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  تعالي بسمه                        

س عاون  ردی ر ظارت را ی و    ور  ر
 هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكاران بخشنامه به دستگاه

  :شماره
 17/07/1392 :تاريخ

 هاي آبخيزداري راهنماي ارزيابي اقتصادي پروژه: موضوع 

  

نامه اسـتانداردهاي اجرايـي    آيين) 7(و ) 6(قانون برنامه و بودجه و مواد ) 23(به استناد ماده 
موضـوع  (فنـي و اجرايـي كشـور     و در چـارچوب نظـام   1352مصـوب سـال    -هاي عمراني طرح

، بـه پيوسـت   )هيأت محترم وزيـران  20/4/1385هـ مورخ 33497ت/42339ه شمار نامه تصويب

» هاي آبخيزداري راهنماي ارزيابي اقتصادي پروژه«امور نظام فني، با عنـوان   642 نشريه شماره

   .شود وم ابالغ ميساز نوع گروه 
هاي اجرايي، مشاوران، پيمانكاران و ساير عوامل ذينفع  رعايت مفاد اين ضابطه براي دستگاه

  .الزامي است 1/11/1392از تاريخ نظام فني اجرايي در صورت نداشتن ضوابط معتبر بهتر، 
 پيشنهادهايامور نظام فني اين معاونت در مورد مفاد نشريه پيوست، دريافت كننده نظرات و 

  .دار اعالم اصالحات الزم به طور ادواري خواهد بود بوط بوده و عهدهاصالحي مر
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  اصالح مدارك فني
  
  

  :خواننده گرامي
مبـادرت بـه تهيـه ايـن     جمهور، با استفاده از نظر كارشناسان برجسـته   يسيريزي و نظارت راهبردي ر امور نظام فني معاونت برنامه

با وجود تالش فراوان، اين اثر مصون از ايرادهايي نظيـر   . نشريه نموده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسي كشور عرضه نموده است
  .هاي مفهومي، فني، ابهام و اشكاالت موضوعي نيست غلط

  
از اين رو، از شما خواننده گرامي صميمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هر گونه ايراد و اشكال فني مراتب را به صورت زير گـزارش      

  .فرماييد
  .شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص كنيد .1
 .ايراد مورد نظر را به صورت خالصه بيان داريد .2

 .ي جايگزيني ارسال نماييددر صورت امكان متن اصالح شده را برا .3

 .نشاني خود را براي تماس احتمالي ذكر فرماييد .4

  
پيشـاپيش از همكـاري و   . كارشناسان اين امور نظرهاي دريافتي را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضي را معمول خواهنـد داشـت  

  .شود دقت نظر جنابعالي قدرداني مي
  

  

ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، امور  معاونت برنامه 33271رستان، خيابان دانشسرا، مركز تلفن تهران، ميدان بها:  نشاني براي مكاتبه
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  بسمه تعالی

پیشگفتار

گرایانه و در عین حال خردمندانه در ابعاد ملی و با نگرشی جامعد بایآبخیز می هايحوزهریزي و مدیریت برنامه
 يتواند جلومی...) خاك، پوشش گیاهی، آب و(ه طور کلی حفظ منابع طبیعی یک حوزه ب. باشد المللیاي و بینمنطقه

و خصوصیات مین پایداري رژیم آبی ألی را بگیرد و ضمن تهاي مخرب و بروز خشکسافرسایش، انتقال رسوب، سیالب
ریزي این کار جز با برنامه. را فراهم کندموجودبرداري بهینه از منابع  بهره اتها، موجبرودخانههندسی و مورفولوژیکی 

بزار بسیار خوبی تواند ادر این خصوص ارزیابی اقتصادي اقدامات انجام شده می .پذیر نیستصحیح و مدیریت آبخیز امکان
  .ریزي و مدیریت درست آتی باشد براي برنامه

با توجه به عدم وجود دستورالعملی اختصاصی براي ارزیابی اقتصادي عملیات آبخیزداري، معاونت آبخیزداري 
ي فنی منابع طبیعی و مراتع و آبخیزداري کشور به عنوان مجري طرح تدوین ضوابط و معیارهاسازمان جنگلها،

زي و نظارت رینگی امور نظام فنی معاونت برنامهرا با هماه "راهنماي ارزیابی اقتصادي پروژه هاي آبخیزداري"آبخیزداري 
تهیه نموده و پس از تهیه آن را براي تایید و ابالغ به عوامل ذینفع نظام فنی  اجرایی کشور به  راهبردي رئیس جمهور

قانون برنامه و بودجه و آیین نامه استانداردهاي اجرایی  23بر اساس ماده این معاونت ارسال نمود که پس از بررسی 
20/4/1385مورخ ـ ه33497ت/42339مصوبه شماره (مصوب هیات محترم وزیران و طبق نظام فنی اجرایی کشور

  .تصویب و ابالغ گردید) هیات محترم وزیران
سازمان  16شده در راهنماي شماره  ز چهارچوب ارایهدر تدوین این دستور کار ضمن توجه به برخی تجارب جهانی، ا

ها و نظرهاي تعدادي از  افزون بر آن، دیدگاه. است قرار گرفتهنیز استفاده ) .F.A.O(خواربار و کشاورزي جهانی 
.هاي نظرخواهی نیز مورد توجه قرار گرفت پژوهشگران و کارشناسان خبره در قالب فرم

وسیله از تالش و جدیت رئیس امور نظام فنی جناب آقاي مهندس غالمحسین حمزه  بدینمعاونت نظارت راهبردي 
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور ) وقت(معاون محترم آبخیزداري،مصطفوي و کارشناسان محترم امور نظام فنی

هاي فنی منابع طبیعی و هماهنگ کننده طرح تهیه و تدوین ضوابط و معیارجناب آقاي مهندس محمدرضا شجاعی و 
آبخیزداري، جناب آقاي مهندس محمد عقیقی و متخصصان همکار در امر تهیه و نهایی نمودن این نشریه تشکر و 

  . نماید و از ایزد منان توفیق روز افزون همه عزیزان را خواستار استقدردانی می
  .شریه ما را در اصالحات بعدي یاري فرمایندامید است کارشناسان و متخصصان با ابراز نظرات خود در خصوص این ن

  معاون نظارت راهبردي
  1392پاییز                                                                                                                                   
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  )642نشریه شماره(آبخیزداريتهیه و کنترل راهنماي ارزیابی اقتصادي پروژه هاي
  

  مراتع و آبخیزداري کشور، معاونت آبخیزداريسازمان جنگلها،: مجري
  شرکت مهندسین مشاور حاسب کرجی: تهیه کننده اصلی

  ):به ترتیب حروف الفبا(اعضاي گروه تهیه کننده 
  آبخیزداري فوق لیسانس  خانم طاهره بشارتی

اقتصاد منابع - کشاورزيدکترا اقتصاد       غالمرضا سلطانی
شناسیخاك لیسانس    سید محسن سیادت

آبیاري و زهکشی فوق لیسانس      فرخ شافعی
  هواشناسی فوق لیسانس      زاده الهام فخاري

اقتصاد کشاورزي لیسانس      رضا کشاورزي
اقتصاد کشاورزي فوق لیسانس      داریوش مختاري

  آبخیزداري فوق لیسانس      سید حمید مصباح
  

  :تایید کنندهگروه اعضاي 
  :مراتع و آبخیزداري کشورسازمان جنگلها،

  )وقت(طبیعی          معاون مناطق خشک و نیمه خشک  فوق لیسانس جغرافیاي پرویز گرشاسبی           
  محمد عقیقی                فوق لیسانس آبخیزداري                   مدیر کل دفتر طرح ریزي و همانگی آبخیزداري

  هوشنگ رفیعی              لیسانس منابع طبیعی                     مسئول گروه ضوابط و استانداردها معاونت آبخیزداري
  محمد فاطمی قمی         فوق لیسانس آبخیزداري                  مسئول کمیته فنی معاونت آبخیزداري

  آبخیزداري    عضو کمیته فنی معاونت آبخیزداريمهندس رضا روشنی       فوق لیسانس منابع آب و 
  مهندس روزبه اجاللی      فوق لیسانس مرتعداري                   عضو کمیته فنی معاونت آبخیزداري 

  
  :گروه هدایت و راهبردي پروژه اعضاي

کارشناس منابع آب امور نظام فنی           ساناز سرافراز
  کشاورزي کارشناس  علیرضا دولتشاهی  

  یس گروه امور نظام فنیبرفرزانه آقا رمضانعلی  
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4Bپارسل   

sec3m(        60/(سیالب با دوره برگشت مختلف درصد تغییرات حداکثر . 3- 4جدول 
4B  62ممسنی پارسل میزان حجم آب قابل کنترل توسط عملیات زیستی در حوزه آبریز نورآباد .4- 4جدول 
4B  63حجم آب قابل کنترل به وسیله بندهاي اصالحی در حوزه آبریز نورآباد ممسنی پارسل . 5- 4جدول 
66    عملیاتپیش از انجامB4هاي نورآباد ممسنی پارسل  حوزهزیر دهی نتایج برآورد رسوب. 6- 4جدول 

  MPSIACآبخیزداري به وسیله مدل       
67    پیش از انجام عملیاتB4هاي نورآباد ممسنی پارسل دهی زیرحوزهنتایج برآورد رسوب. 7- 4جدول 

  MPSIACآبخیزداري از مدل       
68      هاي آبخیز نورآباد ممسنی در حوزهدرصد کاهش میزان رسوب و فرسایش . 8- 4جدول 
B4        69ممسنی پارسل نورآبادمیزان رسوب کنترل شده در حوزه آبریز. 9- 4جدول 
  74        تولید علوفه و خالص جریان وجوه نقدینگی در شرایط با و بدون پروژه .1- 5جدول 
75            1385هزینه هر مترمکعب آب مخزن سد در سال . 2- 5جدول 
76        )ریالهزار(ارزش ریالی کنترل رسوب در پشت سد ریسعلی دلواري  .3- 5جدول 
79  )ریالهزار(تحلیل حساسیت نرخ تنزیل و ضوابط محاسباتی عملیات زیستی پروژه آبخیزداري. 1- 6جدول 



د

  80پارسل  اي پروژه آبخیزداري حوزه نورآباد ممسنی هاي عملیات سازهگردش نقدینگی درآمد و هزینه. 2- 6جدول 
  4B  )ریالهزار(

80)ریالهزار(اي عملیات سازه-تحلیل حساسیت نرخ تنزیل و ضوابط محاسباتی اقتصاد مهندسی پروژه. 3- 6جدول 
82            گردش نقدینگی پروژه آبخیزداري نورآباد ممسنی. 4- 6جدول 
83    )ریالهزار(تحلیل حساسیت نرخ تنزیل و ضوابط محاسباتی اقتصاد مهندسی پروژه . 5- 6جدول 

  

  اشکالفهرست 

  صفحه                    عنوان
  6              طرح، پروژه، عملیات و فعالیت آبخیزداري. 1-1شکل 
  Gergensen, H.M., et al.(1987)  16،سازي خاك اثرات فیزیکی و مالی ناشی از عملیات تثبیت. 1-2شکل 
Gergensen, H.M., et al.(1987)    17، هاي آبخیزداري اثرات فیزیکی و مالی ناشی از طرح. 2-2شکل 
  31  آبخیز به صورت یک تابع ي فنی بین عوامل وابسته و مستقل در یک سامانه مثالی از یک رابطه. 3-2شکل 

.Smaithers et al(، تولید   (1983

.Gergensen, H.M., et al، در یک طرح آبخیزداري "بدون"و  "با"کاربرد مفهوم . 4-2شکل  (1987)  32  
  33    ،وري و زمان براي شرایط با و بدون طرح مدیریت آبخیزداري رابطه فرضی بین بهره. 5-2شکل 

  Gergensen, H.M., et al. (1987)  
  ۴۱                                  ها ها و ستانده نهاده اقتصاديگیري ارزش  اندازه. 1-3شکل 

  نمودارهافهرست 

  صفحه                    عنوان
  75          بررسیبرآورد تولید علوفه در شرایط با و بدون پروژه در دوره . 1-5نمودار
  83  حوزه نورآباد ممسنی  پروژه آبخیزداري) B/C(تنزیل و نسبت منافع به هزینه - رابطه بین نرخ بهره. 1-6نمودار

4Bپارسل   
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  کاربرد يهدف و دامنه-1-1

کار بستن آن، ه که با ب يبه طور. استيزداریآبخ1هاي پروژهياقتصاد یابیارز يرابیارچوبهچ هیارا، کار ن دستوریاهدف
ن سود یشتریبب یترتدین ب .دوشمیتر فراهم  شیکمتر و درآمد ب نهیهزبا بوم  ستیسازگار با زيها نهیامکان انتخاب گز

ياسب برامن یارچوبهچ هیارايبرا ی، کوششکار ن دستوریا هیته. شودیمو جامعه ز یخآبيها  ساکنان حوزهعاید 
ت یریمدهاي  پروژهز آنجا که ا. آنهاستییاجرا يها نهین منافع با هزیسه ایو مقاهاي آبخیزداري  پروژهمنافع  يگذار ارزش

مد را  یو کاهش اثرات خشک ینیرزمیز يها سفره هیش و رسوب، تغذی، کاهش فرسالیس چون مهار ییها هدفز، یآبخ
به . است يگر ضروریدیعمرانهاي  با پروژهآن  سهیو مقاات ین عملیا شده تمامنه ین محاسبه منافع و هزیبنابراد نارنظر د

هدف . ز قابل استفاده باشدینها  پروژهن گونه یا یابیارزش يبتواند برادستور کار ن یتا اکوشش شده است ن سبب یهم
منابع آبخیز از ) احیا- بازیابی(برداري بهینه و آبادسازي  هاي آبخیزداري، مدیریت نگهداشت، بهره نهایی از اجراي پروژه

 شود که در عرصه یمعملیاتی ن دستور کار، مربوط به یکاربرد ا يدامنه. است... جمله آب، خاك، گیاه، حیات وحش و 
  . شوند یاجرا مزها یآبخ

در . تدوین ضوابط و معیارهاي فنی آبخیزداري و منابع طبیعی کشور تهیه شده است پروژهاین راهنما در چهارچوب 
سازمان خواربار و  16شده در راهنماي شماره ضمن توجه به برخی تجارب جهانی، از چارچوب ارایهراهنما این  تدوین

ها و نظرهاي تعدادي از پژوهشگران و کارشناسان خبره  افزون بر آن، دیدگاه. نیز استفاده شد) .F.A.O(کشاورزي جهانی 
  .نیز مورد توجه قرار گرفته است

  هاي آبخیزداري و منابع طبیعی پروژهپیشینه ارزیابی اقتصادي -1-2

هاي آبخیزداري وجود ندارد، مطالعاتی که در ایران در این  جا که دستور کار مشخصی براي ارزیابی اقتصادي پروژه از آن
هاي غیربازاري  ها نیز براي تعیین ارزش برخی کوشش. اند ارچوب مشخصی پیروي نکردههزمینه انجام شده است از چ

هاي مختلف این دستور کار استفاده شده  هاي جنگلی و منابع طبیعی انجام شده است که از نتایج آنها در بخش پهنه
فنی سازمان  از نتایج نشریات هاي آبخیزداري ها و مبانی پروژه سازي تعریف افزون بر آن براي تطبیق و همسان. است

  .  ارایه شده استپایان این راهنما نشریات در ها و  گزارشفهرست این .  ها و مراتع کشور استفاده شده است جنگل
و همکاران و با همکاري بخش  2آبخیزداري توسط جرجنسنهاي  پروژهدر خارج از کشور، راهنماي ارزیابی اقتصادي 

  در این که  تهیه شده است 1987در سال  16با عنوان نشریه شماره 4کشاورزي جهانیسازمان خواروبار و  3جنگل
نتایج بخشی از مطالعات تجربی که توسط نویسندگان و یا در سایر کشورها انجام شده است براي تشریح  ،راهنما

                                               
1 Projects
2 Gergensen
3 Forestry Department 
4 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
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ها  پروژههاي نو در پهنه  با عنوان رهیافتفائو 150افزون بر آن، نشریه شماره. هاي ارزیابی اقتصادي ارایه شده است روش
  :زیر تهیه شده استبا همکاري نهادهاي 2006هاي آبخیزداري در سال  و برنامه

§ European Observatory of Mountain Forests (EOMF)
§ International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD)
§Red Latinoamericana de Cooperación Técnica en Manejo de Cuencas Hidrográficas (REDLACH)
§World Agroforestry Centre (ICRAF)

آبخیزداري پروژه یکی از مطالعاتی که با الگو و چهارچوب این دستور کار نیز تا حدودي مطابق دارد، ارزیابی اقتصادي 
ه غرب براي  دانشگا 15یکی از (  8سوتا ز دانشگاه مینها 7توماس وایت و روبرت کویین. است 6در هاییتی 5ناحیه مایساد

، این مطالعه را در سال 10گذاري منابع طبیعی و محیط زیست آموزش و سیاست پروژهدر چهارچوب  9)هاي جهانی فعالیت
ل کار بر اصو. یادشده بوده استپروژههدف آنها، تعیین کارایی اقتصادي و برآورد اثرات اقتصادي . اند انجام داده 1992

با  پروژهبر پایه نتایج آن، مقدار ارزش کنونی خالص . فائو استوار بوده است 16شده در راهنماي شماره هاي ارایه پایه گام
در . درصد به دست آمده است 19برابر  پروژهدالر محاسبه شده و نرخ بازده اقتصادي  336600درصد برابر  12نرخ تنزیل 

ها و روش کار آنها براي  آبخیزداري که از یافتههاي  پروژههاي اقتصادي مربوط به  ررسیفهرست منابع، عنوان برخی ب
  . تدوین این دستور کار استفاده شده است، آمده است

  هاي به کاربرده شده ها و مفهوم تعریف-1-3

  آبخیز-
 جغرافیایی معین ک قلمروی. اي است که به صورت بالقوه استعداد هدایت آب را به یک نقطه داشته باشد آبخیز گستره

و داراي پیوستگی و وحدت ساخت گیرد ي زمین شکل می بخشی از پوسته اساس ساخت توپوگرافیککه بر است
تواند سبب  هاي خشکی و آبی است؛ عاملی که میسازگان کننده بوم به طور کلی آبخیز عامل تنظیم. شناختی است آب

هاي مدیریتی  را در فعالیتتکنولوژي  شناختی و فیتو شناختی شده و کاربرد آب شدن کیفیت و خواص فرایندهاي بوم فراهم
  . تعیین کند

  آبخیزداري-
ي منابع طبیعی، کشاورزي و هاي در حوزه ي اقدام ریزي، تدوین و تکمیل مجموعه توان فرآیند برنامه آبخیزداري را می

خوردن به منابع آب و خاك  جامعه بدون لطمه يدستیابی به منابع مورد نظر و مطلوب براکه آرمانشانسانی دانست 
هاي  سایر اقدام و ي، پوشش گیاهی منظور از عملیات آبخیزداري، اعمال مجموعه تمهیدات و تغییراتی در کاربر .است

                                               
5 Maissade
6 Haity
7 Thomas A. White and Robert M. Quinee
8 Minnesota
9 Midwest Universities Consersium for International Activities (MUCIA)
10 Environmental and Natural Resources Policy and Trainning Project (EPAT)
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به طور . شودانجام می مدیریت آبخیز یا همان آبخیزداريي آبخیز به هدف که در یک حوضهاي است  اي و غیرسازه سازه
یک مجموعه اقدامات در ارتباط با حفظ و احیاي منابع و  گذاري و تنظیم آبخیزداري فرایند شناخت، سیاست کلی،
  .بار در محیط طبیعی است برداري معقول از منابع یک حوضه بدون اثرات زیان بهره

با هدف مهار فرسایش ساخته شده است  12کننده در مراکش سدهاي تنظیم 11براي مثال در ارتفاعات حوزه رود لوکوس
در پرو با هدف تولید چوب هیزمی و کاهش سرعت  13هاي آندین در طول تپه. تا فرایند فرسایش کاهش داده شود

هاي  پروژهگر چه دانشمندان غربی، پیشینه اجراي ا. هاي اکالیپتوس کاشته شده است هاي شیبدار درخت فرسایش دامنه
هاي بسیار   فراوان، پیشینه اجراي آنها در ایران به سالهاي دیدهکنند اما بر پایه  میالدي بیان می 20آبخیزداري را  قرن 

سد  14بلندترین(توان به سد دول ابراهیمی پشت بند خُنج در استان فارس اشاره کرد  آنها می از جمله. گردد دورتر برمی
توان به کارهایی که در آبریز شور مهران یا آبریز رود  همچنین می). داري خاك ساخته شده استهکُهنی که براي نگ

هاي  زمین) احیا(هاي آبخیزداري براي برگرداندن و بازیابی  بعضی از فعالیت 15.ده نیز اشاره کردانجام ش دهرود
  . شوند خریب خاك در آینده انجام مییافته و گاهی براي جلوگیري از ت فرسایش

  يزداریآبخپروژه -
 يها دن به هدفیو رس یو اجتماع ياقتصاد توسعهيات کامل براییبا جز یمل برنامهک یبه طور معمول در هر کشور، 

، يزداریآبخهاي  پروژهدر  ،ژهیبه طور و. تر است ییجزهاي  پروژهيشامل اجرا یمل برنامهن یا. وجود دارد یاجتماع
  .شود دار فراهم یپا توسعهبه  یابیامکان دست آنهاراه هستند تا از  یابزار مهمشود و  ینبال مددار یپا توسعهيها هدف

  عملیات آبخیزداري-
گروه شامل سه شود و  یگفته م 16اتیهستند که به آن عمل يتر کوچک يخود شامل اجزا نوبهبه  آبخیزداري هاي پروژه
منظور از عملیات آبخیزداري، به کارگیري مجموعه تمهیدات و تغییراتی در  .هستند18یتیریو مد 17یستی، زيا سازه

بتوان شود تا  اي است که در یک حوضه آبخیز انجام می اي و غیرسازه هاي سازه کاربري اراضی، پوشش گیاهی و سایر اقدم
براي . شود میانجام ) اقدام(فعالیت دي مجموعه هر عملیات آبخیزداري تعدازیر در.فتهاي آبخیزداري دست یا به هدف
پخش سیالب و بند خاکی در عملیات  هاي فعالیتبذرپاشی و بذرکاري در عملیات زیستی و هاي  فعالیت توان به مثال می

  . ، پروژه، عملیات و فعالیت آبخیزداري ارایه شده استطرح، ارتباط )1- 1(در شکل  .اي اشاره کرد سازه

