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 چكيده:
كاهش آاليند هاي زيست محيطي  براي ارتقاي سطح سالمت مشهد يكي از مهمترين اهداف شوراي شهر و شهرداري شهر  

روندان و احساس نشاط در آنان است. يكي از اين پروژه هاي مطرح براي اين منظور، توسعه و افزايش سطح سبز شهر مي شه
باشد. مهمترين عامل محدود كننده براي اين كار  آب است. همگان به كمبود و محدوديت آب در مشهد آگاهي داشته و در 

پروژه اي باعنوان استحصال آب باران براي  .بر همين اساس ه استجهت  تامين آن سرمايه گذاريهاي هنگفتي انجام شد
استفاده در فضاي سبز شهري درشهرمشهد با هزينه هاي مشخص انجام شد ويكي از مهمترين بخشهاي آن كه موردتوجه 

هر كشور و يا شهر مسوولين شهرداري قرارگرفت بررسي اقتصادي اين پروژه مي باشد.با توجه به اينكه منابع مالي و سرمايه اي 
و بطوركلي هر سرمايه گذاري،  محدود مي باشد، بايستي هر پروژه اي كه جهت توسعه و بهره برداري از منابع آب وخاك  
پيشنهاد مي شود از نظر اقتصادي قابل توجيه باشد. هنگامي كه پروژه اي براي بخش عمومي مانند شهرداري انجام مي گيرد 

پرداخت مي كند اما منافع حاصل ازآن را خود دريافت نمي كند. وقتي هزينه و منفعت به ميان مي  هزينه هاي پروژه را خود،
آيد منظور تمامي هزينه ها و منافع طرح مي باشد، صرفنظر از اينكه چه كسي آنها را پرداخت و يا دريافت مي كند. هزينه هاي 

فع اجتماعي را در بردارند. اين موضوع يكي از مشكالت ارزيابي منا،بخش عمومي اصوال چند منظوره هستند و  تمام منظور ها 
اقتصادي پروژه هاي عمومي است. دراين پروژه اغلب هزينه ها در ابتداي طرح انجام گرفته ولي درآمد آن بعد ها بدست مي آيد 

نظور از روشهاي مختلفي لذا الزمست درآمد و هزينه هاي  پروژه  را به يك مبداء مشترك زماني تبديل كرد. براي اين م
استفاده مي شود. يكي از روشهاي مورد استفاده  روش ارزش فعلي درآمدهاي آينده است. نرخي كه براي تبديل ارزش درآمد و 

نرخ تبديل ارزش ناميده مي شود. بر اساس يافته ها و نتايج ارزيابي اقتصادي و با توجه به ،هزينه هاي آينده بكار مي رود 
بدست آمده كه نشان دهنده اقتصادي بودن پروژه  1.14چنين آمار و اطالعات موجود، نسبت منفعت به هزينه  فرضيات و هم

كلمات   سال اين پروژه فعال باشد منافع آن بيشتر از هزينه آن خواهد بود.30درصد ساالنه است. بعبارت ديگراگر طي5با نرخ 
 ارزيابي-اقتصادي -مشهد -آب استحصال -بارانكليدي: 

 
 :مقدمه- 1

مجموعه فعاليتهايي هستندكه در آن منابع و عوامل توليـد در يـك دوره كوتـاه مـدت بمنظـور توليـد        عموميپروژه هاي  اغلب
درآمد، در مدت طوالني مورد استفاده قرار مي گيرد. سرمايه گذار مجبور است مدتي در انتظار بازدهي سرمايه اش صبر كند تـا  

بطور مستمر بدست آيد .بعلت همين ويژگي است كه  در ارزيابي پـروژه هـا الزمسـت تغييـر ارزش      توليد در اثر گذشت زمان و
پول در طول زمان  را در نظر گرفت. دراين پروژه اغلب هزينه ها در ابتداي طرح انجام  گرفته ولي درآمد آن بعد ها بدست مـي  

ترك زماني تبـديل كـرد. بـراي ايـن كـار از روشـهاي مختلفـي        آيد لذا الزمست درآمد و هزينه هاي  پروژه  را به يك مبداء مش
استفاده مي شود. يكي از روشهاي مورد استفاده  روش ارزش فعلي درآمدهاي آينده است. نرخي كه براي تبديل ارزش درآمد و 

