یت هدی هد همهنق د ه
یهوهص د ههیحه،هه ه
یهاص د ه ه
یهه ه
اقددمابه ددمه د ههی همگذاهر ه
نهقلمددد و،ه
یهدره ن شدددوهم ا ددد.هدارد هدرههایددهد ه
نکنندددمهها ه
تهعیهی ه
یه
یه د ها ه
یت ان د همه ددمهگددذرگ هاص دهل ه
ی ه»هط هحه د هه ه
یهاقتص د هد ه
«ارهزی هد ه ه
یهازهاقدددما اهوه
یهوهقضددد واهم عدددمهدره ددد ردهان ددد هه ه
ر ددهد ه
کهطد ه هحهازهدوه
یهیهد ه
یه عت د هاقتصد هد ه
لهشد د هارهزیهد ه ه
عملک ده هت همهی ه
یشد هدهکددمه ددمههد ههوا سددت همهوه
لهه ه
لهتشد هکهی ه
خ ه نج هوهت هلیهد ه
یه ددر هوهک رد ددمه
لهده ه
یشد ن هم هت هلهی ه
کمددلههیکد همهیگ هه سد مهه ه
یههسهدتنمهوه ددنج هه هنیهد هزه ددمو ه
حه تکهد ه
یهصد ههی ه
مه ددنج ههه ه
یر ددن هم ه دد ه
وهخدد دهن هم ه
لهنتددههیجه،ه ددمه هیدهد ه
یهوهت هلیدهد ه
ر دهد ه
یه
نه قه ددم،هعمددمت ه ددمه ددنج هوهانددماهزه هگهی ه ه
ارائ همشددم هدرههایدهد ه
یه
یهارهزید هد ه ه
یهازههزهی جم عدد همهه ه
یههیکد هد ه
یهط هحهدد ،ههیعند هد ه
اقتصدد هد ه
یهاختص صهدار هد.
اقتص هد ه

ســـنجش
اقتــصادی
طـــــرح

به نام یزدان بخشاینده

سنجش اقتصادی طرح

تهیهکننده:

انوش نوری اسفندیاری

سنجش اقتصادی طرح
نویسنده :انوش نوری اسفندیاری
بازنش  :اندیشکده تدبی آب ای ا
ط اح جلد :نش آنالی

صف هبندی :مهدیار پشتوا
تاریخ انتشار :بهم 1400

نشااان دفت ا  :ته ا ا  -خیابااا فت ا ی ا ا  -باای
خیاباااااا چهلساااااتو ساااااید جمالالااااادی
اسدآبادی -پالک  -45طب ه .4
نشان تارنماhttp://iwpri.ir :

پست الکت نیک info@iwpri.ir :

یماره تماس021 - 88702013 - 088702805 :

فهرست مطالب
پیشگفتار 1 ...............................................................
سنجش ا تصادی ط ح (بخش ا ل) 5 ......................................
سنجش ا تصادی ط ح (بخش د م) 25 .....................................

مجموعه «بازیناخت پویشها کویشها» ،تالی است در بازیناس

بازنش

نویتارها در موضوعات گوناگو مدی یت آب ،در راستای پاسدایت ذخی ه دانش
س مایههای فک ی جامعه کاریناس آب.

پیشگفتار
در دنیای اما ز ،سانجش ارزیااب عملکا د نماام مادی یت با ای ها ساازما

حیااات

تشاکیالت  ،ن اش

اساسا پیاادا کا ده اساات ،خااواه ایا تشااکیالت کارخانااه ،بنگاااه ،بیمارسااتا  ،مدرسااه یااا

یااش یا کت د لتا نمیا آب من ااهای بایااد .ضااوابن نشااانگ های ساانجش عملک ا د بااه ایا

دلیل حساس حیات تل

م کند.

م یاوند کاه باه اعاتالی تمااس راب اه یاش ساازما باه جامعاه کماش

تصااور کنیااد باا ای رساایدگ بااه امااور اج ایاا ساا مایهگذاریهای د لتاا  ،ت از یاا مساات یااود.
ت از یاا باا ای رساایدگ  ،ساانجش دا ری سیاسااتها ط حهااای عمااوم

باا ای اسااتفاده

مشاات ک سااازما ماادی یت ب نامااهریزی .یااش طاا ا تاا از پیشبیناا جنبااههای مثباات یااش
طا فش پیشبینا جنبااههای منفا نشااا داده م یااود ،تااا با ای عمااوم ر یا بایااد کااه ضااعیت
ت از میزا م تبن باا آثاار مثبات منفا طا ح چگوناه اسات .تصاور ب پااک د چنای ت از یا  ،باا

ماوازی

ز هااای مشاخب ،با ای ا اماه « ساان» در جامعااه ،پاساخگوی بااه یاش نیاااز تاااریخ در

ای س زمی است .اگا هاچ چنای ت از یا توسان د لات مسات نشاود ،حووه عماوم خاود آ را
ب پا م سازد با آ میزا بود اعمال را به دا ری م نشیند.
ز  ،میاازا

مااوازی

تاا از  ،در جامعااه پیمیااده اماا ز جنبااههای مختلفاا پیاادا کاا ده اساات .جز یااات

ز هااا کااه در ب پااای

ا امااه تاا از ن ااش تعیی کنناادهای دارد ،بخااش مهماا از یاایوه

حکم ان را تشکیل ما دهاد« .نماام فنا  -اج ایا کشاور» حووه مهما از طا ز اداره حکومات باه
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حساااب م آیااد کااه در آ ضااوابن ،معیارهااا اسااتانداردهای اج ایاا مشااخب یااده م توانااد
با ای عمااوم حکااچ همااا ت از یا را دایااته بایااد کااه ب پااا یااده چشااچها در جسااتجوی یاااهی

تاا از

«میاازا » بااود آ اساات .ت از یاا کااه ارکااا آ در حووه آب از سااال  1360در الاا

طا ح تهیااه ضااوابن معیارهااای فنا صاانعت آب کشااور پ ریاازی یااده هممنااا ر بااه گساات ش
تکمیاال اساات .مجموعااه موجااود بااه هما اه ااوانی ما تبن ماننااد ااانو ب نامااه ااانو م اساابات

عمااوم  ،پیکاا های را باا ای ر یاا ک د ر اباان میااا دسااتگاه ب نامااهریزی ،دسااتگاه اج ایاا
مساالول ،کارف مااا پیمانکااار سا مایهگذار را تشااکیل م دهااد .آ چیاازی کااه ایا مجموعااه باازر
کچ دارد ،توجه نگاه افکار عموم به جود حضور کاربست آ است.

نکتااه مهااچ در ایا نمااام ،ف اتا رفت از توجااه صا ا بااه مساا ل فنا ط حهااا پا داخت بااه د ااای
بیشاات پیاماادهای ا تصااادی ،اجتماااع

مالکها ر یههای مشخب است.

م ینزیساات

پیشبینا

ساانجش ت لیاال آنهااا با پایااه

از دهااههای پاایش ،ارزیاااب ا تصااادی یکا از ا اادامات مهااچ در ساانجشها گزینشهااای مهندسا

ط حهااای آب بااه حساااب م آیااد .اسااتفاده از اصااول مفاااهیچ ا تصااادی در زمینااه تصاامیچگی ی
ح ب نامااههای عم انا
طا ا

مهندسا در جهااا  ،باایش از یکصااد سااال ساااب ه دارد .در گااذر ایااام

ایا مفاااهیچ چارچوبهااام ما تبن ،ریااد بالناادگ پیاادا کا ده نگا ش جااام ت ی با مجمااو

ب رس ها ارزیاب هاا حااکچ یاده اسات .اسااس کاار در ارزیااب یاا آزماو ا تصاادی طا ح با پایاه
ساانجش م ایسااه جنبااههای مثباات منفاا آثااار اباال پیشبیناا یااا م تماال ا اادامات اساات کااه

هداهای معای ا تصاادی را مشاخب م ساازند .در ایا ارزیااب  ،آثاار مثبات نسابت باه هادا یاا
هااداهای مااورد نماا بااه عنااوا فایاادههای طاا ح آثااار منفاا نساابت بااه هااداها بااه عنااوا
هزینااههای طاا ح منمااور م گاا دد .در امتااداد کویااشها ر یشهااا ،نگ شهااا فنااو در ایاا

زمیناااه باااه م حلاااهای رسااایده اسااات کاااه ت لیااال هزیناااهها فایااادههای ط حهاااای آب در یاااش
چااارچوب جااام نگ

سیسااتم م توانااد اطالعااات تصمیچساااز مهما را با ای نمااام تصاامیچگی ی

ب نامهریزی ب ای بخش عموم (اعچ از د لت

حه عموم ) ف اهچ کند.

 | 3سنجش اقتصادی طرح

ب رس

ت لیل تاریخ متاو

ادبیاات م باوه باه م العاات ا تصاادی طا ح باه ر ایات ایا م الاه،

مشااخب م سااازد کااه ت اادم زمااان بااا م العااات ا تصاااد مهندساا م بایااد .پاا

از آ ت لیاال

ا تصااادی بااا م حیااد ن ااش فعااالت ا تصااادی باا ای د لاات در کشااورهای صاانعت غاا ب
کشااورهای تااازه اساات اللیافته در جهااا سااوم با ای اجا ای ب نامااهریزی ط حهااای سا مایهای د لتا

م اا ح گ دیااد .بااا پیشاا فت نم یااهها کااارب د ب نامااهریزیهای ا تصااادی ،چااارچوب م العااات

ت لیاال ا تصااادی تکمیاال بااا ب رسا های همهجانبااهت ی در چااارچوب «هزینااه -فایااده اجتماااع »

م اااا ح گ دیاااااد .در ایاااا چاااااارچوب ،آثاااااار دامنااااهدار ساااا مایهگذاریها ،مخصوصاااا ًا
«ساا مایهگذاریهای زی بنااای » از دیاادگاه ملاا ( د لتاا ) ،بااه طااور جااام ب رساا

ارزشگااذاری

ال متفااا ت م بایااد.
م یااود .در پااارهای از مااوارد ،ایا ارزشگااذاری بااا ارزشهااای بااازاری کااام ً
ارزش بااه کااار گ فتهیااده در چناای مااوا ع « ،یاابه یماات» یااا « یماات سااایه» نامیااده م یااود.
هممناای در صااورت کااه ب خاا از ایاا آثااار اجتماااع

م ینزیساات مهااچ هااچ بااه نااوع

ارزشگااذاری یااده در ساانجهها ل اااش یااوند ،نتیجااه کااار بااه عنااوا «ت لیاال فایااده -هزینااه
توسعهیافته» یناخته م یود.

ای م اله از دیادگاه اهمیات سانجش انادازهگی ی غناای کاه ت لیال م تواناد باه نتیجاه کاار بدهاد
بااه موضااو پ داختااه اساات .از ایا نما  ،کااار ارزیاااب ا تصااادی را یااامل تشااخیب ،اناادازهگی ی

ارزیااگذاری م دانااد ای ا بااا ر بااه ر یاان خااود را در تبیاای ف اینااد کااار (نمااودار  )1نشااا داده

است.

