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تحليل و ارزيابي مالي طرح مرتعداري سياهتلو شهرستان بهشهر
حويد اهيسًطاد ٍ 1حبهد زفيؿي

2

چکيده
هساتؽ مؿَز جصٍ هٌبثؽ طجيؿي ازشؾوٌد دز جْت اّداف هْوي چَى تغريِ ٍ تؿليف دام ،مٌترس
فسغبيؽ خبك ،مٌتس غيل ،تغريِ غررسُّربي شيسشهيٌري ٍ ّوچٌريي حررع حيربح ٍحرؽ ،ثؿروبز
هيزًٍد .تَجِ ثِ ايي اّداف ٍ اجساي طسحّبيي هستجط ثب اّداف ،ثب تَجِ ثِ تَجيِ هبلي ،مول هؤحسي
دز جْت زغيدى ثِ اّداف هرمَز خَاّد ثَد .لرا ،دز ايي هطبلؿِ يني اش طسحّربي هستؿردازي اغرتبى
هبشًدزاى ،ثب ّدف ثيبى تَجيِ هبلي آى ،هَزد ثسزغي قساز گسفرتً .تربين ًؿربى داد مرِ ثرب اغرتربدُ اش
زٍؼّبي ازشؼ حب خبلفً ،ػجت هٌرؿت ثِ ّصيٌِ ٍ ًسخ ثبشدُي داخلري ،ايري طرسح دز رٌن غرب
دازاي تَجيِ هبلي ثَدُ ٍ ًسخ ثبشدُي داخلي ايي طسح  44/42دزقد هيثبؾدّ .وچٌييً ،تبين ثدغرت
آهدُ ثساي ًسخّبي هتربٍح تٌصيل ،دزآهدّب ٍ ّصيٌِّب ٍ ،غب ّبي اجساي طسح تحرت ثسزغري تحليرل
حػبغيت قساز گسفتً .تبين حبقل اش تحليل حػبغيت ًؿبى داد مِ دز داهٌِي ًسخّبي تٌصيل موترس
اش  44دزقد ،طسح دازاي ثبشدّي هبلي خَاّد ثَد ٍ ثب تغييس دزآهدّب تب  12دزقد دزآهد قجل اش اجساي
طسحً ،سخ ثبشدُي داخلري هخجرت ٍ ثساثرس  14/41دزقرد ؾردُ اغرت ٍ ثرب افرصايؽ  11 ٍ 5دزقردي
ّصيٌِّبّ ،وچٌبى ايي طسح دازاي ثبشدّي هٌبغجي هيثبؾد ٍ ثب افصايؽ  14دزقدي دز ّصيٌِّبً ،رسخ
ثبشدُي داخلي طسح  5/42دزقد خَاّد ؾدّ .وچٌيي ،ثب تغييس غب ّبي طسح تب  15غب ًسخ ثبشدُي
داخلي طسح ثِ  21دزقد خَاّد زغيد ٍ ع اش آى تقسيجبً حبثت خَاّرد ؾرد .دز ًْبيرت ،تَقريِّربي
غيبغتي ثِ هٌػَز اجساي هٌبغتتس ايي طسحّب ازائِ گسديد.
واژه هاي كليدي :هستؽ ،ازشيبثي هبلي ،تحليل حػبغيت ،طسح هستؿدازي غيبُتلَ ،هبشًدزاى.

 -1اغتبديبز گسٍُ اقتكبد مؿبٍزشي داًؿگبُ ؾلَم مؿبٍزشي ٍ هٌبثؽ طجيؿي غبزي Hamidamirnejad@Yahoo.com
 -4داًؿجَي مبزؾٌبغي ازؾد اقتكبد مؿبٍزشي داًؿگبُ تْساى
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مقدمه
ازاضي هستؿي هٌبطقي زا ؾربهل هريؾرًَد
مِ ثساي مؿبٍزشي ٍ جٌگل هٌبغت ًويثبؾٌد،
ؾلت ايي اهس ًيص ثِ هحردٍديت ّربي فيصينري،
موجررررَد ثبزًرررردگي ،ػررررتي ٍ ثلٌرررردي ٍ
ًبّوَازي ّبي شيبد ،شّنؿي ًبهٌبغت ٍ غسدي
َّا ،هسثَط هي ثبؾد ( .)1تَليد ؾلَفِ ٍ تغريرِ
دام ّب ،هْوتسيي ًقؽ اقتكبدي هساتؽ هيثبؾد.
ّوچٌيي ،هساترؽ دز حربغرت خربك اش طسير
مٌتس فسغبيؽ خبك ،حربغرت آة اش طسير
مٌتس غريل ٍ تغريرِ غررسُّربي شيسشهيٌري،
حرع حيبح ٍحؽ ٍ ّوچٌيي شيجبييؾٌبختي،
ًقؽ هْوي زا ايرب هريمٌٌردً .قرؽ هساترؽ دز
مؿَزّبي دزحرب تَغرؿِ ثرد يل اقتكربدي،
اجتوبؾي ٍ شيػتي ثيؿتس حبئص اّيورت اغرت.
ايرري امَغيػررتن ،ؾورردُتررسيي هٌجررؽ تغريررِ ٍ
تؿليررف دامّررب دز مؿررَزّبي فقيررس هحػررَة
هيؾَد .ضوي آًنِ ،دام خرَد ثؿٌرَاى ينري اش
هٌرربثؽ هْررن دزآهرردي ٍ تغريررِاي دز هٌرربط
زٍغتبيي ثِ حػبة هي آيد .دز ايساى حدٍد 55
دزقد اش غطح مؿَز زا هساتؽ تؿنيل هيدٌّد
مِ هؿربد  01هيليرَى ّنتربز هريثبؾرد12 .
هيليَى ّنتبز اش مرل هساترؽ مؿرَز ٌ،ري11 ،
هيليَى ّنتربز هتَغرط ٍ  11هيليرَى ّنتربز
فقيس ّػتٌد ( .)1ثساغبظ ثسآٍزدّبي هَجرَد،
غب ًِ دُ هيليَى تري ؾلَفرِ خؿرل اش هساترؽ
مؿَز ثسداؾت هي ؾَد مِ ؾلَفِ هَزد ًيبش 01
تررب  31دزقررد اش دامّرربي مؿررَز زا ترر هيي
هيًوبيرد .ثٌربثسايي 41 ،دزقرد ثربقيهبًردُ اش
دامّررب (حرردٍد  14هيليررَى زاظ) يررب ثبيػررتي
حرف ؾدُ يب شم اغت ثب هَاد ديگسي ،يرس اش
ؾلَفِ حبقل اش هساتؽ تغريِ ؾًَد (.)1