                                               
11 Lucus
12 Check dams
13 Andean

  .متر است 2/32ارتفاع آن 14
، بوشهر و اي فارس ، جلد سوم، چاپ اول، سازمان آب منطقه"ي آب در تاریخ فارس چاره"، )1385(محسن جواهري  جواهري، پرهام و 15

کهکیلویه و بویر احمد
16 Practice
17 Biologic

  توسط دولت) تغییر کاربري زمین(قانونی  هاي رق مرتع و جلوگیريمانند ق18ُ
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  آبخیزداريطرح، پروژه، عملیات و فعالیت . 1- 1شکل 
  

  هاي آبخیزداري پروژه) هاي ورودي(ها  نهاده-
همراه است که ... آالت، بذر، نهال و به کارگیري نیروي انسانی، مصالح ساختمانی، ماشینبا ي آبخیزداري ها پروژهاجراي 

  . هستندهاي آبخیزداري  هاي مورد نیاز پروژه اینها نهاده

  خیزداريهاي آب پروژه) هاي خروجی(ها  ستانده-
  : شامل دو بخش استها  پروژههاي این  ستانده

  اثرها و پیامدهاي فیزیکی
  اثرها و پیامدهاي مالی

طور تفاوت  همین. است پروژهبه عنوان ستانده فیزیکی  پروژهبا و بدون اجراي تفاوت اثرها و پیامدهاي فیزیکی در شرایط 
  .است پروژهبه عنوان ستانده مالی پروژه اثرها و پیامدهاي مالی در شرایط با و بدون اجراي 

  اثرها و پیامدهاي فیزیکی-
به دنبال اثرها به دست  پیامدهاي فیزیکی. داراي اثرهاي مستقیم و یا پیامدهایی استهاي آبخیزداري  پروژهاجراي 

رسایش، ممکن کاهش فپس از . استهاي آبخیزداري  پروژهبراي مثال کاهش فرسایش یکی از اثرهاي مستقیم  .آید می
پروژه هاي آبیاري، پیامد اجراي  گذاري در کانال اهش یابد که این کاهش رسوبهاي آبیاري ک گذاري در کانال است رسوب

  .است
  

  آبخیزداريهاي  پروژه

آبخیزداريعملیات 

  )یمل(هاي  طرح

  آبخیزداري) اقدام(فعالیت 

National Plan 
(Program)

Watershed 
Management Projects

Watershed 
Management Practice

Watershed 
Management Activity
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  اثرها و پیامدهاي مالی-
گذاري  در مثال پیشین، کاهش رسوب .آیند رخداد اثرها و پیامدهاي فیزیکی، اثرها و پیامدهاي مالی به دست میدنبال به 

موجب پروژه یا اینکه اجراي . استپروژه شود که مورد اخیر، اثر مالی اجراي  در کانال موجب کاهش هزینه الیروبی می
ممکن است موجب افزایش  افزایش تولیدات. است پروژههمان اثر مالی اجراي افزایش تولیدات کشاورزي شده است که 

  . ستپروژه اکه همان پیامد مالی اجراي  آبخیز شود ساکنان حوضهدرآمد 

  پیامدهاي اجتماعی -
. آبخیزنشینان شودهاجرت یا کاهش مافزایش اشتغال وجب مممکن است  پروژهافزون بر اثرها و پیامدهاي مالی، اجراي 

  .هاست پروژهاجراي این اجتماعی افزایش اشتغال و کاهش مهاجرت آبخیزنشینان جزء پیامدهاي 

  محیطی پیامدهاي زیست-
از این دست . شوند دهد، ایجاد می بوم رخ می دادهایی که در زیست اي از روي این پیامدها به طور معمول به دنبال مجموعه

ها و پایداري گوناگونی  بوم گذاري، تغییر در نوع زیست توان به تغییر در کیفیت آب زیرزمینی، فرسایش خاك، رسوب می
آبخیزداري هاي  پروژهاجراي . نام برد شدن زمین شدن خاك و باتالقی آب زیرزمینی، شور و قلیایی زیستی، سطح) تنوع(

پیامدهاي چنین موردهایی به عنوان . حفظ یا نابودي زیستگاه حیات وحش یا گوناگونی زیستی شود ممکن است موجب
  . ستها پروژهاجراي این محیطی  زیست

  هاي آبخیزداري پروژهاثرها و پیامدهايارزیابی انواع -
و  21، اقتصادي20، اجتماعی19محیطی زیست): پیامد(اثر  4عمرانی داراي هاي  پروژهچون سایر  آبخیزداري نیز همهاي  پروژه

ارزیابی : شود می براي مثال گفته. گیرند قرار می) 25یابی ارزش(24همین آثار و یا پیامدها مورد ارزیابی23.هستند 22توزیعی
  . پروژهاي اقتصادي پیامده) بررسی(

  )مالی(پیامدهاي اقتصادي اثرها و ارزیابی  -
ه دو بمنافع اقتصادي . هاي آن است آبخیزداري شامل منافع و هزینهي  پروژهاز یک دیدگاه، آثار و پیامدهاي اقتصادي هر 

شامل نتایج فوري ناشی از  پروژهترین اثرهاي اقتصادي مستقیم  مهم. شود و غیرمستقیم تقسیم می) اولیه(بخش مستقیم 

                                               
19 Environmental Impact
20 Social Impact
21 Economic Impact
22 Distributional Impact

  : گرفته شده است) با اندکی تجدیدنظر(مطالب این بند از منبع زیر 23

گـذاري و توجیـه اقتصـادي     ارزش ي اقتصـادي، اجتمـاعی،  راهنماي تشخیص اثرها"، )1384(ریز کشور و وزارت نیرو  سازمان مدیریت و برنامه

  .    331شماره ، نشریه"هاي توسعه منابع آب طرح
24 Assesment
25 Evaluation
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مرتعی هاي جنگلی و و فرآورده  26) زراعی، باغی، دامی و آبزیان(تولیدات کشاورزي  مانند افزایش و یا کاهش پروژهاجراي 
. است پروژههاي پیشین و پسین ناشی از اجراي  منافع غیرمستقیم شامل فایده. است...) چوب، علوفه، دارو، خوراك و (

نیز شامل  پروژههاي  هزینه. و افزایش اشتغال پروژههاي الزم براي اجراي  نهاده کننده هاي تولید درآمد بنگاهمانند افزایش 
. برداري و نگهداري است هاي مربوط به اجرا، بهره هاي مستقیم شامل هزینه هزینه. هاي مستقیم و وابسته است هزینه
توان از  براي مثال می. وجود داردپروژه تي استفاده از محصوالهایی است که برا هاي وابسته شامل تمام هزینه هزینه
بر این  پروژهارزیابی پیامدهاي اقتصادي . هاي مورد نیاز براي تولیدات کشاورزي نام برد هاي مربوط به تهیه نهاده هزینه

  .شود انجام می 27هزینه –اساس، در چارچوب تحلیل منفعت 

  یطیمح پیامدهاي زیستاثرها و ارزیابی  -
ارچوب ارزیابی پیامدهاي ههاي مختلفی وجود دارد که در چ محیطی روش براي ارزیابی پیامدهاي زیست

هایی مانند منابع تجدیدپذیر  را بر زمینه پروژهچنین ارزیابی به طور معمول، آثار اجراي . گیرند قرار می28محیطی زیست
آثاري که قابل . کند بررسی می 29محیطی ، گوناگونی زیستی و ظرفیت زیست...)آب زیرزمینی، خاك، پوشش گیاهی و (

گذاري نیستند از راه  آثاري نیز که قابل ارزش. هزینه قابل ارزیابی هستند –اند در چارچوب تحلیل منفعت  گذاري ارزش
ها از طریق تمایل به  از نظر فنی، هزینه. شوند افراد جامعه، ارزیابی می 31یا تمایل به دریافت 30مایل به پرداختتعیین ت

محیطی برآورد  براي تامین کاالها و خدمات زیست) WTP(و منافع از طریق تمایل به پرداخت ) WTA(جبران ضرر 
  .شود می

  پیامدهاي اجتماعیاثرها و ارزیابی  -
بر زندگی آبخیزنشینان، سازمان جوامع محلی، ارتباطات انسانی و فرهنگ یا ارتباطات میان جامعه محلی  وژهپرپیامدهاي 

هاي  این پیامدها به عوامل دیگري مانند روابط خویشاوندي، جنسیت و گروه. هستند پروژهقلمرو پیامدهاي اجتماعی  وجز
  .  بستگی دارد پروژهاجتماعی واقع در محیط  

  )درآمد(پیامدهاي توزیعی اثرها و ارزیابی -
. شود در پیامدهاي توزیعی دیده می پروژههاي مختلف اجتماعی از آثار و پیامدهاي مثبت و منفی  مندي گروه شیوه بهره

ها وجود دارد  نسبت به آن پروژهبندي جامعه و سنجش آثار و پیامدهاي اجراي  هاي مختلفی براي گروه در این دیدگاه، راه

                                               
  .باشد... تواند ناشی از افزایش آب زیرزمینی،  تغییر کاربري زمین، تغییر میزان جریان آب سیالب و  تغییر تولیدات کشاورزي می26

27 Benefit –Cost Analysis
28 Environmental Impact Assesment (EIA)
29 Environmental Capacity
30 Willingness To Pay (WTP)

31 Willingness To Accept (WTA)
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هاي درآمدي، طبقات اقتصادي و اجتماعی، مناطق جغرافیایی و توزیع  توان به آثار توزیعی درآمد بین گروه مله میکه از ج
  .  بین نسل موجود و آینده اشاره کرد پروژهزمانی آثار درآمدي 

تر ناظر بر پیامدهاي  و پیامدها بیشاثرها آثار مختلفی دارند؛ این  ها پروژهآبخیزداري مانند سایر هاي  پروژهپس 
ارچوب ارزیابی اقتصادي انجام هگذاري و سنجش آنها نیز در چ است و ارزشها این پروژهمحیطی و اقتصادي  زیست

نگهداشت آب و (و منابع طبیعی هاي آبخیزداري پروژههاي اصلی  محیطی که ناظر بر هدفپیامدهاي زیست. شود می
هاي آبخیزداري  هاي اجتماعی و توزیعی ناشی از اجراي پروژه جنبه ،در این راهنما.  شوند یهستند نیز بررسی م) خاك

  .دیده نشده است

  هایی آبخیزداري هاي پروژه فهرست عملیات و فعالیت-1-4

در  شود یدر کشور اجرا م يزداریآبخهاي عملیات  در هر کدام از گروه که ییها پروژههاي  عملیات و فعالیتهرست ف
  .ارایه شده است )1-1(جدول 

  

  آبخیزداريهاي عملیات  پروژههاي   عملیات و فعالیتعنوان  .1- 1جدول
  نوع پروژه  فیرد

1  

  يا سازه

  بند خاکی

  پخش سیالب  2

  تنسیتورک  3

  دایک خاکی  4

  هاي فلسی چاله  5

  یسنگ –يبند تور  6

  یسنگ –يسرریز تور  7

  بند سنگی مالتی  8

  مالتی –یسرریز سنگ  9

  بند بتونی  10

  سرریز بتونی  11

  چین بند خشکه  12

  ریپ رپ  13

  بند چوبی و چپري  14

  يبند سبک فلز  15

  دیوار ساحلی  16

  ریزي اسکله  17

  اپی  18

  سکوبندي  19
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  بندي تراس  20

21  

  زیستی و مدیریتی

  اصالح شخم و کشت نواري

  احداث جاده دسترسی  22

  مرمت عملیات مکانیکی  23

  کنتور فارو  24

  بندي بانکت  25

  پیتینگ  26

27  

  زیستی و مدیریتی

  بذرپاشی

  بذرکاري  28

  کاري علوفه  29

  کاري کپه  30

  مرمت عملیات بیولوژیکی  31

  تولید نهال  32

  کاري تلفیقی نهال  33

  کاري مثمر نهال  34

  کاري غیرمثمر نهال  35

  حفاظت و قرق  36

  مراقبت و آبیاري  37

38  
  آموزشی

  تهیه بروشور، نشریات و تصاویر

  آموزش  39

  يزداریجلسات آبخ يبرگزار  40

  
  :اي به شرح زیر است هاي عملیات سازه تعریف برخی از فعالیت

ساختمان این سدها مورد عواملی که در . متر است 15تا  10ها سدهایی هستند که حداکثر ارتفاع آن: خاکیبند -
  . استاندیس خمیري و  بندي خاك، حد خمیري، حد سیماند شامل دانهنگیرتوجه قرار می

ترین سطح کناري رودخانه تا باالترین ارتفاع معمولی ینیقطعات سنگ که بر روي کناره رودخانه از پا: ریپ رپ-
  . گویندشود را ریپ رپ میجریان قرار داده می

کنند و درب آن داخل آن را از الشه سنگ پر می کهییک سبد توري است که از تورهای: )بند توري سنگی(گابیون-
  . است تن 5/1متر و وزن آن معادل  2×1×1ابعاد آن . کنند تشکیل شده است را به وسیله سیم به بدنه متصل می

شوند، نباید داراي ارتفاع درست می چینبا توجه به ساختمان این سدها که به صورت خشکه: چینسدهاي خشکه-
  . متر باشند 5/1مفید بیش از 



  11                 کلیات -فصل اول

می است، یهایی که جریان آب در آنها داآبریز بزرگ و یا براي خندق هاي براي حوزهبندها این : بتنیبندهاي -
  . شوندساخته می

صورت به هم بافته شده  بندهاي چپري و چوبی که از تیرهاي چوبی و شاخ و برگ درختان به: بند چپري و چوبی-
  .شود که جهت تهیه مصالح،  پوشش گیاهی منطقه نیز مورد نظر قرار گیردسعی می .شودساخته می

شدن بغل آبراهه اقدام به ساخت دیوار ها به منظور هدایت آب و جلوگیري از شستهدر کناره آبراهه: دیوار ساحلی-
  .کنندساحلی می

کنند که به صورت ها جهت تثبیت بدنه احداث مینه خاکریزهایی کناره آبراههدر قسمت شیب بد: ریزياسکله-
  .شودیانجام م قرار داردهایی که روي بدنه کردن سنگچیدن سنگ در روي بدنه و منظم

هاي جاري، کاهش سرعت آب و در بندي باهدف نگهداري آباستفاده از سکوبندي و تراس: بنديسکوبندي یا تراس-
تبدیل یک شیب ، هدف از سکوبندي.یردگ رشد گیاهان، کاهش فرسایش و افزایش میزان زهکشی خاك صورت مینتیجه 

  . استهاي تقریباً عمودي شیب با دیوارهتند به تعدادي پله با سطح تقریباً کم
ن شیب، به بانکت، خاکریز یا تلی از خاك و یا دیواري سنگی مالتی است که عمود بر خط بزرگتری: بنديبانکت-

همچنین به منظور کاهش سرعت رواناب و حفظ خاك در روي  .شودها و کاهش فرسایش ساخته میمنظور مهار سیالب
  . گرددها اجرا میدامنه
هاي رودخانه هاي زیادي وجود دارد و شدت برخورد آب به کنارهدر نقاطی از رودخانه که پیچ و خم: دایک خاکی-

  . شودکنند که آب به طرف محور بستر هدایت میمیره موازي در طرفین بستر رودخانه ایجادزیاد است یک یا دو دیوا
شکن و نقش آن این است که جریان آب کناره رودخانه را به طرف وسط رودخانه هدایت به معنی آب): Epi(اپی-

ها و یا براي حال فرسایش آبراهه هاي درهمچنین براي حفظ دیواره. دهدها را کاهش میکند و سرعت آب در کنارهمی
  .شونداي احداث میرسوبگیري رسوبات آبراهه

شده به منظور کنترل فرسایش و افزایش نفوذپذیري دار و تخریبایجاد نهر یا فارو بر روي مراتع شیب: فاروکنتور-
  .گیرد آب در خاك صورت می

شکل در مراتع جهت نگهداري باران و هرزآبها و قایقیهاي کوچک عبارت است از ایجاد چاله: )Pitting(پیتینگ -
  . نفوذ آن در خاك به منظور افزایش رطوبت قابل استفاده گیاهان و در نتیجه افزایش تولید علوفه

  يزداریآبخهاي پروژهیابیمراحل ارز-1-5

ها به هم  ن گامیا. ر باشدیز يها د شامل گامیباکم  دستیآب يها حوزهدر یتیریمد پروژهک یاز ين اقتصادیهر تخم
ن دستور یدر ا .شوند یرا شامل مپروژه يها یابیا ارزیها  نیموجود در تخم يو اقتصاد یماليها جنبهو تمام بوده مربوط 

  .شوندیمتشریح ن مراحل یاز ا یکار در حد توان برخ

هاي پروژه  تعیین هدف
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  آبخیزداريهاي  هاي پروژه ها و ستانده شناسایی نهاده

  هاي آبخیزداري  هاي پروژه شناسایی نهاده

  اي هاي مورد نیاز عملیات سازه نهاده

  هاي مورد نیاز عملیات زیستی عملیات نهاده

  هاي آبخیزداري  هاي پروژه شناسایی ستانده

يتعیین منافع پروژه در شرایط آینده با و بدون اجراي هر کدام از عملیات یک پروژه آبخیزدار

  اثرها و پیامدهاي فیزیکیتعیین 

  اثرها و پیامدهاي مالیتعیین 

  هاي آبخیزداري هاي پروژه گذاري نهاده ارزش

  هاي آبخیزداري گذاري اثرها و پیامدهاي مالی پروژه ارزش

هاي آبخیزداري هاي پروژه مقایسه منافع و هزینه

  نقدینگی پروژهتعیین جدول گردش ،اقتصادي هاي محاسبات شاخصها و  تعیین فراسنجه

...).ارزش کنونی پروژه، نسبت منفعت به هزینه و(گذاري پروژه  هاي تنزیلی ارزش محاسبه سنجه

  :شود هاي زیر پاسخ داده  در گام اخیر، شایسته است به پرسش

  ها است؟  هاي پروژه بیشتر از هزینه آیا فایده

  اي پروژه بر موسسات و افراد چیست؟  اثرات بودجه

، ثبات اقتصادي نواحی که در شعاع تاثیر آن هستند را افزایش خواهد داد؟  پروژهآیا اجراي 

  گذارند؟ هاي خارجی اثر می آیا اثرات به دست آمده بر موازنه پرداخت

  کنند تا با آن کار کنند، جذاب خواهد بود؟ هاي خصوصی که منابعی را صرف می آیا این پروژه براي تمام سازمان

هاي تنزیلی پروژه چگونه با تغییرات موجود در  کند سنجه ها براي ما مشخص می این تحلیل: ژهتحلیل حساسیت پرو
  .کند ارتباط دارد، تغییر می... ها، ارتباطات میان ورودي و خروجی، اندازه پروژه و ها، ارزش فرضیاتی که به عوامل قیمت
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  2فصل 

  
هاي  ها و ستانده شناسایی نهاده
  هاي آبخیزداري پروژه
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  ها ها و ستانده شناسایی نهاده چهارچوب کلی -2-1

. دهند هاي آبخیزداري بر نگهداشت خاك و تولید آب را نشان می به ترتیب فرایند اثرات پروژه )2- 2(و  )1-2(هاي  شکل
  :شود اثر فیزیکی زیر ایجاد می چهارشود که  دیده می) 2-2(براي مثال در شکل 

  تولید آب -

  ایه آب سطحی در حوزهافزایش سطح آب زیرزمینی یا جریان پ-

  )کاهش حجم یا شدت کوالك و طوفان(جلوگیري از تغییر ناگهانی هوا -

  هاي باتالقی زیرزمینی در زمین آوردن سطح آب سفره پایین-
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تثبیت خاكهاي آبخیزداري با هدف اجراي طرح

کاهش فرسایش سطحی اي خاك کاهش فرسایش توده  کاهش فرسایش خندقی

افزایش 
وري  بهره

محصوالت 
، زراعی

تولید چوب 
و غیرو

وري  بهره افزایش
  خاك در باالدست

افزایش 
ل محصو

زراعی، 
  و چوب

  میاتولیدات د

 کاهش
  الیروبی

افزایش 
انرژي 

  آبی برق

کاهش فراوانی سیالب 
کاهش نرخ (محلی

)گذاري رسوب

جلوگیري از 
ها  خسارت

افزایش 
ظرفیت 
  آبیاري

تولید 
  ماهی

.Gergensen, H.M., et al،سازي خاك عملیات تثبیتاثرات فیزیکی و مالی ناشی از . 1-2شکل  (1987)  

هاي  فعالیت
آبخیزداري

اثرات 
فیزیکی 

 قابل  مقادیر
گذاري ارزش

افزایش 
عملکرد 
تولید 

محصوالت 
  موجود

در گذاري  کاهش رسوب
دست پایین

افزایش جریانات 
  آبی

کاهش 
اثرات 
سیالب 

دشتهای 
نواحی

افزایش 
بهبود تولید 

  ماهی

افزایش 
ظرفیت 

آبهاي  کانال

افزایش ظرفیت 
هاي آب حوضچه
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یا تغییر در ولید آب هاي آبخیزداري که با هدف تطرح
.شوند ه اجرا میضحوسطحی جریان آب 

تولید آب افزایش آب زیرزمینی یا 
ي آب  افزایش جریان پایه

هضسطحی حو

جلوگیري از تغییر 

کاهش (هوا ناگهانی 

حجم یا شدت 

  )کوالك و طوفان

ن سطح وردآ  پایین
ي زیرزمینی آب سفره

افزایش 
در 

فراوانی 
ها سیالب

ي محلی

  افزایش
  آب ذخیره

افزایش 
  ها خسارت

افزایش 
محصوالت 

  باغیزراعی و

ي آب  افزایش عرضه
شهري و افزایش آب براي 

  کاربردهاسایر 
آبی،  انرژي برق(
  ...)، صنعت و گیري ماهی

کاهش فراوانی 
سیالب محلی

کاهش نرخ (
)گذاري رسوب

جلوگیري از 
ها خسارت

افزایش 
وري  بهره

هاي  زمین
باتالقی

افزایش چوب 
 و  محصول،
دام و حیات 

  وحش

، شوند هاي آبخیزداري که با هدف تولید آب یا تغییر جریان آب سطحی حوزه اجرا می و مالی ناشی از طرح اثرات فیزیکی.2-2شکل
Gergensen, H.M., et al. (1987)

هاي  فعالیت
آبخیزداري

اثرات 
فیزیکی

 قابل  مقادیر
گذاري ارزش

امکان آبیاري 
  تر بیش

تغییرات در تولید چوب، غذا و دیگر 
)بدون پروژه(موجود محصوالت در وضعیت 
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  هاي آبخیزداري هاي پروژه شناسایی نهاده - 2-2