ای ا م الااه در پ ا داخت بااه موضااو ارزیاااب ا تصااادی از د بخااش کل ا تشااکیل یااده اساات .در
بخااش ا ل ،بااه ساااب ه اصااول مفاااهیچ کلاا

در بخااش د م ،بااه نارسااای ها چارهجوی هااای

ممکا  -بااا تم کااز با ط حهااای آب یا این ایا ا  -پ داختاه اساات .گامهااای مهااچ در ایا م حلااه

عبارتنااد از :پیشبیناا

طب هبناادی پیاماادهای م تماال ،م ایسااه پیاماادها تم کااز باا پیاماادهای

اصاال  ،انجااام م اساابات (همااا نمااودار) .بااه ایا ت تیا  ،با ای ت لیاال نارسااای ها ،چاارچوب
جااامع باا ای مشااخبک د اجاازا ارتباطااات میااا اجاازای م العااات ا تصااادی پیشنیازهااا
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الزامااات آ ساااخته پ داختااه یااده اساات کااه ر ال متفااا ت را نساابت بااه م الااههای معمااول در ایا

موضااو در پاایش م گیاا د (نمااودار  .)2باا ایاا اساااس ،باا ای ارا ااه راهحلهااا پیشاانهادها،
چااارچوب مشااابه دیگا ی نیااز پیشاانهاد یااده کااه انااوا م العااات سا

طا ح را بااه م العااات سا

بخاش ما تبن م کنااد (نمااودار  .)3در ایا نمااودار ،سااه نااو م العااه ب ا ای سا

بخااش پیشاانهاد

م یااود تااا بتااوا در یااش راب ااه تکمیلا بااا اجاازای م العااات ،درباااره مااواردی کااه بااه اعااتالی کااار
کمش م کند سخ گفت.
بااه ایاا ت تیاا

م الااه در کاال از م العااات ب رساا های ا تصااادی ساا

م العاااات را در سا ا

بخاااش؛ باا ای همااااهنگ میاااا ط حهاااای مختلااا( بخاااش (تلفی ا ا

در بخشاا ) ،میاااا بخاااش آب ساا
(هماااهنگ بی بخشاا

پیشنهاد م کند.

طاا ح ف اتاا ماا ر د

کااال ) در ساا

کاااال

دیگاا بخشهاااای زیا ا بناااای

ا تصاااادی

تولیااد اطالعااات پایااه (اطالعااات یاا ه عمااوم )

نویااتار حاضا با ای توضاای ساااز کارهااای ارزیاااب ا تصااادی ط حهاای آب بااه نگااارش درآمااد

کااه در یاامارههای سااوم چهااارم فصاالنامه «آب توسااعه» (پااا یز زمسااتا  )1373انشااار یافاات

در اینجااا بااد

هاایو دخاال تصا ف بازنشا م یااود .ایا م الااه د ماای مااوردی اساات کااه با ای

بازیااناخت تااالش تکاااپوی فکاا ی دهااههای گذیااته در زمینااه اعااتالی ا تصاااد ماادی یت آب

کشور ،به همت اندیشکده تدبی آب ای ا بازنش م یود.

اندیشکده تدبی آب ای ا
بهم 1400
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(بخش اول)
انوش نوری اسفندیاری

(کاریناس زارت نی )

چکیده
ا ادام باه سا مایهگذاریهای اصاول

صا ی (در الا

ط حهاای مناسا

با ای تاممی اهاداا

ریااد توسااعه ا تصااادی اجتماااع ) ب ت دیااد ن ااش تعیی کنناادهای در س نویاات جواماا دارد.

ضاا ت

در ایا

لما « ،ارزیااب ا تصاادی» ط حهاا م تواناد باه گاذرگاه اصال با ای ب رسا

در الا

«ارزیااب ا تصاادی طا ح» ،از عوامال مهاچ در ایا زمیناه اسات .ارزیااب معتبا ا تصاادی

جامعاه در ماورد انباوه از ا ادامات عملک دهاا تبادیل یاود .سانجش ت لیال صا ی پیامادها

یاش طا ح از د بخااش ساانجش ت لیال تشاکیل م یااود کااه بااه هااچ ابسااته مکماال یکاادیگ

م ساااوب م یاااوند .ت لیلهاااای ماا ث
سانجشها نیاز باد

ب رسا

کارآماااد باااه سااانجشهای صاا ی متکاا هساااتند

ت لیال نتاای  ،باه غایات خاود نم رساند .ب اث ارا هیاده در ایا

م الااه ،عماادت ًا بااه ساانجش اناادازهگی ی ا تصااادی ط حهااا ،یعناا یکاا از زی مجموعااههای
ارزیاب ا تصادی اختصاص دارد.

نگرش 1یا فن2؟
آیا ا بال ر یآ ری اخی بعض از م افل ج یا ها به مباحث ا تصادی را باید پیشزمینه توجه بیشت

جدیت به ای امور دانست؟ یعن دستاندرکارا تهیه تصوی ط حهای سا مایهگذاری مختلا(

از جمله آب ،به لز م ب رس های جام

اصول ا تصاادی اعت ااد ریشاهای پیادا خواهناد کا د؟ آیاا

 فصلنامه «آب توسعه» ،یماره  ،3سال د م ،پا یز .1373
Approach

1

Technique

2
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سیاستها خنمش های ساازما های ا تصاادی ماال بی المللا با ای انجاام صا ی ب رسا های

ا تصادی م اب الگوها نمونهها خواستههای آنا  ،م تواند زمینهساز ح کتهای پیش در ای موارد
باید؟ به طور کل  ،ای ف صتها چگونه مو عیتهای جدیت ی را ب ای ریاد مادا م مجموعاهای از

فنو تخصص

کارب دی در زمینه مسا ل ا تصادی ف اهچ خواهد ک د؟

البتااه اف ازایش اطالعااات آگاااه جامعااه م توانااد ف صااتها مو عیتهااای بهت ا
فا اهچ آ رد ،امااا خاود ایا اما بااه حضاور ح کتهااای پیگی ا

ح کتها چگونه باید حاصل یود؟

ط ح نکاات فاو  ،در ا ا زمینهسااز یاش ب اث عماوم

جاادیت ی را

مسااتم ف هنگا نیاااز دارد .ایا

کلا راجا باه توساعه جواما اسات

اختصاااص بااه م ولااه ساانجش ت لی ال ا تصااادی طاا ح ناادارد .امااا س نویاات ساانجش ت لیاال

ا تصاادی ،نمیا تمااام فناون کااه اسااتفاده مفیااد
آنهاااا صااا ف ًا از ط یااا ف گ ایااا حاصااال

نم یاااود ،ت ااات تااامثی همااای نکاااات

سااالواالت ا ا ار دارد ،یعنا ا تاااا زماااان کاااه

ح کتهاااای پیگیااا

مساااتم ی در جامعاااه

باا ای ایجاااد بیاانش نگاا ش صاا ی

ت

الزم

تااا زمااان کااه ح کتهااای پیگی ا

مسااتم ی در

جامعااه باا ای ایجاااد بیاانش نگاا ش صاا ی

الزم ت

نیاباد ،دمزد از فناو نم تواناد ثما ه

م صااول گااوارا مفیاادی با ای جامعااه دای اته

باید.

نیابد ،دمزد از فنو نم تواند ثم ه م صول گوارا مفیدی ب ای جامعه دایته باید.

از ایا م اادمات کااه بگااذریچ ،خااود فا ساانجش ت لیاال ا تصااادی کااه مجموعاه م ولااه ارزیاااب
ا تصاااادی ط حهاااا را تشاااکیل م دهاااد ،دارای چاااه زمیناااه اجتمااااع
تخصص دارای چه مسا ل است؟

از دیااادگاه ح فاااهای

ماا دانیچ کااه جامعااه فناا کشااور ،بااه خصااوص در زمینااه ط حهااای توسااعه مناااب آب ،صاااح
ذهنیاات بلاا اساات (چااو ارزیاااب ا تصااادی در ایاا ا نزدیااش بااه نیچ اا

ساااب ه دارد) حتاا

دارای موض گی یهای نیز هست که در اینجا ب خ از آنها را به عنوا نمونه م ر م کنیچ.
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« -1تالش ب ای مع ف کا د ارزیااب ا تصاادی طا ح ،تاالش با ای رساید باه م صاودی اسات کاه
حاصاال اساات .صا ف ًا بایاد زمینااههای کااارب د آ را در سا وح مختلاا( گسات ش داد ».ایا گا ه،
جز یات ماهیت ف را در نم نم گی د ص ف ًا به پوسته ضایا دلخوش ک ده است.

 « -2بل از ه چیز باید ب رسا های فنا

م العاات پایاه ماورد نیااز درایا زمیناه ساامان پیادا کناد».

ای گ ه به سااز کاار ریاد ارت اای اجازای یاش مجموعاه در ر ابان مت ابال باا یکادیگ  ،توجاه
کاف ندارد.

« -3بااه علاات اسااتفادهنک د از اطالعااات تهیهیااده در تصاامیچگی ی نهااای  ،اهتمااام بااه ایاا اماا
ب فایااده اساات ».اینااا بااه سااهچ

ز مجموعااه جامعااه نی هااای مختلاا( حاضاا در آ در

ف ایناااااد تصااااامیچگی ی م اااااد دبود

ا تصاااد مهندساا یااامل اصااول تکنیشهااای

م ل نبود ن اش فا د یاا افا اد معای در نهایات

است کاه تصامیچگی ی در ماورد یاکل ،انادازه

کااار ،ب اعتنااا هسااتند ،ضاام آنکااه در نماا

انجام یاا عادم انجاام یاش طا ح (سا مایهگذاری)

نم گی ند کاه ر ال کارهاا هماواره با یاش ا ار

از ط ی آ صورت م گی د.

نم ماناااد .یااااید هاااچ اربا ااب ایا ا ع ایاااد

جملگا تالشهااای ما ث با نگا ش تفکا ا تصااادی ماادی ا جامعااه اهمیاات آ را ب حاصاال

م دانند .پ داخت مست یچ باه ایا با رهاا باا موضا گی یها ن اد ب رسا آنهاا باه مجاال سای ت
درگیا ی بااا م ااوالت کل تا در زمینااه ف هنا

ال حضااور ایا
توسااعه نیاااز دارد .ضاام آنکااه ،فعا ً

ییوههای اساتدالل حتا در ماوارد عمادهت نیاز اجتنابناپاذی اسات .یعنا باا پاذی ش حضاور ایا
ن ه نم ها ،باید ب ای ایجاد با رهای دیگ تالش ک د.

 -2سابقه
اسااتفاده از اصااول مفاااهیچ ا تصااادی در طراحوو

تصاامیچگی ی ا اادامات مهندساا

باایش از یکصدسااال سااب ه دارد .در ب رسا جاام متااو

عم اناا

ادبیااات م بوطااه ،بااا عنااا ی متفااا ت

در عاای حوو ماناادگاری ر باا هسااتیچ کااه باا تالشهااای مساات ل امااا مشااابه داللاات م کنااد.

مهچت ی ای عنا ی عبارتند از:
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 -ا تصاد مهندس

1

 -ت لیل ا تصادی

2

 -ارزیاب ا تصادی

3

نگاااه بااه ساای زمااان ایا تالشهااا م توانااد بااه فهااچ بهتا تفا تهاا مشااابهتهای آنهااا کمااش

کند.

 -1-2اقتصاد مهندسی
م العااات ا تصاااد مهندسا بخشا از ایا تالشهااا اساات کااه از دی باااز تاااکنو بااه ب رسا تفااا ت

ا تصاادی گزینااهها م پا دازد ( )4تااا بااا بااه کااارگی ی معیارهااای ا تصااادی ،انتخاااب بهتا ی گ ا ه از
گزینااههای مهندساا میساا یااود ( .)6بااه تعبیاا ام زیتاا  ،ا تصاااد مهندساا یااامل اصااول
تکنیشهااای اساات کااه تصاامیچگی ی در مااورد
یااکل ،انجاااام یاااا عاادم انجاااام یاااش طاا ح

(سااااا مایهگذاری) از ط یااااا آ صاااااورت

م گیاا د ( .)7از ب رساا متاااو معتباا چنااای

اسااتنباه م یااود کااه ا تصاااد مهندسا بیشاات از

اطالعاات اسااتفاده م کنااد کااه بااه طااور توأمااا
جنباااه فناا

ا تصاااادی دارد .در عااای حو و ،

هنگااام توجااه بااه تفااا ت ا تصااادی گزینااهها،

جنبااههای مااال  ،اجتماااع

هاادا از ب رساا ا تصااادی ارزیاایاب
اجاا ا ،ب رساا نهااای

باال از

تصاامیچگی ی در مااورد

اجا ا م بایااد هاادا از ارزیاااب بعااد از اجا ا،

در نم گ فت دا ما عوامال موف یات یکسات
طا ح با ای ب نامااهریزی بهتا ط حهااای آینااده

انجام بعض از اصاالحات احیانا ًا تجدیاد نم هاا

در تصمیچگی یها است.

