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 چكيده:
درآمـد، در  اغلب پروژه هاي سرمايه گذاري مجموعه فعاليتهايي هستند كه  در آن منابع و عوامل توليد در يك دوره كوتاه مدت  بمنظور توليـد  

، مدت طوالني مورد استفاده قرار مي گيرد. در پروژه استحصال آب باران از پشت بام  نيز نتيجه سرمايه گذاري فعلي بالفاصله بدست نمـي آيـد  
ن سرمايه گذار مجبور است مدتي در انتظار بازدهي سرمايه اش صبر كند تا توليد در اثر گذشت زمان و بطور مسـتمر بدسـت آيـد .بعلـت همـي     
اي ويژگي است كه  در ارزيابي اينگونه پروژه ها الزمست تغيير ارزش پول در طول زمان را در نظر گرفت. دراين پروژه اغلب هزينـه هـا در ابتـد   

طرح انجام  گرفته ولي درآمد آن بعد ها بدست مي آيد لذا الزمست درآمد و هزينه هاي  پروژه  را به يك مبداء مشـترك زمـاني تبـديل كـرد.     
اي اين كار از روشهاي مختلفي استفاده مي شود. يكي از روشهاي مورد استفاده  روش ارزش فعلي درآمدهاي آينـده اسـت. نرخـي كـه بـراي      بر

 تبديل ارزش درآمد و هزينه هاي آينده بكار مي رود  نرخ تبديل ارزش ناميده مي شود. تفاوت ارزش يك مقدار پول در دومقطع زماني با ضريب
مي شود، و بستگي به دو عامل زمان و نرخ تبديل دارد. با ثابت بودن نرخ تبديل  هرچه زمان بيشـتر باشـد ارزش آن پـول كمتـر      تبديل تعيين

خواهد شد و بالعكس. هر پروژه اي داراي جدول زماني معيني جهت سرمايه گذاري و بهره برداري است.همچنين داراي وسايل و امكاناتي اسـت  
ي براي آنها تامين اعتبار شود و نيز داراي منافع و سودي است كه ميتوان آنهـا را مشـخص و تعيـين ارزش كرد.هـدف يـا      كه بايستي از نظر مال

هدفهاي يك پروژه ذخيره سازي و بهينه مصرف كردن آب   بايد درارتباط با هدفهاي كلي برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي و زيست محيطـي  
شهر مشهد و بطور كلي كشور ايران ، يكي از مهمترين اهداف بر طرف كـردن كمبـود آب اسـت. همگـان بـه      يك منطقه باشد. در شرايط فعلي 

بر اسـاس  كمبود و محدوديت آب درمناطق خشك ونيمه خشك واقف بوده و در جهت  تامين آن سرمايه گذاريهاي هنگفتي انجام شده است.   
يات و همچنين آمار و اطالعاتي كه مجري مسئول در اختيار گذاشته است، نسبت منفعت به يافته ها و نتايج ارزيابي اقتصادي و با توجه به فرض

سال اين پروژه فعال باشـد  30هزينه در اين پروژه كمتر از يك بدست آمده كه از نظر اقتصاد محض داراي توجيه نيست. بعبارت ديگر  اگر طي 
نظر اينكه يك  پروژ ه  تحقيقاتي بوده بعنوان طرحي  عمومي ،اجتمـاعي و تحقيقـي و   منافع اقتصادي آن كمتر از هزينه آن خواهد بود. ولي از 

سـال و بـا  محاسـبه    30بطور كلي مي توان گفت اين پروژه حتي با نرخ بهره صفر درصد و پس از  ترويجي است  داراي ارزش زيادي مي باشد.
قابل توجيه نيست و مي توان از اين پروژه بعنوان پروژه ،نظر اقتصادي صرف  باالترين قيمت آب آشاميدني پس از هدفمندسازي يارانه ها  نيز از
 اي ترويجي، تحقيقي  و آموزشي در بخش عمومي و دولتي نام برد.