جزییات مربوط به . هاي آن است تر از شناسایی و تعیین ستانده هاي آبخیزداري به مراتب آسان هاي پروژه شناسایی نهاده
. آمده است) 19-2(تا ) 1-2(هاي  و جدول 2- 2-2و  1- 2-2اي و زیستی در بندهاي  هاي هر کدام از عملیات سازه هادهن

  . آبخیزداري استخراج شده استرد از فهرست بهاي پایه منابع طبیعی وااین مو

  اي هاي مورد نیاز عملیات سازه نهاده -2-2-1
  ي بند خاکی  نیاز پروژههاي مورد  شرح جزییات و نهاده. 1- 2جدول 

شرح ردیف

برداري خاك 1

کنی پی 2

بارگیري و حمل مواد 3

)تئونان(اي  تهیه مصالح رودخانه 4

ریزها با گریدر تسطیح بستر خاك 5

ریزها پاشی و کوبیدن بستر خاك آب 6

ریزي و تئونان کردن و کوبیدن قشرهاي خاك پروفیله - تسطیح  -آبپاشی -پخش 7

ریزها زنی و رگالژ بدنه خارجی خاك ها و یا شیب هاي روباز یا سایر کانال رگالژ کف و شیروانی داخلی زهکش 8

شده بندي تهیه و حمل مصالح قشر فیلتر دانه 9

تهیه مصالح زهکشی 10
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  سنگی مالتی هاي مورد نیاز پروژه شرح جزییات و نهاده. 2- 2جدول 

ردیف  شرح

تسطیح و رگالژ 1

خاکبرداري 2

کنی ابنیه فنی هیدرولیکی پی 3

بارگیري و حمل مواد 4

با سنگ قلوه) درناژ(سنگریزي پشت دیوارها  5

با سنگ الشه) بلوکاژ(چینی  خشکه 6

بنایی با سنگ الشه و مالت ماسه سیمان 7

نماسازي 8

هاي سنگی تعبیه درز انقطاع در بنایی 9

به عنوان زهکشدستمزد نصب و تعبیه لوله  10

شده بندي تهیه و حمل مصالح فیلتر دانه 11

تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه طبیعی 12

حمل سیمان 13

  
  سنگی توري هاي مورد نیاز پروژه شرح جزییات و نهاده. 3- 2جدول 

شرح ردیف

برداري خاك 1

کنی پی 2

بارگیري و حمل مواد 3

چینی با سنگ الشه خشکه 4

و سنگ الشه) کیلوگرم در متر مکعب(13سنگ با تورسیمی گالوانیزه  تهیه ساخت ونصب توري 5

شده بندي تهیه و حمل مصالح قشر فیلتر دانه 6

اندود سیمانی 7

حمل 8
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  نیچخشکههاي مورد نیاز پروژه شرح جزییات و نهاده. 4- 2جدول 

شرح ردیف

برداري خاك 1

کنی پی 2

حمل موادبارگیري و  3

چینی با سنگ الشه خشکه 4

شده بندي تهیه و حمل مصالح قشر فیلتر دانه 5

اندود سیمانی 6

حمل 7

  
  

  یاحداث جاده دسترسهاي مورد نیاز پروژه شرح جزییات و نهاده. 5- 2جدول 

شرح ردیف

احداث راه دسترسی 1

تعیین مسیر و احداث راه دسترسی 2

  
  

  یبند بتنهاي مورد نیاز پروژه شرح جزییات و نهاده. 6- 2جدول

شرح ردیف

تسطیح و رگالژ 1

برداري خاك 2

کنی ابنیه فنی هیدرولیکی پی 3

بارگیري و حمل مواد 4

تهیه و اجراي بتن 5

هاي سنگی تعبیه درز انقطاع در بنایی 6

دستمزد نصب و تعبیه لوله به عنوان زهکش 7

شده بندي مصالح فیلتر دانهتهیه و حمل  8

حمل سیمان 9  
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  احداث بانکت هاي مورد نیاز پروژه شرح جزییات و نهاده. 7- 2جدول 

شرح ردیف

احداث بانکت 1

مرمت و الیروبی بانکت 2
  
  
  

  نگیتیاحداث پهاي مورد نیاز پروژه شرح جزییات و نهاده. 8- 2جدول 
شرح ردیف

احداث پیتینگ 1  
  
  
  

  )يچپر(یبندچوبهاي مورد نیاز پروژه شرح جزییات و نهاده. 9- 2جدول 
شرح ردیف

تهیه و نصب انواع پایه چوبی جنگلی 1

تهیه و نصب انواع پایه چوبی  غیر جنگلی 2

هاي مایل و نیز پشت بند نگهدارنده ها و دستک تهیه و نصب تیرك 3

تهیه و نصب توري 4
  
  
  

  بند سبک هاي مورد نیاز پروژه نهادهشرح جزییات و . 10- 2جدول 
شرح ردیف

تهیه و نصب انواع پایه بتنی ساده 1

هاي فلزي ساده و سبک تهیه و نصب انواع پایه 2

تهیه و نصب سیم خاردار 3

تهیه و نصب توري 4
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  هاي مورد نیاز عملیات زیستی جزییات نهاده- 2-2-2
  کاري مورد نیاز پروژه کپههاي  شرح جزییات و نهاده. 11- 2جدول 

شرح ردیف

کاري به وسیله تیشه یا فوکا کپه 1

حفاظت و قرق 2

حمل بذر و کود 3

هزینه تهیه بذر 4
  
  

بذرپاشی هاي مورد نیاز پروژه شرح جزییات و نهاده. 12- 2جدول 

شرح   ردیف

بذرپاشی با دست یا هر وسیله دیگر 1

اختالط بذور 2

خاك توسط کارگرپوشاندن بذر با  3

حفاظت و قرق 4

هزینه تهیه بذر 5

حمل بذر و کود 6

  
  

  بذرکاري هاي مورد نیاز پروژه شرح جزییات و نهاده. 13- 2جدول 

شرح ردیف

بذرکاري  با دست یا هر وسیله دیگر 1

حمل بذر و کود  2

هزینه تهیه بذر  3
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  کاري نهال نیاز پروژههاي مورد  شرح جزییات و نهاده. 14- 2جدول 

ردیف  شرح

دار پاجوش کاشت انواع نهال و قلمه ریشه 1
اي و گلدانی حمل گیاهان بوته 2

کندن چاله 3
)اختالط سه گانه(اي و نهالستان با نیروي کارگري  ماسه براي مصارف گلخانهاختالط خاك با کود و 4

)آبگیرهاي ذخیره آب و چاله(کاشت به وسیله کارگر تازههاي  احداث تشتک یا چاله فلسی براي نهال 5
)چاله آبگیر درخت(هاي احداثی مرمت تشتک 6

هاي نرم ریزي آبیاري اول در زمین شامل کاشت قلمه و خاك) عرصه(به صورت مستقیم در بستر اصلی ) کاري قلمه(کاشت انواع قلمه  7  
  
  
  

  حفاظت و قرق مورد نیاز پروژههاي  شرح جزییات و نهاده. 15- 2جدول 

شرح ردیف

حفاظت و قرق 1
    

  
  

  اصالح شخم هاي مورد نیاز پروژه شرح جزییات و نهاده. 16- 2جدول 

شرح ردیف

شخم با گاو آهن پنجه غازي 1
شخم در جهت عمود بر شیب 2

)سوکی و بشقابی(دار  شخم با گاوآهن برگردان 3
زدن هر نوع زمین غیرسنگی شخم 4

زنی دیسک 5
خورده کشی سطح اراضی شخم زنجیرکشی و ماله 6

کردن خاك کردن و آماده زدن، برگردان خاك، پوك بیل 7  
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  کنتور فارو هاي مورد نیاز پروژه شرح جزییات و نهاده. 17- 2جدول 

شرح ردیف

) فارو و نهر منظم(ایجاد جوي و پشته  1
کارگرمرمت و اصالح جوي و پشته توسط  2

الیروبی جوي توسط کارگر 3
بندي  کرت 4

ایجاد کنتور فارو  5
احدث پتینگ یا چاله  6

  
  

  ياریمراقبت وآبهاي مورد نیاز پروژه شرح جزییات و نهاده. 18- 2جدول 

شرح ردیف

کردن بذر با سموم مورد نیاز ضد عفونی 1

الزم براي کشتشدن شرایط نگهداري قلمه در شرایط مناسب تا مهیا 2

دار شدن کردن قلمه با هورمن جهت تسریع در ریشه آغشته 3

در آوردن نهال از خاك در خزانه یا نهالستان 4

کردن آنها با تمام مصالح الزم پیچ ها در نهالستان و گونی بندي نهال دستمزد بسته 5

پیچ کردن آنها با تمام مصالح الزم گونیها در محل تهیه قلمه یا نهالستان و  بندي قلمه دستمزد بسته 6

)پارالیناژ(در موقع کاشت نهال در بستر اصلی ) آغشتگی ریشه(آرایش و ضدعفونی کردن ریشه  7

کش به وسیله کارگر هاي هرز در خزانه و نهالستان با استفاده سموم علف دستمزد سمپاشی و دفع کامل علف 8

)بان یا چپرکردن احداث سایه(زدگی  ها در اثر تابش خورشید یا یخ متر براي جلوگیري از سوختگی برگ 2ها تا ارتفاع  دستمزد پوشش نهال 9

هاي تازه کاشت بان براي گیاهان و جوانه احداث سایه 10

هاي گرمایی به ازاي هر شبانه روز محافظت ها از سرمازدگی با روش حفاظت نهال 11

ها ها و نهال منظور استقرار قلمهنصب و بستن چوب قیم ساده به  12

ها تهیه و احداث داربست به منظور استقرار نهال 13

ها زنی نهال شاخه 14

هرس سبز 15

شکنی در نهالستان و خزانه سله 16

)بیوشیمیشیمیایی و(هاي رطوبت کننده دستمزد آبیاري با استفاده از جذب 17

هزینه آبیاري 18
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  یفلس يها چالههاي مورد نیاز پروژه شرح جزییات و نهاده. 19- 2جدول 

شرح ردیف

فلسی هاي احداث تشتک یا چاله 1

هاي احداثی مرمت تشتک 2
  

  

  هاي آبخیزداري هاي پروژه گذاري نهاده ارزش- 2-2-3
هاي جدول باال  از ردیفهاي باال بر پایه فهرست بهاي آبخیزداري و منابع طبیعی که براي هر کدام  گذاري نهاده ارزش

شود تا هزینه کل اجراي عملیات آبخیزداري و  داراي بهاي مشخصی است استخراج و در مقادیر کار مورد نیاز ضرب می
  .آید منابع طبیعی به دست 

  هاي آبخیزداري هاي پروژه شناسایی ستانده -2-3

  :مورد زیر است 2آبخیزداري شامل هاي  هاي ناشی از اجراي پروژه تر گفته شد ستانده طور که پیش همان

  اثرها و پیامدهاي فیزیکی
اثرها و پیامدهاي مالی

شود و تفاوت شرايط آينده با و بدون  گيري مي اي باال در دو وضعيت با و بدون اجراي پروژه اندازهاثرها و پیامده
  . اجراي پروژه به عنوان ستانده اجراي پروژه است

  هاي آبخیزداري ههاي پروژ فهرست ستانده -1- 2-3
شود و تفاوت  گیري می هر کدام از اثراتی که در ادامه ارایه شده است در دو وضعیت آینده با و بدون اجراي پروژه اندازه

  .هاي آبخیزداري است اجراي پروژه آن دو به عنوان ستانده

  فهرست اثرها و پیامدهاي فیزیکی -1-1- 2-3
... هاي رایج در دانش آبخیزداري، منابع طبیعی، مهندسی عمران و  گیري اثرها و پیامدهاي فیزیکی با کمک شیوه اندازه

پایش و ارزشیابی مدیریت منابع طبیعی و "توان از دستوالعمل  می ها براي سنجش برخی از این شاخص. شود انجام می
  .ارایه شده است )20-2(هاي فیزیکی در جدول فهرست اثرها و پیامد. نیز کمک گرفت "آبخیزداري
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کننده اثرها و پیامدهاي فیزیکی هاي تعیین فهرست شاخص.20- 2جدول 

  ردیف
  شاخص اثرها 

  و پیامدهاي فیزیکی
  شرح

  تغییر در میزان فرسایش  1
  ) اي اي و توده شیاري، آبراهه سطحی، خندقی، شیاري، بین(منظور از تغییر در فرسایش، تغییر در انواع فرسایش 

  .در شرایط با و بدون اجراي پروژه است

2  
  تغییر در میزان 

  دست گذاري در پایین رسوب
  یک پروژه آبخیزدارياجراي . شوند نشین می دست ته شوند در پایین رسوباتی که از باالدست حوضه جدا می

  .شود و منابع طبیعی مانع از افزایش رسوبات در پایین دست می 

  ) سطح(تغییر ارتفاع   3
  و حجم آب زیرزمینی

  تغییر در ارتفاع آب زیرزمینی از سطح زمین  هاي آبخیزداري و منابع طبیعی، بخشی از آثار اجراي پروژه
  توانند بر نفوذ آب به داخل زمین  اي و مدیریت مراتع می هاي زیستی، سازه پروژه. و تغییر در حجم آب زیرزمینی است

  هاي ویژه اي از فعالیت تغییر در کمیت آب توسط مجموعه. دست حوضه آبخیز موثر باشند در محل اجراي پروژه یا پایین
  . تواند باعث کاهش جریانات آبی شود ها می وچک در زمینهاي ک ساخت تعداد زیادي برکه. آید به دست می 

  کاري و کاشت درختان داراي  جنگل. رود چون اگر آب جاري شود میزان زیادي از آن توسط فرآیند تبخیر از بین می
  .هاي گیاهی است میزان تبخیر و تعرق باالتري نسبت به دیگر پوشش

  -  تغییر در میزان سیالب  4

5  
  تغییر مساحت

  هاي جنگلی زمین

  .تواند کاهش یا افزایش یابد هاي جنگلی می آبخیزداري و منابع طبیعی، مساحت زمین به دنبال اجراي یک پروژه 
هاي   ممکن است بخشی از زمین) پروژه صنعتی(براي مثال در یک پروژه صیانت جنگل، براي ایجاد معیشت جایگزین  

  .هاي جنگلی در بخش دیگري از حوضه افزایش یابد جنگلی از بین برود و از سوي دیگر با کاشت نهال، وسعت زمین

6
  تغییر مساحت

  هاي زراعی زمین 

  شده و زیراشکوب درختان جنگلی،زراعی در مراتع تغییر کاربري دادهجلوگیري از کاشت محصوالت 
  هاي زراعی است که به دنبال اجراي یک پروژه آبخیزداري و منابع طبیعی از موارد شاخص تغییر در مساحت زمین 

  .دست زیرکشت بروند هاي بدون استفاده در پایین شدن آب، زمین یا اینکه ممکن است با فراهم. افتد اتفاق می 

  ها تغییر مساحت باغ  7
  دار در حوضه از جمله موردهاي تغییر هاي شیب کاشت محصوالت باغی دیم با هدف بهبود کاربري زمین

  .هاست در مساحت باغ 

  تغییر مساحت مراتع  8
  ..) کنترل چرا، قرق و (هاي مدیریتی  تر ناشی از اجراي پروژه این تغییر بیش

  .است) هاي مختلف مرتعی کاشت گونه(و زیستی 
  -  شناسی تنظیم حوضه آب  9

  .ی منطقه شودتواند موجب تغییر در شرایط آب  وهوای اجراي یک پروژه آبخیزداري و منابع طبیعی در محدوده آبخیز می  ها اقلیم  تغییر خرد  10

  تغییر زیستگاه حیات وحش  11
  در عین حال اجراي. شود موجب حفظ زیستگاه حیات وحش می) آب، خاك و پوشش گیاهی(حفظ منابع طبیعی 

  .پروژه ممکن است موجب تخریب زیستگاه حیات وحش شود 
  .داردرشد پوشش گیاهی نقش مهمی در حفظ رطوبت سطحی خاك حوضه   تغییر رطوبت سطحی خاك  12

13  
  پذیري خاك  تغییر نفوذ

  نسبت به آب
  این تغییر نیز همانند تغییر در رطوبت خاك بر وضعیت کمی و کیفی 

  .گذارد منابع آب و خاك و پوشش گیاهی اثر می

14  
  تغییر کیفیت آب

  )زیرزمینی یا سطحی(

کیفیت شمیایی آب سطحی . شود می شدن آب زیرزمینی گاهی برخی مواد محلول در آب به عمق نفوذ کرده و سبب آلوده
آب سطحی، مقدار فراوانی از  یا روان) یافته خاك فرسایش(هنگامی که رسوبات . پذیرد گذاري اثر می از فرسایش و رسوب

این مواد شیمیایی باعث مرگ . هاي فراوانی را بر ما تحمیل کند تواند اثرها و هزینه مواد شیمیایی را با خود ببرد، این می
ها  همه این. شود ها می ها در منابع آبی و کانال دهد و باعث تجمع جلبک شود، تولیدات کشاورزي را کاهش می ها میماهی
تغییر . ها را کاهش داد ها جلوگیري کرد و آن توان از ایجاد آن هایی هستند که می ها جزء هزینه آور است و همه این هزینه

  .گذارد ها اثر می کیفی آب بر ارزش ملک

تغییرات تعداد و ترکیب   15
  هاي جنگلی در هکتار گونه

  هاي جدید همراه است که موجب تغییر هاي زیستی با کاشت گونه اجراي پروژه
  .شود در تعداد و ترکیب گونه هاي موجود می 
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کننده اثرها و پیامدهاي فیزیکی هاي تعیین فهرست شاخص. 20-2ادامه جدول 

  ردیف
  شاخص اثرها 

  فیزیکیو پیامدهاي 
  شرح

  .شود موجب حفظ ذخایر ژنتیکی می) آب، خاك و پوشش گیاهی(حفظ منابع طبیعی   تغییر ذخایر ژنتیکی  16

  تغییر گوناگونی  17
  زیستی) تنوع(

  .شود هاي آبخیزداري و منابع طبیعی موجب حفظ و یا نابودي گوناگونی زیستی می اجراي پروژه

  .شود ها می توده موجب تقویت زیست) آب، خاك و پوشش گیاهی(طبیعی حفظ منابع   توده جنگلی تغییر زیست  18

  تغییر سطح تاج  19
  پوشش گیاهی 

هاي آبخیزداري و منابع طبیعی است به دنبال  افزایش تولیدات جنگلی و مرتعی که به عنوان یکی از منفعت پروژه
البته اگرچه سطح تاج پوشش . دآی نیز پیش می) تغییر سطح تاج پوشش گیاهی(تغییرات کیفی پوشش گیاهی 

نداشته ) اقتصادي(روي تولید اثرگذار است اما ممکن است تاج پوشش برخی گونه ها زیاد شود ولی ارزش تولیدي 
  .باشند

20  
  گرایش تدریجی 

  هاي مرتعی و جنگلی گونه
  وبلهاي مط به گونه 

  .گذارد تولیدات جنگلی و مرتعی اثر میو مرتعی است که بر میزان  این مورد جزء تغییرات کیفی پوشش جنگلی

21  
تغییر سیستم پرورش جنگل 

  )زاد زاد به دانه از شاخه(
  .آید نیز پیش می) زاد زاد به دانه از شاخه(افزایش تولیدات جنگلی و مرتعی به دنبال تغییرات کیفی پوشش گیاهی 

22  
  تغییر در میزان شوري 

  و اسیدیته خاك
دهد، تغییر کیفی نیز در منابع  روي می) فرسایش و رسوب(همچنان که تغییرهاي کمی ها،  پس از اجراي پروژه

  .گذارد این تغییر در کیفیت و کمیت تولیدات کشاورزي اثر می. دهد خاك روي می
  .افتد اتفاق میتغییرات کیفی منابع خاك است که به دنبال اجراي پروژه آبخیزداري و منابع طبیعی  وجز  بهبود بافت و ساختمان خاك  23

  افزایش کیفیت   24
  و حاصلخیزي خاك

  .افتد تغییرات کیفی منابع خاك است که به دنبال اجراي پروژه آبخیزداري و منابع طبیعی اتفاق می وجز

  تغییر در فرایند استفاده  25
  بهینه خاك 

  .افتد تغییرات کیفی منابع خاك است که به دنبال اجراي پروژه آبخیزداري و منابع طبیعی اتفاق می وجز

  

  فهرست اثرها و پیامدهاي مالی -1-2- 2-3
برخی اثرها و پیامدها که به دنبال اثرات . اثرهاي کمی و کیفی بر منابع آب و خاك، اثرها و پیامدهاي مالی به دنبال دارد

هاي رایج  گیري اثرها و پیامدهاي فیزیکی با کمک شیوه اندازه. آیند به شرح زیر است فیزیکی باال به وجود میو پیامدهاي 
توان از دستوالعمل  می ها براي سنجش برخی از این شاخص. شود انجام می... در دانش اقتصاد کشاورزي، علوم اجتماعی و 

  فهرست اثرها و پیامدهاي مالی در جدول. نیز کمک گرفت "يپایش و ارزشیابی مدیریت منابع طبیعی و آبخیزدار"
  .ارایه شده است )2-21(
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کننده اثرها و پیامدهاي مالی هاي تعیین فهرست شاخص. 21- 2جدول 

  رردیف
  هاي اثرها  شاخص

  و پیامدهاي فیزیکی
  شرح

1  

محصوالت دیتول
زراعی، باغی، (ي کشاورز

هاي  دامی، آبزیان، فرآورده
  )مرتعیجنگلی و 

دهد، تغییرات کمی در  هاي آبخیزداري و منابع طبیعی روي می هایی که به دنبال اجراي پروژه ترین منفعت یکی از مهم
این تغییرات . ها اثر بگذارد تواند بر تولید ماهی در رودخانه آلودگی آب می  افزایش گل. تولید محصوالت کشاورزي است

  .هاي جایگزین بازاري برآورد کرد هاي بازاري یا قیمت با به کاربردن قیمت توان در برداشت و تولید ماهی را می

2  
  عملکرد تغییر در 

محصوالت  دیتول
  موجود يکشاورز

  .دهد تغییر در عملکرد محصوالت کشاورزي موجود نیز به دنبال تغییر کیفی در منابع آب و خاك در حوضه روي می

تغییر کیفیت محصوالت   3
  کشاورزي موجود

  .دهد غییر در کیفیت محصوالت کشاورزي موجود نیز به دنبال  تغییر کیفی در منابع آب و خاك در حوضه روي میت