ارزیاا ط حهااا بااه طااور ت کیباا مااورد توجااه اا ار م گیاا د (.)4

م العااات ا تصاااد مهندس ا در م ااین جامعااه مهندساای ا

 19بااا انتش اار کتاااب لینگت او پااا

گ فاات ( .)13اصا الح ا تصااد مهندسا بعادها ظااه ًا در دهااههای ا لیااه ا

بیسااتچ ضا یااد

Engineering economy

1

Economic analysis

2

Economic appraisal/evaluation

3
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( .)5هچاکنااو نیااز در جامعااه فنا مهندسا (دانشااکدههای مهندسا

اص الح استفاده م یود.

مهندسای مشااا ر) از هماای

 -2-2تحلیل اقتصادی
«ت لیل ا تصاادی» باه عناوا یااخهای از ریاته ا تصااد رفااه 1توسان نم یاهپ دازا ا تصاادی غا ب،

بعااد از ب ا هااای ا تصااادی سااالهای  1930م بولیاات اندیشااه دخالاات بیشاات د لاات در امااور
ا تصااادی جامعااه ،د ام ااوام بیش ات ی پیاادا ک ا د .البتااه مفهااوم اصاال ای ا ت لیاال یعن ا «هزین اه-

درآمااد» سااالها باال ،یعناا حوود سااال  1844باا ای ت لیاال ساا مایهگذاری د لتاا در ف انسااه
پیشانهاد یاده بااود ( .)8کتابهاای اصاال در ایا زمینااه کاه ادبیااات پایاه اما زی را بنیاا گذایااتهاند،
ب ای ا لی بار در سال  )8( 1974 )11( 1972به طب رسیدند.

باال از دهااه  ،1930ر شهااای م سااوم با ای ت لیاال س ا مایهگذاریهای د لتا  ،عماادت ًا متکا بااه

ر شهای ت لیل کارای هزیناه 2باود از ایا باه بعاد ت لیال هزیناه -فایاده کاارب د عملا پیادا کا د.
ت لیل اخی با ای ا لای باار در ماورد سا مایهگذاریها در زمیناه ا حادا تمسیساات آبا

با اسااس

الی ااه ااانون کنتا ل ساایالبها در سااال  1936در کشااور ایااالت مت ااد انجااام یااد .د لاات آم یکااا

در سااال ،1950با ای ساما بخشااید بااه م العااات ت لیاال ا تصااادی با اساااس هزینااه -فایااده طا ح،

ا اادام بااه انتشااار یااش جااز ه راهنمااا کا د .ایا جااز ه (مع ا ا بااه جاز ه ساابز) تاامثی زیااادی در
یکدسااتنمود م العااات پیشا فت ادبیاات ایا ریااته دایااته اساات ( .)6ا اادامات مشااابه بااا ا تادار
انون بیشت در م اط مختلف درای کشور ادامه یافت.

 -3-2ارزیابی اقتصادی
مفهااوم عنااوا «ارزیاااب ا تصااادی» در ج یااا تکاماال مفهااوم ب نامااهریزی طا ح پدیادار یااد .ایا

مفهوم ،جزی از مفهوم کل ت ی باه ناام ارزیااب طا ح اسات کاه جاه ا تصاادی کاار را ماد نما ا ار

م دهااد .ارزیاااب طاا ح (در کاماالت ی یااکل خااود) هنگااام ب رساا مراحوو تکااوی طاا ح کااه
Welfare economics

1

Cost-effectiveness method

2
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اغل

باه اساچ «سایکل یاا چ خاه طا ح» یاناخته م یاود ،مفهاوم پیادا م کناد .در ت سایچبندی ایا

ساایکل ،ج یااا ب نامااهریزی اجا ا به هبا داری یااش ط ا ح ،بااه چنااد م حلااه ت ساایچ م یااود.

م حلااه ارزیااااب در بااال 1بعااد از اجاا ا 2م اا ح م یااود ( .)2هاادا از ب رساا ا تصاااادی
ارزیاایاب باال از اجا ا ،ب رسا نهااای

تصاامیچگی ی در مااورد اجا ا م بایااد هاادا از ارزیاااب

بعااد از اجاا ا ،در نم گاا فت دا ماا عواماال موف یاات یکساات طاا ح باا ای ب نامااهریزی بهتاا
ط حهااای آینااده انجااام بعض ا از اصااالحات احیاناا ًا تجدیااد نم هااا در تصاامیچگی یها ،عنااوا

م یااود .با ای انجااام اصااول ارزیاب هااا در یااش طا ح ا تصااادی ،توصاایه یااده کااه ایا ا اادام از
جنبااههای مختلاا( فناا « ،اداری -تشااکیالت  -ماادی یت » ،اجتماااع  ،تجاااری ،مااال

صورت گی د (.)2

ا تصااادی

ارزیاااب صا ی همااه ایا جنبااهها مشااخب م سااازد کااه سا مایهگذاری پیشاانهادی تااا چااه اناادازه
سودآ ر خواهاد باود .در ایا حالات «ارزیااب ا تصاادی طا ح» مفهاوم ا عا خاود را پیادا م کناد
نتاااای کلیا اه ارزیاب هاااا را جم بنااادی باااه بیاااا مشااات ک باااه متخصصااای  ،سیاسا اتگذارا

ب نامهریزا ارا ه م نماید.

مفهوم ارزیاب  ،در خاالل ب ناماهریزی با ای یاکلداد

تعیای مشخصاات طا ح نیاز باه کاار گ فتاه

م یود .یعن آنجاا کاه م ایساه گزیناههای مختلا( با اسااس ناوع ارزیااب همسان

از ها یاش

از آنهااا جهاات ساا ند یااا غ بااالک د گزینااهها م اا ح اساات .در چناای مااو عیت  ،ف اینااد تهیااه
ب نامهریزی ط ح از م والت تشخیب ،3تد ی

4

ارزیاب  5تشکیل یده است (.)12

Appraisal

1

Evaluation

2

Identification

3

Formulation

4

Project appraisal

5
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نگارنااده در مااورد سااای تااادریج
ب ناماااهریزی در الا ا

تکاااامل

طا ا ح اساسا ا ًا ن اااوه

پیاادایش مفهااوم طاا ح یااا پاا ژه ارزیاااب
ا تصااادی آ  ،تاااکنو بااه مسااتندات جااام

معتباا ی ب خااورد نکاا ده اساات .امااا یااواهد
نشا م دهاد کاه پا

از جنا

د م جهاان

گساات ش صااد ر ساا مایه (بااه صااورت ام بااا

به طور کل یا

ب ناماهریزی در الا

طا ح

اتخااااذ ر ش ب ناماااهریزی م کااازی تاااا حاااد د

زیااادی بااه اجبااار باا ای دریافاات ام خااارج
بااوده از ب رس ا جز یااات بیشاات

ااای مسااتفاد

م یااود کااه ح کتهااای در زای اجتمااااع

ن ش ناچیزی دایتند.

س ا مایهگذاری خااارج ) ،ی ا این الزم ب ا ای توسااعه پیمیاادگ فن او ب نامااهریزی در ای ا زمینااه،
فاا اهچ یاااده اساات .یااااید بااه همااای ل اااش باناااش جهااان  ،بنیا گاااذار بساایاری از مفااااهیچ

اص الحات ر شها درای زمینه بوده هنوز هچ کماکا میدا دار است.
در هاا صااورت ،م ایسااه ا تصااادی گزینااههای مهندساا
ج یااا تکااوی

ت لیاال ا تصااادی ت لیاال مااال  1در

تکاماال ب نامااهریزی طاا ح عل الخصااوص ساا مایهگذاری بخااش عمااوم ،

زمینه رید بهتا ی پیادا کا ده فناون کاه در یا این مسات ل ابادا یاده بودناد ،باا یکادیگ ما تبن
یده ب یکادیگ اثا گذایاته از ایا ط یا اعاتال پیادا ک دناد .در حاال حاضا مسالچ اسات کاه
م العاات ا تصااد مهندسا از بسایاری از مفااهیچ نم یااههای ا تصاادی با ای رعایات ها چاه بیشاات
نکااات د ااای من اا در ساانجش ت ااویچ
تفا تهااا باای گزیناهها بها ه گ فتاه از طا ا

دیگاا  ،م العااات ت لیاال ا تصااادی از فنااو

ر شهااای ایجادیااده با ای پیااادهک د اصااول
مفاااهیچ ا تصااادی در عملیااات فنا  -مهندسا

استفاده ک ده اسات .اماا هممناا زباا

دنیااای مهندساای (بااه جودآ ردناادگا

ساانجشهای ا تصااادی ،صاا ف ًا از دیاادگاه ملاا

ال بااا یمته اای بااازار) در حااد
(آ ه اچ معمااو ً
ط حهااای منف ا د انجااام ی اده اساس ام تفکیااش

دیدگاهها به درست انجام نپذی فته است.

ادبیاات ایا د ریاته باه ن اوی از یکادیگ فاصاله دارناد

انتخابکنناادگا گزینااههای ا لیااه) از دنیااای ب نامااهریزا

ا تصااادی (م ایسااهکنندگا ط حهااا) بااه صااورت بااارزی اباال تفکیااش اساات .در عماال نیاااز
Financial analysis

1
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ت لیاالگ ا ا تصااادی ط حهااا ،از کیفیاات گزینااههای مهندساا

پیاماادهای هاا انتخاااب در مراحوو

غ باالک د گزیناهها ب خب نااد .مهندساای نیاز از تاامثی باال وه نماام ساااختار ا تصااادی -اجتماااع
ه کشور ناحیه ب نمام ارزیگذاری ت ویچ اث ات ط ح ب اطالعند.

 -4-2نقد و بررسی عملکردها
ب رسا

ن ااد ن اوه بااه کاارگی ی اصااول مفااهیچ ا تصااادی در ت اویچ فایاادهها هزیناهها ارزیاااب

توجیا اه ط حهاااای د لتا ا توساااعه منااااب آب در دها اه  1950در آم یکاااا توسااان کاریناساااا

ا تصادی نمی اکشتای

مشکی آغاز ید.

در سااال  1960سااه تاا از کاریناسااا دیگاا  ،ایاا کااار را پاا گ فتنااد نتااای ب رساا های آنااا ،
خ اهاااای مفهاااوم مهمااا را در م العاااات

امکا ساانج (تااوجیه ) د طا ح باازر مناااب

آب در ایالتهاااااای نیویاااااورک کالیف نیاااااا
آیااکار نمااود .راباا ت لاا در سااال  1964بااا
ب رساا ر یااه ت لیاال ط حهااای توسااعه مناااب

آب د لتهااای ایااالت  ،بااه یافتااههای مشااابه

دساات یافاات ( .)6ایاا ا اادامات باا ضاا رت

تالشهاااااای ساااااازما یافته ملااااا بااااا ای

همواره سنجشها ،یگاناه راه ایجااد درک بهتا از
تعادلهای کم بودهاند ،خاواه ابازار انادازهگی ی،

چشچ ،یش تکه چاوب ،دسات یاا پاا بایاد یاا باا

چشااچ مساال

خنکااش کااولی  .ها جااا کااه

اخااتالا باای کمیتهااا در م ایسااه ،کااچ بایااد،

ب رس ا تعادلهااای کم ا  ،مهچت ا م یااود ب اه
سنجش ابزار اندازهگی ی د ی نیاز است.

