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تغذیه سفره آب  منظوربهي رودخانه کرج هاالبیسي طرح استحصال و اقتصادارزیابی فنی 

 زیرزمینی در منطقه دشت شهریار
 

 غریب رضاحمدرضا م*، سیداحمدحسینی

 ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزيآبخیزداريعلمی پژوهشکده حفاظت خاك و اعضاء هیئت
 sahosseini@yahoo.com 

 

 چکیده
شاورزي گیرد که سـهم کشـاورزي ها در محدوده دشت شهریار انجام میها در محدوده دشت شهریار انجام میمیلیون مترمکعب برداشت از طریق چاهمیلیون مترمکعب برداشت از طریق چاه  700700مجموعاً ساالنه حدود مجموعاً ساالنه حدود  سهم ک گیرد که 

شهریار امروزه باغات منطقه شـهریار   کهکهييطورطوربهبهباشد. باشد. میمی  %%77و سهم صنعت و سهم صنعت   %%2424، سهم شرب ، سهم شرب 6969%% مل از چاهکامـل از چاه  طورطوربهبـهامروزه باغات منطقه  یاري هـاي موجـود آبیـاري کا جود آب هاي مو
با منابع آب زیرزمینی در منطقه شـهریار و کـاهش حجـم مخـزن آبخـوان، کشـاورزي دشـت شـهریار بـا رویه از رویه از شوند. لذا استفاده بیشوند. لذا استفاده بیمیمی شهریار  شت  شاورزي د خوان، ک خزن آب جم م کاهش ح شهریار و  منابع آب زیرزمینی در منطقه 

ست. ها بسیار کمتـر شـده اسـت. هاي کشاورزي در مناطق روستایی شهریار نسبت به سایر فعالیتهاي کشاورزي در مناطق روستایی شهریار نسبت به سایر فعالیتمشکالت جدي روبرو شده و سهم فعالیتمشکالت جدي روبرو شده و سهم فعالیت شده ا تر  ها بسیار کم
شهریار، اجراي طرح تغذیه مصنوعی سفره آب زیرزمینی در منطقه دشـت شـهریار،  شت  شاورزي از بـرداري در اراضـی کشـاورزي از بهرهبهره  منظورمنظوربهبـهاجراي طرح تغذیه مصنوعی سفره آب زیرزمینی در منطقه د ضی ک ي ي هاهـاتتییاولواولوبرداري در ارا

 باشد. باشد. میمی  موردپژوهشموردپژوهشمنطقه منطقه 
یان احداث بندهاي تأخیري در بستر رودخانه، جهت تـأخیر در جریـان   ازجملهازجملههاي متفاوتی هاي متفاوتی تغذیه آب در دشت شهریار گزینهتغذیه آب در دشت شهریار گزینه  منظورمنظوربهبه تأخیر در جر احداث بندهاي تأخیري در بستر رودخانه، جهت 

نی کیلومتر از رودخانه کرج طرح تغذیه سـفره آب زیرزمینـی   33اساس در طول اساس در طول   ننییبرابرای قرار گرفت. ی قرار گرفت. موردبررسموردبررسنفوذ بیشتر، نفوذ بیشتر،   منظورمنظوربهبهسیالب سیالب  سفره آب زیرزمی کیلومتر از رودخانه کرج طرح تغذیه 
گیر رودخانه و گیر رودخانه و هاللی شکل متوالی (تورکینست) اجرا گردید. با اجراي طرح مذکور و با توجه به سطوح سیالبهاللی شکل متوالی (تورکینست) اجرا گردید. با اجراي طرح مذکور و با توجه به سطوح سیالب  ززییخاکرخاکر  66در قالب احداث در قالب احداث 
 ..میلیون مترمکعب به سفره تغذیه خواهد شدمیلیون مترمکعب به سفره تغذیه خواهد شد  2020هاي سیالبی، حدود هاي سیالبی، حدود درصد جریاندرصد جریان  1515با احتساب فقط با احتساب فقط 

لی مشتمل بر هزینه احـداث خاکریزهـاي هاللـی   هاهانهنهییهزهزها، پس از کسر تمامی ها، پس از کسر تمامی هر مترمکعب آب در هر یک از گزینههر مترمکعب آب در هر یک از گزینه  شدهشدهتمامتمامقیمت قیمت  هاي هال حداث خاکریز مشتمل بر هزینه ا
سرمایههاي تغذیه، هزینه استهالك ساالنه سـرمایهها)، سرریزهاي بتنی، ایجاد حوضچهها)، سرریزهاي بتنی، ایجاد حوضچهشکل (تورکینستشکل (تورکینست نهاي گزینـههاي تغذیه، هزینه استهالك ساالنه  نهها و همچنـین هزینـهاي گزی نین هزی هاي هاي ها و همچ

طرحو درآمدهاي حاصـل از اجـراي طـرح  با توجه به هزینهبا توجه به هزینهاستحصال آب برآورد شد. در ادامه استحصال آب برآورد شد. در ادامه   نهنهبرداري و هزیبرداري و هزینگهداري، بهرهنگهداري، بهره جراي  صل از ا شت نـرخ بازگشـت   و درآمدهاي حا نرخ بازگ
 محاسبه شد.محاسبه شد.هاي متفاوت بهره بانکی هاي متفاوت بهره بانکی در طول عمر پروژه و در نرخدر طول عمر پروژه و در نرخ   (B/C)و نسبت فایده به هزینهو نسبت فایده به هزینه  (IRR)داخلی سرمایه داخلی سرمایه 