اّداف اجساي طسحّربي هستؿردازي ؾربهل
اقالح ٍ احيبء هساترؽ ،افرصايؽ ؾلَفرِ هستؿري،
حرع َؾؽ گيبّي ،آة ٍ خربك ٍ ّوچٌريي
تداٍم تَليد ؾلَفِ ٍ ثْسُثسدازي اقَلي اش هساتؽ
هيثبؾد .ضوي آًنِ ،اجساي ايٌگًَرِ طرسحّرب،
مول ؾبيبًي ثرِ يؿرسفت اقتكربدي ثَهيربى
هٌطقررِ ٍ دز ًْبيررت ثاؿرري اش اقتكرربد مؿررَز
خَاّد مسد.
هطبلؿرربح هاتلررري دز شهيٌررِي ازشيرربثي
اقتكبدي دز جٌجِّبي هاتلف ثاؽ مؿبٍزشي
اًجبم گسفتِ اغت .موپل ٍ ّونبزاى)4111( 1
دز هطبلؿِاي ثرب ثسزغري چْربز زٍؼ هرديسيت
گلِ ّبي گبٍ ثِ ايي ًتيجِ زغيدًد مِ داهدازاى
ثبيررد زٍؼّرربي غررٌتي حرررع هستررؽ زا مٌرربز
ثگرازًد ٍ اش زٍؼّبي اًؿطربف رريستسي ثرساي
حرررع هساتررؽ اغررتربدُ ًوبيٌررد .هررللررَد ٍ
جبًػتَى )1001( 2ثب ثسزغي ٍضؿيت هساترؽ ٍ
ؾَاهل هؤحس دز ًبثَدي ٍ احيبي هساتؽ ،ثرب زٍؼ
تجصيررِ ٍ تحليررل ّصيٌررِ -فبيرردُ ،ثررِ ازشيرربثي
اقتكرربدي فؿبليررتّرربي هسثررَط ثررِ هساتررؽ
سداختِ اًد .گسيي ً )1030( 3ؿبى داد مرِ دز
جٌَة ؾسقي ٍلص ،تجوؽ ثيؽ اش حد حيَاًربح
هحلي ؾبهل هؤحسي دز ًربثَدي شهريي دز ايري
هٌطقِ ثَدُ اغت مرِ مربّؽ ميريرت هسترؽ،
فسغبيؽ خبك ٍ تنخيس ؾلفّبي ّسش خؿجي زا
هَجت ؾدُ اغتّ .وچٌيي ًاؿي ٍ ّونربزاى
(ً )1435ؿبى دادًرد مرِ توربهي طرسح ّربي
هستؿدازي دز ؾْسغتبى ثيسجٌد ثب ًسخ ثْرسُ ي
 13دزقد تَجيِ اقتكبدي دازًد .ضروي آًنرِ،
ثيؿتسيي ًسخ ثبشدُ ي داخلي دز ايري طرسح ّرب
1- Campbel et al.
2- Macleod and Johnston
3- Green
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ثدٍى دز ًػس گسفتي فؿبليت داهدازي ،دز هَزد
طسح جٌت آثبد ( 40/31دزقد) ٍ موتسيي ًسخ
ثبشدُ ي داخلي ًيرص هسثرَط ثرِ طرسح چربُ شزد
( 10/04دزقد) هري ثبؾرد .دز هطبلؿرِ اي مرِ
تَغط ؾوعالديٌي ٍ خليليبى ( )1400اًجربم
گسفت ،ازشيبثي طسح ّبي هستؿدازي ثِ دٍ زٍؼ
ًسخ ثبشدُ ي داخلي ٍ ًػجت هٌرؿت ثرِ ّصيٌرِ
اًجبم ؾد ٍ ًتبين آى ًؿبى داد مرِ  01دزقرد
طسح ّب ثب تَجِ ثِ فبمتَزّبي ازايِ ؾدُ اش ًػس
اقتكبدي ،تَجيِ ريس اغرت .ثٌربثسايي ،دز مرل
ًتيجِ گسفتِ ؾد مِ غسهبيِگرازي دز زاغرتبي
اقالح هساتؽ تَجيِ اقتكبدي دازد ٍ غرَدآٍزي
ايي طسحّب چٌبى اغت مِ ثارؽ خكَقري زا
ًيص هي تَاى ثِ هؿربزمت ٍ غرسهبيِ گررازي دز
ايي اهس تس،يت مسد .زغتوي غَزمي (،)1431
ًؿبى داد مِ اجرساي طرسحّربي هستؿردازي دز
ثاؽ زيجبى آهل غجت افصايؽ تَليد هساترؽ
ٍ ثْجَد ٍضرؿيت آًْرب ؾردُ ٍ احرس هخجتري ثرس
دزآهد آًْب داؾتِ اغرت ٍ ايري طرسحّرب دازاي
تَجيِ اقتكبدي هي ثبؾردّ .وچٌريي ،زحيوري
غَزُ ٍ قبدقي ( ،)1432دز هطبلؿرِ خرَد ثرِ
ايرري ًتيجررِ زغرريدًد مررِ اجررساي طررسحّرربي
هستؿرردازي دز غررِ اغررتبى خساغرربى ،يررصد ٍ
آذزثبيجرربى،سثرري ثبؾررج افررصايؽ  55دزقرردي
تَليد دز ّنتبز ؾلَفِ ٍ گيبّبى خؿل ًػرجت
ثِ هساتؽ هجبٍز (ثدٍى طرسح هستؿردازي) ؾردُ
اغت.
دز ايرري هطبلؿررِ ثررِ ثسزغرري ٍ تحليررل
اقتكبدي طسح هستؿردازي غريبُتلرَ دز اغرتبى
هبشًدزاى سداختِ ؾدُ اغت ٍ غؿي ؾدُ تب ثرب
ثسزغي ٍضؿيت هستؽ دز ؾسايط اجساي طرسح ٍ
هقبيػِ آى ثب قجل اش اجرساي طرسح ،دزآهردّب ٍ