4  

 يها کانال یروبیالکاهش 
دست نییدر پا ياریآب
تغییر در میزان آب در (

  )دسترس براي آبیاري

هاي آبیاري و  ها و شبکه به کانال هاي آبخیزداري و منابع طبیعی مانع از ورود رسوبات گاهی اوقات اجراي پروژه
جلوگیري از هزینه الیروبی و . شود تر را موجب می شود که این موضوع دسترسی کشاورزان به آب بیش زهکشی می

هاي ضد لجن،  افزایش رسوبات باعث نیاز به اتاقک. افزایش تولیدات کشاورزي به عنوان منفعت اجراي پروژه است
شود که همه  هاي پخش شده می اي آبیاري از رسوبات و کاهش بازده به دست آمده از آبه کردن پی در پی کانال پاك
یابد که  تري در دسترس باشد، میزان تولید محصول آبی کاهش می چه آب کم چنان. کند هایی ایجاد می ها هزینه این

  .شود ارزش کاهش تولیدات برابر منافع اجراي پروژه می

5  
آب  رهیذخحفظ ظرفیت 

  ي مخزنیدر سدها
  جلوگیري از ورود رسوبات با اجراي پروژه. هاي بزرگ دارد تامین آب از طریق احداث سد نیاز به احداث سازه

  .شود ها می گذاري فتن این سرمایهر در حوضه باالدست سدها، مانع از هدر 

6  

 البیسهاي  کاهش زیان
 ها سکونتگاه ،ساتیبه تاس

هاي کشاورزي  و زمین
ی، باغی، دامی، زراع(

  )آبزیان، جنگلی و مرتعی

جلوگیري از این . توان جلوگیري کرد دهد می هایی که به دنبال آن روي می ها از زیان دادن سیالب با جلوگیري از رخ
باید توجه داشت  در این رابطه می. شود هایی است که با هدف کنترل سیالب انجام می ها همان منافع اجراي پروژه زیان

هاي سیالب محاسبه شود و  هاي ناشی از کاهش زیان چه منفعت براي مثال چنان. شماري خودداري کرد دوباره  که از
  .شماري انجام شده است گاه دوباره وري زمین در باالدست هم محاسبه شود، آن هم زمان کاهش بهره

  افزایش  7
  یآب برق يانرژ دیتول

دهد ممکن است موجب نیاز به  رسوبات پشت سدها رخ میآبی که به دنبال فرونشست  کاهش نیروي برق
هزینه اضافی براي ایجاد نیرو از ژنراتورهاي دیزلی در مقایسه با . شود تر  افزایش کاربرد ژنراتورهاي دیزلی با هزینه بیش

  .ودش در هر مورد، هزینه بالقوه اگر کاهش یابد باعث ایجاد یک منفعت می. آبی است هزینه تولید انرژي برق

8  
پیامدهاي اجتماعی 

  مهاجرت، بیکاري(
  )و امید به زندگی 

  .دهد هاي کشاورزي رخ می هاي اجتماعی به دنبال بهبود شرایط زیستی و توسعه فعالیت بهبود شاخص

9  
هاي توسعه  بهبود شاخص

سواد، درآمد (انسانی 
  ...)سرانه، سالمت و 

  شرایط معیشتیهاي توسعه انسانی به دنبال بهبود  بهبود شاخص
  .دهد هاي کشاورزي رخ می و توسعه فعالیت 

10  
اندازهاي  تغییر در چشم

  )گردي طبیعت(طبیعی 
  .شود اندازهاي طبیعی می ها و مراتع موجب بهبود چشم توسعه جنگل

  .دهد بهبود امنیت غذایی به دنبال افزایش تولیدات کشاورزي روي می  افزایش امنیت غذایی  11
  .شود ها موجب کاهش آلودگی صوتی می ها و مرتع توسعه جنگل  آلودگی صوتیکاهش   12
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  هاي آبخیزداري گذاري اثرها و پیامدهاي مالی پروژه ارزش -1-3- 2-3
توان به طور متقارن عمل کرد؛ یعنی همچنان که جلوگیري از زیان،  ها می هاي مالی این پروژه گذاري ستانده براي ارزش

گذاري اثرهاي پروژه  هاي متفاوتی براي ارزش پس روش. رفته، هزینه هستند هاي از دست است، منفعتجزء منافع پروژه 
خواهد جایگزین عرضه در کل  فرض دارد که آیا پروژه می انتخاب بین این دو بستگی به این پیش. آبخیزداري وجود دارد

  . خواهد به آن چیزي بیفزاید می اقتصاد شود و یا این که
اگرچه برخی . هاي آبخیزداري به آسانی قابل برآورد نیست تر اثرها و پیامدهاي مالی ناشی از اجراي پروژه بیشاز طرفی 

گوناگونی ژنتیکی مثالی از این . گذاري کرد توان آن را به طور کامل ارزش توان از نظر کمی برآورد کرد، اما نمی اثرها را می
از  ها شود، برخی زیستگاه ه منبع آبی پر ساخته شود به طور مسلم زمانی ک به عنوان مثال اگر یک حوضچه. نوع اثر است

در این حالت، این . رود ي نادري یافت شود که با این کار نسل آن از بین می روند، فرض کنید که در این جا پرنده بین می
ده که یک گونه از بین رفته اما یعنی معلوم ش. گذاري آن بسیار سخت است توان برآورد کمی کرد اما ارزش اثر را می

هایی اشاره کرد که داراي گوناگونی ژنتیکی باالیی هستند ولی  توان به جنگل همچنین می. ارزش آن مشخص نیست
هاي گیاهی دارویی وجود دارد  ها و منابع آبی، برخی گونه در برخی حوضچه. گذاري آن پیچیده یا غیرممکن است ارزش

به طور کلی دو رویکرد براي . روند و با پرشدن منبع از رسوب براي همیشه از بین می اند که هنوز شناخته نشده
  :شود هاي آبخیزداري وجود دارد که در ادامه تشریح می گذاري منافع ناشی از اجراي پروژه ارزش

)منابع آب و خاكگیري کیفی تغییرات  گذاري غیر مستقیم اثرها و پیامدهاي مالی از راه اندازه ارزش(رویکرد پژوهشی 
)وري گذاري بهره هاي ارزش گذاري مستقیم اثرها و پیامدهاي مالی بر پایه روش ارزش(رویکرد مهندسی مشاور 

هاي آبخیزداري، منابع  هاي موجود در دانش  گیري اثرها و پیامدهاي فیزیکی از شیوه شایان ذکر است که براي اندازه
گیري اثرها و پیامدهاي مالی در رویکرد پژوهشی، به  براي اندازه. شود طبیعی و علوم مهندسی کمک گرفته می

  .گیري اضافی دیگري نیز نیاز است اندازه

  رویکرد پژوهشی -
سپس با در نظرگرفتن هزینه جایگزین . شود گیري می در این رویکرد، ابتدا تغییرات کیفی و کمی منابع آب و خاك اندازه

براي مثال روش کلی در تعیین عناصر خاك به این صورت است که با . گذاري کرد زشتوان آثار مالی را ار براي آن، می
میزان عناصر . شود آب پس از پیشامد هر سیل می هاي رسوب و روان گیر، اقدام به برداشت نمونه هاي رسوب استفاده از تله

یگزین، مقدار کود شیمیایی معادل براي با کاربرد روش هزینه جا. شود گیري می در آزمایشگاه اندازه) مانند ازت(نمونه
هاي تثبیت رسوبات در نظر  این هزینه به عنوان منافع ناشی از اجراي پروژه. شود رفته محاسبه می میزان ازت از دست

داشتن توان خاك به  یعنی با کنترل فرسایش، نیازي به هزینه براي کاربرد کودهاي شیمایی به منظور نگه. شود گرفته می
جویی در مصرف کودها خود معیار سود حاصل از کاهش  میزان و هزینه این صرفه. پیش از فرسایش نخواهد بودمیزان 

اولین فرض این است . هاي متفاوتی را به دنبال دارد ها وجود دارد که پرسش در این جا دو گروه از روش. فرسایش است
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در دومین روش فرض بر این است که میزان . هش یابدتواند با افزایش میزان فرسایش کا که میزان تولید محصول می
شده به هاي وارد هاي فراوانی است که افزودن کود تنها بخشی از زیان در حالی که خاك داراي ویژگی. تولید ثابت است
ها مربوط به بافت خاك، توان  این ویژگی. یعنی خاك بیش از یک ماده غذایی و محیط کشت است. کند آن را جبران می

اي دیگر مثال با افزودن کودهاي  توان در کل آن را با ماده پس نمی. است ٣٢خاك براي حفظ رطوبت و توازن خُرد اندامگان
. دهند بنابراین هر دو تکنیک به ما  تخمینی کمینه از سود واقعی حفاظت خاك را می. شیمیایی مرمت و جبران کرد

از طرفی اجراي این روش براي مطالعات . شده داردجا وبات جابهاین رویکرد پژوهشی است و نیاز به پایش دقیق رس
  . بینی شرایط آینده پروژه روبرو هستند با مشکالت پایش همراه است تر با پیش موجود آبخیزداري که بیش

رویکرد مهندسی مشاور -
گذاري مبتنی بر  ارزشهاي  چهارچوب کلی روش. وري است گذاري مبتنی بر بهره هاي ارزش مبناي این رویکرد، روش

. دهد هاي آبخیزداري، تغییرات جدیدي در حوزه آبخیز روي می وري نیز بر این پایه قرار دارد که پس از اجراي پروژه بهره
هاي آبخیزداري شناخته  هاي مالی پروژه آن چه با عنوان ستانده. این تغییرها، اثرها و پیامدهاي فیزیکی را به دنبال دارند

پس . شوند گذاري هستند و از اثرها و پیامدهاي فیزیکی ناشی می اند که قابل ارزش رها و پیامدهاي مالیشوند، اث می
کند  شود و این تغییرها در نهایت منافعی را ایجاد می اجراي هر عملیات آبخیزداري، موجب تغییراتی در حوزه آبخیز می

  . وري منابع است دهنده تغییرات بهره ثرها و پیامدهاي مالی، نشانتغییر میزان ا. گذاري کرد توان این منافع را ارزش که می
گذاري تغییرات در  کند و براي ارزش گذاري می این رویکرد تاثیر اجراي پروژه بر تغییرات در محصول را سنجش و ارزش

طیف وسیعی از  تواند نسبت به گیري و کشاورزي بهترین کاربرد را دارد و می داري، ماهی هاي جنگل تولید فعالیت
شناسایی پیوندهاي میان کاربري . پذیرند نیز به کار گرفته شود هاي آبخیزداري تاثیر می تر از پروژه ها که بیش فعالیت

برداري از مخزن سد و نیاز به آبخیزداري نیز با این رویکرد قابل شناسایی است که تغییرات  ها در حوضه آبریز و بهره زمین
  .زمانی آب از این جمله است- یرات حجمیمربوط به رسوب و تغی

فرض شود که در باالدست یک حوزه آبخیز . کمک گرفت )3-2(توان از شکل  وري می تر رویکرد بهره براي بیان دقیق 
اشاره به وضعیتی دارد که در آن، تغییراتی رخ نداده ) A(نقطه  )3-2(در شکل . شود تعدادي پروژه آبخیزداري اجرا می

جایی است که استفاده بیش از  ) C(است و نقطه ) XB(است که در سطح ) Y(وري یا ستانده بهره بیشینه) B(است، نقطه 
اجراي یک پروژه آبخیزداري موجب تغییرات . شده است) Y(ناپذیر روي ستانده  باعث اثر برگشت )XC(اندازه زمین 

این وضعیت ناظر بر . دارد نگه می) XB(کم در نقطه  سترا د که وضعیت فیزیکی حوزه شود؛ به طوري فیزیکی در حوزه می
بین نقاط ) وري بهره(و تفاوت میزان ستانده ) XC(همان تفاوت با و بدون پروژه است؛ یعنی جلوگیري از رفتن به نقطه 

  .  برده، همان تفاوت با و بدون پروژه است نام
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. دست ارتباط داد ت حوزه آبخیز را به تولید ماهی در پایینتوان رابطه بین تغییرات کیفیت آب در باالدس براي مثال، می

میزان عناصر . گذارد دست اثر می در پایین) Y(آبخیز روي تولید ماهی ) X(موجود در باالدست  ٣٣میزان عناصر غذایی
نقطه (ي آب از نظر عناصر غذایی فقیر باشد  چنانچه حوضچه. شود گیري می غذایی در وضعیت اولیه در حوضچه اندازه

XA( میزان تولید ماهی در سطح ،A با افزودن عناصر غذایی از باالدست . خواهد بود) تا نقطهXB( سطح تولید به ،B 
اگر بیش از این، میزان عناصر غذایی . کند تر، میزان تولید ماهی کاهش پیدا می با افزودن عناصر غذایی بیش. رسد می

تر از وضعیت اولیه یعنی وضعیتی  آید، یعنی سطح تولید به کمبرگشتی پیش میگاه وضعیت  آن) XCنقطه (افزایش یابد 
گذاري این اثرات، بهتر است وضعیت عناصر غذایی در  پس براي ارزش. رسد که حوضچه دچار فقر عناصر غذایی بود می

و بدون اجراي پروژه شود، منظور تغییرات آن در شرایط با  مادامی که مفهوم ستانده مطرح می. دو وضعیت مشخص شود
گذاري در  تفاوت رسوب گذاري نیز، منظور از کاهش رسوب. این تفاوت، همان منافع اجراي پروژه آبخیزداري است. است

گذاري در حوزه وجود دارد که با  نشدن پروژه، میزان مشخصی رسوبیعنی در شرایط اجرا. شرایط با و بدون پروژه است
کاهش . شود گذاري کاسته می که از سرعت رسوب شود و یا این گذاري جلوگیري می اجراي پروژه از بخشی از رسوب

که با هدف  يا گذارد که در واقع تفاوت ستانده در شرایط با و بدون پروژه وري یا ستانده اثر می گذاري روي بهره رسوب
  .)4-2(ل شود شک پروژه در نظر گرفته می گذاري اجرا شده است به عنوان ستانده کاهش رسوب

  ،صورت یک تابع تولیدآبخیز  به ي فنی بین عوامل وابسته و مستقل در یک سامانه مثالی از یک رابطه. 3-2شکل
)Smaithers et al. (1983
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A

B

C

XCXBXA

)X(آبخیز  میزان تغییرات فیزیکی حوزه

ستانده
)Y(
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.Gergensen, H.M., et al،در یک طرح آبخیزداري "بدون"و  "با"کاربرد مفهوم . 4-2شکل  (1987)

  
  

سازي وضعیت خاك در  براي مثال، یک پروژه تثبیت. شود تر می تعیین منافع با و بدون پروژه گاهی اوقات کمی پیچیده
ستانده ابتدا با یک  نشدن پروژه،شود که در شرایط اجرا دیده می )5-2(در شکل . ي آبخیز را در نظر بگیرید یک محدوده

توان با سرعت از این وضعیت جلوگیري کرد  طرفی با اجراي پروژه نیز نمی از. کند نرخ کاهنده و شیب تند کاهش پیدا می
پس از مدتی آثار پروژه بر ستانده آشکار . ادامه خواهد داشت) Hنقطه (و علیرغم اجراي پروژه، روند کاهنده تا مدتی 

بدین ترتیب . شود ت میوضعیت ستانده تثبی) B(کند و پس از نقطه کم بهبود پیدا میشود و وضعیت ستانده کم می
پس ممکن است در مرحله ابتدایی یک . شود به عنوان تفاوت منافع با و بدون پروژه در نظر گرفته می) GBCE(ناحیه 

تر از شرایط بدون  داري تا دستیابی به شرایط فزاینده، پایین پروژه، مقدار واقعی ستانده کاهش پیدا کند و به طور معنی
در واقع در این . شود تعیین می) FBCE(ناحیه  در برخی موارد، منافع این پروژه به طور اشتباه، .پروژ قرار خواهد گرفت

کم در وضعیت ثابت  تواند دست د؛ چون نمیکن ادامه پیدا می) AE(نقطه، در شرایط بدون پروژه، فقر خاك در طول مسیر 
این . چنان جزء منافع پروژه است هم) AHG(منهاي ناحیه) GFDE(پس ناحیه اضافی . باقی بماند) AD(یعنی مسیر 

نیز زیانی است که در اثر اجراي پروژه به حوزه وارد شده است که در مرحله ارزیابی پروژه با قراردادن ) AHG(ناحیه 
داراي  با و بدونپس، مفهوم . شود هاي پروژه، آثار منفی آن در ارزیابی پروژه منظور می ارزش پولی آن در ردیف هزینه

  ي بدون پروژه در شرایط آینده) وري بهره(کاهش ستانده 

زمان

  ستانده 
در هکتار یا (

)در زمان
ي با پروژه در شرایط آینده) وري بهره(کاهش ستانده 

  منافع پروژه 

آینده
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باید توجه شود که کاهش  به همین دلیل می. کند هایی است که در هر صورت جنبه فرضی و کیفی هم پیدا می دشواري
در چنین . شود هاي با عمق زیاد و حاصلخیز، به آسانی دیده نمی هاي داراي خاك حاصلخیزي خاك به ویژه براي ناحیه

تا ) AD(ي ممکن است تا یک زمان قابل قبول، در طول مسیر ور ، بهره)به ویژه براي کشورهاي در حال توسعه(مواردي 
  .ثابت در نظر گرفته شود) AE(افتادن در سطح قبل از 

  
  

.Gergensen, H.M., et al، مدیریت آبخیزداريطرح وري و زمان براي شرایط با و بدون  فرضی بین بهره رابطه. 5-2شکل (1987)

  

  هاي آبخیزداري گذاري آثار و پیامدهاي مالی پروژه هاي ارزش ش رو - 2-4

شود  هاي مختلفی استفاده می گذاري اثرها و پیامدهاي مالی در چارچوب هر کدام از رویکردهاي باال، از روش براي ارزش
توان به موارد زیر اشاره کرد روش مورد استفاده در رویکرد پژوهشی، روش هزینه جایگزین یا هزینه  که از آن جمله می

خالصه  )22-2(در جدول . گیرد وري مورد استفاده قرار می بهره تر در رویکرد ها بیش سایر روش. پیشگیري است
  . هاي آبخیزداري ارایه شده است گذاري اثرها و پیامدهاي مالی پروژه هاي ارزش روش

  
  

  ي بدون پروژه  شرایط آینده

زمان

در (ستانده 
هکتار یا در 

)زمان

ي با پروژه شرایط آینده

  منافع پروژه 

آینده

A

B
C

G

E

D
F

H

  زیان پروژه 
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  هاي آبخیزداري و منابع طبیعی گذاري اثرها و پیامدهاي مالی پروژه هاي ارزش خالصه روش. 22- 2جدول 
  ارزش زمین

  گذاري قیمت(
)هدونیک 

  ارزش
  هزینه 

سفر 

  گذاري ارزش
مشروط 

  کاهش 
خسارت

  هزینه 
جایگزین

  بودجه
بندي

  دست یا باالدست  نوع تغییرات در پایین
گذاري در حوزه آبخیز در شرایط با و بدون پروژه قابل ارزش  ردیف

  تولید محصوالت کشاورزي جدید 
تولید آبیا تغییر عملکرد محصوالت موجود ناشی از  1

دست هاي آبیاري در پایین الیروبی کانال 2
)دست ذخیره آب در سدهاي پایین(جلوگیري از خسارت مخزن  3

ها خسارت سیالب به تاسیسات و سکونتگاه 4
آبی تولید انرژي برق 5

تغییر در کیفیت آب کشاورزي 6
کیفیت آب شهري، روستایی و صنعتیتامین یا تغییر در  7

تفریح و گردشگري 8
بوم حفظ زیست 9

هاي فسیلی پرهیز از آلودگی هوا در اثر انتشار گاز حاصل از سوخت 10
جلوگیري از بیماري و  ایجاد سالمتی 11

خوان جلوگیري از خسارت آب 12

  

  بندي روش بودجه -2-4-1
تري شده  دست به آب بیش هاي آبخیزداري موجب افزایش دسترسی کشاورزان پایین در صورتی که آثار اجراي پروژه

هاي آب  در فرآیند برآورد ارزش یا فایده. بندي براي ارزیابی آثار مالی پروژه استفاده کرد توان از روش بودجهباشد، می
باید ارزش خالص تولیدات کشاورزي در شرایط آینده با و بدون اجراي پروژه در محدوده مورد نظر برآورد   می کشاورزي

ه عنوان آثار مالی پروژه در محاسبات ارزیابی اقتصادي در نظر گرفته تفاوت شرایط آینده با و بدون اجراي پروژه ب. شود
  . شود برداري استفاده می در این روش از اطالعات مالی واحدهاي بهره. شود می

  )تعویض(روش هزینه جایگزین  - 2-4-2
هاي آبیاري،  نالرساندن رسوبات به ظرفیت کا هاي آبخیزداري تثبیت خاك، جلوگیري از آسیب بخش دیگر اثرات پروژه

هاي آبیاري، آسیب به  گذاري در منابع آبی و سامانه این اثرات منفی شامل رسوب. هاست ها و موارد مشابه آن ها، پل جاده
گذاري چنین تغییراتی از چندین شیوه زیر  ارزش. است ، کاهش کیفیت آب و پیشامد سیالب)هاي آبی توربین(تجهیزات 
.شود هاي بازاري شناسایی و برآورد می رد یک اثر با به کار بردن قیمتشود که در هر مو برآورد می

  برده تعیین هزینه جایگزینی و مرمت تاسیسات نام

  تعیین هزینه اجرایی تثبیت خاك و کنترل فرسایش 

Reference: Gergensen, H.M., et al.(1987), "Guidelines for economic appraisal of watershed management projects", 
FAO conservation guide 16, Rome.
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  ها کارهاي بازدارنده براي دوري از این آسیب تعین هزینه راه

  ها هزینه تغییرات در ارزش یا قیمت داراییتعیین هزینه دوباره قرار دادن تسهیالت و 

روش کاهش خسارت - 2-4-3
گذاري اثرات فرسایش خاك کاربرد  این روش نیز براي ارزش. شود کردن نیز گفته می به این روش، خودداري از هزینه

شود،  ه وارد میشد هاي انجام گذاري هایی که به تاسیسات و سرمایهتوان از زیان ا کنترل فرسایش، مییعنی ب. دارد
  . شود به عنوان منفعت ناشی از اجراي پروژه است میزان زیانی که با اجراي پروژه از آن جلوگیري می. جلوگیري کرد