1- 0Bمقدمه 
د هنگامي كه پروژه اي براي بخش عمومي و يا دولتي  انجام مي گيرد هزينه هاي پروژه را خود پرداخت مي كند اما منافع حاصل ازآن را خو

دريافت نمي كند. وقتي  هزينه و منفعت به ميان مي آيد منظور تمامي هزينه ها و منافع طرح مي باشد، صرفنظر از اينكه چه كسي آنها را 
 Social)پرداخت و يا دريافت مي كند  برهمين اساس اثرات مثبت و منفي طرحهاي عمومي و دولتي را منافع و هزينه هاي اجتماعي مي نامند

Benefits and Social Costs) هزينه هاي بخش عمومي اصوال چند منظوره هستند و  تمام منظور ها منافع اجتماعي را در بردارند. اين .
موضوع يكي از مشكالت ارزيابي اقتصادي پروژه هاي عمومي است. تبديل برخي از  هزينه ها و منافع به ريال مشكل مي باشد. در اين طرح 

منافع نامحسوس و ناملموس هستند و تعيين ارزش ريالي  مشكل بوده و بر اساس قيمت بازار مانند بخش خصوصي  هزينه ها ملموس ، ولي
ي كه نمي تواند ارزيابي شود. براي ارزيابي پروژه نياز به نرخ بهره و يا تنزيل آن است. انتخاب نرخ مناسب براي تحليل اقتصادي در بخش عموم

وت و حتي در جهت خالف بخش خصوصي است. از آنجايي كه در پروژه هاي عمومي سود مطرح نبوده و اغلب صرفا براي تامين سودنيست متفا
اي داراي منافع متعددي مي باشند كه برخي ازآنها دقيقا برحسب ريال قابل اندازه گيري نيستند به همين دليل بيشتر مطالعات اقتصادي بر مبن

رد. به اين ترتيب كه نسبت معادل منافع ساالنه به هزينه هاي ساالنه آنها محاسبه مي شود. از لحاظ معادل هزينه و منافع ساالنه انجام مي گي
هزينه آن از يك بيشتر –نظري يك پروژه در صورتي توجيه مي شود كه منافع آن بيش از هزينه هاي آن باشد. بعبارت ديگر نسبت منفعت 

يت با و بدون پروژه مورد نظر، بررسي و تحليل شده و منافعي كه با انجام پروژه بدست مي باشد. بطور كلي در ارزيابي پروژه هاي عمومي وضع
آيد محاسبه مي شود.بطور كلي منافع يك پروژه عبارتست از افزايش ارزش كاالها و خدمات ناشي از آن پروژه نسبت به آنچه كه در نبود آن 



از پشت بام و ذخيره و نگهداري آن براي مصرف غير شرب بوده كه   باران وجود داشته است.. در طرح حاضر هدف پروژه جمع آوري آب
 استفاده بهينه از آب در مناطق كم آب و خشك را فراهم مي كند.

2- 1B اقتصاديروش ارزيابي و تجزيه وتحليل 
شد بايستي  هزينه ها و براي بررسي و تجزيه و تحليل  اقتصادي طرح جمع آوري باران از پشت بام همانگونه كه درصفحات گذشته گفته 

شرايط درآمد هاي پروژه محاسبه و يا برآورد شود و سپس برآن مبنا  ارزيابي اقصادي انجام گيرد با توجه به اينكه تمامي منافع اين طرح را در 
ين روش تامين آب بجاي كنوني نمي توان اندازه گيري كرد لذا سعي شدصرفا مقداري ازمنافع ملموس راكه با اجراي اين پروژه و جايگزيني ا

 روش معمول كه استفاده آب لوله كشي شهري  مي باشد محاسبه وارزيابي اقتصادي انجام گيرد.
براي بررسي وتجزيه و تحليل اقتصادي طرح  جمع آوري آب باران از آمار واطالعاتي كه مجري و همكاران اجرايي طرح در اختيار محقق  

 شده است. اقتصادي  قرار داده اند  استفاده 
روش اقتصادي و تجزيه و تحليل در اين پروژه بدين صورت است  كه منافع  كه همان  استفاده نكردن از آب شرب بهداشتي براي مصارف غير  

 بهداشتي است و در نتيجه منافعي است كه به عموم جامعه بر مي گردد
از آب شرب شهري است كه با انجام اين طرح ديگر از اين آب  متداولترين روش موجود براي استفاده در سيفون دستشويي ها  برداشت

بهداشتي استفاده نخواهد شد و درآمدي بطور مستقيم در اختيار مركز تحقيقات كشاورزي قرار مي گيرد و بطور غير مستقيم نيز عوايدي است 
 مشكل مي باشد كه از  وظايف  اين بررسي نيست. كه به جامعه بر گردانده مي شود كه اين عوايد قابل اندازه گيري كمي نبوده و بسيار