ّصيٌِ ّبي ايي طسح ؾٌبغبيي گرسدد ٍ غرپع
ثسآٍزدي اش غَد خبلف آى اًجبم گيرسد ،ترب دز
ًْبيت تَجيِ اقتكبدي طسح ثسزغي گسدد
مواد و روشها

ثب تَجِ ثِ ايري ًنترِ مرِ ثربشدّي شهربًي
غسهبيِگررازي ٍ مػرت دزآهرد دز طرسحّربي
هٌبثؽ طجيؿي ٍ مؿبٍزشي ينػبى ًيػت ٍ ًيرص
اش آًجب مِ ثيؿتس ّصيٌِّبي حبثت ٍ ثصزه طسح
دز اٍايل دٍزُ ي شهبًي طسح ٍ دز اثتداي طرسح
اًجبم هيگيسد ،لرا ،ثِ هٌػَز ازشيبثي اقتكربدي
يل طسح ،اثتدا دزآهدّب ٍ ّصيٌِّب ثرساي غرب
بيررِ هحبغررجِ هرريگررسدد ٍ غررپع ثسزغرري ٍ
ازشيبثي طسح اًجبم هيؾَد .ثِ هٌػرَز ازشيربثي
طسح هستؿردازي غريبُ تلرَ اش زٍؼ ّربي ازشؼ
حب خبلف (ً ، 1)NPVػجت هٌرؿت ثِ ّصيٌِ
(ً ٍ ،2)BCRسخ ثبشدُي داخلي ( 3)IRRاغتربدُ
ؾدُ اغت ( .)4ازشؼ حب ( 4)PVدزآهدي يل
طسح ثِ قَزح زاثطِ ( )1هحبغجِ هيؾَد:
( )1
It
(1  i)t

n

PVincome  
t 1

مِ دز آى I t ،دزآهدّبي غرب  tامً i ،رسخ
تٌصيل ٍ  PVincomeازشؼ حب دزآهردّبي آتري
اغت .ازشؼ حب ّصيٌِ ّب ًيص اش طسير زاثطرِ
( )4ثدغت هيآيد:
( )4

Ct
(1  i)t

n

PVcost  
t 1

مِ دز آىّ Ct ،صيٌِّبي غب  tامً i ،سخ
تٌصيل ٍ  PVcostازشؼ حب ّصيٌرِ ّربي آتري
1-Net Present Value
2 -Benefit Cost Ratio
3- nternal Ration of Return
4- Present Value
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اغت .ؾبخف ازشؼ حب خبلف ( )NPVثرساي
ازشيبثي اقتكبدي يل طسح اش طسي زاثطرِ ()4
هحبغجِ هيؾَد:
() 4

n
It
Ct


t
(1  i) t 1 (1  i) t

n

NPV  

or

0

t

) t 1 (1  i

Ct
t

n

Pt

 TC
t
) t 1 (1  i

BCR 

چٌبًچًِ ،ػجت هٌرؿت ثِ ّصيٌِ ثصزگتس اش
يل ثسآٍزد گسدد ،آًگبُ طسح هَزد ًػس دز ًرسخ
تٌصيل هَزد ًػس اقتكبدي خَاّد ثَد.
دز ًْبيتً ،سخ ثبشدُ ي داخلي(  ،) IRRثساثس
ثب ًسخ تٌصيلي اغرت مرِ اش قررس ؾردى ازشؼ
خبلف شهربى حرب حبقرل هريؾرَد .ثؿجربزح
ديگسً IRR ،سخ تٌصيلي اغت مِ اختالف ازشؼ
حب دزآهدّب ٍ ّصيٌِّبي طسح زا قرس هيمٌد
يب ازشؼ حب دزآهدّب ٍ ّصيٌِّبي طرسح زا ثرب
ينديگس ثساثس هريغربشد يرب ًػرجت ازشؼ حرب
دزآهدّب ٍ ّصيٌِ ّربي طرسح زا يرل هريمٌرد
(زاثطِ (.))5

t

n



) t 1 (1  i

t

It
It

n

) t 1 (1  i

1

:

