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 مقدمه  -1
آبیاری، افزایش سطح کشت، افزایش تولید کشاورزی، ودر          از مهمترین اهداف اجرای طرحهای توسعه منابع آب، تأمین آب               

برای تحقق این امر زنجیره ای از اقدامات       . نهایت بهبود زندگی و رفاه آب بران کشاورز، و توسعه اقتصادی اجتماعی منطقه است              
به هم پیوسته ای از زیر     از این رو، در ارزیابی طرحهای سد وشبکه آبیاری مجموعه             . باید در توالی مناسبی به سرانجام برسند       

سد به عنوان منبع ذخیره و تنظیم آب، شبکه آبیاری به عنوان عامل توزیع در رسانیدن آب به مصرف کننده آب                       : مجموعه های  
 .کشاورزی، عوامل مؤثر افزایش تولید کشاورزی و رونق بازار محصوالت کشاورزی باید مورد توجه قرار گیرد

صرفنظر از جنبه مالی موضوع این اقدام در تصحیح          . ین اقدامات حائز اهمیت زیادی است      مشارکت کشاورزان درمجموعه ا   
برنامه ریزی طرح، تقویت انگیزه ها و روحیه همکاری و هماهنگی در مدیریت بهره برداری و نگهداری از تأسیسات مشترک بسیار                   

 .مؤثر است

و نیز  .  مطرح گردید  1352 قانون بودجه سال     48 تبصره   مشارکت مالی کشاورزان درطرحهای شبکه آبیاری نخستین بار در         
متأسفانه با گذشت سالها این موضوع در بوته فراموشی افتاد تا آن که          .  عنوان شد  60 با نام تبصره     1353در قانون اصالحی سال     

سالمی، با نام تبصره    ، و سپس در قانون برنامه دوم توسعه جمهوری ا         26 به نام تبصره     1373در قانون بودجه کل کشور در سال        
 . تصریح شد106 و نیز در برنامه سوم توسعه با نام ماده 76

، به منظور جلب مشارکت کشاورزان، اعتبارات الزم در بودجه های ساالنه منظور می شود و از طریق وزارت                    106طبق ماده   
ه شده با منابع اعتباری سیستم بانکی و منابع         بانک کشاورزی در تلفیق وجوه ادار     . ذیربط در اختیار بانک کشاورزی قرار می گیرد      

با انجام مطالعات و برنامه ریزی مالی به منظور تعیین            . مشارکت کنندگان درطرح، وام الزم را به کشاورزان اعطاء می نماید             
.  را فراهم کرد   چگونگی انجام این اقدام مهم، می توان شرایط الزم برای موفقیت بیشتر و اجرای کامل تر این تدبیر اعتباراتی                     

 .این نشریه با هدف باال تهیه و تدوین شده است

جنبه های مالی مشارکت کشاورزان، درعین اینکه کاربرد درست وام اعطاء  شده  برای شبکه آبیاری را میسر می سازد و از                         
د کشاورزان، ترجیحاً در    در یک اقدام تکمیلی، با واگذاری مدیریت شبکه به خو           . هدر رفت منابع مالی کشور جلوگیری می کند       

چارچوب انجمنهای آب بران، نگهداری و بهره برداری از شبکه های آبیاری را از مشکالت پیچیده کنونی رها می کند و نه تنها                        
 .هزینه ها را می کاهد بلکه در راستای بهبود مدیریت تقاضای آب و کاهش مصرف بسیار مؤثر می باشد
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 تحلیل مالی در طرح های آب -2
امه ریزی نحوه تامین مالی طرحها با توجه به بررسی امکانات بازیافت هزینه ها و استفاده از نظام های اعتباری نیاز به تحلیل                       برن

 .مالی طرح ها دارد
 قانون برنامه سوم امکانات قانونی تأمین اعتبارات شبکه های آبیاری با مشارکت              106 قانون برنامه دوم وتبصره       76تبصره  
از این رو باید پیش بینی شود که میزان افزایش درآمد مالی بهره برداران چقدر              . را مدنظر قرار داده است    ) کشاورزان(ن  بهره بردارا

 .است و چه بخش از آن را می توان به بازپرداخت اقساط وام اختصاص داد
فرد یا بنگاه بهره مند از درآمدهای آن        تحلیل مالی طرح ها، بررسی یک طرح از دیدگاه فرد یا بنگاه سرمایه گذاری کننده، و نیز                  

از بهره برداران کشاورز تا شرکتهای آب منطقه ای، از درخواست کنندگان           : اثرات مالی طرح بر شرکت کنندگان        . طرح می باشد 
انشعاب آب شهری تا شرکتهای آب و فاضالب شهری، ونیز از بنگاههای خصوصی تا خزانه داری، مؤسسات اعتباری و هزینه                       

برای هر یک از این شرکت کنندگان در طرح باید برنامه مالی جداگانه ای              . ندگان بودجه های عمرانی دولتی، را در بر می گیرد       کن
 ] 4[. تدوین شود که کارایی مالی، انگیزه ها، و ظرفیت استقراض و نقدینگی آنها را روشن سازد

 
 تحلیل مالی در طرح های آبیاری و زهکشی  2-1

ری زهکشی گذشته از کشاورزان بهره بردار، شرکت های آب منطقه ای، بانک، شاید برخی بنگاههای خصوصی                 در طرح های آبیا  
نیز می توانند شرکت کنند که هر کدام باید برای ارزیابی مالی و بودجه              .... که تمایل به سرمایه گذاری دراین کار داشته باشند، و           

 .بندی خود برنامه ریزی نمایند
 بررسی وتحلیل برای بهره بردار کشاورز همانند تحلیل برای هر شرکت کننده یا بنگاه اقتصادی دیگری                    از آنجا که روش   

است تشریح زمینه های تحلیل مالی و بهره برداری های کشاورزی از بابت پیچیدگی های بیشتر آن ارائه می گردد تا برای سایر                      
 .ردموارد نیز بتوان براساس الگوی جامع تر کار را دنبال ک

تحلیل مالی و بودجه بندی بهره برداران آب باید روشن سازد که آیا کشاورزان انگیزه مالی کافی برای شرکت در طرح را                          
دارند؟ آیا بازدهی مالی طرح آن اندازه هست که بهره برداران بتوانند وام بانک را پرداخت کنند؟ اگر پاسخ آری است چه زمینه                          

  انجام شود و به چه پیش شرط ها و تشکیالتی نیاز است؟چینی ها و پیش بینی هایی باید
 
 طبقه بندی بهره بردارا ن شرکت کننده در طرح  2-2

میزان بهره مندی هر یک از این گروه ها بنا به          . کشاورزانی که از طرح بهره مند می شوند گروههای گوناگونی را در بر می گیرند             
 . به اندازه زمین کم و زیاد می شودامکانات و موقعیت مزرعه و نیز بیش از همه بسته

از این بابت چگونگی تملک اراضی در بررسی ها جای ویژه ای می یابد و پراکندگی زمین در بهره برداری ها و مزارع زیر                          
 .پوشش شبکه از نخستین گام ها درتحلیل قانونمند طرح به شمار می رود

