدها،  TRpvبه هزینه،  نسبت فایده B/Cنرخ بازگشت سرمایه،  ROR، ارزش خالص فعلی NPVکه در روابط فوق 

TCpv  هانهیهزارزش فعلی ،r  نرخ تنزیل پروژه وN  یهایگذارهیسرمااین تحقیق آمار مربوط به  در .باشدیمطول عمر از آغاز طرح 

شد. طول  یآورجمع ایالم تحقیقات استان از طرح و برنامه مرکز ((، درآمدهای سالیانه )سالیانه ) یهانهیهزثابت اولیه، 

 شدهگرفتهساله در نظر  15آتی  یهانهیهزجهت برآورد درآمدها و  یموردبررس، به همین دلیل دوره باشدیمسال  15طرح  عمر آغاز

بوده، به همین دلیل نرخ  %15کشاورزی با نرخ  بلندمدت یهاطرحبرای اجرای  افتهیصیتخص(. از طرف دیگر اعتبارات N=15است )

 در نظر گرفته شد. r= %15تنزیل پروژه 

                                                           
1 -  Return Origin Rate 
2 - Benefit-Cost Ratio 

iTCiTR
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 و بحث هاافتهی -3   

 تغییرات سطح زیر کشت -3-1
نسبت به سال  1391که سطح زیر کشت آبی در سال  دهدیمآبخوان نشان  دستنییپاروند تغییرات سطح زیر کشت آبی روستاهای 

، 85، 81 هایسالبرابر شده است. بیشترین روند تغییرات و افزایش سطح زیر کشت آبی به ترتیب مربوط به  5/3( حدود 1375پایه )

 (.1بوده است )جدول  90و  78، 77

 
ساله 15دوره  تغییرات سطح زیر کشت آبی )هکتار( روستاهای حاشیه طرح در یک -1جدول   

 روستا

 سال

بره  پتک اعراب

 بیجه

پتک 

 دیناروند

جلیزی  جلیزی باال نهر عنبر دالپری

 پایین

روند تغییرات  کل حوزه

 درصد(ساالنه )

1376 260 180 500 100 0 1300 90 2400 01/1 

1377 260 180 500 100 240 1400 90 2750 14/1 

1378 360 240 550 100 240 1500 250 3100 12/1 

1379 410 240 550 100 240 1500 250 3150 01/1 

1380 410 300 590 100 240 1500 250 3250 03/1 

1381 1350 1100 1800 200 400 2600 1300 8750 69/2 

1382 840 1500 1350 200 400 1950 1280 7120 81/0 

1383 740 1450 1280 200 400 1850 1250 6770 95/0 

1384 640 1400 1200 200 400 1800 1200 6440 95/0 

1385 640 1730 2967 200 750 5050 2200 12697 97/1 

1386 875 1490 3080 200 610 4670 2180 12150 95/0 

1387 980 1610 2725 200 670 4372 1675 10952 90/0 

1388 955 1700 2710 160 617 2710 1585 10482 95/0 

1389 950 1445 2330 225 480 4005 1223 9798 93/0 

1390 1410 950 2500 200 1400 2750 1200 10410 06/1 

1391 1320 900 2000 200 1800 2900 1350 10410 1 

 

 موردمطالعهدر منطقه مختلف  هایسالتغییرات حجم بارش، تغذیه مصنوعی سفره، سطح زیر کشت و تولید علوفه طی همچنین 

 است. شدهداده( نمایش 2در جدول )ی قرار گرفت. این نتایج موردبررس

بیشتری صورت گرفته حجم تغذیه مصنوعی عرصه پخش سیالب  یهایریآبگکه  پرباران هایسالدر  دهدیم( نشان 2جدول )

 هایسالدر  مثالعنوانبهمحسوسی روند افزایشی داشته است.  طوربهسطح زیر کشت آبی منطقه  بعدازآن هایسالو  افتهیشیافزا

. این است افتهیشیافزاهکتار  8750هکتار به  3150 که حجم بارش و تغذیه مصنوعی باال رفته سطح زیر کشت آبی از 80و  79

میزان با افزایش مطابقت دارد.  Bakhtiar (1997) Choopani (2000)،;Nowrouzi (2003) Jafari (2016);یهاافتهنتایج با ی