همسا سااازی هماااهنگ م الع اات مختلاا( ص ا ه گذایاات .بعاادها تالشه اای سااازما یافته ب اه

س وح من های نیز کشایده یاد .باه عناوا مثاال م تاوا از ا ادام کشاورهای ار پاای با ای ارزیااب

ا تصادی ط حهای آبیاری یاد ک د (.)9

امااا ب رسا تاریخماه ساانجش ا تصااادی ط حهااا بااه طااور کلا  ،ط حهااای توسااعه مناااب آب بااه
طور اخب در کشورهای در حال توسعه ،از جمله ای ا  ،بیانگ نکات زی است:
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 -1بااه طااور کلا  ،یا

ب نامااهریزی در الا

طا ح اتخاااذ ر ش ب نامااهریزی م کاازی تااا حوود

زیااادی بااه اجبااار باا ای دریافاات ام خااارج بااوده ( )1از ب رساا جز یااات بیشاات

مستفاد م یود که ح کتهای در زای اجتماع ن ش ناچیزی دایتند؛
 -2ایا نااو ب نامااهریزیها غالبا ًا من صا بااه س ا مایهگذاری د لتا
استان

من های) بوده است؛

در ال ا

ااای ()3

ط حهااای ملا (نااه

 -3ساانجشها ب نامااهریزیهای اصاال توساان مهندساای مشااا ر بااه صااورت جنبا (نااه بااه عنااوا
فعالیاات ارزیاامند مساات ل) در ط حهااای باازر

است؛

توساان کاریناسااا خااارج انجااام گ فتااه

ال بااا یمتهااای بااازار) در حوود
 -4ساانجشهای ا تصااادی ،صاا ف ًا از دیاادگاه ملاا (آ هااچ معمااو ً

ط حهااای منفا د انجااام یااده اساسا ًا تفکیااش دیاادگاهها (کاه بعااد ًا بااه آ پ داختااه خواهااد یااد) بااه

درست انجام نپذی فته است.

توضی موارد فو باه یا ح بیشات

ف صات مجاال دیگا ی نیااز دارد .ها چناد کاه در اداماه در

ب ااث نارسااای ها ،توضاای ات ارا ااه م یااود .در اینجااا با ای آیاانای خوانناادگا از کیفیاات ارزیاااب

ایا نااو فعالیتهااا در کشاورهای در حو توسااعه ،جم بناادی یکا از احوودی مهاچ سااازما ملاال

ارا ه م گ دد (.)10

«انتخاااب غ بااالک د پ ژههااا باه نااوع در سا

ملا انجااام م پااذی د؛ در ایا م حلااه ،اثا ات

پا ژه با اهااداا ا تصااادی اجتماااع مااورد عنایاات ا ار م گیا د .امااا در ایا سا

 ،پیاماادهای

یش ط ح ب اسااس اثا ات آ با یاش بخاش معای ا تصاادی ،ارتباطاات مت ابال باا ساای بخشهاا
پایااداری طاا ح در د ره ب نامااهریزی ،احووداث ،به هباا داری ،بازپ داخاات ام پاا

ندرت به طور کامل ب رس م یود.

از آ  ،بااه

بیشاات ب نامااهریزا مناااب آب در کشااورهای در حوو توسااعه تمکیدیااا باا پ ژههااای اساات کااه

پیشبین م یود ستاندهها خادمات آنهاا با یاش بخاش معای ا تصاادی م لاوب اسات .آنهاا باه
نااوع از م العااات امکا یاااب توجااه دارنااد کااه مااورد تم یااد بانااش جهااان یااا سااای م سسااات
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امدهنااده ا ار گیا د .امااا ایا یااکل از ب نامااهریزی ااادر نیساات کلیاه مسااا ل ا عا پ ژههاا را در

نماا بگیاا د باا ای مشااکالت متعااددی کااه ریشااه در مسااا ل کلاا

صا ی

اصااول تاادارک ببینااد .نتیجاه آنکااه،

پایاااداری پ ژههاااای آبا ا پا ا

از اجا ا ا در

مع ض ت دید ا ار گ فتاه اسات .دربااره کنتا ل
نمااارت با نگهااداری به هبا داری ط حهااا

از نم میازا دساتیاب باه فایادههای ا تصاادی

اساساا ت دارد ،راهحلهااای

در ب نامااهریزی ط حهااا م احاال مختلفاا باا ای

غ بااالک د گزینااهها در نماا گ فتااه م یااود تااا

هزینااههای م العااات بااا اناادازهگی ی م ایسااه
انتخاب به حدا ل به ممک ب سد.

ال گزارشهااای الزم تهیااه نم یااود ،اگاا هااچ تهیااه یااود ،ف اان
اجتماااع پیشبین یااده ،معمااو ً

مخااتب بااه معااد دی از کشااورهای در حوو توسااعه اساات ».ایاا مالحمااات دامنااه توجهااات را
ساای ت نمااوده خواسااتهها را از حوود «پایااداری پا ژه ،»1ف اتا با ده در سا

«توساعه پایاادار»2

م ح نموده اسات .ماوارد فاو دربااره ایا ا نیاز صاد م کناد .ریشاههای اصال ایا نارساای ها
(با اضافات ) پ

از ارا ه اصول مبان کار ارا ه خواهد ید.

 -3سنجش و تصمیمگیری
ساانجشها بااه پ هناادگا در طااول تاااریخ علااچ تمااد  ،یاریهااای ف ا اناا رساااندهاند .در اا

حاضا  ،ماادی ا جامعااه را نیااز م تااوا بااه مت اضاایا جادی ساانجشها اناادازهگی ی اضااافه نماود.
اینااا بیشاات مص ا اکننده س انجشهای هسااتند کااه در لم ا علااوم اجتم ااع ا ار دارنااد .نتااای
سنجشها ،حدا ل در د زمینه م توانند به یش مدی یاری ب سانند:

 -1ت لی ال فهااچ موضااوعات را عمیاا ت کنااد پایااه اساااس تعیاای راهحلهااا انتخابهااای
مدی یت را گست ش دهد.

 -2م ایسااهها را بهتاا انجااام دهااد تااا امکانااات بهتاا ی باا ای رد یااا بااول راهحلهااا تعیاای
ا لویتها ف اهچ یود.

Project sustainability

1

Sustainable development

2
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اجاااازه دهیاااد کاااه ا ل بااه مااورد د م بپاا دازیچ بعاااد ًا باااه موضااو مهااچ ن اااش سااانجشها در

عم بخشااید باه یااناخت از پدیاادهها ،مساا ل ر یاادادها ایاااره خااواهیچ کا د (مب ااث ساانجش
ت لیل).

 -1-3سنجش اقتصادی و مقایسهها
 -1-1-3اصول و مبانی کار

هما اواره سااانجشها ،یگاناااه راه ایجااااد درک بهتا ا از تعادلهاااای کما ا بودهاناااد ،خاااواه ابااازار

اندازهگی ی ،چشچ ،یش تکه چاوب ،دسات یاا پاا بایاد یاا چشاچ مسال

خنکاش کاولی  .ها

جا که اخاتالا بای کمیتهاا در م ایساه ،کاچ بایاد ،ب رسا تعادلهاای کما مهچتا م یاود باه

ال بااه ماهیاات کیفیاات ارزش
ساانجش اباازار اناادازهگی ی د یا نیاااز اساات .البتااه ایا اما کااام ً
اهمیااات جااان

ماااورد انا ادازهگی ی بساااتگ

دارد .از ایا ا ر  ،در سااانجش طاااال از گا ا م

مث اااال ت از هاااای حسااااس در یااامارش
گلبولهاااای خاااو از میک ساااکس اساااتفاده

م یود.

اماا م اادمات من ا کااار سانجش ا تصااادی بااه

اینجااا خااتچ نم یااود .هنگااام کااه جن هااای

مختلاا( بااا م یاسهااای متفااا ت در طاا فی

م ایساااه ااا ار دارناااد ،بایااااد ساااانجشهای

انجامیااده بااا م یاسهااای اناادازهگی ی مختلاا(

یاااابه یمتها نااااوع ارزیااااگذاری پاا اول

ا اردادی در دسااتگاه ب نامااهریزی کشااور اسات.

ای عمل یعن  ،تغییا یمات بعضا از نهادههاای

ط حهااا نمی ا ارز خااارج  ،کااارگ ساااده ن ا

بها ه بااا تنزیاال با ای تخفیاا( مساالله ت یاا(
یمتهااااا ،ایجاااااد سااااازگاری باااای نمااااام

ارزیااگذاری دسااتگاه ب نامااهریزی ( نااه دنیااای

خاااارج ) مصاااال
است ات یش مل .

اهاااداا دراز مااادت

باه آحو تناسا پذی  1تباادیل یااوند تااا اباال م ایسااه بایااند .یعنا اجناااس مختلاا( (نمیا نی ا ی

انساان  ،ساان

 ،آها  ،چاوب ،گناادم ،ساای

غیا ه) بایااد از یااش جان

یااوند (ایجاااد تجااان ).

در گذیااته ،در جواما یااش کاااال (نمیا طاال یاا نمااش) بااه طااور ا اردادی با ای ایجاااد «تجااان »
Commensurable units

1
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انتخاااب م ی اد .در حوو حاض ا پااول ای ا ن ااش را بااه عهااده دارد .ایاا ا اادام را م تااوا ایجاااد
تجااان

اعتباااری یااا ا اردادی (از نااو

اردادهااای اجتماااع ) دانساات .ایا ا اادام توانساات دامنااه

م ایسات من ا را بای افا اد یاش جامعاه بای جواما گسات ش دهاد تساهیل نمایاد؛ ایا ا ادام
همسا ساااازی جا ان

یا اا نا او  1ناااام گ فتاااه اسااات .باااا م حیاااد اهمیا ات زما اا

ساا مایهگذاریهای دراز ماادت ،همسا سااازی زمااان

2

کااه نااو دیگاا ایجاااد تجااان

انجاااام

اعتباااری

اساات در مااورد پ اول م اا ح یااد .بااا توجااه بیشاات بااه مالحمااات من اا اثاا ات تااورم ،ریسااش
ساا مایهگذاری مو عیاات ا تصااادی متفااا ت ،توجااه بااه ایاا اماا (همسا سااازی زمااان ) افز تاا

ید.

ایا ا اباااداعات در سااانجش انااادازهگی ی با اه
ساا عت سااادگ ر ی نااداد در عاای

حااال،

تمام جنباههای مشاکالت من ا عادم تجاان

در م ایساهها را نیااز نم توانااد حو
یعناا هااچ ارزیااگذاری پااول

فصاال کنااد.

هااچ زمااان

نساابت بااه ا عیااات جامعااه دارای نارسااای های

ال من
مهما اساات .امااا فعا ً

تا ی راه در کلیااه

جوام ب ای سلسله از ا دامات استوار است.

البتااه در اصاال یاابه یمتها را صاا ف ًا باا آ ردی
صااا ی ت از یمتهاااای باااازار (راجااا باااه

م ااد دیت نسااب کاالهااا خاادمات) تع یاا(

ال ا تصاادی اسات
نمودهاند .اما ای تع یا( ،کاام ً
نما ات سیاسا دسااتگاه ب نامااهریزی اهااداا

درازماادت آ را در با نم گی ا د نم تواناد بااه
عنوا پارامت های مل به حساب آید.

در ساانجش ا تصااادی ط ا ح از ر ال من ا ف او ب ا ای بااه حدا لرسااانید هزینااههای م بااوه بااه
سنجش پول  -زماان اساتفاده م یاود .یعنا آنجاا کاه باه ارزیاگذاری پاول نیاازی نیسات ،ضاایا

را بااا ساانجشهای ابتاادای (بااه ااول معاا ا ،کشاا  -مناا ) م تااوا بااه تصاامیچگی ی انتخاااب
صا ی رسااانید .آنجااا کااه ارزیااگذاری پااول (بااد

توجااه باه زمااا ) کفایاات م کنااد ،صا ف ًا بااه

یمتگذاری اکتفا ک د موارد با یمانده را مورد سنجش پول  -زمان

ار داد.

Equivalence of kind

1

Equivalence of time

2
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از ایاا ر در ط حهااای توسااعه مناااب آب در م ایسااه انتخاااب م اال سااد ،باا آ رد م ایسااه

حجااچ بدنااه ساادهای مشااابه ،در انتخابهااای ا لیااه ب نامااهریزی طاا ح کفایاات م کنااد .مراحوو
سنجشهای پول را (از ساده به پیمیده) م توا به صورت گامهای زی نشا داد:

 م ایسه ب اسااس سا مایهگذاری ا لیاه د یاا چناد گزیناه کاه دارای فایادهها عما مفیاد ت یبا ًا ب اباهزینههای نگهداری به هب داری متناس م بایند؛

 م ایسااه با اساااس ارزش کنااون سا مایهگذاری هزینااههای نگهااداری به هبا داری د یااا چناادگزینااه کااه دارای د ره ب رساا

فایاادههای ت یباا ًا ب اباا م بایااند (همسا سااازی زمااان هزینااهها).