) t 1 (1  i

It

t 1

مررِ دز آى Pt ،جسيرربى ًقرردي خرربلف دز
شهرربى ّ TC ٍ ، tصيٌررِ اٍليررِ غررسهبيِگرررازي
هي ثبؾد .چٌبًچِ ،ازشؼ حرب خربلف ثدغرت
آهدُ ثصزگتس اش قرس ثبؾد آًگبُ ،طسح هَزد ًػس
دز ًررسخ تٌصيررل فررسل ؾرردُ دازاي تَجيررِ
اقتكبدي هري ثبؾرد .ثرساي هحبغرجِ ؾربخف
ًػجت هٌرؿت ثِ ّصيٌرِ ( )BCRاش زاثطرِ ()2
اغتربدُ هيؾَد:
()2
PVincome
PVcost

or

Ct

n



n

IRR : 

n



t

) t 1 (1  i
n
Ct

t

) t 1 (1  i

:



دادُّب ٍ اطالؾبح هَزد ًيبش ثساي ازشيبثي
اقتكبدي طسح هستؿدازي غيبُتلَ اش هحل طسح
جوؽآٍزي گسديد .ايي طسح دز زٍغتبي ثٌد ي،
ثاؽ يبًِغس ،ؾْسغتبى ثْؿْس ٍ دز فبقلِ
 111ميلَهتسي جٌَةؾسقي آى قساز دازد .ايي
هستؽ ثكَزح هؿبؾي ٍ ثِ ؾيَُ غٌتي هَزد
ثْسُثسدازي قساز هيگيسد .غسفيت مًٌَي چسا
دز آى ،ثبلغ ثس ٍ 1103احد داهي ثساي هدح
 111زٍش هيثبؾد .غطح قبثل ثْسُثسدازي ًيص
ّ 011نتبز هيثبؾد.
ثررِ هٌػررَز اغررتربدُ قررحيح اش هستررؽ ٍ
افصايؽ تَليد ؾلَفرِ ٍ جلرَگيسي اش فسغربيؽ
خبك ،ثسًبهِّبي هديسيتي اقرالحي ٍ احيربيي
هٌبغت شيس دز يل دٍزُي رٌن غربلِ ثكرَزح
يل طسح هستؿدازي ثساي ايري هٌطقرِ دز ًػرس
گسفتِ ؾدُ اغت:
 -1غيػتن چسايري تر خيسي دز غرطح 011
ّنتبز
 -4مٌتس تؿداد دام دز هستؽ ٍ زؾبيرت فكرل
چسايي دز غطح ّ 011نتبز
 -4ت هيي ًْبدُّب ٍ اهنبًبح هَزد ًيبش
ثب تَجِ ثِ ايي هَازد ثِ ثسزغي ٍ ازشيبثي هبلي
طسح حبضس سداختِ ؾدُ اغت.
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حداقل ثِ اًداشُ  15دزقد دز ّنتبز يؽثيٌي
هيؾَدّ .وچٌيي ،هدح تؿليرف دام دز هسترؽ،
 41دزقد مبّؽ يبثد.

نتايج
چٌبًچِ طسح ثِ اجسا دزآيد ٍ ؾولي گرسدد،
آًگبُ هطبث جردٍ  ،1افرصايؽ تَليرد ؾلَفرِ
جدٍ ٍ -1ضؿيت هستؽ قجل ٍ ثؿد اش اجساي طسح
هساحل اجساي
طسح

غطح قبثل
ثْسُثسدازي ثِ ّنتبز

تَليد ؾلَفِ خؿل
دز ّنتبز

ؾلَفِ
تَليدي (ميلَگسم)

قجل اش اجساي طسح

011

ع اش اجساي طسح

011

231
554/15

440531
401544/0

هدح تؿليف ثِ زٍش
111
31

يؽ ثيٌي گسديدّ .صيٌِ ّبي طسح دز هردح 5
غب اًجبم آى دز جدٍ  4آهدُ اغت.
ّصيٌِّبي غسهبيِاي طسح هطبث جردٍ ،4
دز طي ٌن غب ثدٍى تٌصيل ثساثس ّ 00131صاز
زيب ثسآٍزد گسديد .دز طي اًجربم طرسح هررمَز،
ؾالٍُ ثس توبم ّصيٌِّبي آؾنبز طسح 11 ،دزقرد
ًيص ّصيٌِ يؽ ثيٌري ًؿردُ ،ثرسآٍزد گسديرد ترب
اًؿطبف ريسي طسح دز جسيبى غب ّبي ؾوليبتي
افصايؽ يبثد.