 .Rezaei et alیهاافتهاین نتایج با ی .ابدییممیزان تولید علوفه در هکتار هم افزایش پخش سیالب بارش و آبگیری در سطح عرصه 

(2003); Bayatmovahed (2000); Nowrouzi (2003); Singh et al. (1995) .همخوانی دارد 
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 ی مختلف در منطقههاسالو علوفه تولیدی در  کشت ریزتغذیه مصنوعی، تغییرات سطح  ،حجم بارشبرآورد تغییرات  -2جدول 

 سال (mm) شبار حجم (3mm) سفره تغذیه مصنوعی (ha) کشت ریز سطح (kg/ha) تولید علوفه

50 2400 4/5 6/418 1376 

220 2750 4/2 3/241 1377 

225 3100 8/2 2/158 1378 

250 3150 6/6 7/237 1379 

250 3250 4 5/231 1380 

280 8750 2/2 2/206 1381 

250 7120 8/0 315 1382 

170 6770 5/2 3/287 1383 

80 6440 2 7/209 1384 

110 12769 4/2 2/277 1385 

50 12150 0 2/177 1386 

65 10952 5/1 2/132 1387 

195 10482 5/2 326 1388 

200 9298 1 1/156 1389 

159 10410 0 1/103 1390 

 

 ارزش اقتصادی آن تغذیه سیالب و محاسبه-3-2
هر بارش  یبرا یدر پشت و داخل نهر گسترش شدهکنترلالب یحجم س یریگاندازهبر اساس  شدهقیتزرالب یحاصل از س افزودهارزش

میلیون  57 و 7/102به ترتیب  به آبخوان دشت موسیان آب متوسط حجم ورودیو متوسط حجم بارش . دیل سال محاسبه گردکو 

پخش سیالب بر آبخوان دشت آن از طریق تغذیه طبیعی و مصنوعی ) مترمکعب ونیلیم 1/42 مقدار نیاز ابرآورد شد.  مترمکعب

 مترمکعب ونیلیم 6/16. کل حجم رواناب محدوده دشت موسیان باشدیمآن آب برگشتی آبیاری  مترمکعب ونیلیم 3/14و موسیان(، 

 شدهاستحصالارزش ریالی آب  (.Jafari 2016) استکنترل نشده  مترمکعب ونیلیم 5/7و آن کنترل  مترمکعب ونیلیم 1/9که  است

کل آب  ضربحاصلاز طریق  91سال )طول دوره طرح پایش( و طول عمر پروژه آبخوان از ابتدا تا سال  5با دو سناریو  عرصه آبخوان

 آمد.دست زیر به  صورتبهی استان ایالم امنطقهشرکت آب آب به قیمت  مترمکعبارزش هر در  دورهبه سیستم در طول  شدهاضافه

ساله( 5آب ) افزودهارزش  = 5/6 2600میلیون ریال  =400 *   

ساله( 15آب ) افزودهارزش  = 5/36 14600 الیرمیلیون  =400 *  

 درآمد علوفه تولیدی -3-3
در سطح عرصه برداشت شد.  مترمربعی یکپالت  20د علوفه، تعداد یزان تولیجهت برآورد م 1391تا سال  1376از سال شروع طرح 

 (.3طرح محاسبه و لحاظ گردید )جدول  یاقتصاد یابیبود در ارز شدهبرداشتساالنه  صورتبهه کپالت  20د در سطح یمتوسط تول
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 1391تا سال  1376 ازد علوفه و درآمد حاصل از آن یزان تولیم - 3جدول 

د علوفه یزان تولیم سال

(kg/ha) 

عرصه ل کد یش تولیافزا

(kg) 

استفاده قابلدرصد علوفه 

(50%p.u.f) 

د یدرآمد حاصل از تول

 ال(یهزار رعلوفه )

1376 50 ---- ---- ---- 

1377 220 170000 85000 16235 

1378 225 350000 175000 37450 

1379 250 600000 300000 83100 

1380 250 600000 300000 96000 

1381 280 690000 345000 136620 

1382 250 600000 300000 134400 

1383 170 360000 180000 90000 

1384 80 90000 45000 27360 

1385 110 180000 90000 59400 

1386 50 ---- ---- ---- 

1387 65 45000 22500 24300 

1388 195 435000 217500 226200 

1389 200 450000 225000 261000 

1390 215 459000 247500 336600 

1391 159 327000 163500 235440 

 1764105 2678000 5356000 ---- جمع کل

 