کاماالت ی یااکل انجااام ت لیاال کمینهسااازی هزینااهها 1باادی صااورت اساات .در ب نامااهریزی

دستوری (که اهداا کم از بل مشخب است) همی حد از سنجش کفایت م کند؛

 م ایسااه باا اساااس ارزش کنااون فایااده هزینااه د یااا چنااد گزینااه ،در صااورت متفااا تبودهزینهها فایدهها در د ره ب رس ب اب (همسا سازی زمان توأما هزینهها فایدهها)

حال مختلفا با ای غ بااالک د گزینااهها در نما گ فتااه
با ایا اساااس ،در ب نامااهریزی ط حهااا م ا ا

م یود تا هزینههای م العات با اندازهگی ی م ایسه انتخاب به به حدا ل به ممک ب سد.

در اینجا ایااره باه یاش نکتاه دیگا نیاز ضا ری اسات :در ارزیاگذاری اثا ات پیامادهای مثبات
منفاا طاا ح (فایاادهها هزینااهها) ،ساانجش ت اات تاامثی دیاادگاه ارزیااگذاری اا ار دارد؛ یعناا

ال اگاا یااش طاا ح ملاا را در نماا بگیاا یچ ،باا ای
ساانجش بااه «نگاااه» خ یاادار بسااتگ دارد .مااث ً
جامعااه از دیاادگاه ملا

من ااهای دارای د ارزش متفااا ت اساات بااه هماای ن ااو ب ا ای دسااتگاه

ما ادی یت طا ا ح به هبا ا دارا طا ا ح ارزشهاااای متفاااا ت دارد .سااانجش طا ا ح تاااممی آب
کشاا رزی از نگااه به هبا دار کشااا رز با اسااس پااول اسات کاه بابات هزینااههای تاممی

انت اال بااه

سااازما آب من ااهای م پ ا دازد (هزین اه) ،پااول اساات کااه در اثاا اسااتفاده از ایاا آب عایاادش

م یااود (فایااده) .از نگاااه سااازما آب من ااهای ای ا ارزیااگذاری ب ا اساااس هزینااهای اساات کااه
بابت طا ح مت مال م یاود درآمادی اسات کاه از ط یا فا ش خادمات نصایبش م یاود .اماا
Least cost analysis

1

بخش اول | 18

ال فا
از نگاااه کاال جامعااه موضااو کااام ً

دارد .نگاااه ا ل د م را با ای ت لیاال مااال طا ح نگاااه

سااوم را ب ا ای ت لیاال ا تصااادی ط ا ح بایااد اتخااذ نم اود .در ت لیاال ا تصااادی ،هزینااهها فایاادهها
(یااامل هزینااهها درآماادهای مساات یچ خسااارات بااا منااابع کااه بااه طااور غیاا مساات یچ نصاای

بنگاههاااا افا ا اد غیا ا به هبا ا دار م یاااود) ،صا ا ا نما ا از بنگااااه یاااا احووود پ داختکننا اده

دریافتکننده ،مورد سنجش اندازهگی ی ار م گی د.

دیاادگاه کاال جامعااه ،ضاا رتهای دیگاا ی را نیااز در ساانجش اناادازهگی ی م اا ح م سااازد

آ پااذی ش یااا تعاادیل یمتهااای احوود اجناااس مااورد اناادازهگی ی اساات .در اینجااا ایاا ساالوال

م ح م یود کاه آیاا یمات باازار ا عا ًا نشاا دهنده ارزش ا تصاادی ها جان

هسات یاا ناه؟ ایا

مساالله در ماورد کشااورهای در حو توسااعه کااه نهادهااای مااال آنهااا ضااعی( اساات ،میاادا ر اباات
ا تصااادی تناا

دخالاات د لاات زیاااد بااه اصاا الح «ت یاا( یماات »1بیشاات اتفااا م افتااد،

خیل مهچ اسات .یعنا یا این ا تصاادی -اجتمااع ایا کشاورها باه گوناهای اسات کاه در بسایاری

از ماااوارد ،پاااذی ش یمتهااای باااازار

ضاا موجاااود ا تصاااادی باااا اصاااالحات انااادک یعناا

توساااعهنیافتگ باا ای همیشاااه .باااا م حیاااد ت لیااال ا تصاااادی یعناا «ت لیااال فایاااده -هزیناااه

اجتماااع  ،»2ا ارداد دیگا ی با ای ایجاااد «تجااان » در م ایسااات یااکل گ فاات آ اسااتفاده از
یمتهااای م اساابات  3بااه نااام یمتهااای سااایه 4یااا یاابه یمتها م بایااد .یاابه یمتها نااوع

ارزیاگذاری پااول

ا اردادی در دساتگاه ب نامااهریزی کشاور اسات .ایا عماال یعنا تغییا یمات

بعضا از نهادههااای ط حهاا (نمیا ارز خااارج  ،کاارگ سااده نا

بها ه یااا تنزیال) با ای تخفیا(

مساالله «ت یاا( یمتهااا» ،ایجااد سااازگاری باای نمااام ارزیااگذاری دسااتگاه ب نامااهریزی ( بااه
دنیااای خااارج ) مصااال

اهااداا درازماادت اساات ات یش ملا ایا نااو ارزیااگذاری ،همااا

تعیی «پارامت های مل » م باید.

Price distortion

1

Social benefit-cost analysis

2

Accounting price

3

Shadow prices

4
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البتااه در اصال ،یاابه یمتها را صا ف ًا با آ ردی صا ی ت از یمتهااای بااازار (راجا بااه م ااد دیت
ال ا تصااادی اساات نماا ات
نسااب کاالهااا خاادمات) تع یاا( نمودهانااد .امااا ایاا تع یاا( ،کااام ً

سیاساا دسااتگاه ب نامااهریزی اهااداا درازماادت آ را در باا نم گیاا د نم توانااد بااه عنااوا

پارامت های مل (کاه با ای بخشهاای مختلا( ا تصاادی م تواناد باه طاور متفاا ت تعیای یاود) باه

حساااب آیااد .باا ای ارزیااگذاری بعضاا از
سااتاندههای ط حهااای آب از دیاادگاه ملا  ،بااه
علااات جاااود حالااات ان صاااار در باااازار

یمتهاااااای سیاساااا یاااااا ان صااااااری ،از

«یاابه یمتها» اسااتفاده م یااود ،ماننااد م اساابه
فایده تاممی آب یاه ی تولیاد انا ژی ب ااب

کااه ناااه باا اسااااس یماات فاا ش آنهاااا باااه

مشاات کی  ،بلکااه ب اسااس هزینااه تااممی

تولیااد

در ساانجش ط حه اای باازر

ط حها که باه علات اهمیات

یااا مجموعااهای از
ز آنهاا ،هنگاام

اجا ا به هبا داری ،در ضاعیت باازار یا این
ا تصااادی ،ایجاااد تکا هااای اساساا

ت ااول

م نمایاااد ،سااانجشها ت لیلهاااای جزیااا

کفایت نک ده الزم اسات از ط یا باه کاارگی ی
مدلهای ریاض پیمیدهت ا دام ک د.

مشااابه جااایگزی (بهتاا ی راه حاال بعاادی) ارزیااگذاری م یااود .ایاا هااچ نااو دیگاا ی از
ارزیااگذاری باااا یمتهااای م اسااابات در دساااتگاه ب نامااهریزی اسااات کااه در ماااورد آ مانناااد
«پارامت های مل » عمل نم یود.

تاااکنو صاا بت از ارزیااگداری نااا ب ن ااوه رفاا نااوا ب بااود .امااا گاااه بااا جنبااههای ر باا

هسااتیچ کااه اساسا ًا اباال ارزیااگذاری نم بایااد .یعنا نهادهااای مااال جامعااه بااه گونااهای اساات کااه

مشااخبک د ارزش مااورد توافاا یااا معاادل
ارزیاااگذاری آحو و جامعاااه با ا ای آ میسا ا

نیساااات یااااا دیااااوار اساااات ،ماننااااد ارزش
چشااچانداز طبیعا زیبااا ،توزیا بهتا درآمااد

اردکاا د خسااارات بااه نهادهااا می ا هااای

ف هنگاا

در مجمااو بایااد توجااه دایاات کااه در م اااط

مختلااا( ،امکاااا خ اااا در سااانجش

رد

ضاااا تهای ارزیا ا یاااا ذهنا ا ت لیلگا ا در

ب رس مسا ل جود دارد.

اجتماااع  .در ایاا مااورد نیااز م تااوا بااه نااوع یمتگااذاری اا اردادی در دسااتگاه

ب نامهریزی تا در داد یاا حووداق ضاواب

را با ای تاد ی

ارا اه اطالعاات ذیا بن مشاخب نماود
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(البتااه در ماورد ط حهااای توسااعه مناااب آب ،ایا موضاو مهاچ اسات فنااون نیااز با ای ایا کاار

ابادا یااده اساات) .گاااه مااواردی م ا ح م یااود کااه بااه ل اااش من ا  ،ساانجش پااول آ ممکا

اساات امااا بااه علاات کمبااود اطالعااات ندایاات امکانااات ،ایاا ساانجش انجااام نم پااذی د .ماننااد

اثا ات اجا ای ط حهاای عم انا د لاات با افاازایش تاورم جامعااه کااه جنباه مهما اسات کااه مااورد

غفلت کچتوجه

ار م گی د.

 -2-1-3موارد ویژه در سنجشها

در ارزیااگذاری اثا ات ط حهااای باازر از دیاادگاه کاال جامعااه ،بایااد در ماورد تشااخیب اثا ات

پیامادها 1ا اادامات یا های در نما گ فاات .در تشااخیب طب هبناادی پیاماادها ،ر شهاا تعااری(
مسااا ل یاا های جااود دارد کااه ن ااوه ب رساا اثاا ات دامنااهدار ط حهااا را (بااه صااورت اثاا ات

مس ات یچ ا لیااه اثاا ات ثانویااه نمااای آ ) چگااونگ ساانجش آنهااا را مشااخب م سااازد .در
ای مورد ،مآخذ جام

معتب ی جود دارد که م توا از آنها استفاده نمود (.)9

در ساانجش ط حهااای باازر یاا مجموعااهای از ط حهااا کااه بااه علاات اهمیاات

ز آنهااا ،هنگاام

اجاا ا به هباا داری ،در ضااعیت بااازار یاا این ا تصااادی ،ایجاااد تکا هااای اساساا

م نمایااد ،ساانجشها ت لیلهااای جزیاا

مدلهای ریاض پیمیدهت ا دام ک د (.)2

2

ت ااول

کفایاات نکاا ده الزم اساات از ط یاا بااه کااارگی ی

3

 -3-1-3شاخصها با معیارهای تنزیلی

ساانجشهای ط حهااا در کام الت ی یااکل خااود بااه ارزیااگذاری پااول  -زمااان م انجامنااد .ایاا

م اسبات در نهایات خاود باه م اسابات یااخبهای منجا م یاود کاه باه آنهاا معیارهاای تنزیلا
م گویند ،نمیا نسابت فایاده باه هزیناه ،نا
به ای معیارهای سنجش در کتا

باازده داخلا

ارزش خاالب کناون  .مب حو م باوه

معتبا متعاددی در ایا زمیناه آماده اسات کاه یکا از بهتا ی آنهاا
Impacts/Effects

1

Partial analysis

2

Discounting measures

3
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متعلا بااه یکا از ب جسااتهت ی متفکا ا بانااش جهااان م بایااد کااه در ایا م الااه از آ بااه عنااوا

ممخذ نام ب ده یده است (.)2
 -2-3سنجش و تحلیل

م ایسااههای مبتن ا با انجااام سانجشهای پااول  -زمااان  ،بااد

ت لیاال مناس ا

اعااداد ار ااام بااه

دستآمده ،اما ی ناارس ،کچاعتباار یاا ب اعتباار اسات .در ا ا خاود ار اام در ایا یافتاهها ،اهمیات
اصال ندارناد .اهمیات اصال کااار ب رسا جنباههای مختلا( ن اااه ضاع( اوت طا ح از نما
ا تصااادی اساات ایاا یااناخت در ج یااا ارزیاااب حاصاال م یااود ( .)12از جملااه آزمو هااای
کااه موجاا

یااناخت درک ت لیلاا م یااوند ،انجااام آنااالیز حساساایت 1در صااورت امکااا ،

آنااالیز ریسااش 2م بایااد کااه در ا ا ساانجش باا ای ت لیاال م سااوب م یااوند ( .)6بااه عااال ه،
ت لیل دالیل اختالا یااخبها ،توجاه باه معنا دار باود یاا نباود اخاتالا آنهاا ب رسا نتاای
با احساس یهود کاریناسانه تج ب  ،از دیگ ابزارها م بایند.