اني بـا ضـريب   هزينه هاي آينده بكار مي رود  نرخ تبديل ارزش ناميده مي شود. تفاوت ارزش يك مقدار پـول در دومقطـع زمـ   
تبديل تعيين مي شود، و بستگي به دو عامل زمان و نرخ تبديل دارد. با ثابت بودن نرخ تبديل  هرچه زمان بيشـتر باشـد ارزش   
آن پول كمتر خواهد شد و بالعكس. هر پروژه اي داراي جدول زماني معيني جهت سرمايه گذاري و بهره برداري است.همچنين 

ست كه بايستي از نظر مالي براي آنها تامين اعتبار شود و نيز داراي منافع و سودي اسـت كـه ميتـوان    داراي وسايل و امكاناتي ا
بدليل عمومي بودن اين پروژه  بررسي وارزيابي اقتصادي  آن بـا بخـش خصوصـي متفـاوت      آنها را مشخص و تعيين ارزش كرد.

ت، بلكه فوايد ديگر آن ماننـد هـواي تميـز بـراي     است. در بخش عمومي سود دهي مستقيم يك طرح مالك تصميم گيري نيس
شهروندان، ايجاد نشاط و سرزندگي درمردم، اكسيژن كافي، جلوگيري از افـزايش بـيش از انـدازه آلـودگي، تميـز بـودن معـابر،        
بهداشت فردي و اجتماعي شهر مورد نظر بوده و هدف يك پروژه عمومي و دولتـي اسـت بـه همـين دليـل همـه ي فوايـد آن        



رت كمي قابل اندازه گيري دقيق نيست . اين طرح نيز  يكي از طرح هاي عمومي اسـت كـه باعـث ميشـود درخـت كـاري       بصو
افزايش يابد و آب هايي كه در فصول باراني به خيابانها و معابر سرازير شده و باعث گرفتگي كانالهـا و كثيفـي معـابر مـي شـود       

به مرور زمان بخصوص در تابستان كه نياز بيشتري براي رشد گياهان به  جمع آوري گردد و در يك منبع ذخيره شده و  سپس
آب است استفاده شود. در صورت عدم اجراي پروژه و رها شدن آب باران مانند گذشته،  براي تميـز نمـودن معـابر وخيابانهـاي     

ان  در طول مسير بعلـت آلـوده   اطراف  آن شهرداري در فصول پرباران  هزينه زيادي متحمل مي شود.  همچنين بيشتر آب بار
شدن زياد به روغن ها  و  مواد ديگر عمال غير استفاده شده و در بيرون  باعث  تخريب محـيط زيسـت ،خشـك شـدن گياهـان      
مرتعي ، شور  وكويري شدن زمين هاي اطراف شهر گرديده ونتيجه آن از دسترس خارج شدن و بـه هـدر رفـتن آب اسـت. در     

بسياري از كم آبي هاي فضاهاي سبز شهري بر طرف و آب با كيفيت مناسـب   ،دن اين روش جمع آوريصورتي كه با فرا گير ش
 در اختيار بوده و زمينه  توسعه فضاي سبز و درختكاري بيشتر فراهم خواهد شد. 

 
 و اهميت موضوعضرورت -2

اجتماعي و زيست محيطي يك منطقه  بايد درارتباط با هدفهاي كلي برنامه توسعه اقتصادي و در يك شهريك پروژه اهداف 
باشد.  در شرايط فعلي شهر مشهد، يكي از مهمترين اهداف شوراي شهر و شهرداري اين كالن شهر كاهش آاليند هاي زيست 
محيطي  براي ارتقاي سطح سالمت شهروندان و احساس نشاط در آنان است. يكي از اين پروژه هاي مطرح براي اين منظور، 

ش سطح سبز شهر مي باشد. مهمترين عامل محدود كننده براي اين كار  آب است. همگان به كمبود و محدوديت توسعه و افزاي
در پروژه استحصال آب باران كه با آب در مشهد واقف بوده و در جهت  تامين آن سرمايه گذاريهاي هنگفتي انجام شده است.. 

 تحقيقات كشاورزي خراسان رضوي در محدوده مركز آموزشسفارش شهرداري مشهد و با همت مسئولين و محققان مركز 
انجام 1388مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي اين استان در شهر مقدس مشهد در سال  2و ساختمان شماره  كشاورزي

به همين  گرفت كه صرف نظر از ابعاد فني آن ، نتيجه گيري اقتصادي اين پروژه براي كارفرما (شهرداري )بسيار مهم بوده و
همچنين بدليل كيفيت باالي آب باران ،در شرايط  دليل بررسي و ارزيابي اقتصادي آن از اهميت زيادي برخوردار مي باشد.