اری و فهرست برداری شده ومیزان اراضی هر بهره بردار خواه             برای آغاز کار همه کشاورزان زیر پوشش شبکه باید سرشم           
 ، به کارگیری   بی گمان در مراحل پیشرفته تر بررسی ها        . زمین آبی، خواه دیم و خواه مرتع یا سایر به درستی روشن شود                 

 .نقشه های کاداستر و مرزهای ثبتی یا عرفی مالکیت زمین کشاورزی کار را دقیق تر خواهد نمود
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ندی بهره برداری های کشاورزی دریک منطقه می تواند بر پایه ویژگیهای بومی و عرف محلی، گوناگونی منابع                        طبقه ب
بدینسان . درآمدی، توزیع فراوانی اندازه های گوناگون مزارع وتفاوت های معنی دار در شیوه های تولید و فن آوری انجام پذیرد                    

عیین کننده برخوردار خواهند بود که کار تحلیل مالی را با واقع بینی بیشتری                طبقات به دست آمده از تفاوت های معنی دار و ت           
 .همراه خواهد ساخت

 
 ویژگی های بومی و عرف محلی  2-2-1

رده بندی بهره برداران دریک منطقه با منطقه دیگر بنا به ویژ گی های بومی اقلیمی و نیز پیشینیه توسعه کشاورزان، متفاوت                         
دهی زمین بیشتر است و زمینی که بتواند یک خانوار را بر پایه شرایط عمومی عرفی تامین نماید                     در برخی طرح ها، باز    . است

 .اندازه کوچکتری دارد

بررسی های گوناگونی که در جلگه کناره دریای خزر انجام شده است نشان می دهد که میانگین مالکیت وبهره برداری زمین                    
یانگین باالی بارندگی ساالنه کشت های پردرآمدتری را امکان پذیر ساخته و             کشاورزی کمتر از بسیاری مناطق دیگر است، م         

 .درآمد  بیشتری از هر واحد زمین می توان به دست آورد

در برخی جاهای دیگر مانند دشت های خشک مرکزی قطعات بزرگ زمین از بابت کم آبی هر ساله آیش و نکاشت گذاشته                       
با این همه درآمد چندانی از زمین دستگیر نمی شود و کشت            . هره برداری نسبتاً بزرگ است   می شود و میانگین مالکیت یا اندازه ب       

 . است1کم بازده
عرف هر منطقه نیز با همین تفاوت ها وابسته است و کمترین اندازه زمین کشاورزی است که بتواند یک خانوار بهره بردار                         

دی بهره برداری های زیر پوشش یک طرح، یافتن عرف محلی بر پایه             در طبقه بندی و رده بن     . کشاورز را کمابیش تامین نماید     
 . ویژگی های بومی اقلیمی، مبنایی برای آغاز کار به دست می دهد

 
 گوناگونی منابع درآمدی  2-2-2

در برخی جاها از بابت نزدیکی به شهری تجاری و پررونق ، یا نزدیکی به مرزهای کشور زمینه های درآمدی دیگری گذشته از                        
ورزی پدیدار می شود و زندگی بهره برداران و کشاورزان را دستخوش دگرگونی هایی می سازد که در جاهای دیگر شاید نتوان              کشا

 .آن را یافت

این زمینه های درآمدی در یافتن عرف بومی دشواری می آفریند و دربررسی نخستین می تواند به نادرست قطعات کوچکتری                   
با این رو در چنین جاهایی باید از موشکافی، آن اندازه زمینی را که درآمد                .  یک خانوار نشان دهد    از زمین را تامین کننده زندگی     

این کار از اشتباهات آینده در زمینه افزایش درآمدهای شرایط با طرح             . کشاورزی آن بتواند خانوار را کما بیش تامین نماید یافت          
 .در برابر شرایط بدون طرح پیشگیری می نماید

 ی دیگر دسترسی به سایر منابع درآمدی گرچه که در تحلیل مالی به گونه مستقیم به میان کشیده نمی شود، اما                           از سو 
 .می تواند استقبال کشاورزان و بهره برداران درگروه های گوناگون و رده بندی های متفاوت زمین کشاورزی راکم یا زیاد کند

 

                                                   
1 - Extensive 
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 توزیع فراوانی  2-2-3

روشن است  . ، یا اندازه بهره برداری می تواند کمک زیادی به تحلیل مالی بهره برداران طرح بنماید              نمودار توزیع فراوانی مالکیت   
که یافتن یک رده بندی که بتواند تا اندازه ای همه گروه ها را در برگرفته و تحلیل مالی را به گونه ای فراگیر میسر سازد، نیازمند                          

 . زنگوله ای توزیع بهره برداری ها بر پایه اندازه زمین آنها استبررسی توزیع فراوانی کما بیش نرمال یا منحنی
 
 معنی دار بودن رده بندی بهره برداری ها  2-2-4

در یک منطقه کشاورزی گاه . باید گفت که در سراسر روند رده بندی، همواره باید معنی دار بودن طبقه بندی را نیز در نظر داشت                   
 خوریم که از فن آوری تولید کشاورزی به خوبی بهره مندند و همانند مزارع تولید                  به بهره برداری های بزرگ یا کوچکی بر می       

 .کننده برای فروش در بازار و متکی به شیوه های نوین تولید می توانند ارزیابی شوند
 . رفتاین قطعات با بهره برداری های کم بازده متفاوت هستند و جای ویژه ای در طبقه بندی باید برای آنها در  نظر گ

 
 تکنیک های بودجه بندی و تبیین مالی  2-3

 بررسی و تحلیل مالی و بهره برداری های کشاورزی وضعیت آنها را در برابر طرح و سرمایه گذاری های انجام شده روشن                           
 گردد، و  از یک دیدگاه نرخ بازدهی سرمایه خود خانوار بهره بردار بررسی می            . این تحلیل از دو دیدگاه مطرح می گردد      . می سازد 

 ]5[. از یک دیدگاه دیگر نرخ بازدهی همه سرمایه به کار گرفته شده درطرح ارزیابی می شود
این . دریک روش نرخ بازدهی سرمایه در پروژه بررسی می گردد که دریافت وام و هزینه های استقراض در آن وارد نمی شود                    

 .  نامیده می شود1نرخ ، نرخ بازدهی پیش از وام گذاری
 ش دیگر بازدهی سرمایه خانوار بهره بردار آب پس از دریافت همه منابع مالی تجهیز شده از بیرون نشان داده                             در رو 

 این نرخ، نرخ بازدهی پس از        . می شود، بنابراین دریافت وام و هزینه خدمات وابسته به آن نیز در هزینه ها آورده می شود                     
 .نامیده می شود 2وام گذاری

 دیده می شود مهم ترین زمینه های تحلیل مالی پس از دریافت وام، بررسی جریان درون ریز                  1-2ول  همان گونه که در جد    
، درآمد خالص بهره برداری، درآمدخالص بدون طرح، و درآمد خالص ناشی از طرح                4 ، جریان برون ریز یا هزینه ها       3یا درآمدها 
 .می باشند

 
 ارزش ناخالص تولید 2-3-1

بخش بزرگی از تولید در     . ید نهایی ومحصول فرعی قابل فرو ش یا  مصرف درمزرعه می باشد             ارزش ناخالص تولید، ارزش تول    
 درهمان بهره برداری به مصرف می رسد، اگر ارزش کاالهای مصرف شده در خود بهره برداری                 5بسیاری از مزارع نیمه خودکفا     