میزان برای محاسبه این پارامتر چون علوفه تولیدی طبیعی بوده و عملیات کاشت و احیای مراتع در عرصه صورت نگرفته، فقط به 

برای کاشت  یانهیهز گونههیچشده است. برای محاسبه ارزش ریالی علوفه تولیدی چون  علوفه طبیعی تولیدی عرصه در هکتار لحاظ

عرصه محاسبه و لحاظ گردیده است. قیمت هر کیلوگرم علوفه تولیدی معادل  بانقرقو داشت آن صورت نگرفته و فقط هزینه دو نفر 

سال )طول  5عرصه آبخوان با دو سناریو  علوفه تولیدی افزودهارزش است. شدهمحاسبهجو در همان سال درصد قیمت تضمینی  40

ل عمر پروژه آبخوان از طریق تفاضل ارزش ریالی علوفه تولیدی و ارزش ریالی میزان هزینه محاسبه سال طو 15دوره طرح پایش( و 

 قیمت تضمینی جو در همان سال %40 در علوفه تولیدی در هکتار ضربحاصلی از طریق تولید ارزش ریالی علوفهشد. همچنین 

 برآورد گردید. مساحت کل عرصه در

(ساله 5علوفه ) افزودهارزش  =1083540000- 136715464 = 946824536 

(ساله 15علوفه ) افزودهارزش  = 0001764105 - 410146392 = 1353958608 

 چوب تولیدی افزودهارزش -3-4
شد. سپس با شمارش تعداد      یریگاندازه 1391ان سال  یپا تادرختان زنده مانده ی هاگونههر یک از  نهیبرابرس قطر متوسط ارتفاع و  

( عالوه بر 4) جدول. در عمل آمده الزم ب یهایریگاندازهاصله نهال انتخاب و  200 هرگونهاز  یتصادف طوربهگونه  کیکبه تف هانهال

 است. شدهمحاسبه 91 سالان یتا پا یدیحجم و وزن چوب تول ،هرگونهات یخصوص
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 91سال  انیپاتا  1376از سال  یدیبرآورد حجم و وزن چوب تول - 4جدول 

 گونه
ارتفاع متوسط 

(m) 

 نهیسمتوسط قطر برابر 

 متر()

 حجم
(3m) 

 وزن
 مخصوص

 یدیتولل چوب کوزن 

(kg) 
 چوبارزش ریالی 

 ریال( )هزار

 5022 6/4017 6/1 2511 27/0 6 پتوسیالکا

 4974 2/3979 6/1 2747 02/0 4/1 نارک

 5800 4/4640 6/1 2900 02/0 2/1 هورک

 15796 20/12637 6/1 7898 --- ---- جمع

اشت شده ک یهاگونهلوگرم چوب کیهر  یهور در بازار مشخص نبود. لذا حداقل ارزش براکنار و کپتوس، یالکا یهاگونهمت چوب یق

مت چوب عرصه یل قک . بنابراینارزش داشته است( در نظر گرفته شد 91ال در سال یر 2500ه کد یچوب درخت بمت ی)نصف ق

 Marawarو  Rezaei et al. (2003) یهاافتهاین یافته با ی د.شریال برآورد  15796000معادل  91ان سال یالب در پایپخش س

et al (1997)  .اولیه طرح صورت  هایسالو آبیاری در  یکارنهال یهانهیهزچوب، چون  افزودهارزشجهت محاسبه مطابقت دارد

چوب از  افزودهارزش. بنابراین شد یگذارارزش( انتقال و 91مدها به سال پایه )و درآ هانهیهزگرفته، جهت قابلیت مقایسه، کلیه 

 ( بدست آمد.91تفاضل ارزش ریالی چوب تولیدی و ارزش ریالی میزان هزینه )به قیمت پایه سال 

 15796000 -2413620 =13382380 = چوب افزودهارزش

 ارزش خالص بخش کشاورزی -3-5
ساالنه    افزودهارزشدست آوردن  ه جهت ب ، درآمدها، سطح زیر کشت و عملکرد محصوالت به تفکیک     هانهیهزبخش کشاورزی آمار 