ثب ّدف حرع ٍ حساغت اش هساتؽ ٍ جلَگيسي اش
چساي ثيهَقؽ ٍ تاسيت ًبؾي اش ؾجرَز ٍ هرسٍز
دامّبي گرزي غبيس هساتؽ ّوجَاز ٍ ّوچٌريي
حربغت اش قطؿبح دز حرب اغرتساحت ٍ قرس ،
ضسٍزح دازد يل ًرس قسقجبى ثوردح دٍ هربُ اش
غب دز هبُّبي خسداد ٍ هْس اش طسف هجسيربى
طسح ثنبز گسفتِ ؾَد .دغتوصد قسقجربى دز هربُ
ثساثس حداقل دغتوصد يؿٌري  1511111زيرب

جدٍ ّ -4صيٌِّبي جبزي طسح (ّصاز زيب )
غب طسح

ّصيٌِ قسقجبى
4111

جوؽ
4111

دٍم

4111

4111

غَم

4111

4111

چْبزم

4111

4111

ٌجن

4111

4111

اٍ

جدٍ ّ -4صيٌِّبي غسهبيِاي (ّصاز زيب )
غب
طسح

ًَغبشي ثٌبّبي
هػنًَي

خسيد
جَ

هسهت هنبى
دام ثسُ

آثؿاَاز
فلصي

لَلِ
لياتيلي

ّ %11صيٌِ
يؽثيٌي ًؿدُ

جوؽ

اٍ

4111
-

15401

1411
-

1511
-

251
-

4152

44102

1540

11040

4110

44100

چْبزم

4111
-

15401
15401

1411
-

1511
-

-

1540

11040

ٌجن

-

15401

-

-

-

1540

11040

هجوَؼ

1111

01051

4211

411

251

3331

00131

دٍم
غَم

15401
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ّوچٌيي ،مل ّصيٌِ ّبي طسح ،ؾبهل ّصيٌرِ ّربي
حبثتّ ،صيٌِ ّبي جبزي ٍ ّصيٌرِّربي ريؽثيٌري
ًؿدُ ،دز جدٍ  2ذمس گسديدُ ،مرِ ثردٍى تٌصيرل
دز طي غب ّبي اًجبم طسح دز هجورَؼ 144423
ّصاز زيب ثسآٍزد گسديد .هالحػِ هريؾرَد مرِ دز

مررل جسيرربى اًجرربم طررسح ًيررص  11دزقررد اش مررل
ّصيٌِ ّب ثِ ؾٌَاى ّصيٌِ يؽ ثيٌي ًؿردُ دز ًػرس
گسفتِ ؾدُ اغت.

جدٍ  -2مل ّصيٌِّبي طسح ( ّصاز زيب )
غب چْبزم
11040

غب ٌجن
11040

جوؽ
00131

غب اٍ
44102

ّصيٌِّب

5540/2

2354/0

5200/0

2354/0

2354/0

45513

40444/2

41031/0

43103/0

41031/0

41031/0

144423

ّصيٌِّبي حبثت
ّصيٌِّبي جبزي ّ %11+صيٌِّبي يؽثيٌي ًؿدُ
جوؽ

غب دٍم
11040

ثسآٍزد دزآهدي طسح دز جدٍ  ،5آهدُ اغت.
ثب تَجِ ثِ ايي جدٍ  ،ثرب ثرسآٍزد افرصايؽ 15
دزقدي تَليد ،دزآهد حبقل اش طسح (ًبؾري اش

غب غَم
44100

افصايؽ تَليد) دز طي دٍزُّربي اًجربم طرسح،
ثدٍى تٌصيل قيوت ّرب ثرِ ّ 124141/14رصاز
زيب خَاّد زغيد.

جدٍ  -5آحبز تَليدي ٍ دزآهدي طسح ٍاگرازي هستؽ غيبُتلَ
افصايؽ تَليد ٍ دزآهد

غب دٍم

غب غَم

غب چْبزم

غب

تَليد (ميلَگسم)

51040/0

51040/0

51040/0

51040/0

414051/1

دزآهد (ّصاز زيب )

45151/54

45151/54

45151/54

45151/54

124141/14

امٌَى هيتَاى دزآهرد خربلف زا اش طسير
تربضل ّصيٌِّبي طسح اش دزآهردّب ثرساي ّرس
غب اًجبم طسح هحبغرجِ مرسد .هطربث ًتربين
حبقلِ دز جردٍ  ،1دزآهرد خربلف دز توربم
غب ّرب ثجرص غرب اٍ زقوري هخجرت ثرسآٍزد

جوؽ

ٌجن

گسديررد .دز غررب اٍ طررسح ًيررص فررسل ؾرردُ
دزآهرردي اش اجررساي طررسح هرررمَز حبقررل
ًوي گسدد ٍ تٌْب دزآهدّبي قجل اش اجساي طسح
ٍجَد خَاّد داؾت.