 
 نسبت فایده به هزینهنسبت فایده به هزینه  ،،ارزیابی اقتصادي، بند تأخیري، تغذیه مصنوعی، رودخانه کرج، شهریارارزیابی اقتصادي، بند تأخیري، تغذیه مصنوعی، رودخانه کرج، شهریار  :يدیکل هايهواژ
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 مقدمه
شاورزي از اولویتبرداري در اراضـی کشـاورزي از اولویتمنظور بهرهمنظور بهرهاجراي طرح تغذیه مصنوعی سفره آب زیرزمینی در منطقه دشت شهریار، بهاجراي طرح تغذیه مصنوعی سفره آب زیرزمینی در منطقه دشت شهریار، به ضی ک هاي هـاي برداري در ارا

یر نوعی تنها در شرایط سیالبی رودخانـه، انجـام خواهـد شـد و در مواقـع غیـر باشد. الزم به ذکر است تغذیه مصباشد. الزم به ذکر است تغذیه مصمنطقه موردپژوهش میمنطقه موردپژوهش می قع غ شد و در موا هد  جام خوا نه، ان نوعی تنها در شرایط سیالبی رودخا
 خاصیت تغذیه به سفره را خواهد داشت.خاصیت تغذیه به سفره را خواهد داشت.  خودخودخودبهخودبهسیالبی، رودخانه سیالبی، رودخانه 

خط تهران، تا خـط   -تبریزتبریز  آهنآهنراهراهکیلومتر از رودخانه کرج در حدفاصل تقاطع رودخانه کرج با پل کیلومتر از رودخانه کرج در حدفاصل تقاطع رودخانه کرج با پل   33پس از بررسی هیدرولیکی در طول پس از بررسی هیدرولیکی در طول  تهران، تا 
حداث از رودخانه کرج طرح تغذیه سفره آب زیرزمینی در قالب احـداث   لوله گاز عبوريلوله گاز عبوري جرا خـاکریز هاللـی شـکل متـوالی (تورکینسـت) اجـرا   66از رودخانه کرج طرح تغذیه سفره آب زیرزمینی در قالب ا ست) ا توالی (تورکین شکل م لی  خاکریز هال

 گردید.گردید.
سط عـرض متوسـط   کهکهييطورطوربهبهدست)، متغیر بوده، دست)، متغیر بوده، متر (در پائینمتر (در پائین  700700متر (در باالدست)، تا متر (در باالدست)، تا   400400عرض رودخانه در بازه موردمطالعه از عرض رودخانه در بازه موردمطالعه از  عرض متو

فت. متـر در نظـر گرفـت.   550550توان معادل با توان معادل با رودخانه را میرودخانه را می ظر گر تر در ن حدودهمحـدودهم حدودیتطـرح بـا توجـه بـه امکانـات و محـدودیت  م نات و م به امکا جه  با تو نه هاي موجـود در رودخانـه طرح  جود در رودخا هاي مو
شیب ي متقاطع با رودخانه، مسائل اجتماعی و تملـک) و همچنـین شـیب هاهاو سازهو سازه(نفوذپذیري، وسعت مناسب جهت احداث حوضچه، ابنیه (نفوذپذیري، وسعت مناسب جهت احداث حوضچه، ابنیه  نین  لک) و همچ ي متقاطع با رودخانه، مسائل اجتماعی و تم

 است. است.   شدهشدهدادهدادهموقعیت حوضه رودخانه کرج نسبت به استان تهران و کشور نشان موقعیت حوضه رودخانه کرج نسبت به استان تهران و کشور نشان   11در شکل در شکل   گردید.گردید.  جریان آب زیرزمینی انتخابجریان آب زیرزمینی انتخاب

 
 موقعیت حوضه رودخانه کرج نسبت به استان تهران و کشور -1شکل 

 

یزان گیري شده، میـزان هاي اندازههاي اندازهعدم اجراي طرح تغذیه مصنوعی و میزان نفوذپذیريعدم اجراي طرح تغذیه مصنوعی و میزان نفوذپذیريگیر رودخانه در شرایط گیر رودخانه در شرایط با توجه به سطوح سیالببا توجه به سطوح سیالب گیري شده، م
یر هاي با دبـی زیـر هاي سیالبی و کل جریانهاي سیالبی و کل جریاندرصد جریاندرصد جریان  1515هاي سیالبی رودخانه کرج با احتساب حدود هاي سیالبی رودخانه کرج با احتساب حدود تغذیه طبیعی آبخوان از جریانتغذیه طبیعی آبخوان از جریان بی ز هاي با د

شی در نموده اسـت و بخشـی در آن در پهنه اجراي طرح نفوذ میآن در پهنه اجراي طرح نفوذ میباشد که بخشی از باشد که بخشی از میلیون مترمکعب میمیلیون مترمکعب می  2020، به میزان ، به میزان ههییبر ثانبر ثانمترمکعب مترمکعب   1010 ست و بخ نموده ا
دست محل اجراي طرح نفوذ خواهد نمود. محاسبه مقادیر تغذیه در شرایط عدم اجراي طرح بر اساس مساحت دست محل اجراي طرح نفوذ خواهد نمود. محاسبه مقادیر تغذیه در شرایط عدم اجراي طرح بر اساس مساحت سطوح باالدست و پایینسطوح باالدست و پایین

 توسط رودخانه در شرایط سیالبی مختلف و مقادیر نفوذپذیري رودخانه برآورد شد.توسط رودخانه در شرایط سیالبی مختلف و مقادیر نفوذپذیري رودخانه برآورد شد.  شدهشدهاشغالاشغال
 