مک به کشاورزان تهیدست برنامه ریزی می شوند،      درنظر گرفته نشود، بازدهی طرح ها، در بسیاری نقاط روستایی که به هدف ک              
 .نادیده خواهد ماند

                                                   
1 - Before financing 
2 - After financing 
3 - Inflow 
4 - Outflow 
5 - Semisubsistence 
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ارزش کاالهای واسطه ای که در بهره برداری ها تولید و درهمان واحد مصرف می شود، برای پیشگیری از دوباره حساب                       
بخش از تولید نباید در     از این رو چنانچه برخی غالت برای خوراک دام ها تولید شود ارزش آن                 . کردن، درنظر گرفته نمی شود   

چرا که این بخش از تولید وارد چرخه تولید دامداری شده و خود به خود در ارزش                      . برآورد ارزش ناخالص غالت وارد شود       
 . ناخالص تولید دامداری بازتاب خواهد یافت

 
 

  چارچوب تحلیل مالی پس از وام گذاری1-2جدول 
 

                                               سال های با طرح                                         
                                                                          بدون طرح  1 2 3 4

 
 ورودی ها ـ درآمدها ) الف(

 ارزش ناخالص تولید 
 وام دریافتی 

 )Grants(کمک ها 
 ارزش اجاری خانه مسکونی 

 زمانده یا ارزش اسقاطبا
 سایر

 جمع 
 خروجی ها ـ هزینه ها) ب(

 هزینه های سرمایه گذاری برای اصالح مزرعه
 )نهاده ها، ماشین آالت( هزینه های نقدی عملیات 

 پرداخت دستمزد نیروی کار استخدام شده 
 خدمات دریافت وام 

 بهره 
 بازپرداخت اصل

 سایر 
 جمع 

 طرح درآمد خالص بهره برداری در) ج(
 )الف( ـ )ب(

 درآمد خالص بهره برداری بدون طرح ) د(
 درآمد خالص افزوده بهره برداری ) هـ(

 ) ج (–) د(
 درصد ..... نرخ بازدهی مالی بهره برداری 
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 ارزش ناخالص تولید از حاصلضرب تولید نهایی ساالنه مزرعه در قیمت سرمزرعه، یا قیمت درنخستین فروش به دست                            

 گرفتن قیمت های خرده فروشی درست نیست چرا که جریان هزینه های تولید کشاورزی معموالً در برگیرنده                     به کار . می آید
اگر طرح در برگیرنده بازاریابی تولید و زمینه چینی برای فروش آن درجایی بیرون از مزرعه باشد                    . هزینه های بازاریابی نیست  

به همین روال چنانچه طرح در      .  بازاریابی و سایر هزینه های فروش نیز باشد        بنابراین هزینه های طرح باید در برگیرنده ترابری،       
 .برگیرنده فرآوری محصوالت کشاورزی باشد نیز هزینه های این فرآوری هم باید در رده هزینه ها گذاشته شود

ر ستون هزینه ها و چه درستون      تورم قیمت ها از آنجا که چه د      . نهاده ها و تولیدات باید بر پایه قیمت های ثابت ارزیابی شوند          
این برخورد ممکن است درست به نظر نرسد اما باید پذیرفت            . درآمدها می تواند به یکسان اثر بگذارد، درمحاسبات وارد نمی شود         

که پیش بینی و پیش گویی نرخ تورم برای دوران عمر طرح عمالً ناشدنی است و پیش بینی قیمت ها بر پایه یک نرخ فرضی                           
ند دشواری های بیشتری بیافریند تا در پیش گرفتن روش نخست، ارزیابی باید هر گونه دگرگونی واقعی درقیمت ها را                        می توا

برای نمونه درآمد کشاورزی یا منابع کشاورزی ممکن است از بهبود کیفی تولید ، یا از تغییر درزمان و دوره                     . بازتاب و نشان دهد   
در این گونه طرح ها قیمت محصول در شرایط با طرح و            . تبدیل یا ذخیره سازی عاید شود     تولید، یا در زمان فروش پس از روند          

همچنین اگر  . بدون طرح متفاوت خواهد بود و محصول باید با قیمت مناسب ارزیابی شود تا بازتاب دهنده این تغییرات باشد                      
 . وانیم از قیمت های متفاوت بهره گیری نمائیماجرای طرح های بزرگ، کاهش قیمت برخی محصوالت را در پی داشته باشد، می ت

 
 دریافت وام و کمک ها  2-3-2

میزان سرمایه گذاری خانوار درستون درآمدها وارد      . وام های دریافتی وکمک های مالی، از فشار مالی بر خانوار بهره بردار می کاهد            
وام ها و کمک ها می توانند به گونه نقدی یا به          . یابداما به گونه غیر مسقیم به عنوان هزینه مازاد بردرآمد بازتاب می              . نمی شود

بازپرداخت وام ها  در هزینه     . وام ها باید بازپرداخت شوند اما کمک ها باز پرداخت ندارند         . صورت کاالها و خدمات پرداخت شوند      
 .خدمات وام بازتاب می یابد

 
 ارزش اجاری خانه مسکونی  2-3-3

 یا سودی است که خانوار با اشغال خانه از آن چشم پوشیده است و آن را می توان با                ارزش اجاری خانه و ساختمان مزرعه، ارزش      
اما از آن جا که بازار مسکن در مناطق روستایی چندان رونقی ندارد، یافتن قیمت                  . نرخ بازار برای خانه ای همانند برآورد کرد       

تنها زمانی  .  درصد هزینه ساخت همان بنا برآورد نمود        10 تا   5ارزش اجاری ساالنه را می توان بر پایه         . مناسب پیچیده می شود  
اگر خانوارکشاورز در شرایط بدون پروژه      .ضروری است ارزش اجاره را برآورد کرد که خانه سازی بخشی از هزینه های طرح باشد               

ی را الزم نیست که     صاحب خانه ای باشد و پیش بینی می گردد که در دوره عمر طرح نیز درهمان خانه زندگی کند، ارزش اجار                    
   .برآورد کنیم جرا که در دو سوی با طرح و بدون طرح یکسان باقی می ماند و می توان آن را حذف نمود

اگر برای ساخت مبلغی پیش بینی شده باشد، دریافت وام می تواند در رده ورودی ها یا درآمدهای هر سال، و هزینه های ساختمان                     
 و یا میزان اجاره در درآمدها و قسط پرداخت وام در هزینه ها وارد                         . نوشته شود  در ردیف خروجی ها یا هزینه ها           

 .ارزش اسقاط خانه نیز در پایان پروژه منظور خواهد گردید. می شود
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  1ارزش مانده یا اسقاط 2-3-4

 تواند در پایان طرح    این ارزش می  . ارزش اسقاط ، بیانگر ارزش بازاری دارائی های باقیمانده در انتهای دوره بررسی در طرح است               
برای برآورد  . وارد شود و یا چنانچه اموال در دوره های ویژه ای جایگزین می گردند، در دوران عمر طرح تعیین و برآورد گردد                       