جدٍ  -1دزآهد خبلف طسح (ّصاز زيب )
ّصيٌِ -دزآهد

غب اٍ

غب دٍم

غب غَم

غب چْبزم

غب

ّصيٌِ طسح

40444/2

41031/0

43103/0

41031/0

41031/0

جوؽ
144423

دزآهد طسح

-

45151/54

45151/54

45151/54

45151/54

124141/14

دزآهد خبلف

-40444/2

14302/14

1000/14

14302/14

14302/14

10403/14

غررساًجبم ،دز جرردٍ  0هرريتررَاى ثرربشدّي
طسح زا ثب ًسخّبي تٌصيل هتربٍح هؿبّدُ مسد.
ًتبين حبمي اش اقتكبدي ثَدى طسح دز ًسخّبي

ٌجن

تٌصيل هتربٍح اغت .هؿيبز ازشؼ خبلف شهربى
حررب ( )NPVحرربمي اش آى اغررت مررِ تررب ًررسخ
تٌصيررل  44دزقررد طررسح دازاي ازشؼ خرربلف
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هخجت هي ثبؾد ٍ دز ًسخ تٌصيل  44/42دزقرد
ايي ازشؼ خبلف ثساثس قرس ثَدُ ٍ دز ًسخّربي
ثب تس ايي ازشؼ دز جْت هٌرري ؾردى ريؽ
خَاّد زفتّ .وچٌيي ،هؿيبز ّصيٌرِ -هٌرؿرت
(ً )BCRيص حبمي اش آى اغت مِ تب ًسخ تٌصيل
 44دزقد ايي ًػجت ثصزگتس اش يرل ٍ دز ًرسخ
تٌصيل  44/42دزقد ،ثساثس يل هريگرسدد ٍ اش
آى ع ايي ًػجت مَچنتس اش يل خَاّد ؾرد.
لرا ،توبم هَازد گرتِ ؾدُ حبمي اش ًسخ ثبشدُي
داخلي  44/42دزقد ثساي ايي طسح هيثبؾد ٍ
چَى ايي ًسخ ،زقن هٌبغجي اغت ،اًجربم طرسح

دازاي تَجيررِ اقتكرربدي اغررت .هحبغررجِ ًررسخ
ثبشدُي داخلي دز هَزد ايي طسح ثيربى خَاّرد
مسد مِ چٌبًچِ دزآهردّبي ايري طرسح تحقر
يبثد ٍ ًيص يب حوبيت غربشهبى هٌربثؽ طجيؿري ٍ
اجساي ّدفوٌد ٍ ثوَقؽ غيبغتّبي غبشهبى ٍ
ّوچٌيي ثب ايجبد ّوبٌّگي هيبى داهدازاًي مِ
اش هساتؽ ثْسُ هيثسًد ،هيتَاى ثِ آيٌدُ چٌريي
طرررسحّررربي اهيررردٍاز ثرررَد ٍ ّوچٌررريي ثرررب
غيبغتگرازي ّبي هٌبغت هي ترَاى ثرِ حررَز
ثاؽ خكَقي دز اجساي ايي طسحّب اهيردٍاز
ثَد.

جدٍ  -0ازشؾگرازي ثسهجٌبي ازشؼ حب ٍ تحليل حػبغيت ًسخ تٌصيل (ّصاز زيب )
ازشؼ

 14دزقد

 12دزقد

 13دزقد

 41دزقد

 44/42دزقد

PVincome

01100/14

01142/11

31431/10

01041/13

01444/44

PVcost

01104/44

35011/02

03110/31

05444/03

01444/44

NPV

1145/21

5104/11

4111/31

1530/40

1

BCR

1/104

1/111

1/142

1/141

1

ً =%44/42سخ ثبشدُي داخلي

ّوچٌرريي جرردٍ  ،0تحليررل حػبغرريت
ازشيبثي طسح ثسحػت ًرسخ تٌصيرل هريثبؾرد ٍ
ًؿبى هي دّد مِ دز داهٌِ ًػجتبً ٍغيؿي ،ايري
طسح دازاي تَجيِ اقتكربدي اغرتّ .وچٌريي،
هطبث جدٍ  ،3تحليل حػبغريت ثرس اغربظ
تغييس دزآهدّب دز ًػرس گسفترِ ؾردُ اغرت .دز
اثتد،ا ثيبى گسديد مرِ چٌبًچرِ افرصايؽ تَليرد

ًبؾرري اش طررسح  15دزقررد ثبؾررد ،آًگرربُ ثررب
ّصيٌِّبي هؿاف ،طسح ثب ًسخ ثبشدُي داخلي
 ،44/42زٍثسٍ خَاّد ثَد .حب فسل هي ؾرَد
مِ ايي افصايؽ تَليد هطبث جردٍ  ،3تغييرس
ًوبيد آًگربُ ،هؿربّدُ هريؾرَد مرِ طرسح ثرب
افصايؽ تَليد  12دزقرد ،دازاي ًرسخ ثربشدُ ي
داخلي  14/41دزقد هيثبؾد.

جدٍ  -3تحليل حػبغيت دزآهدي (دزقد)
افصايؽ دزآهدّبي طسح

 15دزقد

 12دزقد

ًسخ ثبشدُي داخلي

44/42

14/41

 14دزقد
1
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هطبث جدٍ  ،0ثب تغييس دز ّصيٌِ ّبي طرسح،
ًسخ ثبشدُي داخلي تغييس مسدُ ٍ اگس ّصيٌِّبي
طسح  14 ٍ 11 ،0 ،5دزقد افصايؽ يبثدً ،رسخ

ثبشدُي داخلي طرسح ثتستيرت،14/54 ،15/54
 5/42 ٍ 3/1دزقد خَاّد ؾد.