  هاروشمواد و 
 اقتصادي طرح بررسی -2-1

 هر مترمکعب آب شدهتمامقیمت 
هاي متفاوتی با در نظر گرفتن احداث بندهاي تأخیري در بستر رودخانه، جهت تأخیر در هاي متفاوتی با در نظر گرفتن احداث بندهاي تأخیري در بستر رودخانه، جهت تأخیر در تغذیه آب در دشت شهریار گزینهتغذیه آب در دشت شهریار گزینه  منظوربه
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اساس در این قسمت از مطالعات نیز اساس در این قسمت از مطالعات نیز   ننییبر ابر ای قرار گرفت. ی قرار گرفت. موردبررسموردبررسفنی و میزان آب قابل تغذیه فنی و میزان آب قابل تغذیه   ازنظرازنظرجریان سیالب براي نفوذ بیشتر، جریان سیالب براي نفوذ بیشتر، 
ستاحداث خاکریزهـاي هاللـی شـکل متـوالی (تورکینسـت  رندهرندهییدربرگدربرگها که ها که هر مترمکعب آب در هر یک از این گزینههر مترمکعب آب در هر یک از این گزینه  شدهتمامقیمت قیمت  توالی (تورکین شکل م لی  هاي هال ها) ها) احداث خاکریز

نهاسـت کـه گزینـه  ذکرذکرقابلقابلباشد برآورد شده است. باشد برآورد شده است. هاي تغذیه میهاي تغذیه میهمراه با احداث سرریز بتنی و ایجاد حوضچههمراه با احداث سرریز بتنی و ایجاد حوضچه که گزی ست  سدبررسـمورمورهاي هاي ا شامل ی شـامل دبرر ی 
 باشد.باشد.بند تأخیري میبند تأخیري می  66احداث یک الی احداث یک الی 

نهاي اجرایی احداث بنـدهاي تـأخیري، هزینـههاي سرمایههاي سرمایههزینههزینه  11با توجه به این امر ابتدا در جدول شماره با توجه به این امر ابتدا در جدول شماره  تأخیري، هزی ندهاي  نین هاي سـاالنه و همچنـین اي اجرایی احداث ب ساالنه و همچ هاي 
نهبرداري) در هر یک از گزینـهمیزان آب قابل تغذیه (میانگین آب قابل تغذیه در طول دوره بهرهمیزان آب قابل تغذیه (میانگین آب قابل تغذیه در طول دوره بهره ئهها ارائـهبرداري) در هر یک از گزی سپس و سـپس   ها ارا ساسبـر اسـاسو  مت آن قیمـت   بر ا آن قی

 ها برآورد شده است.ها برآورد شده است.آب در هر یک از گزینهآب در هر یک از گزینه  مترمکعبمترمکعبهر هر   شدهتمام
 

 هاي موردبررسیگزینهدر بندهاي تأخیري  مشخصات کلی سازه -1جدول 
 تورکینست (سازه بندهاي تأخیري) 1 2و  1 3 الی 1 4 الی 1 5 الی 1 6 الی 1

 مترمکعب)میلیون حجم آب قابل تغذیه (میانگین  2/5 3/14 3/20 1/33 5/39 0/42

 ریال)میلیون هزینه اجراي پروژه ( 7000 15400 27300 47200 60800 80000

 ریال)میلیون برداري و نگهداري پروژه (هزینه بهره 500 550 600 660 720 800

 ریال)میلیون هزینه استحصال آب زیرزمینی ( 3640 10010 14210 23170 27650 33670

 هاي تغذیه وجود خواهد داشت.میلیون مترمکعب مازاد به تغذیه طبیعی رودخانه توسط حوضچه 42*ساالنه امکان تغذیه حجمی معادل 
 

سرمایههاي سـرمایه، ابتدا با توجه به میزان هزینه، ابتدا با توجه به میزان هزینهموردبررسیهاي هاي هر مترمکعب آب در گزینههر مترمکعب آب در گزینه  شدهتماممحاسبه قیمت محاسبه قیمت   منظوربه جراي اي اجـراي هاي  اي ا
نهها به تفکیک محاسبه و سپس با در نظـر گـرفتن هزینـهاي گزینهاي گزینهپروژه، هزینه استهالك ساالنه سرمایهپروژه، هزینه استهالك ساالنه سرمایه گرفتن هزی ظر  نههاي سـاالنه شـامل هزینـهها به تفکیک محاسبه و سپس با در ن شامل هزی ساالنه  هاي هاي هاي 

مت ها، قیمـت ین گزینهین گزینهاستحصال آب و همچنین میزان استحصال ساالنه آب در هر یک از ااستحصال آب و همچنین میزان استحصال ساالنه آب در هر یک از ا  برداري و هزینهبرداري و هزینهنگهداري و بهرهنگهداري و بهره هر هـر   شـدهتمامها، قی
 مترمکعب آب محاسبه شد. مترمکعب آب محاسبه شد. 