از تفاضل درآمد کل و هزینه کل به دست آمد. نتایج     هرسال از مرکز خدمات جهاد کشاورزی موسیان اخذ و ارزش خالص کشاورزی    

 .آمده است (5)جدول  در یهای اجرایارزش خالص بخش کشاورزی طی سالمحاسبه 

 اجرای طرح )هزار ریال( هایسالارزش خالص بخش کشاورزی طی  - 5جدول 

 ارزش خالص هزینه کل درآمد کل سال

77 3741600 1216200 2525400 

78 6761300 2183650 4577650 

79 7084700 2183650 4901050 

80 8885050 2951200 5933850 

81 58253475 19037975 39215500 

82 53397360 16217920 37179440 

83 51133370 15404250 35729120 

84 49304160 14683380 34620780 

85 131327145 38280411 93046734 

86 131137500 35109750 96027750 

87 104911660 34288692 70622968 

88 106880400 40466574 66413826 

89 114299100 41473188 72825912 

90 137482640 55945845 81536795 
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بخش کشاورزی، درآمد  افزودهارزشبرای محاسبه  ،اجرای طرح از سال 15پس از محاسبه ارزش خالص کل بخش کشاورزی طی 

 محاسبه شد. زیرکم کرده و به شرح  هانهادهاز هزینه  هاسالکل بخش را در طی همین 

 ریال هزار 657050253 =964599460 - 307549207 = بخش کشاورزی افزودهارزش

 ارزیابی اقتصادی -3-6
با استفاده از معیارهایی نظیر نسبت فایده به هزینه، نرخ بازده داخلی، و ارزش خالص فعلی، طرح پخش سیالب در ایستگاه دهلران  

و عمر  شدهاستفادهمورد ارزیابی قرار گرفت. در محاسبه این معیارها از نرخ تنزیلی معادل نرخ سود بهره وام بانکی در بخش کشاورزی 

 اجرای پروژه در نظر گرفته شد. هایسالمفید طرح تعداد 

 

3-6-1- NPV 

ی هارابطهبا استفاده از  91)شروع عملیات اجرایی طرح( تا سال  76طرح از سال  یهانهیهزجهت محاسبه این شاخص کلیه درآمدها و 

 بر مبنای ارزش پولی این سال محاسبه شدند. هاارزشکلیه  و دهبو 1391محاسبه گردیدند. مبنای محاسبات سال ( 5( و )4) (،3)

FVTR91= 2144638417/82 

FVTc91= 746028992/95 

NFV = 1398609424  91سال ارزش خالص فعلی به قیمت  

 دهدیم. این نتیجه نشان باشدیمریال  1398609424موسیان برابر  یدارآبخوانبر اساس محاسبات فوق ارزش خالص فعلی طرح 

 .باشدیم ریپذهیتوجاقتصادی  ازلحاظدر این زمینه  یگذارهیسرما هرگونه نیبنابرا. باشدیمکه طرح دارای توجیه اقتصادی 

 

3-6-2- B/C 

چون این نسبت بزرگتر از یک . بنابراین باشدیم 87/2موسیان برابر  یدارآبخوانطرح  یهانهیهزنسبت منافع به  (6با توجه رابطه )

 .باشدیم ریپذهیتوجدر آن  یگذارهیسرماطرح دارای توجیه اقتصادی بوده و بوده، 

B/C = ) (=746028992/2144638417  87/2  
 (RORنرخ بازگشت سرمایه ) -3-6-3

میدانی نرخ بازگشت سرمایه پروژه  یهادادهبا توجه به رابطه فوق و بر اساس . دست آمده ب (7)این شاخص با استفاده از رابطه  

درصد دارای توجیه اقتصادی و  38تنزیل کمتر از  هاینرخ. بنابراین پروژه حاضر در کلیه باشدیمدرصد  38موسیان  یدارآبخوان

 Chardooli و Bagheriankalat et al. (2015) یهابافتهها این یافته .باشدمیباالتر از این رقم فاقد توجیه اقتصادی  هاینرخبرای 

 مطابقت دارد. (2013)