بحراني مثال در زمان قطعي برق و آب  و نياز شديد به آب آشاميدني شهروندان، مي توان از اينگونه استخرهاي ذخيره آب باران 
 ه نمود كه ارزش غير ملموس و نا محسوس آن بسيار باال خواهد بود.براي آشاميدن نيز استفاد

   
 پيشينه پژوهش-3

در زمينه مطالعات و بررسي اقتصادي پروژه ها مطالعات زيادي انجام گرفته است كه به اجمال  به بعضي از آنها كه مستقيما در 
 مي گردد. ارتباط با تجزيه و تحليل اقتصادي استحصال آب باران مي باشد اشاره

)در تحقيقي باعنوان تجزيه و تحليل اقتصادي استحصال آب باران در چين به بررسي اقتصادي 2003تاين .واي و اف ملي (
نتايج نشان مي دهد .وامكان سنجي استفاده از آب باران براي آبياري تكميلي در يك منطقه نيمه خشك مبادرت كرده اند

اين نتايج همچنين نشان  .ر هواي باز براي جمع آوري آب باران امكان پذير مي باشداهميت استفاده كامل از هر سطح سخت د
مي دهد كه سود دهي از برداشت آب باران افزايش يافته است و نيز صرفه جويي در آب افزايش قابل توجهي داشته 

ت براي انتخاب محصوالت است.همچنين نتايج نشان مي دهد كه به منظور به حداكثر رساندن سرمايه گذاري، ضروري اس
 مناسبي در الگوي كشت اين مناطق براي استفاده بهتر از آب باران مانند توسعه  سيب زميني لحاظ گردد.

) در هند مطالعه اي با عنوان  بررسي اقتصادي جمع آوري  آب باران  به منظور ارزيابي 2006اس وارن اريا  و آر.پي ياداو(
با موضوع مديريت آب باران  "كه در آن يك پروژه  (ه در روستايي در  منطقه هيماچال پرادشمنافع و ساختار مالي اين پروژ

نشان دادند كه   عالوه بر افزايش اشتغال در اين روستا  كه با  ) .انجام شده بود 2000بر اساس ميكرو آبخيزداري در سال 
بدست  1.71يده است . و مقدار نسبت سود به هرينه مشاركت مردم انجام شده است در آمد خالص كشاورزان يه سه برابر رس

 آمده است.
)در پروژه اي با عنوان بررسي و ارزيابي اقتصادي استفاده از آب باران و ذخيره در تانكرهاي مخصوص و 2007ام جي اي(

ه صرفه بوده و مقايسه آن با روشهاي ديگر ذخيره آب مبادرت كرده اند و نشان داده است كه در شرايط اضطراري مقرون ب
همچنين در فرودگاه ها و امالك شخصي ميتوان از آن استفاده كرد.همچنين مي توان بدليل محدوديت آب لوله كشيو قيمت 
باالي آن  براي استفاده در باغات منازل از اين طريق به آبياري فضاي سبز حياط شخصي استفاده كرد. و همچنين از نظر 

 لخانه اي بسيار مهم دانسته شده است. زيست محيطي و انتشار گازهاي گ



) استاد اقتصاد كشاورزي دانشگاه شيراز براي ارزيابي اقتصادي پروژه هاي كشاورزي پيشنهاد چگونگي 1372سلطاني.غالمرضا(
 و ارائه نموده است. و مراحل استفاده از فرمولهاي اقتصاد مهندسي راشرح 

 
 مواد وروشها: -4

ه نرخ بهره و يا تنزيل آن است. انتخاب نرخ مناسب براي تحليل اقتصادي در بخش عمـومي كـه صـرفا    براي ارزيابي پروژه نياز ب
هنگامي كه پروژه اي براي بخـش عمـومي ماننـد     براي تامين سودنيست متفاوت و حتي در جهت خالف بخش خصوصي است.