 در شرايط جديد و با توجه به محدويت آب ناگزيراست تا با استفاده از شيوه هاي جديد تامين آب براي مصارف غير آشاميدني اقدامات آموزشي
ضرورت داشته و در هر صورت بايستي هزينه و ترويجي انجام گيرد لذا استفاده بهينه از آب در شرايط كميابي ،كاربرد اين روش تامين آب  

بدليل عمومي بودن اين پروژه  بررسي وارزيابي اقتصادي  آن با بخش خصوصي متفاوت است. در بخش عمومي سود   هاي آن پرداخت گردد .
قابل اندازه  دهي مستقيم يك طرح مالك تصميم گيري نيست،  هدف يك پروژه عمومي و دولتي است كه همه ي فوايد آن بصورت كمي

گيري دقيق نيست . اين طرح نيز  يكي از طرح هاي عمومي است كه باعث ميشود جمع آوري گردد و در يك منبع ذخيره شده و  سپس به 
مرور زمان در سيفون دستشويي ها و شتشوي آنها استفاده شود. در صورت عدم اجراي پروژه و رها شدن آب باران مانند گذشته،  از دسترس 

شدن و به هدر رفتن آب است. در صورتي كه با فرا گير شدن اين روش جمع آوري، بسياري از كم آبي هاي فضاهاي سبز شهري بر طرف خارج 
و آب با كيفيت مناسب در اختيار بوده و زمينه  توسعه فضاي سبز و درختكاري بيشتر نيز فراهم خواهد شد. همچنين بدليل كيفيت باالي آب 

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

3- 2Bنتايج اقتصادي پروژه 
يكي ديگر از روشهاي مهم  .ع آوري آب باران  از فرمولهاي اقتصاد مهندسي  زير استفاده شده است براي محاسبه و ارزيابي  اقتصادي پروژه جم

 براي بررسي و ارزيابي اقتصادي پروژه ها محاسبه نرخ بازده داخلي آن است .نرخ بازده داخلي ،نرخي است كه جريان گردش نقدي پروژه را با
گر نرخي است كه ارزش كنوني منافع و هزينه هاي پروژه را با يكديگر برابر سازد.سرمايه ي اوليه ي آن برابر سازد. بعيارت دي  

Internal Rate  of Return Method نرخ بازده داخلي پروژه =    
Cn= هزينه هرسال ,  Bn= درآمد هرسال ,         = تعداد سالها n,  i    = نرخ بهره

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

ت بر اساس يافته ها و نتايج ارزيابي اقتصادي و با توجه به فرضيات و همچنين آمار و اطالعاتي كه مجري مسئول در اختيار گذاشته است، نسب
سال اين پروژه 30منفعت به هزينه در اين پروژه كمتر از يك بدست آمده كه از نظر اقتصاد محض داراي توجيه نيست. بعبارت ديگر  اگر طي 

باشد منافع اقتصادي آن كمتر از هزينه آن خواهد بود. ولي از نظر اينكه يك  پروژ ه  تحقيقاتي بوده بعنوان طرحي  عمومي ،اجتماعي و فعال 
 تحقيقي و ترويجي است  داراي ارزش زيادي مي باشد.

 



 مر پروژهسال ع30هزينه و درآمد پروژه جمع آوري آب باران از پشت بام براي مدت زمان  )1شماره جدول (
 سال

(Year) 
 هزينه

(Cost) 
 درآمد

(Incom) 
 خالص درآمدها
(Net Value) 

1 200000000 1270000 -198730000 
2 1000000 1270000 270000 
3 1000000 1270000 270000 

4 1000000 
1270000 

270000 

. . . . 

30 . . . 
 ماخذ: يافته هاي تحقيق                 

 
 سال30نتايج نهايي ارزيابي اقتصادي پروژه با عمر مفيد  ) 2(جدول شماره 1

 خالص درآمدها درآمد هزينه شرح

 ارزش حال پروژه براي يك سري پرداخت زماني غير يكنواخت
( Present Value) 

229000000 38100000 -190900000 

 ليارزش آينده پروژه بر اساس ميزان سرمايه گذاري فع
( Future Value) 

229000000 38100000 -190900000 

B/C (نسبت منفعت به هزينه) 
(Benefit-Cost Ratio) 

0.17   

 نرخ بازده داخلي
Internal Rate Of Return (ROR) 

0   

 ماخذ: يافته هاي تحقيق  

 
محاسبه باالترين قيمت آب آشاميدني پس از  سال و با 30پروژه حتي با نرخ بهره صفر درصد و پس از  بطور كلي مي توان گفت اين

و هدفمندسازي يارانه ها  نيز از نظر اقتصادي صرف قابل توجيه نيست و مي توان از اين پروژه بعنوان پروژه اي ترويجي، تحقيقي  و آموزشي 
 در بخش عمومي و دولتي نام برد. 