 

 یریگجهینت -4

 ثبت و رفتار سنجی و شیپا قیطر از دهلران آبخوان بر البیس پخش طرح یاقتصاد اثرات زانیم نییتع طرح نیااز اجرای  هدف

 اقدام یگذارهیسرما یهاطرح یاقتصاد یابیارز حیصح یارهایمع از استفاده با سپس. باشدیم مداوم و وستهیپ طوربه مربوطه یهاداده

 داد که:نتایج نشان  .شد دهلران یدارآبخوان ستگاهیا در طرح یاقتصاد هیتوج و یسودآور زانیم نییتع به

برابر  5/3حدود  (1376) نسبت به سال پایه 91آبخوان در سال  دستپایینروند تغییرات سطح زیر کشت آبی روستاهای  -1

هزار ریال،  14600000برابر  شدهکنترلالب یحجم س یریگاندازهبر اساس  شدهقیتزرالب یحاصل از س افزودهارزش .شد

و  13382380چوب تولیدی عرصه برابر  افزودهارزشهزار ریال،  1353958608برابر  علوفه تولیدی عرصه آبخوان افزودهارزش

 .باشدیممثبت پروژه در منطقه  تأثیرهزار ریال برآورد شد که حاکی از  657050253برابر بخش کشاورزی  افزودهارزش
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برآورد گردید که  87/2و  38/0، 1398609424به ترتیب برابر  B/Cو  NPV ،RORارزیابی اقتصادی طرح  یهاشاخص -2

 نشان دهند توجیه اقتصادی طرح است.

، آب منابع شیافزا ازجمله مختلف یهاجنبه بر البیس پخش هک داد نشاندیگر محققین  یهاافتهیبا  قیتحق مقایسه نتایج این

 هم ارهایمع نیا هک قرارگرفته مدنظر ییارهایمع هایابیارز نیا در. است تأثیرگذارو تولید چوب  یاقتصاد اثرات، علوفه دیتول شیافزا

 یدارآبخوان یهاطرح یابیارز جهت یواحد و مشخص اریمع لیدل نیهم به .باشدیم متفاوت یفکی و یمک ازنظر هم و نوع ازنظر

 یجنب تیفعال نوع ،هاستگاهیا گونهاین احداث اهداف به هایابیارز در واحد یاریمع کارگیریبه عدم لیدل نیترمهم. است دهینگرد ارائه

 یهاشاخص بر اساسنشان داد که پروژه  این پژوهشنتایج کلی بنابراین . گرددیبرم محقق افراد تخصص و البیس پخش عرصه در

. همچنین نتایج نشان داد که باشدیم صرفهبهمقروندر آنجا اقتصادی و  یگذارهیسرماارزیابی اقتصادی دارای توجیه اقتصادی بوده و 

بخش  افزودهارزشآب زیرزمینی، میزان علوفه و چوب استحصالی و همچنین  یهاسفره، حجم هاچاهسطح زیر کشت، سطح ایستابی 

 داشته است. یریگچشمکشاورزی در طول اجرای طرح افزایش 
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Abstract 

Floods control, artificial recharge of ground water aquifers, and attempt to optimize the efficiency 

of water and soil resources are the most important benefits that have been achieved as a result the 

construction of flood spreading stations in the country. The aim of this research is assessment and 

determination of economic effects of flood spreading project on water resources and agriculture 

by monitoring and recording relevant data steadily and continuously. For this purpose, profitability 

and economic justification of the project were studied using proper criteria of economical 

evaluation of investment projects. The results showed that water cultivation area of downstream 

villages of project have been 3.5 folds more compared to the year 2013. Moreover, the added value 

of the injected flood based on measuring the volume of controlled flood was estimated to be 14.6 

Million Rials. The added value of grassland production project became 1354 Million Rials. 

Whereas, the added values of wood production and agriculture section were estimated to be 13.4 

and 657 Million Rials respectively. Economic evaluation indicators of project (NPV, ROR, and 

B/C) were estimated to be 1399 Million Rials, 0.38, and 2.87 respectively showing economic 

justification of project. 

  

Keywords: Economic Assessment, Monitoring, Flood Spreading, Economic Justification, 

Evaluation Indicators. 
 

 

 
 