هرههر مترمکعب آب در نرخ بهـره  شدهتمامشود کمترین قیمت شود کمترین قیمت مشاهده میمشاهده می  22گونه که در جدول گونه که در جدول همانهمان حدود درصـد حـدود   77  هر مترمکعب آب در نرخ ب صد  یال و ریـال و   839839در ر
تأخیري ریال مربوط به اجراي گزینـه بنـد تـأخیري   905905بوده و حداکثر آن با بوده و حداکثر آن با   44الی الی   11مربوط به اجراي گزینه بندهاي تأخیري مربوط به اجراي گزینه بندهاي تأخیري  ند  نه ب شد. در باشـد. در میمی  11ریال مربوط به اجراي گزی با

 است.است.  شدهشدهارائهارائهبهره بانکی بهره بانکی   هاي متفاوتهاي متفاوتو در نرخو در نرخ  موردبررسیهاي هاي هر مترمکعب آب در گزینههر مترمکعب آب در گزینه  شدهتمامنیز قیمت نیز قیمت   33جدول شماره جدول شماره 
 

 درصد 7بهره بانکی  هاي موردبررسی در نرخشده هر مترمکعب آب گزینههزینه استهالك ساالنه و قیمت تمام -2جدول 

 شرح
بند 

تأخیري 
1 

بند 
 1تأخیري 

 2و 

بند تأخیري 
 3و  2و  1

 بند تأخیري
 4و  3و  2و 1 

 2و  1بند تأخیري 
 5و  4و  3و 

 3و  2 و 1بند تأخیري 
 6و  5و  4و 

اي هزینه استهالك ساالنه سرمایه
 (میلیون ریال)

564 1773 3143 3937 5071 6673 

برداري ساالنه هزینه نگهداري و بهره
 (میلیون ریال)

500 550 600 660 720 800 

هزینه استحصال آب زیرزمینی 
 (میلیون ریال)

3640 10010 14210 23170 27650 29400 

 36873 33441 27767 17953 12333 4704 ساالنه (میلیون ریال) مجموع هزینه
 حجم آب قابل تغذیه 
 (میلیون مترمکعب)

2/5 3/14 3/20 1/33 5/39 0/42 

شده هر مترمکعب آب قیمت تمام
 (ریال)

905 862 884 839 847 878 
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 بهره بانکی هاي متفاوتهاي موردبررسی در نرخشده هر مترمکعب آب گزینهقیمت تمام -3جدول 
 گزینه (درصد) نرخ بهره بانکی

    
 1 بند تأخیري 905 939 963 988 1014
 2و  1 بندهاي تأخیري 862 853 872 892 913
 3و  2, 1 بندهاي تأخیري 884 872 897 922 947
 4و  3, 2, 1 بندهاي تأخیري 839 879 908 938 969
 5و  4, 3, 2, 1 بندهاي تأخیري 847 890 921 953 987
 6و  5,  4, 3, 2, 1 بندهاي تأخیري 878 931 970 1010 1052

 
 ارزیابی اقتصادي

قرار گرفت که در این قرار گرفت که در این   موردبررسیهاي متفاوتی هاي متفاوتی تغذیه آب در دشت شهریار گزینهتغذیه آب در دشت شهریار گزینه  منظوربهگونه که در مطالب فوق ذکر گردید گونه که در مطالب فوق ذکر گردید همانهمان
طرح، هاي مذکور و نیاز به میزان آب بیشتر در محـدوده طـرح، قسمت از مطالعات با در نظر گرفتن میزان آب قابل تغذیه در هر یک از گزینهقسمت از مطالعات با در نظر گرفتن میزان آب قابل تغذیه در هر یک از گزینه حدوده  هاي مذکور و نیاز به میزان آب بیشتر در م

تأخیري رغم باالتر بودن قیمت هر مترمکعب آب در گزینـه اجـراي بنـدهاي تـأخیري علیعلی ندهاي  جراي ب نه ا لی الـی   11رغم باالتر بودن قیمت هر مترمکعب آب در گزی نهنسـبت بـه سـه مـورد دیگـر از گزینـه  66ا گر از گزی مورد دی سه  به  سبت  هاي هاي ن
ناي بررسی اجراي طرح از دیدگاه اقتصادي مدنظر قرار گرفت و بر مبنـاي   منظوربههاي دوم، چهارم و پنجم)، این گزینه هاي دوم، چهارم و پنجم)، این گزینه (گزینه(گزینه  بررسیمورد بررسی اجراي طرح از دیدگاه اقتصادي مدنظر قرار گرفت و بر مب

 محاسبه شد.محاسبه شد.   (B/C)و نسبت فایده به هزینهو نسبت فایده به هزینه  (IRR)آن نرخ بازگشت داخلی سرمایه آن نرخ بازگشت داخلی سرمایه 
 

 هاي اجراي طرحهزینه
شامل احداث شش عدد بند خاکی همراه با هفت عدد شامل احداث شش عدد بند خاکی همراه با هفت عدد   66الی الی   11اجراي طرح تغذیه مصنوعی دشت شهریار در گزینه بندهاي تأخیري اجراي طرح تغذیه مصنوعی دشت شهریار در گزینه بندهاي تأخیري 

ته میلیون مترمکعب آب در بستر رودخانه خواهد شـد. طبـق برآوردهـاي صـورت گرفتـه   4242//00سرریز بتنی است که موجب تغذیه ساالنه سرریز بتنی است که موجب تغذیه ساالنه  صورت گرف هاي  بق برآورد شد. ط میلیون مترمکعب آب در بستر رودخانه خواهد 
یک دوره میلیارد ریال برآورد شده است که طی یـک دوره   8080حدود حدود   هاهااي احداث این سازهاي احداث این سازههاي سرمایههاي سرمایههزینههزینه پذیرفت. سـاله صـورت خواهـد پـذیرفت.   22میلیارد ریال برآورد شده است که طی  هد  صورت خوا ساله 
پروژه (ها نیز طی دوره عمر پـروژه (برداري ساالنه از این سازهبرداري ساالنه از این سازههاي نگهداري و بهرههاي نگهداري و بهرههزینههزینه عادل سـال) معـادل   3030ها نیز طی دوره عمر  نهدرصـد هزینـه  11سال) م صد هزی سرمایههاي سـرمایهدر اي و اي و هاي 
 است.است.  شدهشدهگرفتهگرفتهمیلیون ریال در نظر میلیون ریال در نظر   800800حدود حدود 