 
 تحليل حساسيت-4

تورم و تغيير هزينه هاي طرحهاي عمراني و سازه اي در ايران بايستي پروژه فوق تحليل  با توجه به تغيير قيمتها و همچنين تغيير نرخ
هاي احتمالي سناريوهاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد.براي اين منظور سه سناريو براي پروژه فوق قابل  حساسيت شود و با پيش بيني

 : پيشبيني به شرح زير است
 سناريوي اول-1-4

كه سال با توجه به نرخهاي بهره در ايران براي سالهاي آينده و بر اساس نرخ بانكهاي عامل 30رخ تنزيل ساالنه را در طول در سناريوي اول ن
 شده است.انجام بر مبناي آن محاسبات  در نظر گرفته و  درصد مي باشد14



گيرد (مخزني طراحي شود كه هزينه آن حدود بيست ميليون ريال سرمايه گذاري اوليه صورت معادل  اگر براي اين پروژهفرض گرديده  
مترمكعب آب را بصورت متناوب و يا متوالي در اختيار مصرف كننده قرار دهد)در اين صورت اين 150ميليون تومان باشد و در سال بتواند 2

 آمده است) 4و  3پروژه از نظر اقتصادي مقرون بصرفه خواهد بود . محاسبات الزم در جدول پايين (شماره 
 سال عمر پروژه30) هزينه و درآمد پروژه جمع آوري آب باران از پشت بام براي مدت زمان 3(جدول شماره 

 سال
(Year) 

 هزينه
(Cost) 

 درآمد
(Incom) 

 خالص درآمدها
(Net Value) 

1 20000000 1275000 -18725000 
2 1000000 1275000 275000 
3 1000000 1275000 275000 

4 1000000 1275000 275000 

. . . . 
30 . . . 

 ماخذ: يافته هاي تحقيق                 

 
 ميليون ريالي20و باهزينه اوليه  سال30)  نتايج نهايي ارزيابي اقتصادي پروژه با عمر مفيد 4(جدول شماره 2

 خالص درآمدها درآمد هزينه شرح

 خت زماني غير يكنواختارزش حال پروژه براي يك سري پردا
( Present Value) 

23669331 29429040 5759710 

 ارزش آينده پروژه بر اساس ميزان سرمايه گذاري فعلي
( Future Value) 

1205956157 1499414275 293458118 

B/C (نسبت منفعت به هزينه) 
(Benefit-Cost Ratio) 

1.25   

 نرخ بازده داخلي
Internal Rate Of Return (ROR) 

16.4   

 ماخذ: يافته هاي تحقيق  

 
و نسبت  است كه نرخي قابل قبول از نظر اقتصادي  خواهد بود درصد  16.4حدود  رهمانگونه كه مشاهده مي شود نرخ بازدهي در اين پروژه د

ساالنه بطور متوسط ميليون ريال 50سال  30در طي  ميليون سرمايه گذاري20به عبارت ديگر در ازاي . مي باشد 1.25منفعت به هزينه نيز 
 سود نصيبش خواهد شد. بطور كلي مي توان نتيجه گيري كرد كه بايستي با تمهيدات الزم و با استفاده از تكنولوژي هاي جديد و افزايش بهره

كه حجم آب جمع آوري بيشتر وري هزينه اوليه احداث مخزن را كاهش داد و همچنين در مناطقي اينگونه پروژه ها مورد استفاده قرار گيرند 
 بوده و استفاده بيشتري نيز هم از نظر ارزش افزوده و هم حجمي ازآن بعمل آيد.

  
 سناريوي دوم -2-4

درصد 14ميليون ريال بوده بررسي صورت گرفت و نشان مي دهد كه با نرخ تنزيل 200در اين سناريو  با توجه به هزينه اوليه پروژه كه 
 175000سال به شرطي پروژه حداقل منافع اقتصادي را تامين خواهد كرد كه قيمت هر متر مكعب آب حدود 30طي متوسط ساليانه و در 



درصد و نسبت  14.23بتفكيك آمده است نرخ بازده داخلي  ) 6و 5زير (جدول شماره ريال باشد . در اين صورت همانگونه كه در جدول 
رض از نظر اقتصادي  در نقطه سربسر قرار مي گيرد بعبارت ديگر درآمدهاي انجام شده صرفا در اين فبدست آمده است. 1.01منفعت به هزينه 

 هزينه را تامين مي كند .
 