.  آن محاسبه گردد   2ارزش اسقاط یا ارزش مانده اموالی که درطرح به کار برده می شود گاهی ضروری است که ارزش افزایشی                    
انچه اجرای یک طرح دامداری، افزایش تولید یا توسعه و بهبود دامداری نسبت به شرایط بدون طرح را در پی                        برای نمونه چن  

و ارزش بدون طرح باید از ارزش مانده دامداری در پایان پروژه کم شود        . داشته باشد، تولیدات بدون طرح نباید نادیده گرفته شود        
در برخی طرح هایی که زمان طوالنی یا نرخ بازدهی باالیی دارند ارزش               . ت آید تا ارزش افزایشی ناشی از اجرای پروژه به دس         

 .مانده تنزیل شده دارایی ها کوچکتر از آن است که اثر معنی داری بر نرخ بازدهی داخلی طرح  بگذارد

 
 هزینه های سرمایه گذاری  2-3-5

 مدت توسعه مانند اصالح مزرعه، زهکشی، آبیاری،          هزینه های سرمایه گذاری برای توسعه مزرعه، در برگیرنده هزینه های دراز          
 .ساختمان، تامین آب، احداث باغ، تدارک انبار، ماشین آالت، تجهیزات و نیز هزینه های جایگزینی این تجهیزات می باشد

ای هزینه ه. هزینه های جایگزینی همواره در سال هایی که پیش بینی می شود وسایل باید جایگزین گردند وارد می شود                    
سرمایه گذاری می تواند به گونه مستقیم از سوی خود کشاورز یا به گونه غیر مستقیم از سوی برخی بنگاه ها بابت وی هزینه                          

در هر دو حالت، ارزیابی مالی باید همه هزینه را نشان دهد اگر چه بخشی از آن به کمک وام، کمک های نقدی، یارانه ،                         .  گردد
تا زمانی که   . باید در درآمدها بازتاب یابد    ..... درهمان زمان مبلغ وام ها، کمک های نقدی، یارانه ها و           . جبران شده باشد  ........ یا  

نمایش هزینه ناخالص و جبران      . اختالفی در نتیجه نباشد، برخی ارزیاب ها ترجیح می دهند تنها هزینه خالص را نشان دهند                 
بسیار مفید است چرا که     )  براساس اطالعات مالی و تعدیل آن انجام می شود         که(  ، برای ارزیابی اقتصادی     دریافت های جداگانه 

 .  پرداخت های انتقالی مانند وام، کمک های نقدی، و یارانه ها در تحلیل اقتصادی وارد نمی شوند اما هزینه ناخالص وارد می شود

 
  3مخارج عملیاتی نقدی 2-3-6

روزانه مزرعه پیش بینی می شود، مانند پرداخت نقدی به کارگر استخدام            مخارج نقدی عملیاتی ، ارقامی هستند که در عملیات            
 .شده، کود، بذر، سموم شیمیایی، مواد گوناگون، ابزارهای کوچک کار، و حمل و نقل

هزینه های فرآوری و بازاریابی در این جا وارد نمی شوند مگر آن که طرح در برگیرنده فعالیت های فرآوری و بازاریابی                              
حقوق گمرکی و مالیات غیر مستقیم برمصرف، یا سایر مالیات های غیر مستقیم، مالیات بر زمین و مالیات                   .  نیز باشد  محصوالت

بیشتر کشاورزان کاالها را به قیمت بازار خریداری می کنند که تعرفه های           . بر درآمد باید درجای خود به کار گرفته و منظور شوند          
تا .  داخلی، مالیات فروش، و سایر مالیات های غیر مستقیم پیشاپیش در آنها وارده شده است              گمرگی، مالیات غیر مستقیم تولیدات    

. به هیچ کاری اضافی در ارزیابی مالی نیاز نخواهد بود           . زمانی که ارزش کاالها به گونه عادی در قیمت بازار بازتاب می یابد              

                                                   
1 - Salvage value 
2 - Incremental value 
3 - Cash operating expenses 
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ر، بیمه های پزشکی،صندوق بازنشستگی، و سایر پرداخت هایی        پرداخت برای بیمه های اجتماعی، بیمه ملی، باز خرید نیروی کا           
که از بابت استخدام نیروی کار در مزرعه انجام می گیرد بخشی از هزینه نیروی کار است و باید درتحلیل و ارزیابی مالی وارد                           

 .شود

اگر کشاورزی از راه    .  هستند یارانه ها و تخفیف ها، که هزینه کشاورز را کاهش می دهند، به مثابه درآمدی برای کشاورز                  
 .     پرداخت کمتر برای نهاده ها، چنین تخفیفی دریافت می کند، به هیچ گونه تعدیلی در ارزیابی مالی نیاز نخواهد بود

 
 دستمزد غیر نقدی کارگر مزدی  2-3-7

ول یا سایر   پرداخت محص . در بسیاری کشورها، پرداخت دستمزد بخشی به گونه نقدی و بخش دیگر به شکل محصول است                  
درجایی که نیمی از پرداخت به شکل محصول است هزینه باید بر پایه               . شیوه های پرداخت، پرداخت غیر نقدی خوانده می شود       

درجایی که سایر شیوه های پرداخت      . حاصلضرب مقدار محصول درقیمت سر مزرعه آن محصول محاسبه و به دستمزد افزود               
زمین، ساختمانها، ماشین آالت، یا حیوانات مزرعه، ارزش این خدمات باید برآورد شده و به                رایج باشد مانند حق بهره برداری از        

به هر روال در ارزیابی مالی نباید ردیف جداگانه ای برای پرداخت غیر              . صورت ریالی به عنوان پرداخت غیر نقدی منظور گردد         
ر معموالً بر پایه جمع نیروی کار مزدی بدون توجه به شیوه          هزینه کا . نقدی به نیروی کار استخدام شده در مزرعه، درنظر گرفت         

 . درنظر گرفته می شود) چه به صورت نقدی و یا غیر نقدی ( جبران هزینه آن، 

 
 هزینه دریافت وام  2-3-8

پرداخت : دریافت وام در برگیرنده پرداخت بهره وباز پرداخت اصل وام می باشد و به شیوه های گوناگونی قابل محاسبه است                       
همچنین .  بعد از هر پرداخت، یکی از روش هاست          1خش های مساوی از اصل وام باضافه بهره متعلق به تراز کاهش یابنده              ب

بهره دوره تنفس می تواند در زمان خود پرداخت        .  بدون درنظر گرفتن دوره تنفس به کار برد         2می توان روش برابر سازی ساالنه    
د و به عنوان بخشی از مبلغ کل، به مبلغ پرداختی سررسید در دوران بازپرداخت افزوده                 شود، یا می تواند به اصل وام افزوده گرد        

 .برخی روش های دیگر نیز بر پایه وضعیت و چگونگی جریان نقدی مزرعه می توان به کار گرفت. شود

 را از میان می برد،     که نه تنها کمبودهای مالی    . پرداخت اعتبار همواره بخش کلیدی از نوسازی کشاورزی به شمار می رود            
برای . انگیزه الزم برای هماهنگی با تکنولوژی یا فن آوری نوین، که معموالً به کندی پذیرفته می شود، را نیز فراهم می آورد                       