در مجماااو بایاااد توجاااه دایااات کاااه در م ااااط مختلااا( ،امکاااا خ اااا در سااانجش

رد

ضااا تهای ارزیاا  3یااا ذهناا ت لیلگاا در ب رساا مسااا ل جااود دارد .در ا اا ساانجش

ا تصااادی ط حهااا اعتبااار خااود را در م اباال سااای ر شهااای احتمااال ساانجش باا ای م ایسااه ،از

رهگااذر دایاات معیارهااا ر شهااای نمامیافتااه نساابت ًا عین تا

متعااادلت بااه دساات آ رده اساات.

ای ب ت ی به دلیال م ل باود اعتباار سانجش نیسات .ایا نکتاه عمادهای اسات کاه م بایسات در
ت لیاال نتااای  ،همااواره نص ا العی ا ار گیاا د ب ا اساااس آ احتیاههااای الزم در اسااتنتاجات بااه

عمل آید.

Sensitivity analysis

1

Risk analysis

2

Value judgements

3
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با ایا اسااس اساات کاه کااار ارزیااب ا تصااادی ،من صا بااه سانجش نم یااود .انجاام ا اادامات تااا

رساید بااه معیارهاای تنزیلا در ا ا ساانجش ا تصااادی طا ح م ساوب م یااود .آنمااه کااه نتااای
ای سنجش را مفهوم ملموس ساخته آ را تعبی

تفسی م نماید ،ت لیل نتای است.

در اینجااا الزم اسات از نااو دیگا ی از ت لیاال نیااز یاااد کناایچ؛ ت لیلا کااه نتااای ارزیاااب ا تصااادی
ط حهااای همگا

در س ا

متجااان

را مجموعا ًا ب رسا

از آ با ای تهیااه سیاسااتهای کلا

عمااوم

بخااش نتیجااهگی یهای م نمای اد .در بخشهااای بعاادی ،مجاادد ًا بااه ایاا نااو ت لیاال

ارزیاب خواهیچ پ داخت.

باه ای ت تیا  ،تاااکنو بایااد جنبااههای از ارتباااه ساانجش ت لیاال مشااخب یااده بایاد .امااا بایااد
توجه دایات کاه ایا ارتبااه ،یشط فاه نیسات سانجشها در اعاتالی ت لیلهاا نیاز ن اش مهاچ

تعیی کنناادهای دارنااد .آنمااه کااه باعااث ایجاااد الگوهااای ریاضاا در تعیاای

ر یدادها گ دید ،ب ای

ا عیت استوار است.

پیشبیناا پدیاادهها

 -4اقدامات و مالحظات اصلی در ارزیابی اقتصادی
اکنااو جاا دارد کااه جم بناادی ا لیااهای از ا ادامات اصاال در ارزیاااب ا تصااادی طا ح ارا ااه یااود.
نمااودار یااماره  1بااه طاور ماوجز ،اجاازای اصاال ارزیاااب ا تصااادی طا ح را ارا ااه م دهااد .در ایا

م العاات در گااام ا ل ،ب رسا اثا ات پیاماادها (تشاخیب طب هبنادی آنهااا) م ا ح م بایااد .ایا

اما مساتلزم ب رسا های چنااد جه جهاات پیشبینا اث ا ات ط ا ح ب ا اساااس ر ش م ایسااه بااا
باااد

طاا ح 1م بایاااد .ایاا ر ش ،اثاا ات اجاا ای طاا ح را از ساااای ا ااادامات حت االمکااا

تفکیااش درجااه خلاااوص آ را بیشاات م نمایاااد .پاا

زماااان

تهیاااه یااااخبهای تنزیلااا

ارزیگذارینشده ،م ح م باید.

غیااا تنزیلااا

از آ  ،موضاااو ارزیااگذاری پاااول -
تهیاااه اطالعاااات ماااد

از ماااوارد

With and without project

1
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آنماااه کاااه گذیااات ،خ اااوه اصااال

م ااادمات سا انجشهای ا تصاااادی ط حهاااا از جملاااه

ط حهااای توسااعه مناااب آب را باه دسات م دهااد .یاااید اکنااو بتااوا تااا حوود

تشااخیب داد کااه

ب ای ای نو سانجشها نیااز باه اطالعاات ا ادامات اسات کاه ف اتا از ب رسا های یاش ت لیالگ

یا یاش تخصاب ا ار دارد .از ایا ر در انجاام صا ی کاار ،ساازمانده
اجتماع از اهمیت حساسیت بنیادی ب خوردار است.
ه چه ط حها دامناه ابعااد گسات دهت

ت سایچ کاار ساازمان

منمورهاای متناو ت ی دایاته بایاند ها ادر یا این باازار

مو عیاات ا تصااادی از خواسااتههای دسااتگاه ب نامااهریزی کشااور فاصااله بیشاات ی دایااته بایااد ،توجاه

به ای ام مهچت

کار سنجش ت لیل ،پیمیدهت خواهد بود.

نمودار یماره  -1م احل سنجش ارزیاب ا تصادی ط حها
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انوش نوری اسفندیاری

(کاریناس زارت نی )
خالصه م ال

پیشی

در یااماره  6ایا نشا یه ،مباااحث راجا بااه ساااب ه اسااتفاده از اصااول مفاااهیچ ا تصااادی در ب نامااهریزی

ط احاا ا اادامات مهندساا

عم اناا  ،اصااول مبااان ساانجشهای ا تصااادی ا اادامات مالحمااات

اصل در ارزیاب ا تصاادی ط حهاای توساعه (اعاچ از ط حهاای منااب آب ،ساای ط حهاا) ارا اه گ دیاد.

در ای بخش از م الاه ،باا تم کاز با ط حهاای توساعه منااب آب ،نارساای ها توصایههای اصال در ماورد
سنجشهای ا تصادی ط حها مورد ب ث ب رس

ار م گی د.

 -5نارساییهای سنجش
در حو حاضا ساانجش ا تصااادی ط حهااای ملا بخااش آب کشااور بااا اسااتفاده از ر ش ارزیاااب
ا تصااادی طاا ح ،بااه صااورت منفاا د باال از اجاا ا انجااام م یااود .در ایاا ف اینااد ،کااار اصاال

م العااات بااا پیشبیناا پیاماادها آغاااز بااا ساانجش ارزیااگذاری ادامااه م یابااد از ط یاا تهیااه
اطالعااات فشا ده بااه صااورت یاااخبهای ا تصااادی (نمیا نساابت فایااده بااه هزینااه ،ارزش خاالب
کنااون  ،نا

بااازده داخلا

نساابت سااودآ ری) بااه پایاا م رسااد .امااا ایا م العااه کااه کارهااای

پایااهای انجامیااده در زمینااههای مختلاا( فناا پ ژههااا را بااه نااوع ساااما م دهااد نتااایج را
باا ای تصاامیچگی یهای نهااای

مااذاک ات گفاات گوهااای ب نامااهای آماااده م سااازد نم توانااد

 فصلنامه «آب توسعه» ،یماره  ،4سال د م ،زمستا .1373
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ا دام انتزاعا

منفا د باد

توجاه باه ماهیات ب رسا های فنا

فنا  -ا تصاادی خاود طا ح

ب رسا ها ت لیلهااای سااای ط حهااای بخااش آب ت لیلهاای کاال ا تصااادی م سااوب یااود
در عی ح به س

مناسا

ابال باول ب ساد .با ای ر یا ت کا د موضاو  ،نیااز باه دایات

تصااوی ی جااام از م ااد ده ساای ت کاار م بایااد تااا بتااوا با اساااس آ از پیشنیازهااا م العااات
پایه الزم سخ گفت آنها را مورد غور ب رس

ار داد.

نمودار یاماره  2چشاچ اناداز جاام کاار عناصا دساتاندرکار را نشاا م دهاد .چناا کاه در ایا
نمودار مشخب یده ،دامنه کار از سه بخش اصل تشکیل یده است:

 )1ارزیاب ا تصادی؛
 )2پیشنیازهای ارزیاب ا تصادی؛
 )3م العات پایه زمینهساز (ب ای تممی پیشنیازهای ارزیاب ).
کاار اصاال ت لیاال ا تصاادی ط حهااا از ط یا

بخاااش ارزیااااب ا تصاااادی انجاااام م پاااذی د.

م هااذا ،ایاا بخااش باا ای ت ااویچ فایاادهها

هزینااههای اجتماااع طاا ح (یعناا تشااخیب،
طب هبناادی ،ت لیاال ارزیااگذاری پیاماادها)

تبااادیل آنهاااا باااه یااااخبهای اساااتاندارد

ا تصاااادی ،باااه اطالعاااات پایاااه ر شها اای

کااار اصاال ت لیاال ا تصااادی ط حهااا از ط یاا

بخاااش ارزیااااب ا تصاااادی انجاااام م پا اذی د.
م هااذا ،ایاا بخاااش باا ای ت ااویچ فایااادهها

هزینااههای اجتماااع طاا ح تباادیل آنهااا بااه
یااخبهای اساتاندارد ا تصااادی ،بااه اطالعااات

پایه ر شهای استاندارد م اسبات نیاز دارد.

اسااتاندارد م اساابات نیاااز دارد .ایاا پیشنیازهااا ،خااود ماحصاال ب نامااهریزی اجاا ای ساانجیده

م العات دیگ ی م بایند که در اینجا از آنها با عنوا م العات پایه یا زمینهساز یاد یده است.

بخشا از ایا م العااات بایاد در م اد ده م العااات خاود طا ح سااازمانده یاود (م العاات فنا

فن  -ا تصادی ط ح) بخش دیگ  ،نیاز به سازمانده جام ت در س

بخش دارد.
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نمودار یماره  -2اجزا ارتباطات ارزیاب ا تصادی ط حها با پیشنیازها م العات پایه زمینهساز

الزم بااه ذکا اسات کااه ایا ب رسا یااامل آ دسااته از م العااات کااه حووداق مالکهااای ح فااهای
(ذک یده در بندهای پیشی ) را رعایت نم کنند نم یود.
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 -1-5نارساییها در تأمین پیشنیازها
هاا یااش از فعالیتهااای اصاال ارزیاااب ا تصااادی ،ابسااته بااه پیشنیاااز یااا پیشنیازهااای دیگاا ی

م باید کاه نارساای در آنهاا موجا

ایجااد نارساای پایاه در ب رسا های ا تصاادی م گا دد .با ای

ر ی یااد موضااو  ،ایاا پیشنیازهااا ر ااوس نارسااای ها بااه تفکیااش مااورد ب رساا
م گی د.

 -1-1-5اطالعات پایه ویژه

اا ار

باا ای تولیااد اطالعااات باا اساااس ی گ هااای

هاا ت لیاال ا تصااادی نیاااز بااه اطالعااات پایااه

طا ح ،الزم اسات ارتباااه همااهنگ اصاول

توساان م الع اات ت لیلهااای دیگ ا ی تولی اد

ب ا ار گا دد .چناای ارتباااط بااه علاات جایگاااه

یاا های دارد کااه در ج یااا م العااات طاا ح،

م یاااود .ایا ا اطالعا اات بایاااد باااه تناسا ا

اهااداا ها م حلااه ،از د اات کاااف ب خااوردار
باید .ا الم عمده ای اطالعات عبارتند از:

 -1مشخصات کل تمسیسات تممی
 -2سازما مدی یت اج ای

اسااتواری ب ای م الع اات ا تصااادی فن ا ط ا ح
ضااااعی( م العااااات ا تصااااادی در مجموعااااه

م العات مهندسی مشا ر رساته آب ایجااد نشاده
است.