 سال عمر پروژه30) هزينه و درآمد پروژه جمع آوري آب باران از پشت بام براي مدت زمان 5(جدول شماره 

 سال
(Year) 

 هزينه
(Cost) 

 درآمد
(Incom) 

 خالص درآمدها
(Net Value) 

1 200000000 26250000 -173750000 
2 1000000 26250000 25250000 
3 1000000 26250000 25250000 

4 1000000 26250000 25250000 

. . . . 

30 . . . 

 ماخذ: يافته هاي تحقيق                 

 
 ميليون ريالي20سال و باهزينه اوليه 30ي پروژه با عمر مفيد )  نتايج نهايي ارزيابي اقتصاد6(جدول شماره 3

 خالص درآمدها درآمد هزينه شرح

 ارزش حال پروژه براي يك سري پرداخت زماني غير يكنواخت
( Present Value) 

181564068 183819933 2255865 

 ارزش آينده پروژه بر اساس ميزان سرمايه گذاري فعلي
( Future Value) 

9250718038 9365654734 114936696 

B/C (نسبت منفعت به هزينه) 
(Benefit-Cost Ratio) 

1.01   

 نرخ بازده داخلي
Internal Rate Of Return (ROR) 

14.23   

 ماخذ: يافته هاي تحقيق  
 

 سناريوي سوم :-3-4
رفته است. به شرطي پروژه حاصل داراي توجيه مورد بررسي قرار گ آب باران  حجم مخزن جمع آوريمقدار در سناريو سوم با توجه به 

خواهد شد كه با اين  ريال  باالترين قيمت آب در كشور بعد از هدفمند سازي يارانه ها)8500(هرمترمكعب  اقتصادي با قيمت هاي  كنوني آب
ده و همچنين در طي يكسال مورد مخزني ساخته شود كه  بتواند آب را در خود ذخيره نموميليون ريال ،200يعني مبلغ هزينه شده فعلي 

براي اين منظور بايستي  .مصرف شودشده و  و خالي استفاده قرار گيرد و نيز فرض مي گردد كه تمام حجم مخزن در طي يكسال  كامال پر
مقدار منفعت درصد متوسط ساالنه 14مترمكعب آب را در خود ذخيره نمايد در اينصورت با نرخ تنزيل  4500مخزني ساخته شود كه حداقل 

.بعبارت ديگر ميتوان گفت در اين  اقتصادي مي باشد تقريبا درصد14خواهد شد و براي يك پروژه اقتصادي با نرخ  1.1به هزينه آن حدود  



مقدار هزينه ها  درصد بيش از 2سال  30درصدي  درامدهاي حاصله در طي  14مترمكعبي و با نرخ بهره ساالنه 4500سناريو با حجم مخزن 
 ي باشد. م
 

و با حجم برآوردي  سال عمر پروژه30) هزينه و درآمد پروژه جمع آوري آب باران از پشت بام براي مدت زمان 7(جدول شماره 
 يميليون ريال200مترمكعب و با سرمايه گذاري  4500

 سال
(Year) 

 هزينه
(Cost) 

 درآمد
(Incom) 

 خالص درآمدها
(Net Value) 

1 200000000 38250000 -161750000 
2 12000000 38250000 26250000 
3 12000000 38250000 26250000 

4 12000000 38250000 26250000 
. . . . 

30 . . . 

 ماخذ: يافته هاي تحقيق                 
 

 سال30)  نتايج نهايي ارزيابي اقتصادي پروژه با عمر مفيد 8(جدول شماره 4

 خالص درآمدها درآمد هزينه شرح

 ارزش حال پروژه براي يك سري پرداخت زماني غير يكنواخت
( Present Value) 

248944250 267851902 18907652 

 ارزش آينده پروژه بر اساس ميزان سرمايه گذاري فعلي
( Future Value) 

12683749018 13647096899 963347880 

B/C (نسبت منفعت به هزينه) 
(Benefit-Cost Ratio) 

1.08   

 نرخ بازده داخلي
Internal Rate Of Return (ROR) 

16.01   

 ماخذ: يافته هاي تحقيق  
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