 کاراتر شدن و کارساز بودن اعتبار، باید این اعتبار با مبلغ مناسب، درجای مناسب، در زمان مناسب، با بیشترین انعطاف و کشش                      

سیاست های . ساالری و کاغذبازی، برای کشاورزان قابل دسترس باشد           ی برای بازپرداخت، و با کمترین زمینه دیوان          پذیر
شیوه های اعتباری باید به    . وام گذاری و خدمات آن چه برای موسسات اعتباری و چه برای کشاورزان، جدی و معنی دار است                   

 .تال بخشداندازه کافی جذاب باشد تا عملکرد کشاورز را  اع

                                                   
1 - Diminishing balance 
2 - Equated annuity 
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 کمابیش طوالنی، با     1وام های بزرگ با بازپرداخت کم یا بدون پرداخت پیش پرداخت پیش قسط، با مهلت باز پرداخت                     
اما . سررسید بلند مدت و نرخ بهره پائین ، می تواند برای کشاورزانی که آن را دریافت می کنند یک ثروت باد آورده به شمار رود                        

نابع محدود، چنین وام هایی نرخ بازیافت آهسته تری دارند و توانایی و قابلیت موسسه در                      برای یک موسسه اعتباری با م       
گذشته از این، موسسات اعتباری که با نرخ های بهره بسیار         . گردآوری تسهیالت برای سایر کشاورزان درآینده را کاهش می دهند        
 نسبت به سایر بخش های اقتصادی نخواهند توانست به کار          پائین برای پوشش هزینه های اجرایی خود کار می کنند بدون یارانه          

 .از این رو اعتبار باید هم برای کشاورز و هم برای موسسه وام دهنده سودآور باشد. خود ادامه دهند

   
  درآمد خالص بهره برداری خانواری 2-3-9

و نشان دهنده مبلغ پولی است      . ی آیددرآمد خالص بهره برداری خانواری از کم کردن جریان خروجی از جریان ورودی به دست م               
چنانچه شرکت در طرح تنها منبع درآمدش باشد و پس از کم کردن همه                    . که خانوار کشاورز می تواند با آن زندگی کند          

گاه می تواند درآمد خالص بهره برداری خانواری در        . هزینه های تجاری و خدمات وام، تنها این درآمد برایش باقی خواهد ماند              
این مبلغ منفی نشان دهنده پولی است        . منفی باشد ) به ویژه در طرح هایی که دیر به بازدهی می رسند          ( ای نخست طرح    ساله

پرسشی که همواره دراین زمینه مطرح می شود این است که آیا               . که خانوار کشاورز باید از منابع مالی خودش تامین نماید            
ص منفی در سال های آغازین طرح کششی پیدا می کنند یا نه ؟ شرکت در طرح                کشاورزان به طرح هایی این چنین با درآمد خال        

گذشته از آن،   . همواره با انتظار سود بردن و بهره مندی توام است که تنها با جریان درآمد خالص خانوار اندازه گیری نمی شود                      
ی برای خانوار کشاورز داشته باشند، اما در         اگر چه وام های بزرگتری با شرایط سهل تر می توانند جریان درآمد خالص جذاب تر               

 .شرایط منابع مالی محدود بهره برداران کمتری می توانند از طرح منتفع شوند

 
 درآمد خالص بهره برداری خانواری بدون طرح  2-3-10

، به عنوان   ارزیابی طرح، ارزش پیشین زمین ملکی، سرمایه موجود، نیروی کار، و مدیریت انجام شده از سوی خانوار کشاورز                    در
اما هزینه فرصت از دست رفته آنها و ارزش ترکیبی آنها           . هزینه های اضافی درمیان سایر هزینه های طرح نشان داده نشده است          

در درآمد خالص خانوار کشاورز در شرایط بدون طرح بازتاب می یابد، که از کم کردن هزینه های بدون طرح از درآمدهای بدون                       
 . طرح به دست می آید

برای نمونه چنانچه خانواری در سایه شرکت در طرح، باید از تولید محصوالت ساالنه به تولید محصوالت دائمی برسد،                         
و این چشم پوششی هزینه فرصت از دست رفته         . بنابراین خانوار کشاورز باید از آن درآمد محصوالت ساالنه چشم پوششی کند            

ی طرح، برای زمین، نیروی کار خانواری، مدیریت و سرمایه خانوار هزینه ای در               در ارزیابی مال  . برای انجام این دگرگونی است    
 .این عوامل بر پایه هزینه فرصت ارزش گذاری ودر درآمد خالص خانوار بهره بردار بازتاب یافته است. نظر گرفته نمی شود

. ح کار می کند به خوبی کاربرد دارد       این روش هنگامی که خانوار کشاورز به طور تمام وقت در مزرعه، در شرایط بدون طر                  
اگر . گاه دیده می شود که خانوار بهره بردار بخشی از درآمد خانوار را با کار نیمه وقت در بیرون از بهره برداری تامین می نماید                         

                                                   
1 - Grace period  
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به جریان  آن درآمد جزء هزینه های طرح خواهد بود و باید            . شرکت در طرح خانوار کشاورز را از چنین درآمدی محروم نماید            
بدین روال، نیروی کار اضافی که خانوار کشاورز بنا به ضرورت طرح باید تامین                 . هزینه های درشرایط بدون طرح افزوده شود      

برای نمونه، هزینه فرصت از دست رفته برای یک آموزگار از بابت شرکت       . نماید در درآمد خالص بدون طرح بازتاب خواهد یافت        
ودر ارزیابی مالی، درآمد   . آمدی است که از آن چشم پوشی کرده است تا تمام وقت در طرح کار کند               تمام وقت در طرح، همان در     

اگر چنانچه  . خالص بدون این طرح خانوار کشاورز، دستمزد ساالنه ای است که او از بابت آموزگاری دریافت خواهد کرد                        
آمد خالص خانوار کشاورز در شرایط طرح باید آن اندازه          تصمیم گیری برای شرکت در طرح بر پایه چشم اندازهای پولی باشد، در            

باشد که نه تنها سرمایه گذاری او درطرح ، که همچنین دستمزدی را که از بابت کار تمام وقت در طرح از آن چشم پوشی کرده                           
 .است را جبران نماید

اما گاه درآمد خالص    . ح را ثابت انگاشت   در شرایط کشاورزی پایدار می توان درآمد خالص خانوار کشاورز در شرایط بدون طر             
خانوار کشاورز در شرایط بدون طرح آهنگی کاهش یابنده خواهد یافت به ویژه در جاهایی که حاصلخیزی خاک از بابت زهدار                        

همچنین شاید بدون اجرای طرح نیز، چشم اندازی برای افزایش تولید، از بابت                . بودن اراضی روندی  رو به افت داشته باشد          
در چنین سیمایی، که زمینه های ثابت نماندن        . برخی زمینه چینی های از پیش برای پیشرفت منطقه طرح، وجود داشته باشد              

درآمد خالص خانوار کشاورز در دوره عمر طرح پیش بینی می شود، یک جدول برای نمایش هزینه ها و درآمدها و درآمد خالص                       
 .ت تهیه شودخانوار کشاورز در شرایط بدون طرح بهتر اس