حاصل ازآن را خـود دريافـت نمـي كنـد. وقتـي       شهرداري انجام مي گيرد  هزينه هاي پروژه را خود پرداخت مي كند اما منافع 
هزينه و منفعت به ميان مي آيد منظور تمامي هزينه ها و منافع طرح مي باشد، صرفنظر از اينكه چه كسي آنها را پرداخت و يا 
. دريافت مي كند  برهمين اساس اثرات مثبت و منفي طرحهاي عمومي و دولتي را منافع و هزينـه هـاي اجتمـاعي مـي نامنـد     

هزينه هاي بخش عمومي اصوال چند منظوره هستند و  تمام منظور هـا منـافع اجتمـاعي را در بردارنـد. ايـن موضـوع يكـي از        
مشكالت ارزيابي اقتصادي پروژه هاي عمومي است. تبديل برخي از  هزينه ها و منافع به ريال مشكل مي باشـد. در ايـن طـرح    

ملموس هستند و تعيين ارزش ريالي  مشكل بوده و بر اسـاس قيمـت بـازار ماننـد     هزينه ها ملموس ، ولي منافع نامحسوس و نا
از آنجايي كه در پروژه هاي عمومي سود مطرح نبوده و اغلب داراي منافع متعددي مـي   بخش خصوصي نمي تواند ارزيابي شود

ر مطالعات اقتصادي بـر مبنـاي معـادل    باشند كه برخي ازآنها دقيقا برحسب ريال قابل اندازه گيري نيستند به همين دليل بيشت
هزينه و منافع ساالنه انجام مي گيرد. به اين ترتيب كه نسبت معادل منافع ساالنه به هزينه هاي ساالنه آنها محاسبه مي شـود.  

–از لحاظ نظري يك پروژه در صورتي توجيه مي شود كه منافع آن بيش از هزينه هاي آن باشد. بعبارت ديگر نسـبت منفعـت   
زينه آن از يك بيشتر باشد. بطور كلي در ارزيابي پروژه هاي عمومي وضعيت با و بدون پروژه مورد نظر، بررسي و تحليل شـده  ه

و منافعي كه با انجام پروژه بدست مي آيد محاسبه مي شود.بطور كلي منافع يـك پـروژه عبارتسـت از افـزايش ارزش كاالهـا و      
روش تعيين منافع پروژه آن است كه در صورت نبود  كه در نبود آن وجود داشته است خدمات ناشي از آن پروژه نسبت به آنچه

آن و عدم جمع آوري صحيح ، آب باران در معابر و خيابانها سرازير شده و خسارت و مشكالتي براي شـهر ايجـاد مـي كنـد. در     
كه بايسـتي در قسـمتهاي ديگـر شـهر مشـغول       روزهاي باراني راه بندانهاي زيادي بوجود آورده و كارگران وعوامل شهرداري را

باشند به خود مشغول مي كند. بعد از باران براي اليروبي و تميز كردن خيابانها و معابر و... كارگران زيـادتري بايسـتي مشـغول    
مرمت شوند و ده ها هزينه ديگري كه در نبود شوند و احتماال خسارتهايي به پل ها و جوي هاي شهر وارد مي شود كه بايستي 

  اين طرح به بودجه شهرداري تحميل مي شود.
 روش تحقيق -5
تحقيقاتي و بصورت دقيق از مجريان فنـي و اجرايـي پـروژه بررسـي و امكـان       _آمار و اطالعات الزم در حين عمليات اجرايي    

براي محاسبه و ارزيابي  اقتصادي پروژه جمـع آوري آب بـاران     استحصال آب باران براي شهر مشهد دريافت شده است و سپس
استفاده شده است. يكي از روشهاي مهم براي بررسي وارزيابي اقتصادي پـروژه هـا محاسـبه نـرخ      از فرمولهاي اقتصاد مهندسي

آن برابر سـازد. بعيـارت   بازده داخلي آن است.نرخ بازده داخلي،نرخي است كه جريان گردش نقدي پروژه راباسرمايه ي اوليه ي 
 [3,1 ]ديگر نرخي است كه ارزش كنوني منافع و هزينه هاي پروژه را بايكديگر برابر سازد.

نرخ بازده سرمايه مصرف شده در يك پروژه با حداقل نرخ بازده قابل قبول مقايسه ميشود اگـر نـرخ محاسـبه شـده بيشـتر از        
 در غير اينصورت رد مي شود.حداقل نرخ قابل قبول باشد ،پروژه پذيرفته و 

در اين طرح با توجه به شرايط موجود و بدليل اينكه در اين مكان روش ديگري براي آبياري درختان بجز استفاده از تانكر وجود 
 ندارد در نتيجه   مقايسه و تجزيه و تحليل آن با اين روش آبياري و قيمتهاي موجود انجام مي گيرد. 