سفره، حجـم آب قابـل تغذیـه سـاالنه در سـفرهموردنظرمـوردنظرهاي بتنی هاي بتنی و احداث بندهاي خاکی و سرریزو احداث بندهاي خاکی و سرریزپس از اجراي طرح پس از اجراي طرح  ساالنه در  یه  بل تغذ جم آب قا نی هاي زیرزمینـی ، ح هاي زیرزمی
  700700استحصال هر مترمکعب آب از طریق چاه حدود استحصال هر مترمکعب آب از طریق چاه حدود   منظوربهمیلیون مترمکعب آب برآورد شده است که میلیون مترمکعب آب برآورد شده است که   4242//00محدوده مطالعه حدود محدوده مطالعه حدود 

عادل زینه استحصـال آب مـذکور سـاالنه معـادل است. بر این اساس مجموع هاست. بر این اساس مجموع ه  شدهشدهگرفتهگرفتهریال هزینه در نظر ریال هزینه در نظر  ساالنه م مذکور  صال آب  برآورد میلیـون ریـال بـرآورد   2940029400زینه استح یال  یون ر میل
 شود.شود.میمی

 

 درآمدهاي اجراي طرح
صددرصـد  6969درصد در بخش صنعت و درصد در بخش صنعت و   77درصد در بخش شرب، درصد در بخش شرب،   2424میلیون مترمکعب آب قابل تغذیه حدود میلیون مترمکعب آب قابل تغذیه حدود   4242//00از مجموع از مجموع  آن در آن در   1در

صنعتی ریال، آب صـنعتی 2  28302830قرار خواهد گرفت. لذا با توجه به قیمت فروش هر مترمکعب آب شرب معادل قرار خواهد گرفت. لذا با توجه به قیمت فروش هر مترمکعب آب شرب معادل   مورداستفادهمورداستفادهبخش کشاورزي بخش کشاورزي  ریال، آب 
حدود ریال، مجموع درآمد حاصل از آب تولیدي در اثر اجـراي طـرح سـاالنه حـدود   100100ریال و آب کشاورزي معادل ریال و آب کشاورزي معادل   52805280معادل معادل  ساالنه  طرح  جراي    4694846948ریال، مجموع درآمد حاصل از آب تولیدي در اثر ا

 شود.شود.میلیون ریال میمیلیون ریال می
اي در پشت بندهاي ابتدایی انباشته اي در پشت بندهاي ابتدایی انباشته هزار مترمکعب از مصالح رودخانههزار مترمکعب از مصالح رودخانه  3838رح ساالنه حدود رح ساالنه حدود عالوه بر آب تولیدي فوق، در اثر اجراي طعالوه بر آب تولیدي فوق، در اثر اجراي ط

صورت میهایی که در ارتباط با بخش صنعت و معدن در قسمت انتهـایی محـدوده مطالعـه صـورت میخواهد شد. با توجه به فعالیتخواهد شد. با توجه به فعالیت عه  حدوده مطال هایی م ین پـذیرد ایـن هایی که در ارتباط با بخش صنعت و معدن در قسمت انت پذیرد ا
عادل در نظر گرفتن قیمت فروش هر مترمکعـب مصـالح معـادل قرار گیرد، لذا با قرار گیرد، لذا با   مورداستفادهمورداستفادهتواند در این بخش تواند در این بخش میزان مصالح میمیزان مصالح می صالح م عب م هزار هـزار   1818در نظر گرفتن قیمت فروش هر مترمک

 میلیون ریال برآورد شده است.میلیون ریال برآورد شده است.  684684ریال، مجموع درآمد حاصل از این تولیدات ساالنه حدود ریال، مجموع درآمد حاصل از این تولیدات ساالنه حدود 

                                                           
شرب و هاي کشاورزي، شـرب و مطالعات آب زیرزمینی، برداشت از آبخوان دشت شهریار و بررسی سهم هر یک از بخشمطالعات آب زیرزمینی، برداشت از آبخوان دشت شهریار و بررسی سهم هر یک از بخشفصل سوم فصل سوم   -بخشی دشت شهریاربخشی دشت شهریارمطالعات عالجمطالعات عالج  1 هاي کشاورزي، 

 صنعت در استفاده از آبخوان دشت شهریار.صنعت در استفاده از آبخوان دشت شهریار.
شرب آب شـرب   -2828//99//8989ها از تاریخ ها از تاریخ هاي آب و فاضالب استان تهران پس از هدفمند کردن یارانههاي آب و فاضالب استان تهران پس از هدفمند کردن یارانهتعرفهتعرفه  -و تصفیه آب و فاضالب تهران و تصفیه آب و فاضالب تهران   ننیی* شرکت تأم* شرکت تأم    2 ساسبـر اسـاسآب    بر ا

 ی.ی.خانگخانگ  ررییغغهاي هاي قیمت هر مترمکعب در کاربريقیمت هر مترمکعب در کاربري  بر اساسبر اساسآب صنعتی آب صنعتی   -هاي خانگیهاي خانگیمترمکعب در کاربريمترمکعب در کاربري  1515الی الی   1010قیمت هر مترمکعب آب براي مصارف طبقه قیمت هر مترمکعب آب براي مصارف طبقه 
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 (B/C)نسبت فایده به هزینه 
طول عدر طـول ع  (B/C)طرح طـرح هاي هاي ها و هزینهها و هزینهالذکر نسبت ارزش فعلی فایدهالذکر نسبت ارزش فعلی فایدهو درآمدهاي فوقو درآمدهاي فوق  با توجه به هزینهبا توجه به هزینه پروژه و در نرخمـر پـروژه و در نرخدر  هاي هـاي مر 