 
 1افزایش درآمد خالص خانوار کشاورز 2-3-11

افزایش درآمد خالص خانوار کشاورز از کاهش درآمد خالص خانوار کشاورز در شرایط بدون طرح از درآمد خالص خانوار در                           
ز را توجیه   وخود به خود هزینه های زمین ملکی، نیروی کار، مدیریت و سرمایه موجود خانوار کشاور             . شرایط طرح به دست می آید    

 .این درآمد خالص افزوده بیانگر بازگشت سرمایه سرمایه گذاری شده در طرح از سوی خانوار کشاورز است. می نماید

 
 نرخ بازدهی مالی پس از تجهیز مالی  2-3-12

 و درمحاسبه این نرخ، وام ها       . نرخ بازدهی مالی پس از تجهیز مالی، بیانگر نرخ بازگشت سرمایه خانوار کشاورز می باشد                    

 .هزینه های خدمات وام نیز در ارزیابی منظور می شود

نرخ . افزایش درآمد خالص خانوار کشاورز معموالً در سال های نخست عمر طرح منفی در سال های پس از آن مثبت می شود                       
 بازدهی مالی   تنزیلی که ارزش حال جریان درآمدهای مثبت و منفی خانوار کشاورز در سایه اجرای طرح را برابر می سازد نرخ                      

و از آن روز نرخ داخلی خوانده می شود که درداخل طرح و بر پایه روند تنزیلی جریان درآمد خالص افزوده                     . داخلی نامیده می شود  
 . خانوار کشاورز ایجاد می شود

د شده به   سنجه های مالی گوناگون که در واحدهای بهره برداری و خانوارهای بهره بردار کشاورز به کمک تکنیک های یا                   
 .دست می آید می باید ادغام گردیده و سنجه های مالی ارزیابی طرح را به دست دهد

                                                   
1- Incremental Farm Family Net Benefit 
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 تحلیل مالی طرح  2-4

و . همان گونه که در پیش گفته شد طبقه بندی بهره برداری ها و الگوی بهره برداری گام نخست در آغاز ارزیابی مالی طرح است                     
 .بودجه بندی الگو و خانوار بهره بردار ارائه گردیدپس از آن تکنیک ها و شیوه های بررسی مالی و 

پس از بودجه بندی الگوهای بهره برداری و گروه های بهره بردار گوناگون، برای تعمیم و گسترش نتیجه های به دست آمده                     
 .به کل طرح ، به شیوه هایی از جمع بندی و ادغام و مجموعه سازی نیاز است که به آن می پردازیم

 
 یجه ها  بر پایه فراوانی بهره برداری ها تعمیم نت 2-4-1

برای تعمیم سنجه های مالی به سطح کل طرح، می توان از فراوانی گروه های بهره برداری یا شمار افراد درهر گروه و طبقه                          
ند به شمار   دراین چارچوب سنجه های اصلی مالی به دست آمده در هر گروه را به نسبت تعداد بهره برداران همان                 . بهره گیری نمود 

 .کل بهره برداران زیر پوشش طرح می توان تعمیم داد و میانگین وزنی آن را برای کل طرح به دست آورد

 این روش در مناطقی که با تعداد بهره بردار کشاورز زیاد و با توزیع  نرمال اندازه بهره برداری روبه رو باشیم به سادگی                              

 ا که در بسیاری مناطق، منحنی توزیع بهره برداری به سختی به شکل نرمال نزدیک                 اما از آن ج   . می تواند به کار گرفته شود      

همچنین در برخی نقاط    . می شود یا اصالً توزیع نرمالی به چشم نمی خورد، این شیوه تعمیم ممکن است با خطا همراه باشد                     
ما در عین حال از بابت معنی دار بودن شیوه           ممکن است تعداد نمونه کمی از یک طبقه یا گروه بهره برداری وجود داشته باشد ا                

متفاوت تولید، ناگزیر از گنجاندن آن در طبقه بندی هستیم و بنابراین تعمیم نتایج آن بر پایه شمار واحدها، ارزیابی کل طرح را                         
 .خدشه دار خواهد ساخت

 
 تعمیم نتایج بر پایه سطح اراضی  2-4-2

 ا الگوی بهره برداری، معیار مناسبی برای تعمیم نتایج گروه ها به کل طرح                اندازه اراضی زیر پوشش هر گروه بهره برداری ی          

دراین شیوه سنجه های مالی هر گروه بهره برداری را بر پایه نسبت اراضی در آن گروه ویژه به کل اراضی                    . می تواند به شمار رود   
 .بهره برداری های زیر پوشش طرح، می توان گسترش داد

 ارقام سطح مالکیت، سطح بهره برداری و سطوح کشت، باید از روش های گوناگون بهره گیری کرد و         درعین حال برای تدقیق   
به کارگیری عکس های هوایی تازه از منطقه زیر پوشش طرح، به کارگیری عکس های           . سطوح اراضی را به چند شیوه کنترل کرد       

ی متری های مکرر و برداشت های منطقه ای از سطوح کشت و           ماهواره ای، تهیه نقشه های لندیوز، تهیه نقش های کاداستر، پالن         
مالکیت، و نیز تعمیم نمونه ها درهر گروه، همه و همه به برآورد دقیق سطح مربوط به بهره برداری های مختلف و سطح کل طرح                

 .کمک می نماید

   
 میانگین وزنی و تعمیم نهایی 2-4-3

 .  آنها به کل زیر پوشش طرح، پایانی ترین کار در ارزیابی خواهد بودمحاسبه میانگین وزنی سنجه های مالی و تعمیم نهایی
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 همچنین کنترل نهایی کار بر مبنای بازبینی طبقه بندی های انجام شده، شیوه آمارگیری به کار گرفته شده، بازبینی                           
ام شده ودر پایان، تعمیم و       نمونه های هر گروه، کنترل ارقام و میانگین های به دست آمده درهر گروه، کنترل محاسبات انج                  

گسترش اطالعات و یافته های هر گروه به کل منطقه، همه و همه درتعمیم نهایی و مرحله پایانی ارزیابی مالی طرح امکان پذیر                      
 . است و دراصالح کار و ارائه دقیق نتایج بسیار موثر می باشد

 
 نمونه تحلیل مالی بهره برداری کشاورزی  -3

.  دیدگاه بهره برداران شرکت کننده درطرح، انگیزه آنان در مشارکت در طرح را روشن خواهد ساخت                     تحلیل مالی طرحها از    
بررسی گردش نقدی در بهره برداری ها و سنجش افزایش درآمد آنان نمایانگر میزان بهبود زندگی کشاورزان شرکت کننده در                      

 دیگر تحلیل بودجه بهره بردار آب یا خانوار کشاورز شرکت و از سوی  . طرح خواهد بود که از اهداف نهایی طرح های توسعه است         
کننده درطرح، کاهش برخی هزینه ها یا افزایش برخی درآمدها و بر روی هم تغییرات دریافتها و پرداختها را نشان خواهد داد و                        

 .اهد ساختاین بیالن سرنوشت شیوه  مشارکت آنان در بازپرداخت همه یا بخشی از هزینه های طرح را روشن خو
 .. ارائه می شود1درابن بخش نمونه ای از روند انجام کار دریک طرح با قیمتهای ثابت و حذف آثار تورم