كه اغلب با  تانكر براي حمل براي مصارف مختلف ماننـد بنـايي ، سـاختمان      1388در سال  رت آزادباالترين قيمت آب بصو  
ريال  به هر تـانكر  160000ريال بوده كه عالوه بر آن حق آبنمان نيز  2339متر مكعبي  ده ش سازي وموارد ديگر استفاده مي

 اضافه ميشود. 
متر مكعبي آب بصـورت   16متر مكعب آب را دارد اگر با يك تانكر 1250ظرفيت استخر هاي تهيه شده در اين طرح گنجايش 

داشته ريال 450000قيمت آب حمل شده تا محل طرح هزينه اي حدود  در زمان انجام طرح آزاد براي اين استخر حمل شود 
.دراين طـرح بـا   ه اسـت بودميليون ريال 36تانكر نياز است. هزينه حمل اين مقدار آب در سال تهيه طرح حدود  80كه حدود  ،

سال در نظر گرفته مي شود.در اين طـرح محاسـبات بـاعمر     30توجه به نوع سازه آنكه عمر طوالني خواهد داشت عمر مفيد آن
 سال محاسبه و مقايسه صورت مي گيرد.50سال و30سال،20مفيد



نه در طول عمر مفيـد پـروژه و بـا نـرخ     براي  تحليل اقتصادي طرح و همچنين مقايسه آن با خريد آزاد آب، تمام در آمد و هزي
 درصد ( بدليل عمومي بودن ) در سال در نظر گرفته مي شود.5تنزيل 

همانگونه كه درباال آمده است ناچار هستيم براي كاشت گياه  از آبي متناسب و با كيفيتي استفاده نماييم كـه بـراي رشـد آنهـا     
ب رسانده وباعث خشك شدن و يا كم رشدي گياه مـي شـود. آب بـا ايـن     ضروري است چون استفاده از آبهاي آلوده به آنهاآسي

كيفيت همانگونه كه گفته شد در گذشته و قبل از اجرا شدن اين پروژه ازاداره آب و فاضالب مشهد خريداري مـي شـد كـه بـا     
ه مـي شـود از كيفيـت    اجراي طرح نيازي به خريد آب نيست.   همچنين آبي كه از طريق كانالها و طي بارندگي سـاالنه ذخيـر  

بسيار باال برخوردار بوده و  ذرات خارجي  و مواد نفتي نيز در آن وجود نـدارد. لـذا هزينـه اي كـه بـراي حمـل آب مـورد نيـاز         
درختان پرداخت مي گرديد پرداخت نشده و بعنوان درآمد مستقيم اين پـروژه نصـيب شـهرداري مـي شـود.اين مقـدار درآمـد         

 ح در نظر گرفته شده و تجزيه و تحليل بر اساس آن انجام مي گيرد.   بعنوان منافع مستقيم طر
همچنين به اين نكته اشاره مي شود كه براي استفاده بهينه از آب و افزايش بهره وري آن بخصوص در منـاطق كـم آب توصـيه    

ه آبياري در هر روش  مسـاوي  كارشناسان استفاده از آبياري قطره اي براي درختكاري است . بديعي است  هزينه هاي مربوط ب
بوده و بنابراين هزينه هايي در محاسبات ارزيابي مالك قرارميگيرند كه فقط جهت جمع آوري و ذخيره آب باران پرداخت شـده  

 .) آمده است.( ارزش زمين و  ارزش اسقاط منظور نشده است)2اند.اين هزينه در جدول زير(شماره 
 
 

 1388ي آب باران سالهزينه هاي طرح جمع آور - 2جدول 

 ماخذ: محاسبات تحقيق
 
 
 
 
 
 
 

 مبلغ (هزار ريال) شرح رديف
 45000 گود برداري 1

 50000 هزينه قير گوني ، فرش آجر و سيمان كاري 2

 90000 هزينه ديوار چيني 3

 130000 خريد شن،آجر وآهك 4

 20000 هزينه بتن و آرماتوربندي  5

 32000 هزينه گود برداري و پر كردن مسير آبرساني 6

 30000 پمپ كفكشخريد  7

 120000 آب تانكر 9

 16000 خاك رس 10

 30000 هزينه كارگري و خريد لوازم متفرقه   12

 500000 كل هزينه هاي طرح  



 و بحث   نتايج -6
ران اجرايـي طـرح در   براي بررسي وتجزيه و تحليل اقتصادي طرح  استحصال آب باران از آمار واطالعاتي كـه مجـري و همكـا    