نه در شود نسبت فایـده بـه هزینـه در گونه که در این جدول مشاهده میگونه که در این جدول مشاهده میاست. هماناست. همان  شدهشدهمحاسبهمحاسبه  44متفاوت بهره بانکی مطابق جدول شماره متفاوت بهره بانکی مطابق جدول شماره  به هزی یده  شود نسبت فا
حدود درصد متغیر است. این نسبت در نـرخ حـدود   2424در نرخ در نرخ   00//9292درصد تا درصد تا   1616در نرخ در نرخ   11//0808هاي متفاوت بهره بانکی از هاي متفاوت بهره بانکی از نرخنرخ نرخ  صد درصـد   1919//77درصد متغیر است. این نسبت در  در
 باشد.باشد.هاي عمرانی میهاي عمرانی میی در طرحی در طرحتوجهتوجهقابلقابلباشد که نرخ باشد که نرخ شود که گویاي برابري هزینه و درآمدهاي طرح در این نرخ میشود که گویاي برابري هزینه و درآمدهاي طرح در این نرخ مییک مییک می  برابربرابر

 
 (B/C)هاي متفاوت بهره بانکی نسبت فایده به هزینه اجراي طرح در نرخ -4جدول 

 ( درصد) ینرخ بهره بانک
 شرح

24 22 20 18 16 
 (میلیون ریال) هاارزش فعلی فایده 294230 262774 237155 215952 198152
 (میلیون ریال) هاهزینهارزش فعلی  272951 253808 238364 225721 215235

 )B/Cبه هزینه (فایده  نسبت 08/1 04/1 99/0 96/0 92/0

 
 (IRR)نرخ بازگشت داخلی سرمایه 

هاي حاصل از اجراي طرح) ها و فایدهالتفاوت هزینهي آن گردش نقدي طرح (مابهازانرخ بازگشت داخلی سرمایه نرخی است که به 
هـاي متفـاوت بهـره بـانکی و رسـم شود. این نرخ از طریق محاسبه ارزش فعلی گردش نقدي بر اساس نرخدر طول عمر پروژه صفر می

 شود.تغییرات نرخ مذکور تعیین می براثرنمودار تغییرات آن 
هـاي )، ارزش فعلی گردش نقدي بر اساس نرخ5ساله عمر پروژه (جدول  30ها و درآمدهاي ساالنه طرح طی دوره هبا توجه به هزین

شـود ارزش فعلـی گـردش نقـدي مشاهده می 1گونه که در این جدول و نمودار خواهد بود. همان 6بانکی به شرح جدول  متفاوت بهره
 درصد است.  7/19برابر صفر است. لذا، نرخ بازگشت داخلی طرح درصد باشد  7/19حدود  طرح زمانی که نرخ بهره

 

 
 

 تغذیه مصنوعی دشت شهریارنرخ بازگشت داخلی سرمایه طرح  -1نمودار 
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 تغذیه مصنوعی دشت شهریارگردش نقدي هزینه و درآمدهاي طرح  -5جدول 

 گردش نقدي
 هاهزینه درآمد

 سال
 جمع فروش آب فروش مصالح جمع

استحصال 
 آب

نگهداري و 
 برداريبهره

 ايسرمایه

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 بانکی بهره هاي متفاوتها و درآمدهاي طرح در نرخارزش فعلی گردش نقدي هزینه -6جدول 

      بانکی (درصد) بهرهنرخ 

      گردش نقدي (میلیون ریال)ارزش فعلی 

 
 تعیین تعداد بندهاي بهینه

جراي هاي اجـراي بند نسبت به گزینهبند نسبت به گزینه  66اجراي اجراي   قیمت هر مترمکعب آب در گزینهقیمت هر مترمکعب آب در گزینه  کهکهننییاارغم رغم با توجه به نتایج ارزیابی اقتصادي طرح، علیبا توجه به نتایج ارزیابی اقتصادي طرح، علی هاي ا
جه میلیون مترمکعـب مواجـه   9090آبخوان دشت شهریار با بیالن منفی ساالنه حدود آبخوان دشت شهریار با بیالن منفی ساالنه حدود   کهکهننییاابند تأخیري باالتر بوده اما با توجه به بند تأخیري باالتر بوده اما با توجه به   55بند و بند و   44 عب موا میلیون مترمک

ستباعث بروز مشکالت اجتماعی در منطقه شده است خطر بـزرگ زیسـت  کهکهننییاااست. این مسئله عالوه بر است. این مسئله عالوه بر  بزرگ زی مین را در محیطی فرونشـت زمـین را در باعث بروز مشکالت اجتماعی در منطقه شده است خطر  شت ز محیطی فرون
حال سال اعالم گردیده است. حـال   سانتیمتر درسانتیمتر در  1616نرخ بیشینه پدیده فرونشت معادل نرخ بیشینه پدیده فرونشت معادل   کهکهييطورطوربهبهمنطقه به دنبال داشته منطقه به دنبال داشته  ترل کنتـرل   منظوربـهسال اعالم گردیده است.  کن