 
 سیمای طرح  3-1

 است  MCM 170طرح نمونه برگزیده شده یک طرح احداث سد مخزنی خاکی سنگریزه ای با هسته رسی با حجم آب تنظیمی                    
همچنین برای سوار کردن آب دراراضی طرح از     . تقال به محل شبکه خواهد رسید     که آب آن به کمک یک رشته کانال و تونل ان          

 .یک بند انحرافی بهره گیری می شود
 هکتار و دراراضی    3205هدف از ساخت تأسیسات آبی، توسعه کشاورزی در اراضی پایاب دشت شماره یک به سطح ناخالص                  

 . هکتار است14235دشت شماره دو به گستره ناخالص 
 درصد در برگیرنده غالت،     107این الگو با تراکم      .  آمده است  1-3کشت پیشنهادی برای شرایط توسعه در جدول          الگوی  

 .حبوبات، محصوالت علوفه ای ، چغندر قند، دانه های روغنی، توتون و سیب زمینی می باشد
 

 طبقه بندی بهره برداری های شرکت کننده در طرح 3-2

بنابراین تهیه بیالن برای     . ا بزرگ و کوچک شدن واحدها تغییرات زیادی خواهد داشت            بررسی بیالن مالی بهره برداری ها ب     
طبقات گوناگون بهره برداری جداگانه انجام می شود چرا که بسته به بزرگی و کوچکی اندازه بهره برداری، میزان به  کارگیری                        

 در ترکیب کشت، سهم       2م محصوالت نقدی   نیروی کار خانواری، ماشین آالت کشاورزی، نهاده های نوین کشاورزی، سه             
و در نتیجه هزینه های پرداختی نیز       .  ، و بر روی هم فرایند تولید متفاوت خواهد شد            4 یا کشتهای سرمایه بر    3کشت های کاربر 

 .متفاوت خواهد شد

                                                   
 .ازبینی قرار گیرد در شرایط واقعی الزم است اثر افزایش قیمت هر جریان زمانی هزینه و در آمد وارد و نتیجه گیری ها مورد ب- 1

2 - Cash Crops 
3 - Labour Intensive 
4 - Capital Intensive 
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 ویژه ای دارد که در      طبقه بندی بهره برداری ها بر پایه مبانی گفته شده در بخش سوم، نیاز به داده های اقتصادی اجتماعی                  
این طبقه بندی بر پایه میانگین مالکیت اراضی و نیز توزیع و پراکنش آن               . بررسی های اقتصاد کشاورزی تهیه و تدارک می شود       

 .در هر منطقه، متفاوت خواهد بود و گاه در دو دشت مجاور نیز شکل دیگری خواهد یافت

 
 

   الگوی کشت پیشنهادی برای شرایط طرح1-3 جدول 

 
 کشت  (%)الگو

 گندم  24

 جو  10

 چغندر قند 10

 ذرت دانه ای 8

 یونجه  12

 حبوبات 6

 )سیب زمینی(سبزیجات  11

 سویا 9

 شبدر 5

 توتون  5

 جمع  100

 )کشت دوباره( ذرت علوفه ای  7

 جمع با تراکم 107

 
 

 هکتار، در چهار گروه با ویژگی های        4/4ین مالکیت   در طرح نمونه، طبقه بندی بهره برداری های دشت شماره یک با میانگ           
 هکتار است و    8/8همچنین در دشت شماره دو نیز که میانگین مالکیت زمین زراعی            .  پیش بینی شده است   2-3مندرج در جدول    

ی آنها در    گروه بهره برداری درنظر گرفته شده است که ویژگی ها         3در وضع موجود بیشتر دیمزار و آیش و مرتع می باشد نیز               
 . آمده است3-3جدول 

 
 درآمد و هزینه های پرداختی کشاورزی  3-3

روش کار دراین بخش به گونه ای است که در پایان جدول درآمدهای دریافتی و هزینه های پرداختی کشاورزی بهره برداری را به               
به دست  ....) از باغداری تا    ( ولید  براین پایه هر آن چه که دریک دوره مالی معین و در رشته های گوناگون ت                  . دست می دهد 
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 می آید دریافتی به شمار می رود و نیز هر آن چه که برای دستیابی به این درآمد پرداخت شده است هزینه پرداختی                                   

 دراین روند نیروی کار خانواری از بابت آن که دستمزدی برای آن پرداخت نمی شود در ردیف                         . بهره برداری خواهد بود   

 .رداختی جای نمی گیردهزینه های  پ

بدون ( ، سنجه های ارزیابی مالی مانند ارزش ناخالص و هزینه های پرداختی               76در طرح نمونه بر پایه قیمتهای سال           
، درگروه های مختلف بهره برداری در شرایط بدون طرح و نیز برای شرایط طرح با درنظر                   )هزینه های مربوط به آب و زمین       

 برای توسعه مکانیزاسیون، پتانسیل نیروی کار خانواری و نیاز به کل نیروی کار مزدی برآورده شده                   گرفتن پیش بینی های الزم  
از آنجا که اختالف درامد بهره برداری ها در شرایط با طرح و بدون طرح، مبنای انگیزه مشارکت کشاورزان در ساخت شبکه                   . است

  و  4-3 و با طرح برای دشت شماره یک در جدول های                آبیاری است، سنجه های مالی کشاورزی در شرایط بدون طرح            

یادآوری می شود که دراین مرحله هزینه های        .  آورده شده است    7-3 و   6-3 ، و برای دشت شماره دو در جدول های              3-5
رد پرداختی تنها مربوط به هزینه های جاری کشاورزی است و هنوز هزینه های ساخت شبکه و سازه های آبی مربوطه در آن وا                      

 .نشده است

 هکتاری تا   2مقایسه شرایط با طرح و بدون طرح در دشت شماره یک نشان دهنده آن است که بهره برداری های کوچکتر از                     
 درصد، و بهره برداری های    260 هکتاری تا    10-5 درصد، بهره برداری های    180 هکتاری تا    5-2 درصد، بهره برداری های    190

 .رصد افزایش درآمد خواهند داشت د390 هکتاری تا 10بزرگتر از 

 درصد، و   970 هکتاری تا    20-10 درصد، بهره برداری های    660 هکتاری تا    10 نیز بهره برداریهای کمتر از      2در دشت شماره    
 . درصد افزایش درآمد نسبت به شرایط بدون طرح خواهند داشت710 هکتاری تا 20بهره برداری های بزرگتر از 

بدین شیوه که   .  ساله درنظر گرفته می شود    4ای رسیدن به مرز پیش بینی های شرایط طرح، یک دوره           یادآوری می شود که بر   
 75 درصد بازدهی پیش بینی شده، در سال هفتم به            50کشاورز یک سال پس از پایان ساخت شبکه، یعنی در سال ششم به                 

 . طرح دست خواهد یافت درصد بازدهی پیش بینی شده  و در سال هشتم به کل بازدهی پیش بینی شده

 
 هزینه های ساخت سازه های آبی  3-4

 هزینه های پرداختی بهره برداری دراین مرحله در برگیرنده هزینه ساخت بند انحرافی وهزینه ساخت                  76بر پایه مفاد تبصره      
 آمده  8-3آن در جدول     میلیارد ریال برآورد می شود که ریز         144این هزینه در طرح نمونه نزدیک به         . شبکه آبیاری خواهد بود   