جدٍ  - 0تحليل حػبغيت ّصيٌِاي (دزقد)
افصايؽ ّصيٌِّبي طسح

 5دزقد

 0دزقد

 11دزقد

 14دزقد

ًسخ ثبشدُي داخلي

15/54

14/54

3/1

5/42

ثب تحليل حػبغيت ًػرجت ثرِ غرب ّربي
اجساي طسح (جدٍ  ،)11هالحػِ هيؾَد مرِ
ثررب حوبيررتّرربي غرربشهبى هٌرربثؽ طجيؿرري ٍ
ّوچٌرريي ثررب هؿرربزمت داهرردازاى ٍ ثاررؽ
خكَقي ،هيتَاى ثِ اداهِ ايريگًَرِ طرسحّرب

اهيدٍاز ثَد .ثطَزينرِ ،هطربث جردٍ  ،11دز
طي  15غب ًسخ ثبشدُي داخلي طرسح ثرِ 21
دزقد خَاّد زغيد ٍ رع اش آى تقسيجربً حبثرت
خَاّد ؾد.

جدٍ  - 11تحليل حػبغيت شهبى اجساي طسح (دزقد)
غب ّبي طسح

 2غب

 5غب

 11غب

 15غب

 41غب

 45غب

ًسخ ثبشدُي داخلي

0/13

44/42

43/03

21/53

21/01

21/01

هالحػِ هيؾَد مِ قبًَى ثبشدّي ًصٍلي دز
طَ شهبى اًجبم طسح زخ دادُ ٍ ثب افصايؽ
غب ّبي طسحّ ،س چٌد ًسخ ثبشدّي داخلي
زًٍد افصايؿي داؾتِ اغت ،اهب هيصاى افصايؽ
آى ًػجت ثِ قجل ثب افصايؽ ؾوس طسح مبّؽ
يبفتِ اغت ٍ اش غب  15ثِ ثؿد تقسيجبً حبثت
هيهبًد.
بحث و نتيجه گيري
ثب تَجِ ثِ اّويت حرع هساتؽ ،غيبغتگرازي
هٌبغتتس دز ايي ثاؽ ٍ حوبيت غبشهبىّبي
ٍاثػتِ ثِ هٌبثؽ طجيؿي اش طسحّبي هستؿدازي
هيتَاًد ثػيبز هؤحس ثبؾد .دز ايي زاغتب ،توبيل
داهدازاى ثِ حربغت اش هساتؽ ٍ اغتربدُ ثْيٌِ
اش آى ،ؾبهلي هؤحس دز جْت ايجبد تؿبد ثلٌد

هدح دام ٍ هستؽ خَاّد ثَد .ثٌبثسايي ،آهَشؼ
داهدازاى ٍ اغتربدُ اش آهَشؼّبي تسٍيجي ،ثِ
هٌػَز آگبُ ًوَدى داهدازاى اش ؾَاقت ًبثَدي
هساتؽ ٍ ّوچٌيي آهَشؼ اغتربدُ دزغت
داهدازاى اش هساتؽ ،اش غيبغتّبيي اغت مِ
ّوَازُ ثِ آى ت ميد ؾدُ اغت .ثب تَجِ ثِ
ايٌنِ دز ايي هطبلؿِ طسح هستؿدازي غيبُتلَ
دز هٌطقِ ثْؿْس دازاي تَجيِ هبلي ثَدُ اغت،
ثٌبثسايي ،يؿٌْبد هيؾَد غبشهبى هٌبثؽ
طجيؿي اغتبى هبشًدزاى ،اقداهبح شم زا دز
جْت ٍاگرازي غبيس هساتؽ دز قبلت طسحّبي
هستؿدازي اًجبم دّد.
اش آًجب مِ دغتسغي ثِ هساتؽ آغبىتس اش
دغتسغي ثِ ؾيالح ٍ جٌگل هيثبؾد ٍ تؿداد
ثْسُثسدازاى هساتؽ ثيؿتس اش ثْسُثسدازاى جٌگل
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ٍ ذخبئس دزيبيي اغت ٍ ّوچٌيي هؿتسك ثَدى
هساتؽ ،هػبئل شيبدي زا ثِ ّوساُ داؾتِ ٍ
تْديدي جدي دز جْت ًبثَدي هساتؽ خَاّد
ثَد .مولّبي دٍلت دز جْت زفؽ ًيبشّبي
هؿيؿتي داهدازاى هيتَاًد ثِ حرع ثيؿتس
هساتؽ هٌجس ؾَدّ .سچِ دزآهد داهدازاى ثب تس
ثبؾد ،اهنبى زؾبيت حدٍد ثْسُثسدازي ثيؿتس
اغت .ثٌبثسايي ،چٌبًچِ خبًَازّبي زٍغتبيي
ؾغل ٍ دزآهد جبًجي داؾتِ ثبؾٌد اش فؿبز ثس
هساتؽ ٍ ثْسُثسدازي ،يس هجبش جلَگيسي ثؿول
خَاّد آهدّ .وچٌيي دٍلت هيتَاًد ثب ازائِ
ًْبدُّبي تَليد ًػيس مَد ٍ ثرز ٍ ّوچٌيي
اؾطبي تػْيالح هٌبغت (ثلٌد هدح ثب ًسخ
ثْسُ بييي) ثِ هجسيبى طسحّبي هستؿدازي،
هَججبح دلگسهي غسهبيِگرازاى دز ايي طسحّب
زا فساّن غبشد ٍ دز ًْبيت ثِ حرع هساتؽ مول
ًوبيد .قيوتگرازي هٌبغت ؾلَفِ زٍي هستؽ
هيتَاًد هَجت جرة غسهبيِگرازيّب دز ايي
ثاؽ گسدد.
يني اش هؿنالح اغبغي دز اجساي
طسحّبي هستؿدازي ،زٍؾي ًجَدى ٍضؿيت
هبلنيت هساتؽ هيثبؾد .هبلنيت دز هساتؽ اش
ؾَاهل ثػيبز هْن دز هديسيت ٍ ثْسُثسدازي
ثْيٌِ اش هساتؽ هحػَة هيؾَد .ثساي زفؽ ايي
هؿنل دز هساتؽ اغتبى هبشًدزاى ٍ مؿَز ،ثبيد
هبلنيت هساتؽ زا قبًًَوٌد غبخت ٍ ّس گًَِ
غيبغتي مِ ايي هػئلِ زا حل هيمٌد تَغط
غبشهبى هٌبثؽ طجيؿي اًجبم گيسد.
غبشهبى هٌبثؽ طجيؿي هيتَاًد ثِ
هٌػَز تؿليف دامّبي اغتبى ،هحدٍديت شهبًي