سیالبی هاي سـیالبی ناپذیري بر آبخوان منطقه داشته، از طریق طرح تغذیه مصنوعی که با استفاده از جریانناپذیري بر آبخوان منطقه داشته، از طریق طرح تغذیه مصنوعی که با استفاده از جریانرخداد فرونشت که خسارات جبرانرخداد فرونشت که خسارات جبران هاي 
مودهاي آب زیرزمینی و آبـدار نمـودگیرد هرچه میزان آب بیشتري جهت بهبود وضعیت سفرهگیرد هرچه میزان آب بیشتري جهت بهبود وضعیت سفرهرودخانه کرج صورت میرودخانه کرج صورت می بدار ن قه هـاي منطقـه ن چاهن چاههاي آب زیرزمینی و آ هاي منط

بند بند   66ایم. بنابراین با توجه به مطالعات صورت گرفته گزینه اجراي ایم. بنابراین با توجه به مطالعات صورت گرفته گزینه اجراي بخشی دشت شهریار برداشتهبخشی دشت شهریار برداشتهتغذیه نماییم، گام مثبتی در جهت عالجتغذیه نماییم، گام مثبتی در جهت عالج
 سازد انتخاب گردید.سازد انتخاب گردید.که امکان تغذیه آب بیشتري را به آبخوان فراهم میکه امکان تغذیه آب بیشتري را به آبخوان فراهم می
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 يریگجهیو نتبحث  -2
هاي صنعتی، کشاورزي و نیاز شرب دشت شهریار با توجه به رشد هاي صنعتی، کشاورزي و نیاز شرب دشت شهریار با توجه به رشد و توسعه روزافزون فعالیتو توسعه روزافزون فعالیتتوجیه اجتماعی طرح، رشد توجیه اجتماعی طرح، رشد   در خصوصدر خصوص

سطحی هـاي سـطحی رویه از آب زیرزمینی و حذف آبرویه از آب زیرزمینی و حذف آبهاي ناموزون و بیهاي ناموزون و بیبرداريبرداريکننده، همراه با بهرهکننده، همراه با بهرههاي منابع آب تأمینهاي منابع آب تأمینجمعیت و محدودیتجمعیت و محدودیت هاي 
سیلرغم وجود پتانسـیلن آبخوان شده و در شرایط حاضر علین آبخوان شده و در شرایط حاضر علیکاهش حجم مخزکاهش حجم مخز  جهجهییدرنتدرنتکننده آبخوان، موجب افت سطح آب و کننده آبخوان، موجب افت سطح آب و تغذیهتغذیه هاي هاي رغم وجود پتان

 پراکنده، با معضل بحران مدیریت عرضه و تقاضاي آب روبرو است.پراکنده، با معضل بحران مدیریت عرضه و تقاضاي آب روبرو است.
بوده ي بـوده اامالحظهمالحظهقابلقابلدشت شهریار پیش از احداث سد مخزنی امیرکبیر بر روي رودخانه کرج، داراي منابع آب سطحی و زیرزمینی دشت شهریار پیش از احداث سد مخزنی امیرکبیر بر روي رودخانه کرج، داراي منابع آب سطحی و زیرزمینی  ي 

  افتهافتهییکاهشکاهشد مخزنی امیرکبیر و انتقال آن به شهر تهران، حقابه کشاورزان این دشت از رودخانه کرج د مخزنی امیرکبیر و انتقال آن به شهر تهران، حقابه کشاورزان این دشت از رودخانه کرج برداري از سبرداري از ساست، ولی پس از بهرهاست، ولی پس از بهره
با منبع تأمین نیاز آبـی منطقـه شـد. بـا   ننییترترمهممهمآن، آبخوان دشت آن، آبخوان دشت   تبعتبعبهبهاز بین رفته و از بین رفته و   ششییوبوبکمکمهاي ورودي به دشت شهریار هاي ورودي به دشت شهریار و سیالبو سیالب شد.  قه  بی منط منبع تأمین نیاز آ

و همچنین منابع تغذیه آبخوان دشت، تأمین نیازهاي آبی منطقه با مخاطرات جدي مواجه شده و همچنین منابع تغذیه آبخوان دشت، تأمین نیازهاي آبی منطقه با مخاطرات جدي مواجه شده   دسترسدسترسقابلقابلکاهش منابع آب سطحی کاهش منابع آب سطحی 
 است.است.

تأمین آب پذیري باالي شهرستان متأسفانه تبعات فراوانی از جهـت تـأمین آب باال بودن نرخ رشد جمعیت در منطقه شهریار به دلیل مهاجرتباال بودن نرخ رشد جمعیت در منطقه شهریار به دلیل مهاجرت هت  پذیري باالي شهرستان متأسفانه تبعات فراوانی از ج
 بحران در مدیریت آب خواهد شد.بحران در مدیریت آب خواهد شد.باعث آشفتگی و باعث آشفتگی و   تتییدرنهادرنهاشرب و کشاورزي در منطقه داشته که شرب و کشاورزي در منطقه داشته که 

بههاي توسعه منابع آب ملزم به تأمین حقابـهبرداران طرحبرداران طرحقانون توزیع عادالنه آب کشور، بهرهقانون توزیع عادالنه آب کشور، بهره  بر اساسبر اساس  کهکهننییاابا توجه به با توجه به  قانونی هاي قـانونی هاي توسعه منابع آب ملزم به تأمین حقا هاي 
ه و نارضایتی ه و نارضایتی ها (حقابه دشت شهریار از سد کرج) تبدیل به یک چالش اجتماعی شدها (حقابه دشت شهریار از سد کرج) تبدیل به یک چالش اجتماعی شدعدم تأمین این حقابهعدم تأمین این حقابه  مسئلهمسئلهباشند، باشند، دست میدست میپایینپایین