  گذاري آثار و پیامدهاي مالی غیرپولی ارزش - 2-4-4
اري برخی اثرات گذ گذاري اقتصادي کاالها و خدمات غیربازاري، همواره ارزش هاي فراوان در ارزش رفت بر خالف پیش

براي مثال چنانچه احداث یک بند اصالحی موجب خرابی منظره زمین باالدست . پذیر نیست هاي آبخیزداري امکان پروژه
به . گذاري آن زیبایی وجود ندارد یعنی واحد قابل قبولی براي ارزش. پذیر نیست انداز امکان کردن ارزش چشم شود، کمی

گذاري آن بسیار  تغییر در ماهیت زندگی اجتماعی دارد، اثرات فرهنگی دارد که ارزش اي که نیاز به طور مشابه پروژه
  :بازاري استفاده کردگذاري کاالها و خدمات غیر هاي زیر براي ارزش توان از روش در چنین مواردي می. مشکل است

  گذاري مشروط ارزش

  روش هزینه سفر
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  3فصل 

  
هاي  مقایسه منافع و هزینه

هاي آبخیزداري پروژه
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  هاي مالی و اقتصادي مفهوم تحلیل -3-1

جامعه دیدگاه تحلیل اقتصادي از . است 35مالی تحلیلو  34اقتصادي تحلیلهاي اقتصادي پروژه شامل دو وجه کلی  بررسی
در دستور کار حاضر . شدانجام خواهد کننده در پروژه  اشخاص حقیقی و یا حقوقی شرکت از نظرو تحلیل مالی

سه به طور کلی . شود هاي محاسباتی تحلیل مالی بسنده می شود اما تنها به شیوه چهارچوب تحلیل اقتصادي ارایه می
  :ادي و مالی وجود دارداختالف مهم بین تحلیل اقتص

در تحلیل مالی این تعدیالت . شوندهاي انتقالی منظور میصورت پرداخته بها  یارانهها و در تحلیل اقتصادي مالیات
  . ها هستنددرآمدها و  به ترتیب جزء هزینهها  هزینه وها  نیست و مالیاتضروري

استفاده ها یا تولیدات  براي محاسبه ارزش نهاده) بازاريیا قیمت(واقعی هاي  از قیمتل معموبه طور در تحلیل مالی 
هاي اجتماعی یا اقتصادي را بهتر  هاي بازاري تغییر داده شوند تا ارزش در تحلیل اقتصادي ممکن است قیمت. شود می

  . کنندمنعکس 
نظر آن  واحدي که از در ) شخصی(ولی بهره سرمایه . شود از درآمد ناخالص جدا نمیسرمایه  در تحلیل اقتصادي بهره

. نیستها  هزینه جزءگیرد تحلیل مالی صورت می
ارزیابی . تواند هم در شرایط قبل از اجراي پروژه و هم بعد از اجراي پروژه انجام شود پروژه می) مالی(ارزیابی اقتصادي 

که نوعی   37اما ارزیابی بعد از اجرا. شود مربوط به دوره آتی پروژه انجام می شده بینی بر پایه اطالعات پیش 36قبل از اجرا
بدین ترتیب ارزیابی قبل از اجرا . شود یابی از پروژه است، بر پایه اطالعات مربوط به دوره گذشته پروژه انجام می ارزش

ها و ضوابط محاسباتی  شاخص. دارد 39رویداد ز اجرا اشاره به شرایط پسو ارزیابی بعد ا 38اشاره به شرایط پیش رویداد
تنزیلی مورد استفاده در ارتباط با هر دو نوع ارزیابی یکسان است و تفاوت اساسی این دو نوع ارزیابی مربوط به نوع 

شود و ارزیابی بعد  شده انجام می بینی که ارزیابی قبل از اجرا بر پایه اطالعات پیش طوري به. اطالعات و وقایع پروژه است
به همین دلیل ارزیابی بعد از اجرا نوعی . شود از اجرا بر پایه اطالعات واقعی پروژه در یک دوره بررسی معین انجام می

یابی ابتدایی،  شود شامل ارزش اي که پروژه در آن پایش می ها بر حسب مرحله یابی پروژه ارزش. یابی از پروژه است ارزش
بیش  40یابی هاي ارزش گذرد، جنبه پس هر چه از طول مدت اجراي پروژه می. ، نهایی و بعد از اجرا است)کار میان(ر مستم

هایی در مقادیر به دست آمده از ارزیابی مالی  براي ارزیابی اقتصادي نیاز به انجام تعدیل. کند نُمود پیدا می 41از ارزیابی
  : شود پس دو چالش جدي وجود دارد در چهارچوب ارزیابی اقتصادي انجام میهاي آبخیزداري  چون ارزیابی پروژه. است

                                               
34 Economic Analysis
35 Financial Analysis
36 Project Appraisal
37 Project Evaluation
38 Ex-ante Analysis of Project
39 Ex-post Analysis of Project
40 Evaluation
41 Appraisal
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ها گذار از  گذاري آن هاي ناملموس و ارزش ها و منفعت هاي ناملموس؛ شناسایی هزینه ها و منفعت گذاري هزینه ارزش
در هاي اقتصادي و ارزش ها و تبدیل به قیمت ) ملموس و ناملموس(تحلیل مالی به تحلیل اقتصادي؛ تعدیل مقادیر مالی 

شود اقالم مورد  طور که دیده می همان. هاي مالی و اقتصادي ارایه شده است مراحل تبدیل قیمت )1- 3(شکل
. رود شده از بین می هاي انتقالی مطابق نمودار ارایه ابتدا آثار پرداخت. گذاري شامل اقالم ملموس و ناملموس است ارزش

هاي مالی به اقتصادي  هاي پروژه، مراحل تبدیل قیمت ها و ستانده تجاري و غیرتجاري نهاده پس از آن با توجه به ماهیت
در صورتی که محصول پروژه به عنوان جایگزین واردات باشد، بهاي جهانی محصول وارداتی به عنوان . شود انجام می

شوند  یت غیرتولیدي و تولیدي تقسیم میهاي پروژه در دو وضع براي اقالم غیرتجاري، نهاده. قیمت اقتصادي خواهد بود
با توجه به پیچیدگی محاسباتی براي به دست . شده در شکل ارزش اقتصادي آن به دست آید تا پس از طی مراحل ارایه

هاي آبخیزداري، شرح کامل آن در حوصله راهنماي حاضر نیست و نیاز  هاي پروژه ها و ستانده آوردن ارزش اقتصادي نهاده
  .  راهنماي تکمیلی دیگري استبه ارایه 
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ها ستاندهها و  نهادهگیري ارزش اقتصادي  اندازه .1- 3شکل

اقالم غیر تجاري

محصول طرح نهاده مورد استفاده در طرح

  تولیدي  غیر تولیدي

  نیروي کارزمین

:هزینه فرصت
  اجاره

  قیمت خرید
تخمین مستقیم

  اشتغال ناقص  اشتغال کامل

دستمزد 
  بازار

ارزش بازده نهایی 
  نیروي کار

تولید با 
ظرفیت 

کامل

تولید با 
  اضافی ظرفیت

قیمت بازاري 
  نهاده

هزینه نهایی 
  تولید نهاده

  جایگزین محصوالت دیگر در بازار

صرفه جویی در منابع مورد 
  استفاده در تولید محصوالت دیگر

  جدیدتامین کننده تقاضاي 

  )کندقیمت تغییر نمی( طرح کوچک

  قیمت بازار بدون طرح

  )کاهش قیمت(طرح بزرگ 

  یمت با طرحق+ قیمت بدون طرح
2  
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  اقتصادي هاي محاسبات شاخصو  42ها فراسنجه - 3-2
ي منتخب یا  ي آنها با یکدیگر و تشخیص گزینه ها و مقایسه براي تعیین و ساخت گزینهاصول اقتصاد مهندسی، راهنمایی 

  :کاررفته در این اصول عبارتند از هاي به ها یا  فراسنجه برخی شاخص. برتر از میان آنهاست

  43مفهوم نرخ تنزیل-
شود، از نرخی استفاده  کار برده میها و منافع پروژه در دوره بررسی به  در ضرایبی که براي برابرسازي زمانی هزینه

  44.شود شود و در اقتصاد مهندسی به طور معمول حداقل نرخ قابل قبول نامیده می شود که به آن نرخ تنزیل گفته می می

  پروژههاي  هزینه-
اري و نگهداري برد هاي بهره پروژه و هزینهگذاري اولیه براي اجراي  گذاري، شامل سرمایه هاي سرمایه به طور اصولی، هزینه

پروژه  ي براي اجراي پروژه به عنوان نهاده) شامل ورودي ریالی یا کمی(45جا، هر گونه ورودي در این. مربوطه است
  . آبخیزداري است

  پروژههاي  فایده-
منافع در مقایسه . هاي پروژه، همان اثرات و پیامدهاي مالی در شرایط آینده با و بدون اجراي پروژه است منظور از فایده

یعنی . گیرد آید، نادیده می شرایط پیش و پس از اجراي پروژه، تغییراتی را که در ستانده و بدون اجراي پروژه پیش می
هاي پروژه  سبب تغییرات در ستانده) به جز اثرات ناشی از عملیات اجرایی آبخیزداري(ممکن است، یک عامل دیگري 

شد آن تغییر در میزان ستانده به  شود؛ چنانچه پروژه آبخیزداري هم اجرا نمیشود و این نتیجه به حساب پروژه گذاشته 
ي اجراي پروژه در حوزه آبخیز پیش  در حالی که مقایسه آینده با و بدون پروژه، تنها اثراتی را که در نتیجه. آمد وجود می

  .گیرد آید، پایش و در محاسبات در نظر می می

  سازي نوع همسان-
ها و  به عبارت دیگر باید فایده. در تحلیل اقتصادي باید تعیین واحدي براي بیان ارزش مشترك باشدنخستین مرحله 

  .ها بر حسب یک واحد پولی بیان شوند، تا قابلیت مقایسه داشته باشند هزینه

  سازي زمانی همسان-
چون . مشخص شود) هر دو(مبلغ و زمان باید با  بینانه باشد، هر ارزش پولی می گذاري واقع هاي سرمایه که تصمیم براي آن

هاي مختلف به طور مستقیم با هم قابل مقایسه و یا با یکدیگر قابل ترکیب نیستند، بنابراین الزم  مبالغ پولی در زمان

                                               
42 Parameter
43 Discount Rate

.، اقتصاد مهندسی، انتشارات دانشگاه شیراز،  چاپ یازدهم)1387(غالمرضا  سلطانی، 44
45 Input
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هاي تنزیلی به کار  سازي زمانی، تکنیک براي همسان. است پیش از بررسی، ارقام مورد نظر را از نظر زمانی همسان ساخت
  . نرخ تنزیل در انتخاب پروژه اثر زیادي دارد. شود که بر این اساس، میبرده 

  و دوره بررسی یا تحلیل تطبیق دوره -
در زیربخش شده نظرگرفتهدوره تطبیق در. هاي مورد استفاده است ها اغلب برابر عمر فیزیکی نهاده پروژه 46وره تحلیلد

متناسب با دوره مورد انتظار جهت تحقق اثر عملیات ،اجراي پروژهبراي رسیدن به عملکرد مورد انتظار شرایط مرتع 
این دوره بر پایه میزان پیشرفت در . است در شرایط آینده با و بدون پروژه) اي بیولوژیک، مدیریتی و سازه(آبخیزداري 

به ترتیب 4تا  1هاي در سالکرد فرض توان  با توجه به شرایط پروژه، می ساسا بر این. شود هاي احداث تعیین می سال
نیز بر پایه ) کنترل رسوبات(در رابطه با سایر اثرات  .یابدمیتحقق درصد افزایش تولید علوفه مراتع  100و  90، 80، 70

  .شود عمل می 20تا  1هاي  شده در سال میزان رسوبات کنترل

  هاي آبخیزداري ها در پروژه ها و منفعت معیارهاي مقایسه هزینه-3-3

  :ها و هزینه پروژه است به شرح زیر است هایی که در رابطه با مقایسه منفعت و پرسش ها هدف
  هاست؟ تر از هزینه هاي اقتصادي بیش آیا منفعت

  چیست؟ ) دست مالکین کشاورزي پایین(هاي خصوصی  ها و بنگاه اثر احتمالی بودجه بر آژانس
آن قدر جذاب است که منابع و امکانات ) دست اورزي پایینمالکین کش(هاي خصوصی  آیا اجراي پروژه براي تمام بنگاه
  خود را در اختیار پروژه بگذارند؟

  آیا اجراي پروژه پایداري درآمدي را در محدوده اجراي پروژه افزایش خواهد داد؟
  هاي خارجی چیست؟ اثر پروژه بر موازنه پرداخت

  ها و معیارهاي ارزیابی اقتصادي شاخص -3-4

هاي زمانی  شیوه(هاي زمانی  هایی را که داراي اشکال مختلف جریان دهد تا اجراي پروژه رزیاب اجازه میروش تنزیلی به ا
. اند قبول یا رد کند دهی متفاوت و طول بهره) اند ها و درآمدها در طول عمر پروژه با هم دیگر متفاوت دستیابی به هزینه

ارزش ، 47گذاريرخ بازده داخلی سرمایههاي ارزیابی پروژه شامل نگذاري از روش هاي سرمایه ارزیابی مالی پروژه براي 
به منظور محاسبه ارزش    . شود استفاده می 49به هزینه) با و بدون پروژه(و نسبت منفعت 48گذاريکنونی خالص سرمایه

هزینه پروژه، سال و  به ترتیب منافع پروژه،  rو Ri ،Ci ،iدر این رابطه . استفاده خواهد شد) 1- 1(کنونی خالص از رابطه 
  : نرخ تنزیل است

                                               
46-Project Horizon
47 Internal Rate of Return, IRR
48 Net Present Worth, NPW
49Benefit-Cost Ratio
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+
= )1-1(رابطه 

اي است که پروژه برابر حداکثر نرخ بهرهارزش کنونی خالص پروژه معادل صفر و ی است که در آن خنرخ بازده داخلی، نر
هاي پروژه  شود و با عایديبرگشت داده گذاري  اگر قرار باشد که سرمایهبه عبارتی . به منابع مصرفی بپردازد دتوانمی
توان  از جهت دیگر می. است مانده در هر دوره پروژهبرابر با نرخ بازده سرمایه باقیگاه نرخ بازده داخلی  آنشود، سر بهسر

 تواند به دست آورد چند درصد است؟ به عبارت دیگر پولی که اي که این پروژه می این پرسش را مطرح کرد که نرخ بهره
براي . شود چه قدر سودآور است؟ این نرخ، سودآوري پروژه برابر نرخ بازدهی آن است گذاري می در این پروژه سرمایه

  ). 2-1(رابطه ؛گیرد برابر صفر قرار می) 1-1(محاسبه نرخ بازده داخلی رابطه 

0
)1(

-
∑ =

+
=

i
ii

r

CR
IRR )2-1(رابطه 

شود و برابر  شود، مقایسه می که بر پایه هزینه فرصت منابع مالی تعیین می 50حداقل نرخ قابل قبولنرخ بازدهی داخلی با 
هاي عملیات را  هتواند به منابع مصرفی بپردازد، اگر قرار باشد که سرمایه و هزین اي است که پروژه می حداکثر نرخ بهره

نرخ بازدهی سرمایه . دوره پروژه برابر است مانده در هر این نرخ با نرخ بازدهی سرمایه باقی. سر در آیدبهبرگشت داده و سر
کردن ارزش کنونی جریان هزینه و فایده به ها پیدا یک معیار دیگر تنزیلی ارزش پروژه. یک معیار مفید ارزش پروژه است
- ها است تا نسبت به فایده  کردن ارزش حال جریان فایده به ارزش حال جریان هزینه طور جداگانه و پس از آن تقسیم

هزینه یک معیار تنزیلی ارزش - شوند پس نسبت فایده هاي فایده و هزینه تنزیل می چون جریان. زینه به دست آیده
  . ها خواهد بود پروژه

  رابطه بین معیارهاي تنزیلی-1- 3-4
  :هاي محاسباتی تنزیلی وجود دارد بین شاخص )1-3(به طور معمول رابطه متقارنی به شرح جدول 

  

  )هاي پروژه معیارهاي اقتصاد مهندسی مقایسه هزینه و منفعت(هاي تنزیلی  بین شاخصرابطه . 1-3جدول 

  
  هاي تنزیلی شاخص

    )IRR(نرخ بازده داخلی     )NPW(ارزش کنونی خالص 
نسبت منفعت به هزینه 

)B/C(  

  اگر

  بزرگتر از صفر

  گاه آن

  بزرگتر یا مساوي با نرخ بهره
  )حداقل نرخ قابل قبول(

  و

  یک تر از بزرگ

  تر از صفر کوچک
  تر از نرخ بهره  کوچک

  )حداقل نرخ قابل قبول(
  تر از یک کوچک

  برابر با صفر
  برابر با نرخ بهره 

  )حداقل نرخ قابل قبول(
  برابر با یک

                                               
50 Minimum Attractive Rate of Return
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  تبیین اهمیت استفاده از تحلیل اقتصادي در مراحل طراحی پروژه-3-5

کاربرد فناوري، اندازه پروژه، زمان اجراي پروژه و : شود هاي آبخیزداري چندین متغیر را شامل می در عمل، طراحی پروژه
  . هاي پروژه داراي وجوه فیزیکی، اقتصادي و اجتماعی است افزون بر آن گزینه. هاي پروژه ترکیب ستانده

  
  اري و منابع طبیعیهاي آبخیزد هاي موثر بر طراحی پروژه شاخص.  2-3جدول 

  شرح شاخص  شاخص  ردیف

  اندازه پروژه  1

براي مثال در گزینش اندازه بهینه از یک برنامه کنترل . اندازه یکی از عوامل مهم در مرحله طراحی پروژه است
اي ممکن است ترکیبی از  هر گزینه. هاي فیزیکی مختلف را آزمون کنند باید گزینه گران می فرسایش، تحلیل

تري اجرا شود و  براي مثال یک گزینه ممکن است در محدوده کوچک. هاي مربوطه را ارایه کند ها و ستانده نهاده
با کمک تحلیل . تر اجرا شود تر و با منافع کم تواند در محدوده وسیع منافع بیش تري ایجاد کند و گزینه دیگري می

  .کنونی خالص آن بیشینه باشد اي را پیدا کرد که ارزش توان اندازه هزینه می - منفعت

  زمان  2

دهند  ها رخ می شوند و چه موقع هزینه ها دریافت می در تنزیل کردن، عامل زمان از این بابت که چه موقع منفعت
براي . کند کند نتایج اشتباهی ارایه می ها را در طول زمان تنزیل نمی ها و هزینه اي که منفعت پروژه. اهمیت دارند

باشند، زمان هزینه ساخت ) دالر 250مثال (ه دو پروژه الف و ب داراي سطح یکسانی از منافع خالص چ مثال چنان
به این خاطر که . شود و توسعه پروژه و منافع و هزینه پروژه، براي پروژه ب همیشه بر پروژه الف ترجیح داده می

بع مورد استفاده در پروژه الف و ب هر چند که منا. ارزش کنونی خالص خالص پروژه ب بیش از پروژه الف است
  .کند ترین ارزش کنونی خالص را ایجاد می اي هستند که بزرگ گران در پی گزینش پروژه اما تحلیل ،یکسان است
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  هاي آبخیزداري خالصه فرایند ارزیابی اقتصادي پروژه: 1پیوست 
این . هاي آبخیزداري ارایه شده است هاي الزم براي ارایه ارزیابی اقتصادي پروژه فرم )8-3(تا )3-3(هاي در جدول

  .ها براي یک پروژه کلی و یا حتی یک پروژه آبخیزداري قابل کاربرد است جدول
  

  يزداریپروژه آبخ ياجرا يو نگهدار يبردار و بهره یاتیعمل نهیهز. 3-3جدول 
............................:پروژهعنوان 

  برداري  هزینه بهره
و نگهداري )بها بر پایه فهرست(گذاري  هزینه سرمایه

شرح هزینه   نوع
عملیات  ردیف

  سال ششم
به بعد 

  سال 
پنجم

  سال
چهارم 

  سال 
سوم

  سال
دوم 

  سال 
اول

اي سازه

1
2
3
4
5
6
7
8

زیستی

1
2
3
4
5
6
7
8

آموزشی و مدیریتی

1
2
3
4
5
6
7
8
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  يزداریپروژه آبخ ياز اجرا یناش) ملموس و ناملموس(یکیزیف يامدهایآثار و پ. 4-3جدول 
  ..............................:پروژهعنوان 

  مقدار تفاوت
با و بدون پروژه

  مقادیر قابل سنجش
در شعاع عملیات پروژه

واحد اثر یا پیامد فیزیکی ردیف
  شرایط
با پروژه

  شرایط
بدون پروژه

تن فرسایش 1
تن گذاري رسوب 2
متر آب زیرزمینی) سطح(ارتفاع  3

مترمکعب حجم آب زیرزمینی 4
متر مکعب در ثانیه سیالب 5

هکتار هاي جنگلی مساحت زمین 6
هکتار هاي زراعی مساحت زمین 7  
هکتار ها مساحت باغ 8
هکتار مساحت مراتع 9

متر مکعب آب در دسترس براي آبیاري 10

- کیفیت آب سطحی یا زیرزمینی 11

- وضعیت سطح تاج پوشش گیاهی 12

- هاي مطللوب هاي مرتعی و جنگلی به گونه گرایش تدریجی گونه 13

- رطوبت سطحی خاك 14

- وضعیت خرد اقلیم 15

- حیات وحش وضعیت زیستگاه 16

- وضعیت ذخیره ژنتیکی 17

- وضعیت تنوع زیستی 18

- )زاد زاد به شاخه از دانه(وضعیت سیستم پرورش جنگل  19

- توده جنگلی وضعیت زیست 20

- میزان شوري و اسیدیته خاك 21

- فرایند استفاده بهینه از خاك 22

- نسبت به آب پذیري خاك تغییر در نفوذ 23

- هاي جنگلی و مرتعی تغییر در تعداد گونه 24

- هاي جنگلی و مرتعی تغییر در ترکیب گونه 25

- سایر موارد 26

- سایر موارد 27
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  يزداریپروژه آبخ ياز اجرا یناش) ملموس و ناملموس(پیامدهاي مالی آثار و. 5-3جدول 
  ..............................:پروژهعنوان 