 اختيار محقق اقتصادي  قرار داده اند  استفاده شده است. 
كه منافع  كه همان  پرورش و توليد گيـاه ودرخـت اسـت را     بوده  روش اقتصادي و تجزيه و تحليل در اين پروژه بدين صورت 

 گرفته وانجام  روشهاي متعدد تامين آب  اي نحوه وو بررسي و مقايسه اقتصادي بر  شده براي هر روش تامين آب ثابت در نظر 
 .است شدههمچنين با محاسبه نرخ بازده داخلي طرح مقدار نرخي كه هزينه و درآمد را مساوي يك مي كند نيز برآورد 

روشهاي متعددي جهت تامين آب مورد نياز براي رشد گياهان طرح  با صرف هزينـه هـاي مختلـف وجـود دارد كـه بعضـي از        
 ان پذير عبارتند از:روشهاي  امك

قرار داد با شركتهاي خصوصي جهت تامين آب مورد -4،استفاده از تانكر حمل آب -3، استفاده از چاه -2 ،استفاده از آب شهري
متداولترين روش موجود براي آبياري  در طرحهاي فضاي سبز و كاشت و پرورش گياه  اسـتفاده از تـانكر حمـل آب مـي      . نياز

با اجاره و يا خريد تانكر و كشنده آن  به نقاطي كه اداره آب و فاضالب مشهد در نظـر گرفتـه مراجعـه مـي      باشد. در اين روش
ريـال خريـداري و بـه    16000ريال و هزينه آبونمان  2339شود و آب در خواستي براي حمل با تانكر با قيمت  هر متر مكعب 

و منـابع طبيعـي    كشاورزي اي درختكاري هاي مركز تحقيقاتمحل مورد نظر حمل مي شود. اين روش  قبل از اجراي طرح بر
انجام مي گرديد و اكنون نيز براي آبياري درختان خارج از طرح اسـتفاده مـي شـود. در زيـر قيمـت هـر مترمكعـب آب بـراي         

 است. آمده كاربريهاي مختلف 
 

 عببراي هرمترمك1388قيمت آب با كاربريهاي مختلف براساس تعرفه هاي سال  -1جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 www.abfamashhad.irماخذ پايه:

 
روش آبياري  در زمان نياز آبي در گذشته و همچنين براي سايرگياهان در حال حاضـر اسـتفاده از آب بـا      بهترين و متداولترين

حمـل مـي شـود . اغلـب تانكرهـاي انتقـال آب       هسـتند  مختلف  ي كه داراي ظرفيتهايكاربري آزادي است كه توسط تانكرهاي
هزار ليتري آب استفاده شود. در اينصورت  مبلغ 16تانكر  هزارليتري  بوده كه در اين طرح فرض شده از12هزار ليتري و يا 16

 ريال هزينه دارد. 2820مترمكعب آب پرداخت مي شود. با اين روش هر مترمكعب آب حدود 16ريال  براي 450000
اري در شرايط جديد و با توجه به محدويت آب در شهر مشهد ناگزيراست تا با استفاده از شيوه هـاي جديـد آبيـاري ماننـد آبيـ     

كـاربرد   ،تحت فشار، فضاي سبز شهر بخصوص درختان  با اين شيوه آبياري شوند لذا استفاده بهينـه از آب در شـرايط كميـابي   
بررسيهاي اقتصـادي    ،ر اين پروژهدآبياري ضرورت داشته و در هر صورت بايستي هزينه هاي آن پرداخت گردد.  هاي جديدروش

وهزينه هاي بعداز مرحله جمع آوري و ذخيره آب  مورد نظر طراحان و مجريـان  باشدمربوط به جمع آوري و استحصال آب مي 
 . نبوده استطرح 

 
 
 

 قيمت يك مترمكعب به ريال نوع كاربري

 195 مراكز آموزشي ،دانشگاههاو موسسات علمي

 195 نانوايي ها

 1970 تجاري و صنعتي و ساير

 468 فضاي سبز شهري 

 2339 آزاد(بصورت تانكر براي مصارف مختلف)