 را میان ساکنین منطقه ایجاد نموده است.را میان ساکنین منطقه ایجاد نموده است.  مسئلهمسئلهعمومی ناشی از این عمومی ناشی از این 
تداول با کاهش منابع آب سطحی و افزایش تقاضاي آب کشاورزي و شرب در منطقه استفاده از منـابع آب زیرزمینـی در منطقـه متـداول  قه م نی در منط نابع آب زیرزمی با کاهش منابع آب سطحی و افزایش تقاضاي آب کشاورزي و شرب در منطقه استفاده از م

صورت هاي عمیق و نیمه عمیـق صـورت ان دشت با حفر چاهان دشت با حفر چاهبرداري از آبخوبرداري از آبخورفع نیازهاي کشاورزي و شرب بهرهرفع نیازهاي کشاورزي و شرب بهره  منظوربهشده و در حال حاضر شده و در حال حاضر  یق  هاي عمیق و نیمه عم
 گیرد.گیرد.میمی

شاورزي گیرد که سـهم کشـاورزي ها در محدوده دشت شهریار انجام میها در محدوده دشت شهریار انجام میمیلیون مترمکعب برداشت از طریق چاهمیلیون مترمکعب برداشت از طریق چاه  700700مجموعاً ساالنه حدود مجموعاً ساالنه حدود  سهم ک گیرد که 
شهریار امروزه باغات منطقه شـهریار   کهکهييطورطوربهبهباشد. باشد. میمی  %%77و سهم صنعت و سهم صنعت   %%2424، سهم شرب ، سهم شرب 6969%% مل از کامـل از   طورطوربهبـهامروزه باغات منطقه  یاري هـاي موجـود آبیـاري چاهچاهکا جود آب هاي مو
با رویه از منابع آب زیرزمینی در منطقه شـهریار و کـاهش حجـم مخـزن آبخـوان، کشـاورزي دشـت شـهریار بـا شوند. لذا استفاده بیشوند. لذا استفاده بیمیمی شهریار  شت  شاورزي د خوان، ک خزن آب جم م کاهش ح شهریار و  رویه از منابع آب زیرزمینی در منطقه 

ست. ها بسیار کمتـر شـده اسـت. هاي کشاورزي در مناطق روستایی شهریار نسبت به سایر فعالیتهاي کشاورزي در مناطق روستایی شهریار نسبت به سایر فعالیتمشکالت جدي روبرو شده و سهم فعالیتمشکالت جدي روبرو شده و سهم فعالیت شده ا تر  ها بسیار کم
نهآن از بـین رفـتن زمینـه  تبعتبعبهبهمشکالت ناشی از کمبود منابع آب کشاورزي و رکود در تولید محصوالت کشاورزي و مشکالت ناشی از کمبود منابع آب کشاورزي و رکود در تولید محصوالت کشاورزي و   گرگرییددعبارتعبارتبهبه فتن زمی بین ر هاي هاي آن از 

ناطق هاي روسـتائیان، موجـب خـروج جمعیـت و مهـاجرت آنـان از منـاطق اشتغال و تولید روستایی و نیز پایین آمدن درآمد سرانه خانوادهاشتغال و تولید روستایی و نیز پایین آمدن درآمد سرانه خانواده نان از م هاجرت آ یت و م خروج جمع جب  ستائیان، مو هاي رو
سمی متوسط نرخ رشد جمعیت روستایی در منطقه شهریار در فاصله سرشماري رسـمی   کهکهييطورطوربهبهروستایی به مناطق شهري گردیده است. روستایی به مناطق شهري گردیده است.  متوسط نرخ رشد جمعیت روستایی در منطقه شهریار در فاصله سرشماري ر

صنوعی در از روستا به شهرها است. بنابراین با اجراي طرح تغذیـه مصـنوعی در   ددییشدشدی ی مهاجر فرستمهاجر فرستدرصد رسیده که معرف وقوع پدیده درصد رسیده که معرف وقوع پدیده   -99//55به به  یه م از روستا به شهرها است. بنابراین با اجراي طرح تغذ
خش در بخـش   ژهژهییووبهبـهدر حفظ تعادل آبخوان دشت شهریار داشته در حفظ تعادل آبخوان دشت شهریار داشته هاي سیالبی رودخانه کرج نقش مهمی هاي سیالبی رودخانه کرج نقش مهمی دشت شهریار با استفاده از جریاندشت شهریار با استفاده از جریان در ب

نان اي از روند وضعیت تمرکز جمعیت ایجاد کرده و شـرایط را از حالـت کنـونی کـه همچنـان تواند تغییرات عمدهتواند تغییرات عمدهکشاورزي و روستایی میکشاورزي و روستایی می که همچ نونی  لت ک شرایط را از حا اي از روند وضعیت تمرکز جمعیت ایجاد کرده و 
ته ه شهریار داشته باشـد. نکتـه نماید خارج کند و نقش مهمی در تأمین آب شرب منطقنماید خارج کند و نقش مهمی در تأمین آب شرب منطقتهران میتهران می  ازجملهازجملهفشار جمعیتی را متوجه شهرها فشار جمعیتی را متوجه شهرها  شد. نک ه شهریار داشته با

 انداز توسعه پایدار منطقه خواهد بود.انداز توسعه پایدار منطقه خواهد بود.عامل در چشمعامل در چشم  ننییترترمهممهممهم این است که حفظ تعادل آبخوان دشت شهریار مهم این است که حفظ تعادل آبخوان دشت شهریار 
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