تفاوت با و بدون پروژه   مقادیر قابل سنجش در
شعاع عملیات پروژه

واحد اثر یا پیامد مالی   ارزش پولیردیف
  هاي یر پایه قیمت
)ریال(بازار داخلی 

  مقدار تفاوت
با و بدون پروژه

  شرایط
با پروژه

  شرایط
بدون پروژه

- تن زراعی

  محصوالتتولید 
کشاورزي جدید  1

- تن باغی
- تن دامی
- تن چوب
- تن آبزیان
- تن علوفه مرتعی
- تن چوب درختان جنگلی

تن   هاي مرتعی سایر فرآورده
)به جز علوفه(

تن   هاي جنگلی سایر فرآورده
)به جز چوب(

کیلوگرم در هکتار زراعی

  عملکرد تولید محصوالت
کشاورزي و جنگلی موجود  2

کیلوگرم در هکتار باغی
کیلوگرم در هکتار دامی
کیلوگرم در هکتار چوب
کیلوگرم در هکتار آبزیان
کیلوگرم در هکتار علوفه مرتعی
کیلوگرم در هکتار هاي جنگلی فراورده

تن   هاي مرتعی سایر فرآورده
)به جز علوفه(

تن   هاي جنگلی سایر فرآورده
)به جز چوب(

روز- نفر دست هاي آبیاري در پایین الیروبی کانال 3
مترمکعب دست ذخیره آب در سدهاي پایین 4

- ها خسارت سیالب به تاسیسات و سکونتگاه 5
کیلو وات آبی برقتولید انرژي  6

ریال تغییر در درآمد خانوارهاي ساکن حوضه 7
- اندازهاي طبیعی تغییر در چشم 8

-
  هاي اجتماعی تغییر در شاخص

...)مهاجرت، بیکاري، امید به زندگی و ( 9
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  يزداریپروژه آبخ ياز اجرا یناش) ملموس و ناملموس(پیامدهاي مالی آثار و. 5- 3جدول ادامه 
  ....:پروژهعنوان 

تفاوت با و بدون پروژه   مقادیر قابل سنجش در
شعاع عملیات پروژه

واحد اثر یا پیامد مالی   ارزش پولیردیف
  هاي یر پایه قیمت
)ریال(بازار داخلی 

  مقدار تفاوت
با و بدون پروژه

  شرایط
با پروژه

  شرایط
بدون پروژه

ریال تفریح و گردشگري 10
- بوم زیست حفظ 11

-
  پرهیز از آلودگی هوا در اثر انتشار  گاز 

12  هاي فسیلیحاصل از سوخت

- جلوگیري از بیماري و ایجاد سالمتی 13
- خوان جلوگیري از خسارت آب 14

-
  هاي توسعه انسانی تغییر در شاخص

...)سواد، درآمد، سالمت و ( 15

- :سایر موارد 16
- :سایر موارد 17

  
  
  

  يزدارخیپروژه آب ياجرا ینگینقد جهینت. 6-3جدول 
  ..........................:پروژهعنوان 

  خالص جریان
وجوه نقدي

  ارزش پولی منافع
  با و بدون پروژه یر پایه  
)ریال(هاي مالی  قیمت 

جمع هزینه   برداري هاي بهره هزینه
)ریال(و نگهداري پروژه  

  اي  هاي سرمایه هزینه
)عملیاتی( سال ردیف

0 1

1 2

5 -2 3

10-6 4

15-11 5

20-16 6
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  يزدارخیپروژه آب یمحاسبات يها شاخص جهینت. 7-3جدول 
  ..........................:پروژهعنوان

  نرخ بازده 
)درصد(داخلی 

  نسبت منفعت
به هزینه 

  کنونی خالصارزش 
)ریال(

  ارزش کنونی 
)ریال(ها  منفعت

  ارزش کنونی
)ریال(ها  هزینه 

  نرخ تنزیل 
)درصد( ردیف

5 1

10 2

15 3

20 4

25 5

:سایر 6
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  هاي آبخیزداري؛ مطالعه موردي، حوزه آبخیز نورآباد ممسنی ارزیابی اقتصادي پروژه: 2پیوست 

  موقعیت جغرافیایی محدوده پروژه- 1
. واقع شده استممسنی شهرستان فارس و بخش مرکزي محدوده مورد مطالعه از لحاظ تقسیمات کشوري در استان 

  دقیقه و20درجه و  51ثانیه تا  25دقیقه و  11درجه و 51از لحاظ جغرافیایی این منطقه در محدوده جغرافیایی 
ثانیه عرض شمالی واقع شده 46دقیقه و 59درجه و  29ثانیه تا 28دقیقه و  53درجه و  29ثانیه طول شرقی و  50

پر و منصور آباد و  از شمال به روستاي بابا خیر، از شمال شرق به کوه درا، از جنوب به آبادي فصلی پشت هزحواین  .است
این حوزه  هاي صورت گرفتهطبق بررسی. شود روستاي چم اسپید و از شرق به شاخه راست رودخانه شهکستان ختم می

این حوضه . کیلومتري جنوب غربی شهر ممسنی از سمت جاده بابامنیر قرار دارد 45کیلومتري شیراز و  190در فاصله 
.جزء حوزه آبخیز سد رییسعلی دلواري است

  عملیات آبخیزداري  -2
  :وده استشدن مشکالت منطقه به شرح زیر ب کارهاي کارشناسی براي برطرف راه
  مدیریت مراتع براي اجراي پروژه تعدیل دام-
  هاي مکانیکی احداث سازه-
با هدف اصلی اصالح شیب آبراهه و ... ) سنگی  بندهاي سنگی و مالتی و توري- خشکه چین(هاي مکانیکی  سازه-

ترکردن مسیر  ها، عمیق ترشدن خندق شود و البته جلوگیري از عمیق شده به پشت آن احداث می ترسیب مواد حمل
عرض، تاخیر در جریان آب و نفوذ  رفت فرسایش باالرونده در بسترهاي کم راهه براي عبور آب، جلوگیري از پیش آب

  . ها به شمار آورد توان از اهداف ثانوي احداث این گونه سازه تر در خاك را می بیش
  اصالح و احیاي مراتع -
هاي فلسی با مدیریت صحیح و اجراي مراحل اصالحی  راه احداث چالهکاري به هم کاري و کپه قرق، بذرکاري، نهال-

  براي بهبود مراتع 
  جلوگیري از تخریب عرصه منابع ملی -
  تعیین مرز و جداکردن منابع ملی از مستثنیات شخصی توسط منابع طبیعی شهرستان نورآباد ممسنی-
  تصرف اراضی منابع ملیبرداران براي جلوگیري از  ها و آموزش بهره افزایش آگاهی-
  ها پذیر با سایر زمین هاي وابسته به اشخاص در مناطق حساس فرسایش کردن مستثنیات و زمین جایگزین-
  برداران با هدف ایجاد اشتغال و تشویق افراد نسبت به حفاظت از عرصه منابع ملی ها به بهره واگذارکردن حفاظت از عرصه-

  نهاي پروژه و ارزش مالی آ نهاده -3
هاي  در سالرا به تفکیک پروژه در یآبخیزداري حوزه نورآباد ممسنهاي مورد نیاز پروژه  مقدار نهاده )8- 3(جدول 

 هاي اجرایی در هر کدام از عملیات آموزشی، زیستی و ها شامل پروژه شود نهاده طور که دیده می همان. دهد نشان می اجرا
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. دهد هاي را که بر پایه فهرست بها محاسبه شده است نشان می مالی نهادهارزش ) 9-3(جدول .اي است ی و سازهمدیریت
 2/3950331و  6/5887410، 291608اي به ترتیب برابر  مجموع کل هزینه عملیات آموزشی، زیستی و مدیریتی و سازه

هاي  از کل هزینهدرصد  158شود، سهم هزینه عملیات زیستی و مدیریتی برابر  طور که دیده می همان. هزار ریال است
  .پروژه است

  هاي اجرا در سال یآبخیزداري حوزه نورآباد ممسنهاي پروژه  حجم نهادهبرآورد .8-3جدول 

  حجم 
کل

سال اجرا
  واحد
حجم عنوان پروژه عملیات ردیف

  سال
هفتم

  سال
ششم

  سال
پنجم

  سال
چهارم

  سال
سوم

  سال
دوم

  سال
اول

2806.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1400.0 0.0 1406.0 نفر روز آموزش

آموزشی

1

17536.0 0.0 0.0 0.0 4384.0 4384.0 4384.0 4384.0 جلد   تهیه بروشور، 
نشریات و تصاویر 2

4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 جلسه برگزاري جلسات آبخیزداري 3

20346.0 0.0 0.0 0.0 4384.0 5786.0 4384.0 5792.0 - جمع 4

4516.0 0.0 0.0 1352.0 1023.0 924.0 651.0 566.0 هکتار کاري کپه

  زیستی 
و مدیریتی

1

629.0 0.0 629.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 هکتار کاري نهال 2

897.0 818.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79.0 0.0 هکتار سازي جنگل غنی 3

2833.4 223.0 1306.8 0.0 0.0 338.5 619.1 346.0 هکتار حفاظت و قرق 4

4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 عدد اصالح چشمه 5

8879.4 1041.0 1935.8 1352.0 1023.0 1262.5 1351.1 914.0 - جمع 6

4635.8 0.0 0.0 0.0 0.0 665.2 1948.4 2022.3 مترمکعب بندهاي سنگی و مالتی

اي سازه

1

1149.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1149.8 مترمکعب سنگیبندهاي توري 2

360.3 0.0 0.0 0.0 0.0  360.3 0.0 0.0 مترمکعب بندهاي خشکه چین 3

6146 0.0  0.0  0.0  0.0  5/1025  4/1948  1/3172  - جمع 4
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هاي اجرا در سال یهاي آبخیزداري حوزه نورآباد ممسن برآورد هزینه کل پروژه. 9-3جدول 

  سهم ازکل 
)درصد(هزینه

  هزینه کل
)هزار ریال(

)هزار ریال(هزینه 
واحد عنوان پروژه عملیات ردیف

مهفتسال ششمسال پنجمسال چهارمسال سومسال دومسال اولسال

1.0 101016.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50400.0 0.0 50616.0 نفر روز آموزش

آموزشی

1

1.6 166592.0 0.0 0.0 0.0 41648.0 41648.0 41648.0 41648.0 جلد بروشور، نشریات و تصاویرتهیه  2

0.2 24000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12000.0 0.0 12000.0 جلسه جلسات آبخیزداريبرگزاري 3

2.9 291608.0 0.0 0.0 0.0 41648.0 104048.0 41648.0 104264.0 - جمع 4

10.3 1042324.2 0.0 0.0 312051.0 236115.5 213265.6 150255.3 130636.7 هکتار کاري  کپه

زیستی 
ومدیریتی

1

39.8 4036413.1 0.0 4036413.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 هکتار کاري نهال 2

1.9 191670.3 174789.6 0.0 0.0 0.0 0.0 16880.7 0.0 هکتار سازي جنگل غنی 3

5.3 537003.0 123923.8 123923.8 82615.9 82615.9 41307.9 41307.9 41307.9 هکتار حفاظت و قرق 4

0.8 80000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40000.0 40000.0 عدد اصالح چشمه 5

58.1 5887410.6 298713.4 4160336.9 394666.8 318731.4 254573.5 248443.9 211944.7 - جمع 6

18.9 1910521.2 0.0 0.0 0.0 0.0 272492.3 847471.6 790557.3 مترمکعب بندهاي سنگی و مالتی

اي سازه

1

19.3 1949919.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1949919.4 مترمکعب سنگی بندهاي توري 2

0.9 89890.6 0.0 0.0 0.0 0.0 89890.6 0.0 0.0 مترمکعب چین بندهاي خشکه 3

39.0 3950331.2 0.0 0.0 0.0 0.0 362382.9 847471.6 2740476.7 - جمع 4

100.0 10129349.8 298713.4 4160336.9 394666.8 360379.4 721004.5 1137563.5 3056685.4   جمع
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  4فصل 
  

هاي پروژه ستانده
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شود، از دیدگاه دانش  اي اجرا می اجراي عملیات آبخیزداري در قالب سه گروه زیستی، مدیریتی و سازهاز آنجا که 
  :گذارند به شرح زیر محاسبه و بررسی شده است آبخیزداري اثرهایی که این سه گروه بر جا می

  عملیات زیستی-
منطقه در ) CN(شماره منحنی  مثل تولید علوفه مراتع و کاهش ضریب هرزآب و یبر فاکتورهایعملیات زیستی اثرات 

و  اهش دبی سیالب، کافزایش تولید علوفهسه عامل  برعملیات زیستی . بررسی شده است هاي نورآباد ممسنی ضهزیرحو
  . گذارد اثر می آب اهش حجم روانک

  اي سازهعملیات -
ها در اجراي این پروژه.اصالحی استشامل بندهاي  نورآباد ممسنیه آبریز زشده در حوانجاماي  سازهعملیات 

تبدیل شیب آبراهه به شیب از جمله تثبیت پروفیل طولی آبراهه و .گذاردجا میه ه آبخیز بزمدت اثراتی را در حوکوتاه
و اعث افزایش زمان تمرکزتبدیل شیب آبراهه به شیب حد ب. استترین اثر اجراي بندهاي کوتاه حد که در واقع مهم
  .کنترل رسوب استشود  که با اجراي بندهاي کوتاه تامین میهایی  هدفازدیگر. شود میکاهش دبی سیالبی

  اي عملیات زیستی و سازه-
. شدن به کمیت نیست هاي آبخیزداري قابل محاسبه و تبدیل گونه که گفته شد بسیاري از اثرات اجراي پروژه همان

اي هم  طور قطع عملیات سازههایی که فقط عملیات زیستی در نظر گرفته شده است، به  شایان ذکر است که در حالت
اي و زیستی به طور توام نیز بر میزان فرسایش و  هاي سازه پروژهبدین ترتیب اثرهاي اجراي . ثیر نبوده و برعکستا بی

  :به طور خالصه اثرها و پیامدهاي فیزیکی اجراي پروژه شامل موارد زیر است. رسوب محاسبه شده است

  ناشی از عملیات زیستی کاهش دبی سیالب

ناشی از عملیات زیستی آب کاهش حجم روان

اي  سازهناشی از عملیات  آب کاهش حجم روان

اي دهی ناشی از تاثیر توام عملیات زیستی و سازه کاهش رسوب

  ناشی از عملیات زیستی کاهش دبی سیالب-4-1

الزمه برآورد میزان کاهش دبی . شود باعث کاهش دبی سیالب میزیستی اجراي عملیات اشاره شد،تر  پیشگونه که همان
این مطالعات روش برتر برآورد دبی سیالبی پایه  بر. است)رولوژيهید(شناختی  آبمطالعات نتایج سیالب استفاده از 

با استفاده ازوآید  به دست میبهبودي کم  زیستی دستاجراي عملیات که پس ازبنابراین با فرض این. استSCSروش 
میزان .استسیالب برآورد شده بیشینه پس از آن دبی وشده محاسبه آن  میزان کاهششماره منحنی،  جدول تعیین
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ه شده یارا) 3-4(تا ) 1-4(هاي  در جدولآن درصد کاهش زیستی و از اجراي عملیات پس  وپیش سیالب بیشینه دبی 
  . درصداست 5/26نورآباد ممسنی حدود ه زساله در حو 25آمده میزان کاهش دبی دسته نتایج بپایه  بر.است

  4Bپارسل  ینورآباد ممسن زیدر حوزه آبرزیستی از اجراي عملیات ش یپ  SCSدبی حداکثرسیالب به روش . 1- 4جدول

)sec3m/(حد اکثر سیالب با دوره برگشت مختلف  مساحت شماره شیب زمان تمرکز شماره

100 50 25 10 5 2 2km  منحنی % hr حوزهزیر

3.18 2.67 2.17 1.54 1.07 0.46 0.98 82.80 7.72 0.92 1

10.43 8.76 7.14 5.08 3.56 1.53 4.13 82.70 4.85 2.28 2

9.21 7.74 6.31 4.49 3.15 1.36 3.57 82.60 4.89 2.21 3

9.06 7.62 6.22 4.44 3.12 1.36 3.52 82.80 4.42 2.32 4

10.33 8.69 7.11 5.08 3.58 1.57 3.64 83.00 5.91 1.87 5

3.61 3.04 2.49 1.78 1.25 0.55 1.25 83.00 4.51 1.77 6

9.61 8.07 6.57 4.66 3.26 1.39 4.32 82.20 3.65 3.00 7

3.29 2.65 2.04 1.31 0.80 0.22 2.64 74.20 2.42 3.71 8

9.95 8.16 6.46 4.34 2.83 0.97 8.53 77.70 2.48 5.58 9

5.91 4.82 3.78 2.50 1.61 0.51 5.19 76.60 2.46 5.31 9 -1

5.55 4.61 3.71 2.58 1.75 0.69 3.14 80.20 2.74 3.73 9 -2

25.59 21.38 17.32 12.16 8.39 3.42 16.81 81.40 3.18 5.06 10

10.50 8.84 7.22 5.16 3.63 1.58 5.72 83.00 2.29 4.28 10-1

16.86 14.00 11.25 7.79 5.29 2.05 10.88 80.60 3.84 4.45 10-2

2.77 2.27 1.80 1.21 0.80 0.28 1.31 77.90 3.99 1.85 11

21.73 17.87 14.19 9.61 6.33 2.23 14.48 78.10 3.70 4.06 12

7.41 6.21 5.06 3.59 2.50 1.06 3.64 82.20 3.56 3.44 12-1

11.16 9.11 7.15 4.74 3.05 0.98 7.27 76.40 4.41 3.41 12-2

6.56 5.37 4.24 2.85 1.86 0.63 3.28 77.30 7.24 2.17 12-3

13.09 10.70 8.42 5.61 3.63 1.19 8.21 76.80 5.90 3.27 13

3.28 2.66 2.07 1.36 0.86 0.26 1.66 75.70 4.86 1.53 14

5.05 4.09 3.17 2.06 1.29 0.38 3.44 75.50 2.25 2.96 15

4.65 3.77 2.95 1.94 1.24 0.38 2.57 76.30 3.36 2.08 16

6.95 5.60 4.33 2.80 1.74 0.49 19.62 75.50 0.98 16.76 مرکزي

52.52 43.35 34.55 23.55 15.67 5.76 100.67 78.70 0.98 15.24 کل حوزه
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  4Bپارسل  ینورآباد ممسن زیدرحوزه آبرزیستی از اجراي عملیات پس SCSسیالب به روش دبی حداکثر. 2- 4جدول

)sec3m/(حد اکثر سیالب با دوره برگشت مختلف  مساحت شماره شیب زمان تمرکز شماره

100 50 25 10 5 2 2km منحنی % hr حوزهزیر

2.65 2.19 1.75 1.20 0.81 0.31 0.98 79.80 7.72 1.02 1

8.53 7.07 5.60 3.89 2.62 1.00 4.13 79.70 4.85 2.52 2

7.55 6.26 5.01 3.45 2.33 0.88 3.57 79.60 4.89 2.43 3

7.42 6.15 4.94 3.41 2.86 0.89 3.52 79.80 4.42 2.56 4

8.51 7.07 5.68 3.93 2.67 1.04 3.64 80.00 5.91 2.06 5

2.98 2.48 1.99 1.38 0.93 0.36 1.25 80.00 4.51 1.95 6

7.81 6.46 5.17 3.55 2.38 0.89 4.32 79.20 3.65 3.30 7

2.59 2.04 1.53 0.93 0.53 0.10 2.64 71.20 2.42 4.03 8

7.82 6.30 4.84 3.14 1.94 0.54 8.53 74.70 2.48 6.09 9

4.63 3.71 2.84 1.8 1.09 0.27 5.19 73.60 2.46 5.79 9 -1

4.45 3.65 2.88 1.92 1.25 0.42 3.14 77.20 2.74 4.09 9 -2

20.33 16.73 13.30 9.01 5.95 2.10 16.81 78.40 3.18 5.56 10

8.41 6.98 5.60 3.87 2.62 0.99 5.72 80.00 2.29 4.72 10-1

13.43 10.98 8.65 5.77 3.73 1.23 10.88 77.60 3.84 4.95 10-2

2.26 1.82 1.41 0.91 0.57 0.16 1.31 74.90 3.99 2.02 11

17.30 14.00 10.87 7.06 4.41 1.28 14.48 75.10 3.70 4.44 12

5.98 4.94 3.95 2.71 1.81 0.67 3.64 79.20 3.56 3.78 12-1

8.90 7.13 5.48 3.43 2.11 0.54 7.27 73.40 4.41 3.71 12-2

5.32 4.28 3.31 2.13 1.32 0.37 3.28 74.30 7.24 2.37 12-3

10.46 8.40 6.47 4.12 2.52 0.67 8.21 73.80 5.90 3.56 13

2.66 2.12 1.61 1.01 0.60 0.14 1.66 72.70 4.86 1.66 14

4.01 3.18 2.41 1.49 0.87 0.19 3.44 72.50 2.25 3.22 15

3.7 2.99 2.28 1.43 0.86 0.21 2.57 73.30 3.36 2.27 16

5.0 3.94 2.71 1.82 1.05 0.22 19.62 72.50 0.98 18.26 مرکزي

39.6 32.1 25.4 16.4 10.4 3.2 100.67 75.70 0.98 16.68 کل حوزه
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)sec3m/(مختلف  درصد تغییرات حد اکثر سیالب با دوره برگشت .3- 4جدول

دوره برگشت شماره

100 50 25 10 5 2 حوزهزیر

16.7 18.0 19.4 22.1 24.3 32.6 1

18.2 19.3 21.6 23.4 26.4 34.6 2

18.0 19.1 20.6 23.2 26.0 35.3 3

18.1 19.3 20.6 23.2 8.3 34.6 4

17.6 18.6 20.1 22.6 25.4 33.8 5

17.5 18.4 20.1 22.5 25.6 34.5 6

18.7 20.0 21.3 23.8 27.0 36.0 7

21.3 23.0 25.0 29.0 33.8 54.5 8

21.4 22.8 25.1 27.6 31.4 44.3 9

21.7 23.0 24.9 28.0 32.3 47.1 9 -1

19.8 20.8 22.4 25.6 28.6 39.1 9 -2

20.6 21.7 23.2 25.9 29.1 38.6 10

19.9 21.0 22.4 25.0 27.8 37.3 10-1

20.3 21.6 23.1 25.9 29.5 40.0 10-2

18.4 19.8 21.7 24.8 28.8 42.9 11

20.4 21.7 23.4 26.5 30.3 42.6 12

19.3 20.5 21.9 24.5 27.6 36.8 12-1

20.3 21.7 23.4 27.6 30.8 44.9 12-2

18.9 20.3 21.9 25.3 29.0 41.3 12-3

20.1 21.5 23.2 26.6 30.6 43.7 13

18.9 20.3 22.2 25.7 30.2 46.2 14

20.6 22.2 24.0 27.7 32.6 50.0 15

19.6 20.7 22.7 26.3 30.6 44.7 16

28.1 29.6 37.4 35.0 39.7 55.1   مرکزي

24.6 25.9 26.5 30.5 33.8 45.1   کل حوزه
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  ناشی از عملیات زیستی آب کاهش حجم روان-4-2
  :ه شده استیآب به شرح زیر ارا حاضر مدل ریاضی تخمین روانشناختی  آبدر مطالعه 