توزی آب عم مفید آنها (در گزینههای مختل()؛

به هب داری از ط ح (در گزینههای مختل()؛

 -3کمیت کیفیت آب تولیدیده درجه اطمینا آ (در گزینههای مختل()؛
 -4نی ی انسان

نهادههای الزم در د ره اج ا به هب داری (در گزینههای مختل()؛

 -5هزینه س مایهای جاری ب نامه زمان آ ؛
 -6درآمدهای حاصل از تممی آب ب نامه زمان آ ؛
 -7فعالیتها تولیدات متک به خدمات ط ح.
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با ای تولیااد ایا اطالعااات با اساااس ی گ هااای طا ح ،الزم اساات ارتباااه هماااهنگ اصااول

اسااتواری باای م العااات ا تصااادی فناا طاا ح ب اا ار گاا دد .چناای ارتباااط بااه علاات جایگاااه

ضاعی( م العااات ا تصااادی در مجموعاه م العااات مهندساای مشااا ر رساته آب ایجاااد نشااده اساات.
نشانههای ای اما در مب اث م العاات پایاه فنا

فناا  -ا تصااادی ارا ااه خواهااد یااد .امااا در

مجماااو  ،ن اااایب م باااوه باااه کمباااود (کااال
بناادهای  4 2بعض ا ًا سااای بناادها) نادرساات

اطالعااات ر شهااای نامناساا

موجااا

انجااام کاااار

ایجااااد ن اااب در اطالعاااات یااا ه

تولیدیااده م گا دد .تفکیااشنبود اطالعااات مااال

ه ت لیل ا تصادی نیااز باه اطالعاات پایاهای دارد

که ص ف ًا با ای طا ح ماورد نما تولیاد نم یاود،
اماا در عاای حااال فعالیتهاای طا ح را بااا م ااین
طبیعا

م سازد.

بساات اجتماااع (ملا

من اه) ما تبن

ا تصااادی طا ح ف اادا دادههاای متناسا

بااا نیازهااای ت لیاال ا تصااادی ،از عواماال مهااچ ایجاااد نارسااای در باا آ رد پیشبیناا پیاماادها

م باید.

 -2-1-5اطالعات پایه عمومی اقتصادی -اجتماعی

ه ت لیل ا تصادی نیااز باه اطالعاات پایاهای دارد کاه صا ف ًا با ای طا ح ماورد نما تولیاد نم یاود،

امااا در عاای ح و فعالیتهااای طا ح را بااا م این طبیعا

بسات اجتماااع (ملا

من ااه) م ا تبن

م سااازد .ایا اطالعااات نیااز با ای م ایساات مالحمااات ا تصااادی الزم بااوده بایااد متناسا

بااا

اهداا ها م حلاه از م العاات از د ات کااف ب خاوردار بایاد .ا االم عماده ایا اطالعاات عبارتناد

از:

 -1خصوصاایات کل ا ا تصااادی من ااه از نماا یاا این ر اباان مناااب مختلاا( ،ظ فیاات امکااا
استفاده فعالیتهای اجتماع آنها با یکدیگ

ج ّو س مایهگذاری به ه ری ا تصادی؛

 -2نیازهااای من ااهای درخواسااتهای ساااکنی
اجتماع ؛

اف ا اد ذینفا راجا باه ریااد ا تصااادی توسااعه
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 -3خصوصااایات جمعیتااا

ایاااتغال مشخصاااات ن اااوه کاااارک د نهادهاااا ،تشاااکیالت

سازما های ذی بن هنجارها سن ؛

 -4نتااای طب هبناادی ،کااارب ی اراضاا
آبیاری؛

 -5مشخصات

ن ااوه اساات ار فعالیتهااا مشخصااات نمااام کشااا رزی

ی گ های صنای  ،بازارهای توریسچ ،تف ی ات ،مالیاتها غی ه؛

 -6نتااای م العااات ع ضااه ت اضااای تولیااد اناا ژی سیسااتچ به هباا داری از مولاادها ،تولیاادات
زراعاا

غی ه.

سیاسااتهای صااادرات

اردات ،تااممی آب یااه ی صاانعت  ،تف ی ااات توریسااچ

تهیااه ایا اطالعااات ت لیلهااای نایا از آنهااا خاارج از دامنااه ب رسا ت لیاالگ ا تصااادی حتا

مجموعااه کاریناساا دسااتاندرکار طا ح م بایااد .در ا ا ایا اطالعااات بایااد توساان سااازما ها
ارگانهای ب نامهریزی ارا ه یاود کاه دامناه یامول کاار آنهاا ف اتا از م العاات طا ح یاا بخاش

ا تصااادی بااوده از دیاادگاه ملا

اطالعااات بااد

یااا من ااهای بااه مسااا ل

صاا ا هزینااههای اباال توجااه نساابت بااه هزینااههای م العااات ط حهااا میساا

نم بایااد .در مااواردی کااه ای ا نااو ا اادامات
توسن مهنادس مشاا ر ذیا بن انجاام م یاود،
تضاامین

جااود ناادارد کااه هزینااههای مت تبااه

توسن کارف ماا جبا ا گا دد .ایا ن اب با ای
ط حهااااای توسااااعه مناااااب آب (مخصوصااا ًا

ط حهااااای تااااممی آب کشااااا رزی) کااااه

ارتباطاات سای

ظااای( خااود م پ دازنااد .تهیااه ایا

ارزیااب ا تصاادی طا ح ،جنباه منفعالناه دایاته

از آغاااز در خااالل م العااات کلا طا ح ن ااش

مهما بااه عهااده ناادارد یااا ب اه عهااده آ

نم یااود .یعناا م العااات ا تصااادی عماادت ًا باا

اساس آنمه که تولید م یاود انجاام م گیا د ناه

ب اساااس آنمااه کااه باا ای انجااام صاا ی ایاا

گساات دهای بااا فعالیتهااای مختلاا( ا تصااادی اجتماااع ملا

حا ز اهمیت ف ا ا است.

اگ اذار

م العات الزم است.

من ااهای دارد،

کمبودهااا خااال اطالعااات در ایاا مااورد ،طاا ح را فا ااد ارتباطااات الزم بااا زمینااه بافاات کلاا
جامعه م ین ط ح م سازد.
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 -3-1-5پیشنیازهای محاسبات ارزیابی اقتصادی

م اساابات ا تصااادی بااه منمااور ت ااویچ هزینااهها فایاادههای اجتماااع طا ح با اسااس ب آ ردهااای
کما

ت کیا

ریال یااده (ریال یاده بااه صااورت ا لیااه) توساان م العااات فنا

فنا  -ا تصااادی م ایسااه

ایا هزیناهها فایادهها انجاام م یاود .در ایا م اسابات ،اصاول ا تصااد مهندسا (نمیا

همساااان ناااو  ،همسا اان زماااان  ،همسا اان

دیاادگاه ارزیااگذاری  )...بااا اسااتفاده از فنااو

م بااوه باا ب آ ردهااا اعمااال م یاااود باااه
عبااارت دیگاا  ،کارهااای انجامیااده بااا مبااان

م العاااات ت لیااال ا تصااادی ساااازگار یاااده

جم بنااادی م گا ا دد .در بخاااش آب کشاااور

م العات ارزیاب ا تصاادی ،باه علات نارساای در
ال ااادر بااه تجزیااه
اطالعااات پایااه خااود ،معمااو ً

ال پیامادهای کاه بناا
ت لیل پیامدها نیسات معماو ً

به ع ا معماول م العاات مهندسا ماورد توجاه
ار گ فته ،سنجش ارزیاب م یوند.

هنااوز جز یااات گامهااای کااار در ایا زمینااه بااه صااورت کاماال استانداردیاادهای مشااخب نیساات.

پارامت های م اسبات مل کاار در ایا زمیناه (نا

است.

تساعی ارز نا

بها ه باا تنزیال) نیاز تعیای نشاده

جز یااات گامهااای کااار باا ای تااد ی اثاا ات دامنااهدار ناااملموس یااا ارزیگذارینشااده کااه در

ط حهای بزر

آبا بسایار مهاچ اسات نیاز باه صاورت کامال استانداردیادهای مشاخب نیسات

اساس ًا در ب نامهریزیها به طور اصول

طب هبندییده مورد توجه ار نم گی د.
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 -2-5نارساییها در مطالعات زمینهساز (پایه)
 -1-2-5مطالعات فنی و فنی -اقتصادی

ایاااره یااد کااه چااو جایگاااه م العااات ا تصااادی در مجموعااه م العااات طاا ح نامناساا

م العااات فناا

اساات،

فناا  -ا تصااادی تممی کننااده اطالعااات یاا ه ،از کیفیاات ابلیاات الزم ب خااوردار

نیسااات .ایااا امااا باااه دلیااال حایااایهای

پ اکناادهبود م العااات فنا  -ا تصااادی م بوطااه
عاادم ارتباطااات انسااجام آنهااا بااا یکاادیگ

بااا فعالیاات ارزیاااب ا تصااادی م بایااد .اساساا ًا

م العات فنا ط حهاا خاود را ملازم باه رعایات
نیازهااای م العااات ا تصااادی طاا ح نم بیننااد.

به منمور رفا نارساای های یادیاده -یعنا تاممی

پیشنیازهای م العاات ا تصاادی ط حهاا  -انجاام
ا اادامات نهااادی سااازمان باا ای ایجاااد انااوا

جدیاادی از م العااات نساابت بااه سااای مااوارد
ا لویت دارد.

از ایا ر ارزیااب ا تصااادی طا ح جنبااه منفعالناه دایاته از آغاااز در خاالل م العااات کلا طا ح
ن ااش مهما بااه عهااده ناادارد یاا بااه عهااده آ

اگااذار نم یاود .یعنا م العااات ا تصااادی عماادت ًا

ب اساس آنماه کاه تولیاد م یاود انجاام م گیا د ناه با اسااس آنماه کاه با ای انجاام صا ی ایا

م العات الزم است.

 -2-2-5مطالعات پایه اقتصادی -اجتماعی

اعاادت ًا ایاا نااو م العااات ت لیلهااا بایااد توساان ارگا هااا سااازما های ذیاا بن (دانشااگاهها

م اکااز ت ی ااات بانااش م کاازی سااازما ب نامااه بودجااه نمااای آ ) کااه مساالول تهیااه اطالعاات
ا تصااادی -اجتمااع با ای مصااارا مختلاا( م بایااند ،انجااام یااود از ایا ط یا اطالعااات الزم
از م ااین اجتماااع در ضاا موجااود یاا این آینااده باا ای ب نامااهریزی ا تصااادی طاا ح گاا دد.

متمساافانه م العااات یادیااده ،یاا اساسا ًا انجااام نم یااود یااا اگا هااچ انجااام یااود ،بااه طااور مااوردی

موضاع اسات با ای تاممی نیازهاا ،کفایاات نم کناد .م العاات احتماال ساازما دادهیاده توساان
خااود طاا ح نیااز بااا توجااه بااه م ااد دیت تااممی بودجااه زمااا الزم باا ای ایاا گونااه م العااات،

نم تواند به طور همه جانبه پاسخگو باید.
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 -3-2-5انواع مطالعات اقتصادی در سطح بخش

م العااات مااال ط حهااا یعناا ت لیلهااای مسااتند م بااوه بااه یاایوههای تااممی مناااب  ،گزینااهیاب

بهینهسااازی ج یانااات چگااونگ بازپ داخاات بخشاا از هزینااههای طاا ح ،انجااام نم یااود .در

مااورد فعالیتهااای کااه در الا

طا ح پا ژه

ب نامااهریزی نم یااوند بااا ط حهااای کوچااش

(اسااتان ) ،ساانجش مسااتند ا تصااادی (ت لیاال

ا تصااادی) نیااز انجااام نم گیاا د .جم بناادی از
مجموعاااه م العاااات منفااا د ط حهاااا یاااا
سااانجش مجموعاااهای ط حهاااا کاااه بااا ای

تصااامیچگی ی در ماااورد پارامت هاااای ملااا -

م اساابات تهیااه ت لیلهااای ک اال ا تصااادی

ساانجش ا تصااادی ط حهااای ملاا بخااش آب

ال در د م حلاااه یناساااای
کشاااور ماااا معما او ً

امکا سااانج انجاااام م یاااود ،اماااا م العاااات
انجامیااااده دارای نارسااااای های ریشااااهای

متعددی است که رفا آنهاا در گا ب ناماهریزی
ا اادامات جااام ت در ساا

بخش است.