  نتايج– 7
بر اساس يافته ها و نتايج ارزيابي اقتصادي و با توجه به فرضيات و همچنين آمار و اطالعاتي كه مجري مسئول در اختيار 

درصد ساالنه  است. 5مده كه نشان دهنده اقتصادي بودن پروژه  با نرخ بدست آ 1.14گذاشته است، نسبت منفعت به هزينه  
سال اين پروژه فعال باشد منافع آن بيشتر از هزينه آن خواهد بود. به اعتقاد مجري مسئول عمر 30بعبارت ديگر  اگر طي 

لي آن نيز افزايش خواهد يافت سال است كه درآن صورت نسبت منفعت به هزينه باالتر رفته و نرخ بازده داخ50پروژه بيش از 
 محاسبه شده است. 1.36سال  50) كه نسبت منفعت به هزينه با 4(جدول شماره

 
 سال50نتايج نهايي ارزيابي اقتصادي پروژه با عمر مفيد  -4جدول 

 واحد:ميليون ريال
 خالص درآمدها درآمد هزينه شرح

 172 657 484 نواختيكارزش حال پروژه براي يك سري پرداخت زماني غير

 1976 7536 5559 ارزش آينده پروژه بر اساس ميزان سرمايه گذاري فعلي

B/C (نسبت منفعت به هزينه) 1.36   

 ROR )7.42 )نرخ بازده داخلي%     

 ماخذ: يافته هاي تحقيق
 
 
 

 سال 30نتايج نهايي ارزيابي اقتصادي پروژه با عمر مفيد  -3جدول 
 واحد:ميليون ريال

 خالص درآمدها درآمد ههزين شرح

 70 553 483 ارزش حال پروژه براي يك سري پرداخت زماني غير يكنواخت

 302 2391 2089 ارزش آينده پروژه بر اساس ميزان سرمايه گذاري فعلي

B/C (نسبت منفعت به هزينه) 1.14   

ROR )6.38 )نرخ بازده داخلي%   
 ماخذ: يافته هاي تحقيق  

 
شهاي مهم براي بررسي و ارزيابي اقتصادي پروژه ها محاسبه نرخ بـازده داخلـي آن اسـت .نـرخ بـازده داخلـي       يكي ديگر از رو  

،نرخي است كه جريان گردش نقدي پروژه را با سرمايه ي اوليه ي آن برابر سازد. بعيارت ديگر نرخـي اسـت كـه ارزش كنـوني     
 منافع و هزينه هاي پروژه را با يكديگر برابر سازد.

بازده سرمايه مصرف شده در يك پروژه با حداقل نرخ بازده قابل قبول مقايسه ميشود اگر نرخ محاسبه شده بيشتر از  نرخ  
 حداقل نرخ قابل قبول باشد ،پروژه پذيرفته و در غير اينصورت رد مي شود.

د  بدست آمده كه نشان درص7.42سال نيز 50درصد و براي عمر مفيد 6.38سال  30نرخ بازده داخلي پروژه براي عمرمفيد
درصددر نظر گرفته شده بيشتر است، لذا پروژه مورد نظر با توجه به 5ميدهد نرخ بازدهي در اين پروژه از نرخ تنزيل آن كه  

عمر مفيد  محاسباتي متعدد و بعلت عمومي بودن و داشتن درآمد هاي غير ملموس و نامحسوس فراوان ،از نظر اجتماعي و 
 عه مي تواند توسعه و ترويج گردد.عمومي و رفاه جام

 



 پيشنهادات:-8
اينكه اين پروژه براي اولين بار اجرا شده بنظر ميرسد در پروژهاي جديد هزينه ها كمترخواهدشد. بنابراين باتوجه به  بدليل

قاط مختلف منافع زياد اينگونه پروژه ها براي شهر و سالمتي شهروندان و كاهش آلودگي و بهبود محيط زيست شهري در ن
مي تواند توسعه يافته و  با ترويج يافته هاي آن به بخش خصوصي و آگاهي شهروندان از منافع ودرآمد اين پروژه در شهر 

درازمدت ، شهرداري ميتواند در سازه هاي آينده، ساخت اينگونه استخرهاي ذخيره آب را به سازنده ها بخصوص انبوه سازان 
 پيشنهاد نمايد.
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