1072.1-15.0106.5105.2 -5-4 CNAPc ann +´++´+=  

99.02 =R  
13=N  

  :که در آن
CN: شماره منحنی

Pann: متر میلی(بارندگی ساالنه(  
A :کیلومتر مربع(مساحت(  

S:  شیب حوزه)m/m(

C:  ضریب هرزآب  
N: ها هتعداد مشاهد  

از انجام عملیات پیش و پس آب  اقدام به برآورد حجم روان منحنی شمارهتغییرات به کارگیري  ورابطه با استفاده از این 
اي از تاثیرات فقط پارهباال ات بالزم به ذکر است محاس.ه شده استیارا) 4-4(که نتایج آن در جدولشده استزیستی 

  .چرا که میزان تاثیر پوشش گیاهی بر عملکرد سیستم فراتر از محاسبات انجام شده است. استپوشش گیاهی 
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4Bپارسل  یممسننورآباد زیدر حوزه آبرزیستی میزان حجم آب قابل کنترل توسط عملیات . 4- 4جدول

میزان کاهش   آورد ساالنه
)3m( آورد ساالنه cضریب cضریب CN CN شیب حوزه Pann مساحت  ارتفاع

  آوردحوزهزیر
  میلیون(

)مترمکعب 

2*  
  میلیون (

)مترمکعب

1*  
  میلیون(

)مترمکعب 
2* 1* 2* 1* درصد mm متر   کیلومتر

مربع

23.7 117.7 141.4 0.22 0.27 79.8 82.8 34.3 536.4 1022.0 0.98 1

102.1 512.2 614.2 0.23 0.27 79.7 82.7 44.9 549.2 1138.0 4.13 2

89.4 448.9 538.3 0.23 0.27 79.6 82.6 37.7 556.2 1184.0 3.57 3

88.9 455.0 543.9 0.23 0.28 79.8 82.8 43.6 561.3 1215.0 3.52 4

92.4 480.9 573.4 0.23 0.28 80.0 83.0 48.2 564.4 1213.0 3.64 5

31.8 165.2 197.0 0.23 0.28 80.0 83.0 32.7 564.8 1207.0 1.25 6

110.2 545.6 655.8 0.22 0.27 79.2 82.2 24.5 566.9 1253.0 4.32 7

67.0 151.7 218.7 0.10 0.15 71.2 74.2 18.1 563.9 1191.0 2.64 8

216.4 744.2 960.6 0.15 0.20 74.7 77.7 19.3 563.8 1236.0 8.53 9

131.5 402.8 534.3 0.14 0.18 73.6 76.6 19.6 563.0 1235.0 5.19 9 -1

79.9 341.2 421.1 0.19 0.24 77.2 80.2 20.0 565.2 1244.0 3.14 9 -2

446.3 2154.6 2600.9 0.22 0.26 78.4 81.4 27.8 590.0 1219.0 16.81 10

148.8 785.9 934.8 0.24 0.28 80.0 83.0 24.7 578.1 1178.0 5.72 10-1

292.2 1341.9 1634.1 0.21 0.25 77.6 80.6 29.3 596.9 1244.0 10.88 10-2

33.3 116.6 149.9 0.16 0.20 74.9 77.9 18.7 564.8 1122.0 1.31 11

389.4 1466.8 1856.2 0.17 0.21 75.1 78.1 33.0 597.6 1250.0 14.48 12

96.5 489.3 585.7 0.23 0.27 79.2 82.2 31.0 588.9 1202.0 3.64 12-1

197.6 637.3 834.9 0.15 0.19 73.4 76.4 34.1 603.9 1283.0 7.27 12-2

88.0 306.4 394.4 0.16 0.20 74.3 77.3 33.6 596.5 1246.0 3.28 12-3

220.1 730.0 950.2 0.15 0.19 73.8 76.8 34.2 595.9 1253.0 8.21 13

42.1 116.2 158.3 0.12 0.17 72.7 75.7 22.4 563.5 1102.0 1.66 14

86.0 228.0 313.9 0.12 0.16 72.5 75.5 17.2 555.4 1064.0 3.44 15

63.6 183.5 247.1 0.13 0.17 73.3 76.3 22.0 549.7 1056.0 2.57 16

489.1 1303.3 1792.4 0.12 0.16 72.5 75.5 23.6 554.0 1084.0 19.62 مرکزي

2591.2 10188.3 12779.5 0.18 0.22 75.7 78.7 28.9 572.0 1182.0 100.67 کل حوزه
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  اي ناشی از عملیات سازه آب کاهش حجم روان-4-3

  . ارایه شده است) 5-4(نتایج این بخش در جدول 

  4Bپارسل  یممسن نورآبادزیحوزه آبر دری اصالح يوسیله بندهاه قابل کنترل ب حجم آب. 5-4جدول

  حجم آب  نوع بند
)مترمکعب(

تعداد 
بند

  ارتفاع
)متر(

  شیب کف
)درصد(

  عرض پایین
)متر(

  عرض باال
)متر(

  شماره
  مقطع 

  شماره
زیرحوزه 

گابیونی 709 1 1.5 1.5 5.3 5.5 c3 center

گابیونی 1823 1 1.8 1.0 6.3 6.3 c5 center

گابیونی 2318 1 2.7 1.3 3.5 5.2 c7 center

گابیونی 773 1 1.9 1.6 3.3 3/5 -4 c8 9 -1

گابیونی 860 1 1.9 1.5 3.5 3.5 c9 9 -1

ابیونی 867 1 2 1.5 3 6 c13 9 -1

گابیونی 867 1 2 1.5 3 3/5 -4 c15 9 -1

گابیونی 1143 1 2 1.4 4 5 c16  9 -1

گابیونی 853 1 2 1.7 3.5 5.5 c18 9 -1

گابیونی 806 1 2 1.8 3.5 5.5 c19 9 -1

گابیونی 158 1 2 12.0 5 6 c20 9 -1

گابیونی 100 1 2 16.0 4 6/2 c21 9 -1

گابیونی 1467 1 2 1.5 6 8 c22 9 -1

گابیونی 1000 1 2 1.9 5 7 -8 c23 9 -1

گابیونی 1462 1 2 1.3 5 7 c24 9 -1

گابیونی 732 1 2 1.9 3.3 7 c25 9 -1

گابیونی 827 1 2 1.5 2.8 6-7 c27 9 -1

گابیونی 1893 1 2 1.4 7.5 7.5 c29 9 -1

گابیونی 941 1 2 1.7 4 5 c30 9 -1

گابیونی 800 1 2 2.0 4 5.5 c31 9 -1

گابیونی 1190 1 2 2.1 7 8 c32 9 -1

گابیونی 1222 1 2 1.8 6 7 c33 9 -1

گابیونی 1158 1 2 1.9 6 7 c34 9 -1

گابیونی 1067 1 2 1.5 4 4 c35 9 -1

گابیونی 1667 1 2 1.5 7 7 c36 9 -1

گابیونی 1314 1 2 1.4 4.8 4/5 -6 c37 9 -1
گابیونی 1636 1 2 1.4 6.3 6/5-7 c38 9 -1
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  4Bپارسل  یممسن نورآبادزیحوزه آبر دری اصالح يوسیله بندهاه حجم آب قابل کنترل ب. 5-4جدولادامه 

  حجم آب  بند نوع
)مترمکعب( تعداد بند   ارتفاع

)متر(
  شیب کف

)درصد(
  عرض پایین

)متر(
  عرض باال

)متر(
شماره 
  مقطع

  شماره
زیرحوزه 

گابیونی 4002 1 3 1.4 6.3 6/5-7 c39 9 -1
گابیونی 1327 1 2 1.5 5.3 5/5 -6 c40 9 -1
گابیونی 1329 1 2 1.7 6.2 6-6/5 c41 9 -1

مالتی- سنگی 1205 1 2 1.9 6.3 5/5 -6/0 c42 9 -1
مالتی - سنگی 1472 1 2 1.8 7.5 7.5 c43 9
مالتی - سنگی 1158 1 2 1.9 6 6 c44 9
مالتی - سنگی 1222 1 2 1.8 6 6 c46 9
مالتی - سنگی 1281 1 2 1.6 5.5 7 c48 9
مالتی - سنگی 1118 1 2 1.7 5 6 c53 9
مالتی - سنگی 1094 1 2 1.6 4.5 6 c54 9
مالتی - سنگی 921 1 2 1.9 4.5 6 c55 9
مالتی - سنگی 875 1 2 2 4.5 6 c56 9
مالتی - سنگی 1306 1 2 1.8 6.5 6-7 c57 9
مالتی - سنگی 1262 1 2 2.1 7.5 7 -8 c58 9
مالتی - سنگی 1472 1 2 1.8 7.5 7 -8 c59 9
مالتی - سنگی 1395 1 2 1.9 7.5 7 -8 c60 9
مالتی - سنگی 1375 1 2 2 6 7 c61 center

مالتی - سنگی 270 1 1.5 3 3 9.3 c62 center

مالتی - سنگی 364 1 2 3 2 12.7 c63 center

مالتی - سنگی 286 1 2 4 2 8.4 c65 center

مالتی - سنگی 303 1 2 4 2 12 c66 center

مالتی - سنگی 294 1 2 4 2 12 c67 center

مالتی - سنگی 350 1 2 2 1 6.4 c70 center

مالتی - سنگی 146 1 1.6 6 4 9.1 c71 center

مالتی - سنگی 716 1 3 5 3 16.5 c72 center

خشکه چین 165 1 2.1 5 1 5.7 c73 center

خشکه چین 252 1 2 5 3 8.3 c74 center

مالتی - سنگی 269 1 2 4 2 7.6 c75 center

مالتی - سنگی 357 1 2.5 3.5 1 6.1 c76 center

مالتی - سنگی 200 1 2 3.5 1 7 c-77 center

مالتی - سنگی 144 1 2.2 8 1.7 7.6 c-79 center

مالتی - سنگی 378 1 2.7 5.5 2 7 c-c-1 center

مالتی - سنگی 227 1 2.1 3.5 1 6.2 c-c-2 center

مالتی - سنگی 1855 1 4 8 9.7 30.5 15-1 15  
مالتی - سنگی 317 1 2 6 5 18 16 -1 16
مالتی - سنگی 228 1 1.8 5 3.5 9.6 16 -2 16
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  4Bپارسل  یممسن زنورآبادیحوزه آبر دری اصالح يوسیله بندهاه حجم آب قابل کنترل ب. 5-4جدولادامه 

  حجم آب  نوع بند
)مترمکعب( تعداد بند   ارتفاع

)متر(
  شیب کف

)درصد(
  عرض پایین

)متر(
  عرض باال

)متر(
  شماره

  مقطع 
  شماره

زیرحوزه 
مالتی - سنگی 1125 1 3 3 3 12.8 A center

مالتی - سنگی 1250 1 3 2.7 3 22 B center

مالتی - سنگی 750 1 3 4.5 3 13.04 C center

مالتی - سنگی 675 1 3 5 3 16.8 D center

مالتی - سنگی 844 1 3 4 3 16 E center

مالتی - سنگی 1125 1 3 3 3 12.4 F center

مالتی - سنگی 1688 1 3 2 3 14.4 G center

مالتی - سنگی 3375 1 3 1 3 11.8 H center

مالتی - سنگی 1467 1 3 2.3 3 35 I center

مالتی - سنگی 844 1 3 4 3 25 J center

مالتی - سنگی 281 1 3 12 3 33.5 K center

- 74007 74 جمع کل

  اي دهی ناشی از تاثیر توام عملیات زیستی و سازه کاهش رسوب-4-4

ابتدا تغییر پوشش و لختی خاك در ریز  هاي آب حوزهبر حمل رسوب در اي  سازهو زیستی ارتباط با تاثیر توام عملیات در  
دهی در مدل برآورد شدت رسوباي  سازهها دراثر عملیات گیري خندق و گالیو تغییر وضعیت شکلزیستی اثر عملیات 

مورد مطالعه با استفاده از ضه نتایج این برآوردها که در حو.شده استدهی محاسبه وارد و سپس مقادیر جدید رسوب
  . ارایه شده است) پ-14(تا ) پ-12(هاي  صورت گرفته در جدول MPSIACمدل 
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  MPSIACمدلبه وسیله  ياز انجام عملیات آبخیزدارپیش B4پارسل ینورآباد ممسنهاي  ضهرحویدهی زنتایج برآورد رسوب. 6-4جدول 

Qy

)/yr3m(
Qs

).yr2/km3m(

مجموع 
نمرات
ارزیابی

توپوگرافی اقلیم خاك زمین 
شناسی

فاکتور
فرسایش 
خندقی

فاکتور
  فرسایش

سطحی 

  فاکتور 
نحوه

  استفاده 
از اراضی

فاکتور
  پوشش

زمین 

فاکتور
رواناب

مساحت
  کیلومتر(

)مربع
  زیرحوزه

827.2 844.1 105.9 11.3 5.8 9.2 8.5 15.0 20.5 18.0 12.0 5.6 0.98 1

3676.8 890.3 107.4 14.8 5.9 9.0 8.0 15.0 20.0 18.0 12.0 4.6 4.13 2

2491.7 698.0 100.6 12.5 6.0 9.0 8.0 13.4 18.3 17.8 11.0 4.7 3.57 3

2236.5 635.4 98.0 14.4 6.0 8.5 7.5 11.7 17.5 17.6 10.0 4.8 3.52 4

2442.8 671.1 99.5 15.9 6.0 8.5 7.5 11.7 17.3 17.6 9.8 5.3 3.64 5

675.2 540.1 93.5 10.8 6.0 8.3 7.5 11.7 17.0 17.4 9.4 5.4 1.25 6

1520.3 351.9 81.6 8.1 6.0 `8 7.0 11.7 17.3 17.2 10.2 4.1 4.32 7

1097.2 415.6 86.2 6.0 6.0 8.2 7.0 13.4 16.8 17.6 10.0 1.4 2.64 8

3818.1 447.6 88.3 6.4 6.0 8.3 7.5 13.4 17.3 17.6 10.0 1.8 8.53 9

1974.2 380.4 83.7 6.5 6.0 7.7 7.0 11.7 16.5 17.2 9.6 1.6 5.19 9 -1

1254.8 399.6 85.1 6.6 6.0 7.5 7.0 11.7 16.5 17.2 9.6 3.0 3.14 9 -2

8590.2 511.0 91.9 9.2 6.0 8.3 7.5 13.4 17.0 17.6 10.0 3.0 16.81 10

2638.0 461.2 89.1 8.2 6.0 8.2 7.5 11.7 17.3 17.0 9.6 3.8 5.72 10-1

5105.1 469.2 89.6 9.7 6.0 8.3 7.5 11.7 16.8 17.0 9.8 2.8 10.88 10-2

722.0 551.1 94.0 6.2 5.9 9.0 8.0 15.0 18.5 17.6 11.0 2.8 1.31 11

6523.5 450.5 88.4 10.9 6.0 8.0 7.0 11.7 16.5 17.0 9.0 2.3 14.48 12

1703.7 468.0 89.5 10.2 6.0 7.0 6.5 11.7 17.0 17.2 10.0 3.9 3.64 12-1

2705.4 372.1 83.1 11.3 6.1 7.3 6.5 10.0 15.5 16.4 8.0 2.1 7.27 12-2

1231.2 375.4 83.4 11.1 6.0 7.2 6.5 10.0 15.5 16.4 8.0 2.7 3.28 12-3

3127.5 380.9 83.8 11.3 6.0 7.8 7.0 10.0 15.3 16.2 8.0 2.2 8.21 13

624.2 376.0 83.4 7.4 5.9 8.2 7.0 10.0 17.0 16.8 9.0 2.2 1.66 14

1186.5 344.9 81.0 5.7 5.9 8.0 7.0 10.0 17.0 16.8 9.0 1.7 3.44 15

950.9 370.0 83.0 7.3 5.8 8.2 7.0 10.0 17.0 16.6 9.0 2.1 2.57 16

13758.2 701.2 100.7 9.5 6.0 9.2 8.5 16.7 20.8 17.8 11.0 1.3 19.62 مرکزي

  

  

  

  



  67    ستانده هاي پروژه -فصل چهارم

  MPSIACاز مدل  ياز انجام عملیات آبخیزدارپیش B4پارسل  ینورآباد ممسن هايرحوزهیدهی زنتایج برآورد رسوب. 7- 4جدول

Qy

)/yr3m(
Qs

).yr2/km3m(

  مجموع 
نمرات
ارزیابی

توپوگرافی اقلیم خاك   زمین 
شناسی

فاکتور
  فرسایش

خندقی 

فاکتور
  فرسایش

سطحی 

  فاکتور 
نحوه

  استفاده 
از اراضی

فاکتور
  پوشش

زمین 

فاکتور
رواناب

مساحت
  کیلومتر(

)مربع
زیرحوزه

579 591 96.0 11.3 5.8 9.2 8.5 13.0 18.5 17.4 8.4 3.9 0.98 1
3001 727 101.7 14.8 5.9 9.0 8.0 15.0 20.0 17.4 8.4 3.2 4.13 2
2046 573 95.1 12.5 6.0 9.0 8.0 13.4 18.3 17.1 7.7 3.2 3.57 3
1853 526 92.8 14.4 6.0 8.5 7.5 11.7 17.5 16.9 7.0 3.3 3.52 4
1749 481 90.2 15.9 6.0 8.5 7.5 9.7 15.3 16.9 6.9 3.6 3.64 5
558 447 88.2 10.8 6.0 8.3 7.5 11.7 17.0 16.6 6.6 3.7 1.25 6
1260 292 76.3 8.1 6.0 `8 7.0 11.7 17.3 16.4 7.1 2.8 4.32 7
812 308 77.8 6.0 6.0 8.2 7.0 11.4 14.8 16.9 7.0 0.7 2.64 8
3252 381 83.8 6.4 6.0 8.3 7.5 13.4 17.3 16.9 7.0 1.1 8.53 9  
1688 325 79.4 6.5 6.0 7.7 7.0 11.7 16.5 16.4 6.7 1.0 5.19 9 -1
916 292  76.3 6.6 6.0 7.5 7.0 9.7 14.5 16.4 6.7 2.0 3.14 9 -2
6276 373 83.2 9.2 6.0 8.3 7.5 11.4 15.0 16.9 7.0 2.0 16.81 10
1909 334 80.1 8.2 6.0 8.2 7.5 9.7 15.3 16.1 6.7 2.6 5.72 10-1
3723 342 80.8 9.7 6.0 8.3 7.5 9.7 14.8 16.1 6.9 1.9 10.88 10-2
601 459 88.9 6.2 5.9 9.0 8.0 15.0 18.5 16.9 7.7 1.8 1.31 11
4859 336 80.2 10.9 6.0 8.0 7.0 9.7 14.5 16.1 6.3 1.7 14.48 12
1187 326 79.5 10.2 6.0 7.0 6.5 9.7 15.0 16.4 7.0 1.7 3.64 12-1
2090 288 76.0 11.3 6.1 7.3 6.5 8.0 13.5 15.3 5.6 2.4 7.27 12-2
896 273 74.5 11.1 6.0 7.2 6.5 8.0 13.5 15.3 5.6 1.3 3.28 12-3
2707 330 79.8 11.3 6.0 8.2 7.0 10.0 15.3 15.1 5.6 1.3 8.21 13
456 275 74.7 7.4 5.9 8.0 7.0 8.0 15.0 15.8 6.3 1.3 1.66 14
883 257 72.8 5.7 5.9 8.2 7.0 8.0 15.0 15.8 6.3 0.9 3.44 15
725 282 75.4 7.3 5.8 9.2 7.0 8.0 15.0 15.6 6.3 1.2 2.57 16
7215 368 82.8 9.5 6.0 0.0 8.5 14.7 18.8 17.1 7.7 0.5 19.62 مرکزي
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  خیز نورآباد ممسنیآبهاي  زهفرسایش در حودرصد کاهش میزان رسوب و. 8- 4ولجد

درصد کاهش
2Qy 1Qy مساحت

زیرحوزه
)/yr3m( )/yr3m( )کیلومترمربع(

30 579 827 3.00 1

18 3001 3677 2.63 2

18 2046 2492 1.98 3

17 1853 2236 5.27 4

28 1749 2443 10.39 5

17 558 675 2.92 6

17 1260 1520 1.26 7

26  812 1097 1.13 8

15 3252 3818 5.20 9

15 1688 1974 1.45 9 -1

27 916 1255 4.92 9 -2

27 6276 8590 3.35 10

28 1909 2638 2.11 10-1

27 3723 5105 2.17 10-2

17 601 722 2.29 11

26 4859 6524 3.73 12

30 1187 1704 1.96 12-1

23 2090 2705 1.10 12-2

27 896 1231 4.43 12-3

13 2707 3128 42.53 13

27 456 624 13.25 14

26 883 1186 28.08 15

24 725 951 29.08 16

48 7215 13758 30.08 مرکزي
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B4پارسل  یممسننورآبادمیزان رسوب کنترل شده در حوزه آبریز. 9-4جدول 

جمع کل 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سال
3m )yr3m/(رسوب کنترل شده   حوزهزیر

408.7  0 0 0 0 0 0 25 25 25 37 50 248 0 0 0 0 1
1115.6 0 0 0 0 0 0 68 68 68 101 135 676 0 0 0 0 2
734.9 0 0 0 0 0 0 45 45 45 67 89 445 0 0 0 0 3
632.9 0 0 0 0 0 0 38 38 38 58 77 384 0 0 0 0 4

1144.7 0 0 0 0 0 0 69 69 69 104 139 694 0 0 0 0 5
193.1 0 0 0 0 0 0 12 12 12 18 23 117 0 0 0 0 6
429.9 0 0 0 0 0 0 26 26 26 39 52 261 0 0 0 0 7
469.9 0 0 0 0 0 0 28 28 28 43 57 285 0 0 0 0 8
5363.1 0 0 0 0 0 0 29 29 29 43 57 286 0 942 1974 1974 9