تنمایچ اهاداا سیاسااتهای ا تصااادی بخااش ،متناسا

بسیار ض ری است ،اما در ای زمینه ،فعالیت مستند مستم

کااال  ،من ااهای

بااا اهااداا سیاساتهای کااال ا تصاادی
ر یمندی جود ندارد.

 -4-2-5مطالعات تهیه استانداردهای مطالعاتی

ایا م العااات باایش از  10سااال ساااب ه دارد نتااای آ بااه صاورت نش ا یات تخصصا در اختیااار
جامعااه فناا

اا ار گ فتااه اساات .آنمااه در عماال ج یااا دارد بنااا بااه دالیلاا ان بااا مناسااب بااا

دستورالعملهای استانداردیده نادارد .ها چناد ایا نشا یات تااکنو موفا باه ارا اه عناا ی

تبیای

کلاا ر شهااا نگ شهااا یاادهاند ،امااا جز یااات کااار عل الخصااوص ر شهااای اسااتاندارد

م اساابات ع ضااه نشااده اساات .ضاامن ًا اسااتانداردهای تهیهیااده ،م بااوه بااه م العااات یناسااای

امکا ساانج ط حهااای منفا د بااوده سااای م العااات ضا ری با ای ساانجش فعالیتهااای بخاش

را (نمیاا م العااات ا تصااادی در ساا

بخااش ،م العااات ا تصااادی د ره اجاا ا به هباا داری یااا

سنجش ا تصادی عملک د بخش) پویش نم دهند.
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 -3-5نارساییها در ارزیابی اقتصادی
ال
م العااات ارزیاااب ا تصااادی ،باه علاات نارسااای در اطالعااات پایااه ( یا ه عمااوم ) خااود ،معمااو ً
ال پیاماادهای کااه بنااا بااه ع ا ا معمااول م العاات
ااادر بااه تجزیاه ت لیاال پیاماادها نیساات معمااو ً

مهندسا مااورد توجااه ا ار م گی ناد ،ساانجش ارزیاااب م یااوند .در ایا ساانجش ،چنااا کااه

ایاااره یااد ،در حوو

کااه از چهااارچوب ت لیلاا فایااده -هزینااه اجتماااع اسااتفاده م یااود ،امااا

ن ااایب نماام ارزیااگذاری یا این م تماال

ا عا ما ث در ب نامااه زمااان فایادهها هزینااهها

ر نااد دسااتیاب بااه اهااداا طاا ح ،نم توانااد مااورد توجااه اا ار گی د.کااار یاا های نیااز در مااورد
ب نامااهریزی ا تصااادی سااازمانده عواماال ماا ث در بهاا ه ری راناادما ا تصااادی ب رساا

ت لیل یاخبهای غی پول

غی تنزیل صورت نم گی د.

 -6نتیجهگیری و پیشنهادات
در ایاا م الااه ،مکانیسااچ اصاال ساانجش ا تصااادی ط حهااا مسااا ل نارسااای های اعمااال آ
مااورد ب رس ا

اا ار گ فاات .مشااخب گ دیااد کااه ساانجش ا تصااادی ط حهااای ملاا بخااش آب

ال در د م حلااه یناسااای
کشااور مااا معمااو ً

امکاااا سااانج (امکا یااااب  /امکا پاااذی ی)

انجااام م یاود ،امااا م العااات انجامیااده دارای
نارسااای های ریشااهای متعااددی اساات کااه

رفاا آنهااا در گاا ه ب نامااهریزی ا ااادامات
جااام ت در ساا

کااال  ،من ااهای بخشاا

اساا ات .خویاااابختانه ال هااااای ت لیلاااا

ط حهااا ،مکانیسااچهای مناسااب با ای سانجش

انجاااام م العاااات هماهن

سااااز ،امکاااا آ را

م دهد تا پی امو ن اش جایگااه ا عا بخاش
آب در ا تصااااد ملا ا  ،دادههاااای الزم تولیاااد
فا اهچ یااود .تنهااا بااا اتکااا بااه چناای اطالعاات

ت لیلهای اسات کاه یا این الزم با ای ادغاام

هماااهنگ ب نامااههای بخااش آب در ب نامااههای
مل

تنماایچ فعالیتهااا بااا اهااداا توسااعه م بایااد سان

من های تکوی م یابد.

بنااای مااوارد مهم ا از ساانجشها در ح و

حاض گذایاته یاده بایاد در جهات رفا ناوا ب آنهاا ب ناماهریزی کا د .نتاای ایا ا ادامات اادر
اساات چهارچوبهااای الزم با ای تبااادل نما جهاات تصاامیچگی ی دست سا بااه زبااا مشاات ک
تفاهچ تواف کل را در بی ا شار گ ههای مختل( اجتماع ف اهچ آ رد.
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پیشاانهادات با ای رفا نارسااای ها م توانااد جنبااههای متفااا ت دایااته بایااد .امااا مااوارد ارا هیااده در

ایاا بخااش ،راجاا بااه چگااونگ تااممی پیشنیازهااای ساانجشهای ا تصااادی ط حهااای آب

م بایااد .البتااه ایا توصاایهها را بایااد در حوود طا ح ا لیااه ابتاادای کااار تل ا نمااود .بااه منمااور رفا

نارسااای های یادیااده -یعناا تااممی پیشنیارهااای م العااات ا تصااادی ط حهااا -انجااام ا اادامات
نهااادی سااازمان با ای ایجاااد انااوا جدیاادی از م العااات نسابت بااه سااای مااوارد ا لویاات دارد .از

ایا ر ا ادام بااه سااازمانده منمومااهای از م العااات پیشانهاد م یااود .ایا م العااات ضاام تااممی
پیشنیازهااا ،ااادر خواهنااد بااود نتااای م العااات ط حهااا را دریافاات نمااوده بااه صااورت تلفی اا
جهت هماهنگ

ادغام نتای  ،در ب نامهریزیهای بخش

مل به کار گی د.

نمودار یماره  3اجزای مختل( منمومه م العات پیشنهاد یده را ارا ه م دهد.
در ایا منمومااه ،از نما گساات ه دسااتهبندی م العااات ،پاان سا
از:

• م العات در س

تشااخیب داده یااده کااه عبارتنااد

ط حها؛

• م العات در زی بخش غی د لت ؛
• م العات در زی بخش د لت ؛
• م العات در س

بخش؛

• م العات در س

هماهنگ با سای بخشها ا تصاد مل .

 -1-6مطالعات اقتصادی و مالی طرحها
م العااات ا تصااادی مااال ط حهااا در ساا

ط حهااا ،هچاکنااو آیاانات ی

رای تاا ی نااو

م العات ا تصاادی در بخاش آب اسات کاه تنهاا پایش از اجا ای طا ح انجاام م یاود الزم اسات
م العاات ماال ط حهاا بال از اجا ای م العاات ماال
پا

ا تصاادی ط حهاا در زماا اجا ای طا ح

از به هبا داری از آ نیااز ادامااه یابااد .ایا م العااات الزم اسات در کنااار م العااات فنا

مهندسی مشا ر ذی بن انجام پذی د.

در
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 -2-6مطالعات اقتصادی و مالی زیربخش غیر دولتی
م العات ا تصادی ماال در سا

زیا بخاش غیا د لتا باه ل ااش ساهچ مهاچ ایا زیا بخش در

حاد د  40درصااد) نیااز هزینااههای اسااتهالک نگهااداری به هب ا داری
سا مایهگذاریهای ثاباات ( ا
هممناای حجااچ زیاااد آب ب دایاات (باایش از  80درصااد) ضاا ری م بایااد .انجااام م العااات

ا تصااادی مااال در ایاا زیاا بخش ،بااه رغااچ دیااواری فاا ا ا در تااممی اطالعااات مااورد نیاااز،

م تواند به دالیل زی مفید باید:

• جامعیتبخشید به ت لیلها عملک د مدی یت بخش؛
• ایفااای ما ث ن ااش ماادی یت در هاادایت زیا بخش غیا د لتا بااه اتکااای یااناخت از مو عیاات
آ ؛

کماش باه آماادگ نهادهاای غیا د لتا با ای

• ایجااد ت ویات مو عیات نهادهاای غیا د لتا

بول مسلولیت ایفای ن ش فعالت در امور بخش؛

• افاازایش تج بااه یااناخت ماادی یت بخااش از امکانااات م ااد دیتهای کااارب د ابزارهااای
ا تصادی تکیاه با نی هاای باازار در سا

در ای زمینهها.

کال بخاش باا م العاه رفتاار زیا بخش غیا د لتا

 -3-6مطالعات تلفیقی بخش دولتی
انجااام م العااات تلفی اا ا تصااادی مااال در ساا

زیاا بخش د لتاا آب از آ ر ی ضاا ری

اساات کااه م توانااد تولیدکننااده اطالعااات ت لیلهااای پایااهای در زمینااه یاابه یمتها ،ناا

انتم ااری ،تعی ای سیاسااتها مبااان ن گااذاری ت لیاال مااال

سااود

دیگاا مف ضااات پایااهای باا ای

م العااات ط حهاا بایاد .اخیا ًا نمونااههای از ایا نااو م العااات توسان طا ح اسااتاندارد مهندسا
آب آماده انتشار یده است.
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نمودار یماره  -3انوا م العات ا تصادی -مال در س وح مختل( ارتباطات میا آنها

 -4-6مطالعات تلفیقی کل بخش
م العااات در ساا

ط حهااا نیااز م العااات

ت کیاا

نتااای م العااات پایااه در زیاا بخش د لتاا

دسااتیاب بااه اطالعااات ت لیلهااای کلاا فاا اهچ م سااازد .ایاا ساا

از م العااات اساات کااه

زی بخش غیا د لتا  ،یا این مناساب جهات انجاام م العاات تلفی ا در سا
زمینهساز انجام م العات بی بخش

کال خواهد ید.

بخاش را باه منماور
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 -5-6مطالعات هماهنگساز
عااال ت ی سا

م العااات ا تصااادی ماال کااه امکااا طا ح ،تلفیا

هماااهنگ مسااا ل بخااش را

باااا سیاساااتها ،اهاااداا مساااا ل دیگاا بخشهااای ا تصاااد ملاا پدیاااد ماا آ رد ،م العاااات

هماهن

سااز خوانااده یاده اساات .بخاش آب هااچ از نما نهادهااا تساهیالت مااورد نیااز ط حهااا

ا اادامات خااویش هااچ از نما سااتاندههای کااه بااه دیگا بخشهااا مجموعااه ا تصاااد ملا ع ضااه

م کنااد ،دارای ارتباطااات گساات ده آیااکار نهااان بااه یاا ه بااا بخشهااای زی بنااای
اساات .انجااام م العااات هماهن

تولیاادی

ساااز امکااا آ را م دهااد تااا پی امااو ن ااش جایگاااه ا عاا

بخااش آب در ا تصاااد ملا دادههاای الزم تولیااد فا اهچ یااود .تنهااا باا اتکاا بااه چنای اطالعااات

ت لیلهااای اساات کااه ی ا این الزم ب ا ای ادغااام هماااهنگ ب نامااههای بخااش آب در ب نام اههای

مل

من های تکوی م یابد.

فه ساات تفصاایل مناااب

مآخااذ ای ا م الااه ،در پایااا بخااش ا ل آ در یااماره ( 6پااا یز) فصاالنامه آب

توسعه به چاپ رسیده است.
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