اؾوب ًوبيد ٍ چٌبًچِ دز ايبهي مِ شهيي
هسطَة ثَدُ ٍ خبك خبقيت فؿسدُ ؾدى
دازد ،اش ٍزٍد دام ثِ هستؽ جلَگيسي ًوبيد ٍ
ٍزٍد ثِ هستؽ زا هحدٍد ًوبيد .هؿنل هْوي
مِ ثَيطُ هساتؽ اغتبى هبشًدزاى زا تْديد
هيًوبيد ،ايي ًنتِ اغت مِ ثب تَجِ ثِ ايٌنِ
تؿدادي اش داهدازاى ثِ لحبظ ايٌنِ دز غبيس
فكَ غب اش ازاضي ؾبليصازي ٍ شزاؾي هٌبط
جلگِاي اغتبى ثْسُ هيثسًد ،ثب ؾسٍؼ ؾوليبح
مؿت ٍ مؿبٍزشيً ،بچبزاً دامّبي خَد زا
شٍدتس اش هَؾد هقسز دز سٍاًِ چساي دام ثِ
هستؽ گػيل هيدازًد ٍ ثديي تستيت ،غجت
تاسيت ثيؿتس هساتؽ هيگسدًدّ .وچٌييٌَّ ،ش
ّن ؾَاهل تاسيجي ًػيس غَشاًدى ثَتِّب ٍ
اغتربدُ اش آًْب ثساي احداث ٍ هسهت ثٌبّب ٍ
غس ٌبُّبي هَقتي ،اش ؾَاهل تْديدمٌٌدُ
هساتؽ ثؿوبز هيزًٍد .لراً ،ػبزح ثيؿتس
غبشهبى هٌبثؽطجيؿي جْت حربغت اش هساتؽ ٍ
ثطَز ّوصهبى ،تؿَي ثاؽ خكَقي ثِ
حرَز دز طسحّبي هستؿدازي اش غيبغتّبي
هْن دز جْت تَغؿِ هساتؽ مؿَز خَاّد ثَد.
اجساي طسحّبي هستؿدازي ؾالٍُ ثس افصايؽ
ؾلَفِ ٍ افصايؽ دزآهد ثْسُثسدازى ،هيتَاًد
آحبز شيػتهحيطي ٍ امَلَضيني فساٍاًي ًػيس
جلَگيسي اش فسغبيؽ خبك ،افصايؽ غطح
آةّبي شيسهيٌي ،ثْجَد حيبح ٍحؽ ٍ  ...ثِ
ّوساُ داؾتِ ثبؾد .لرا ،يؿٌْبد هيؾَد ؾالٍُ
ثس ازشيبثي هبلي ايي طسحّب ،ازشيبثي
شيػتهحيطي ّن قَزح گيسد.
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Financial Analysis and Evaluation of Rangeland Management Projects
in Siah Teloo of Behshahr
H. Amirnejad1 & H. Rafiee2

Abstract
Rangelands of Iran are one of the valuable natural resources to attain important
goals such as livestock’s nourishment and feeding, soil erosion control, flood control,
recharging of water subterraneous surfaces and also wild animals protection. Attention
to these goals and implement these projects, based on their financial evaluation, will
help to attain aforesaid aims, influentially. Therefore, in this research, one of the
rangeland management projects of Mazandaran province was analyzed with this
purpose that explains its financial evaluation. Results show that this project has
financial evaluation by using of present value, benefit to cost ratio and internal return
rate methods and internal return ratio is 23.34 percent. Also, the results of different
interest rates, incomes, costs and the project implementation years were analyzed by
sensitivity analysis. The results of sensitivity analysis imply that the project will have
financial return when interest rates are less than 23 percent and the internal return rate
will be positive and equal to 12.31 percent when incomes change until 14 percent of
previous income of the project implementation. Also, the project will have suitable
return when costs increase 5 and 10 percent and internal return rate of the project will be
5.24 percent when costs increase 12 percent. In addition to, internal return rate will be
40 percent when project implementation years change until 15 years and after that it will
be constant, nearly. Finally, political comments have been propounded to implement
these projects, suitably.
Keywords: pastures, financial analysis, sensitivity analysis, rangeland restoration
projects in Siah Teloo.
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