20222.1 315 1255 1255 1255 1255 1255 1475 1441 1407 1373 1323 1594 1255 1255 1255 1255 9 -1
933.8 0 0 0 0 0 0 57 57 57 85 113 566 0 0 0 0 9 -2
1202.9 0 0 0 0 0 0 73 73 73 109 146 729 0 0 0 0 10
2280.4 0 0 0 0 0 0 138 138 138 207 276 1382 0 0 0 0 10-1
3819.1 0 0 0 0 0 0 231 231 231 347 463 2315 0 0 0 0 10-2
200.0 0 0 0 0 0 0 12 12 12 18 24 121 0 0 0 0 11
852.6 0 0 0 0 0 0 52 52 52 78 103 517 0 0 0 0 12

1014.7 0 0 0 0 0 0 61 61 61 92 123 615 0 0 0 0 12-1
553.5 0 0 0 0 0 0 34 34 34 50 67 335 0 0 0 0 12-2
2746.8 0 0 0 0 0 0 166 166 166 250 333 1665 0 0 0 0 12-3
693.7 0 0 0 0 0 0 42 42 42 63 84 420 0 0 0 0 13
277.4 0 0 0 0 0 0 17 17 17 25 34 168 0 0 0 0 14
1400.9 0 0 0 0 0 0 30 30 30 46 61 304 0 0 0 900 15
1852.8 0 0 0 0 0 0 23 23 23 34 45 226 0 0 529 951 16  
49781.4 0 0 0 0 0 0 654 654 654 981 1309 6543 0 11469 13758 13758 center
98325.1 315 1255 1255 1255 1255 1255 3405 3371 3338 4269 5183 20895 1255 13666 17516 18838   کل



آبخیزداريهاي   پروژهارزیابی اقتصادي راهنماي 70

  



71              اثرهاي و پیامدهاي مالی پروژه -فصل پنجم

  
  5فصل 

  
اثرها و پیامدهاي مالی پروژه
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73              اثرهاي و پیامدهاي مالی پروژه -فصل پنجم

  :اثرهاي مالی ملموس از اجراي پروژه در محدوده نورآباد ممسنی شامل دو مورد زیر است

  افزایش تولید علوفه -

  کاهش خسارت مخزن سد رییسعلی دلواري-

  افزایش تولید علوفه -5-1

براي محاسبه ارزش ریالی تولید علوفه در شرایط با و بدون پروژه ابتدا الزم است مقادیر تولید علوفه در شرایط با و بدون 
تولید علوفه در شرایط . ستابرآورد تولید علوفه در شرایط با و بدون پروژه مربوط به ) پ-1(نمودار. پروژه محاسبه شود

. درصد در نظر گرفته شده است 3هاي احداث روند کاهشی دارد که به طور تخمینی ساالنه برابر  بدون پروژه در سال
تولید علوفه در شرایط پروژه در . برابر آینده بدون پروژه است) -6سال (تولید علوفه در شرایط پروژه، در سال اول احداث 

. درصد مازاد بر شرایط بدون پروژه در نظر گرفته شده است 20تا  10حدود ) -3سال (تا چهارم ) -5سال(هاي دوم  سال
ارقام . یابد آید، تولید علوفه مراتع تا حد زیادي بهبود می هاي بیولوژیک به دست می هاي بعد که اثرات پروژه در سال

هاي  نتیجه نقدینگی ناشی از اجراي پروژه. ده استآم) 1-5(هاي مختلف در ستون مربوطه در جدول  محاسباتی در سال
  . برده آمده است زیستی نیز در ستون آخر جدول نام
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  در شرایط با و بدون پروژهو خالص جریان وجوه نقدینگی تولید علوفه ). 1-5(جدول 

  خالص جریان 
وجوه نقدینگی

  ارزش ریالی تولید علوفه
  در شرایط با و بدون 

)هزارریال(طرح  

  تولید علوفه 
  در شرایط با 

)تن(و بدون طرح 

  تولید علوفه در
)تن(شرایط طرح  

  تولید علوفه 
  در شرایط 

)تن(بدون طرح 

هزینه اجراي 
  طرحهاي

زیستی و مدیریتی
سال

316208.7- 0.0 0.0 712.0 712.0 316208.7 6-

290091.9- 0.0 0.0 690.6 690.6 290091.9 5 -

358621.5- 0.0 0.0 669.9 669.9 358621.5 4 -

360379.4- 0.0 0.0 649.8 649.8 360379.4 3 -

394666.8- 0.0 0.0 630.3 630.3 394666.8 2 -

4160336.9- 0.0 0.0 611.4 611.4 4160336.9 1 -

298713.4- 0.0 0.0 593.1 593.1 298713.4 0

135268.2 135268.2 67.6 642.9 575.3 0.0 1

277846.1 277846.1 138.9 696.9 558.0 0.0 2

428470.0 428470.0 214.2 755.5 541.3 0.0 3

587934.0 587934.0 294.0 819.0 525.0 0.0 4

757095.6 757095.6 378.5 887.8 509.3 0.0 5

936880.9 936880.9 468.4 962.5 494.0 0.0 6

1128290.5 1128290.5 564.1 1043.3 479.2 0.0 7

1332405.8 1332405.8 666.2 1131.0 464.8 0.0 8

1550396.0 1550396.0 775.2 1226.1 450.9 0.0 9

2445302.8 2445302.8 1222.7 1660.0 437.3 0.0 10

2471543.7 2471543.7 1235.8 1660.0 424.2 0.0 11

2496997.4 2496997.4 1248.5 1660.0 411.5 0.0 12

2521687.5 2521687.5 1260.8 1660.0 399.2 0.0 13

2545636.9 2545636.9 1272.8 1660.0 387.2 0.0 14

2568867.8 2568867.8 1284.4 1660.0 375.6 0.0 15

2591401.7 2591401.7 1295.7 1660.0 364.3 0.0 16

2613259.7 2613259.7 1306.6 1660.0 353.4 0.0 17

2634461.9 2634461.9 1317.2 1660.0 342.8 0.0 18

2655028.0 2655028.0 1327.5 1660.0 332.5 0.0 19

2674977.2 2674977.2 1337.5 1660.0 322.5 0.0 20
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  بررسیبرآورد تولید علوفه در شرایط با و بدون پروژه در دوره ). 1-5(نمودار

  

  رییسعلی دلواريکاهش خسارت مخزن سد - 5-2

در ). 2- 5جدول (ریال محاسبه شده است  2/954شده ارزش هر متر مکعب حجم مخزن سد برابر  مطابق محاسبات انجام
  ).3-5جدول (هزار ریال است  93802گیري برابر  هاي پروژه نیز ارزش کل رسوب کل سال

1385هزینه هر متر مکعب آب مخزن سد در سال . 2- 5جدول 

میزان واحد رحش ردیف

مکعبمیلیون متر  524 حجم مفید مخزن 1

میلیون ریال  500000 1385اعتبار ریالی هزینه احداث ساختمان و کلیه تأسیسات و ابنیه فنی سد در سال  2

مکعبترمبر  ریال  2/954 1385مکعب آب مخزن سد در سال هزینه هر متر 3

اینترنتیسایت  -سعلی دلواريیگزارش مطالعات سد ری: مأخذ
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تولید علوفه در شرایط 

)تن(با و بدون طرح 
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  )الیهزار ر(سعلی دلواريیارزش ریالی کنترل رسوب در پشت سد ری  .3- 5جدول 

جمع 
ها سال 16  15 14 13 12  11 10  9 8 7 6 5 4 3 2 1

سال
شماره 
زیرحوزه

389.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.6  23.6 23.6 35.4 47.3 236.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1
1064.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.5 64.5 64.5 96.8 129.0 645.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2
701.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.5 42.5 42.5 63.7 85.0 424.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3
603.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 36.6 36.6 54.9 73.2 365.9 0.0 0.0 0.0 0.0 4
1092.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.2 66.2 66.2 99.3 132.4 661.9 0.0 0.0 0.0 0.0 5
184.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.2 11.2 11.2 16.7 22.3 111.6 0.0 0.0 0.0 0.0 6
410.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.9 24.9 24.9 37.3 49.7 248.6 0.0 0.0 0.0 0.0 7
448.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.2 27.2 27.2 40.7 54.3 271.7 0.0 0.0 0.0 0.0 8
5116.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.3 27.3 27.3 41.0 54.6 273.2 0.0 898.7 1883.4 1883.4 9
19291.9 300.4 1197.1 1197.1 1197.1 1197.1 1197.1 1407.4 1375.0 1342.7 1310.3 1261.8 1520.6 1197.1 1197.1 1197.1 1197.1 9 -1
890.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.0 54.0 54.0 81.0 108.0 539.9 0.0 0.0 0.0 0.0 9 -2
1147.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.5 69.5 69.5 104.3 139.1 695.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10
2175.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 131.9 131.9 131.9 197.8 263.7 1318.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10-1
3643.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 220.8 220.8 220.8 331.2 441.6 2208.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10-2
190.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6 11.6 11.6 17.3 23.1 115.6 0.0 0.0 0.0 0.0 11
813.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.3 49.3 49.3 73.9 98.6 493.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12
968.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.7 58.7 58.7 88.0 117.3 586.7 0.0 0.0 0.0 0.0 12-1
528.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0 32.0 32.0 48.0 64.0 320.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12-2
2620.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 158.8 158.8 158.8 238.2 317.6 1588.2 0.0 0.0 0.0 0.0 12-3
661.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.1 40.1 40.1 60.2 80.2 401.1 0.0 0.0 0.0 0.0 13
264.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 16.0 16.0 24.1 32.1 160.4 0.0 0.0 0.0 0.0 14

1336.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0 29.0 29.0 43.4 57.9 289.6 0.0 0.0 0.0 858.6 15
1767.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.6 21.6 21.6 32.4 43.2 215.8 0.0 0.0 504.4 907.1 16
47491.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 624.2 624.2 624.2 936.3 1248.4 6242.1 0.0 10941.5 13125.3 13125.3 مرکزي
93802.1 300.4 1197.1 1197.1 1197.1 1197.1 1197.1 3248.7 3216.4 3184.0 4072.4 4944.5 19934.2 1197.1 13037.3 16710.2 17971.5 کل
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  6فصل 

  
پروژه ارزیابی اقتصادي
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ارزیابی . هاي مدیریت آبخیز ارایه شده است در این بخش از گزارش ابتدا چهارچوب کلی ارزیابی اقتصادي پروژه
  .  برده بوده و ناظر بر ارزشیابی ابتدایی است اقتصادي که آخرین گام مطالعات نام

  هاي زیستی ارزیابی اقتصادي پروژه - 6-1

با . دهد هاي زیستی را نشان می پروژهمحاسباتی اقتصاد مهندسی ساسیت نرخ تنزیل و ضوابط حتحلیل  )1-6(جدول
کنند، نرخ بازدهی باالیی مورد انتظار  ها دارند و درآمد باالیی که ایجاد می توجه به هزینه پایینی که اجراي این پروژه

  . درصد محاسبه شده است 4/13هاي زیستی برابر  نرخ بازده داخلی پروژه. است
  

  )ریالهزار(آبخیزداريپروژه  عملیات زیستی تحلیل حساسیت نرخ تنزیل و ضوابط محاسباتی .1-6جدول 

  نرخ بازدهی 
)درصد(داخلی 

  نسبت منفعت
به هزینه  ارزش کنونی خالص   ارزش

کنونی هزینه  ارزش کنونی منافع تنزیل - نرخ بهره ردیف

13.4

3.7 14255907.5 5296361.1 19552268.7 3 1

2.8 8639761.0 4796578.1 13436339.1 5 2

2.2 5018390.9 4356197.2 9374588.1 7 3

1.5 1824448.5 3789535.4 5613984.0 10 4

0.8 -487745.3 3043307.8 2555562.5 15 5

  

  اي  سازههاي  پروژهارزیابی اقتصادي -6-2

کم برابر  ها دست داراي توجیه اقتصادي است که هزینه سازهها در باالدست سدها زمانی  از نظر محاسباتی، ایجاد سازه
هاي  دولج. برده محاسبه شود هاي نام البته الزم است ارزش کنونی منافع و هزینه. منافع ناشی از کنترل رسوبات باشد

گیري م رسوببا توجه به حجرا ها ارزیابی اقتصادي سازهبه ترتیب گردش نقدینگی و محاسبات مربوط به ) 3-6(و ) 6-2(
به طوري که . هاي اقتصادي پروژه است بودن شدید شاخص دهنده پایین نتایج نشان. دهد نشان میدر کل دوره پروژه 
  .اي فاقد توجیه اقتصادي است اجراي عملیات سازه
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)هزار ریال(4Bپارسل  یپروژه آبخیزداري حوزه نورآباد ممسن اي عملیات سازه گردش نقدینگی درآمد و هزینه هاي .2-6جدول 

  خالص جریان 
وجوه نقدینگی

ارزش ریالی کاهش خسارت مخزن 
سعلی دلواري در شرایط با و یسد ری

اي بدون عملیات سازه

  هزینه اجراي 
اي عملیات سازه سال

2722505.2- 17971.5 2740476.7 6-

830761.4- 16710.2 847471.6 5 -

349345.6- 13037.3 362382.9 4 -

19934.2 19934.2 0.0 3 -

4944.5 4944.5 0.0 2 -

4072.4 4072.4 0.0 1 -

3184.0 3184.0 0.0 0

3216.4 3216.4 0.0 1

3248.7 3248.7 0.0 2

1197.1 1197.1 0.0 3

1197.1 1197.1 0.0 4

1197.1 1197.1 0.0 5

1197.1 1197.1 0.0 6

1197.1 1197.1 0.0 7

300.4 300.4 0.0 8

  
)هزارریال (اي عملیات سازه -تحلیل حساسیت نرخ تنزیل و ضوابط محاسباتی اقتصاد مهندسی پروژه .3-6جدول 

  نسبت
منفعت به هزینه  

  ارزش 
کنونی خالص

  ارزش 
کنونی هزینه

  ارزش 
کنونی منافع تنزیل - نرخ بهره ردیف

0.022847 3806834.4 - 3895841.6 89007.2 1 1

0.021769 3708582.6 - 3791111.9 82529.4 3 2

0.020821 3614832.8 - 3691699.5 76866.7 5 3

0.019982 3525339.4- 3597220.1 71880.7 7 4
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اي  هاي سازه برعکس پروژه. هاي زیستی داراي هزینه اندك اما درآمدزایی باالست اي دیده شده که پروژه از حیث مقایسه
برده مکمل  هاي نام اما فراموش نشود که در یک حوزه آبخیز، اجراي پروژه. است داراي هزینه باال و آثار درآمدي پایین

مشکل نداشتن سودآوري . هاي پروژه مقایسه شود هاي پروژه با کل هزینهيبنابراین الزم است که کل عاید. یکدیگر است
آبخیز نیز با مشکل توجیه اقتصادي هاي  بلکه سایر حوزه. شود ها از دیدگاه افتصادي تنها محدود به این حوزه نمی سازه
ها  شود که امکان برآورد برخی منافع ناملموس ناشی از ایجاد سازه جا ناشی می این مشکل از این. رو است ها روبه سازه

  : اي شامل موارد زیر است هاي سازه برخی از منافع پروژه. فراهم نیست
  کنترل سیالب-
  تغذیه مصنوعی منابع آب زیرزمینی-
ها از راه تغذیه آب زیرزمینی و تامین موقت آب مورد نیاز گیاه  هاي زیستی و تقویت این پروژه مک به پایداري پروژهک-

  ها  در شرایط بستر آبراهه
  جایی رسوبات تثبیت خاك در بلندمدت از راه جلوگیري از جابه-

  ارزیابی اقتصادي کل پروژه-6-3

هاي پروژه  هزینه. ارایه شده است هاي پروژه آبخیزداري نورآباد ممسنیهزینهگردش نقدینگی درآمد و ) 4-6(جدولدر 
شده را  نییب نتایج پیش ساسیتحتحلیل ) 5-6(جدول. اي است هاي زیستی، مدیریتی و سازه هاي پروژه برابر کل هزینه

طور که در  همان. درصد است 1/9نرخ بازده داخلی پروژه برابر . دهد هاي آبخیزداري نشان می پروژهنرخ تنزیل نسبت به 
هر سال با چنین نرخی رشد کند ) با و بدون پروژه(هاي  مباحث نظري تشریح شد مفهوم این نرخ این است که اگر عایدي

، آنگاه در طول )درصد عایدي سال قبل خواهد بود 1/9توجه شود که عایدي سال بعد، برابر عایدي سال قبل به عالوه (
، 5، 3تنزیل -مقادیر مربوط به ارزش کنونی خالص با نرخ بهره. هاي پروژه را پوشش خواهند داد نهدوره بررسی، کل هزی

مقادیر نسبت منفعت به هزینه در . هزار ریال است -1606738و  1465287، 5002261درصد به ترتیب برابر  10و  7
تنزیل و نسبت منافع به - ابطه بین نرخ بهرهر) 1- 6(نمودار. محاسبه شده است 8/0و  2/1، 6/1برده برابر  هاي نام نرخ

ت نسبت منفعت به هزینه به یدرصد، حساس 6/8تنزیل باالتر از -هاي بهره در نرخ. دهد را نشان میپروژه ) B/C(هزینه 
خ که نرخ بازده داخلی پروژه بسیار نزدیک به حداقل نر به طور کلی نظر به این. یابد تنزیل کاهش می- تغییرات نرخ بهره

  . است پس پروژه آبخیزداري نورآباد ممسنی از توجیه اقتصادي برخوردار است) درصد 7تنزیل -نرخ بهره(قابل قبول 
  
  
  
  
  
  
  



آبخیزداريهاي   پروژهارزیابی اقتصادي راهنماي 82

  گردش نقدینگی پروژه آبخیزداري نورآباد ممسنی. 4-6جدول 

  خالص جریان 
وجوه نقدینگی

)تفاوت شرایط آینده با و بدون طرح(درآمد سالیانه 

  هاي طرحهزینه اجراي 
اي مدیریتی، زیستی و سازه سال

جمع   کاهش خسارت مخزن
سعلی دلواريیسد ری 

ارزش ریالی تولید علوفه 
در شرایط با و بدون 

)هزارریال(طرح 

3056685.4- 0.0 0.0 0.0 3056685.4 6-

1137563.5 - 0.0 0.0 0.0 1137563.5 5 -

721004.5- 0.0 0.0 0.0 721004.5 4 -

360379.4- 0.0 0.0 0.0 360379.4 3 -

394666.8- 0.0 0.0 0.0 394666.8 2 -

4160336.9- 0.0 0.0 0.0 4160336.9 1 -

298713.4- 0.0 0.0 0.0 298713.4 0

153239.7 153239.7 17971.5 135268.2 0.0 1

294556.3 294556.3 16710.2 277846.1 0.0 2

441507.3 441507.3 13037.3 428470.0 0.0 3

589131.1 589131.1 1197.1 587934.0 0.0 4

777029.8 777029.8 19934.2 757095.6 0.0 5

941825.4 941825.4 4944.5 936880.9 0.0 6

1132362.8 1132362.8 4072.4 1128290.5 0.0 7

1335589.8 1335589.8 3184.0 1332405.8 0.0 8

1553612.3 1553612.3 3216.4 1550396.0 0.0 9

2448551.5 2448551.5 3248.7 2445302.8 0.0 10

2472740.8 2472740.8 1197.1 2471543.7 0.0 11

2498194.5 2498194.5 1197.1 2496997.4 0.0 12

2522884.6 2522884.6 1197.1 2521687.5 0.0 13

2546833.9 2546833.9 1197.1 2545636.9 0.0 14

2570064.8 2570064.8 1197.1 2568867.8 0.0 15

2591702.1 2591702.1 300.4 2591401.7 0.0 16

2613259.7 2613259.7 0.0 2613259.7 0.0 17

2634461.9 2634461.9 0.0 2634461.9 0.0 18

2655028.0 2655028.0 0.0 2655028.0 0.0 19

2674977.2 2674977.2 0.0 2674977.2 0.0 20
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  )هزارریال(باتی اقتصاد مهندسی پروژهتحلیل حساسیت نرخ تنزیل و ضوابط محاس. 5-6جدول

نرخ بازده داخلی 
)درصد(

  نسبت 
منفعت به هزینه

  ارزش
کنونی خالص 

  ارزش 
کنونی هزینه ارزش کنونی منافع تنزیل - نرخ بهره ردیف

8.2

2.2 10531878.6 9087473.0 19619351.7 3 1

1.6 5002261.1 8488277.6 13490538.7 5 2

1.2 1465287.3 7953417.2 9418704.5 7 3

0.8 1606738.1- 7253531.2 5646793.1 10 4

0.4 3729219.6 - 6305413.9 2576194.3 15 5

  

  

  
4Bپارسل  یپروژه آبخیزداري حوزه نورآباد ممسن) B/C(تنزیل و نسبت منافع به هزینه -رابطه بین نرخ بهره. 1-6نمودار
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  گرامي خواننده

 و تحقيقـاتي  فعاليـت  سـال  سـي  از بـيش  گذشـت  با دي رييس جمهور،و نظارت راهبر ريزي برنامهنظام فني معاونت  امور
 فني مشخصات دستورالعمل، معيار، ضابطه، نامه، آيين قالب در فني، - نشريه تخصصي عنوان شصدش بر افزون خود، مطالعاتي

 راه تا در شده، تهيه شده ياد موارد راستاي در حاضر نشريه. است كرده ابالغ و تهيه ترجمه، و تاليف صورت مقاله، به و عمومي

 در شـده  منتشـر  فهرسـت نشـريات  . شـود  بـرده  كـار  به عمراني هاي فعاليت بهبود و كشور در علوم گسترش و توسعه به نيل
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  اين نشريه
هاي  مايي براي ارزيابي اقتصادي پروژهراهن

) مكانيكي(اي  اقدامات سازه. آبخيزداري است
رسايش خاك و آبخيزداري كه با هدف كنترل ف

ويژه در دو دهه شود ب سيل و رسوب انجام مي
ارزيابي اثرات اين . است  اخير گسترش يافته

و  اقدامات بيشتر معطوف به موارد فني و تكنيكي
رسد   كه بنظر مي است بطوري  عملكردي بوده

هاي هزينه به فايده به  ارزيابي اقتصادي و تحليل
در اين نشريه . خوبي مورد توجه قرار نگرفته است
گذاري منافع  چارچوبي مناسب براي ارزش

هاي آبخيزداري و مقايسه اين منافع با  پروژه
   .هاي اجرايي آنها صورت گرفته است هزينه
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