 . میلیون ریال برآورد می شود24/8هزینه های ساخت سازه های آبی به ازای هر هکتار شبکه . است

 
 هزینه های نگهداری بهره برداری  3-5

بهره برداری ها در کنار پرداخت هزینه های ساخت، هزینه نگهداری بهره برداری از سازه های آبی را نیز  باید بپردازند که این                         
 میلیون ریال   1830هزینه نگهداری بهره برداری بند انحرافی و شبکه ها ساالنه         . پرداخت در بیالن مالی آنها بازتاب خواهد یافت        

 .برآورد شده است
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 در شرایط بدون  طرح ) هکتار( ویژگیهای کشت در گروههای بهره برداری دشت شماره یک -2-3جدول 

 
 سطح 

 بهره برداری

سطح 
 کشت

 توتون چغندرقند جالیز باغات گندم دیم تحبوبا آیش
 آفتاب گردان

  آجیلی
کدو آجیلی گندم و جو آبی علوفه  گروههای بهره برداری

  هکتار2کمتر از  21/0 2/0 16/0 06/0 51/0 - 04/0 - - - - 18/1 09/1

  هکتار5 تا 2 23/1 28/0 13/0 48/0 52/0 1/0 04/0 - 06/0 - 06/0 84/2 86/2

  هکتار10 تا 5 38/2 58/0 18/0 59/0 76/0 - 04/0 3/0 76/1 15/0 1 74/6 74/7

35/13 97/10   هکتار و بیشتر10 57/3 27/0 89/0 41/0 18/0 - - 15/0 5/5 - 43/2

 متوسط 23/1 29/0 22/0 34/0 49/0 03/0 04/0 06/0 7/0 02/0 44/0 42/3 81/3

 
 

 در شرایط بدون طرح ) هکتار( دشت شماره دو  ویژگیهای کشت در گروههای بهره برداری-3-3جدول 

 
گروههای بهره برداری  غالت دیم  غالت آبی  علوفه حبوبات  آیش  سطح کشت ساالنه  سطح بهره برداری

  هکتار10کمتر از  75/4 - - - 6/0 75/4 35/5

  هکتار20 تا 10 27/5 83/0 12/0 22/0 65/7 44/6 09/14

  هکتار و بیشتر20 14 3 2/1 06/0 84/8 26/18 1/27

 متوسط  36/5 4/0 1/0 07/0 12/3 93/5 05/9
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 )هزار ریال( درآمد دریافتی و هزینه های پرداختی کشاورزی درگروههای بهره برداری در دشت شماره یک شرایط بدون طرح -4-3جدول 

 
 زراعت  دامداری  کل کشاورزی

هزینه های پرداختی درآمددریافتی ارزش ناخالص  هزینه های پرداختی درآمد دریافتی ارزش ناخالص   ارزش ناخالص هزینه های پرداختی درآمد دریافتی

 

  هکتاری 2کمتر از  8/3698 4/537 5/3161 4/3430 4/2047 0/1383 3/7129 8/2584 5/4544

4/7181 3/2920 7/10101    هکتاری 2-5 0/7257 1/1218 9/6038 7/2844 2/1702 5/1142

6/11423 2/4923 8/16346   هکتاری5-10 5/12578 9/2566 6/10011 3/3768 3/2356 0/1412

12140 6/6294 6/18434   هکتاری و بیشتر10 8/14399 5/3909 3/10490 8/4034 1/2385 7/1649

 
 

 )هزار ریال(طرح  درآمد دریافتی و هزینه های پرداختی کشاورزی درگروههای بهره برداری در دشت شماره یک شرایط -5-3جدول 

 
 زراعت  دامداری  کل کشاورزی

هزینه های پرداختی درآمددریافتی  ارزش ناخالص هزینه های پرداختی درآمد دریافتی ارزش ناخالص هزینه های پرداختی درآمد دریافتی ارزش ناخالص

 

 اری  هکت2کمتر از  0/4307 5/851 5/3455 6/11473 5/6243 1/5230 6/15780 0/7095 6/8685

   هکتاری 2-5 0/11301 2/2234 8/9066 2/9543 3/5201 9/4341 2/20844 5/7435 7/13408

  هکتاری5-10 8/30583 7/6145 1/24438 6/13298 1/7495 5/5803 4/43882 8/13640 6/30241

  هکتاری و بیشتر10 2/52751 7/10942 5/41808 6/13345 5/7421 1/5924 8/66096 2/18364 6/47732
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 )هزار ریال(  درآمد دریافتی و هزینه های پرداختی کشاورزی درگروههای بهره برداری در دشت شماره دو شرایط بدون طرح -6-3جدول 

 
 زراعت  دامداری  کل کشاورزی

هزینه های پرداختی درآمد دریافتی ارزش ناخالص هزینه های پرداختی درآمددریافتی ارزش ناخالص  ارزش ناخالص ه های پرداختیهزین درآمد دریافتی

 

  هکتار10کمتر از  5/2710 8/1082 7/1627 5/2094 7/999 8/1094 4805 5/2082 5/2722

  هکتاری 10-20 4/4349 4/1770 2579 6/3341 8/1709 8/1631 7691 2/3480 8/4210

9/10880 2/7336 1/18217  و بیشتر  هکتاری 20 3/13238 6/4664 7/8573 8/4978 6/2671 2/2307

 
 

 )هزار ریال(  درآمد دریافتی و هزینه های پرداختی کشاورزی درگروههای بهره برداری در دشت شماره دو شرایط طرح -7-3جدول 

 
 زراعت دامداری کل کشاورزی

درآمددریافتی ارزش ناخالص هزینه های پرداختی درآمددریافتی هزینه های پرداختی  ارزش ناخالص نه های پرداختیهزی درآمد دریافتی ارزش ناخالص
 

9/17999 3/8195 2/26195 1/3978   هکتاری 10کمتر از  6/18133 5/4111 8/14021 9/8061 8/4083

1/41107 1/15981 2/57088 0/4720   هکتار 10-20 6/47756 5/11369 1/36387 6/9331 6/4611

3/77407 8/29153 1/106561 3/7076   هکتاری و بیشتر 20 7/91852 7/21521 0/70331 4/14708 1/7632

 
 
 
 
 



 18 
 

 بهره وام  3-6

برای سال های ساخت و    % 13هزینه پرداختی بهره برداری ها همچنین در برگیرنده بهره یا سود وام بانکی دریافت شده با نرخ                   
 .ام وارد می شوددوره تنفس تا پایان پرداخت آخرین قسط می باشد که همراه با هزینه ساخت، در ستون پرداخت اصل و فرع و

 
 شرایط بانک برای بازپرداخت وام  3-7

، مراتب به بانک کشاورزی مربوطه برای انعقاد قرارداد مشارکت مردمی با               76پس از تصویب طرح درکمیته مشترک تبصره          
 درصد  30 کشاورزان می توانند با ضمانت زنجیره ای نیز برای مشارکت پذیرفته شوند و موافقت               . بهره برداران ابالغ می گردد  

 .بهره برداران و وجود فضای مثبت برای آغاز کار شرط الزم است

 سال می گیرند و پس از آن که ساخت به پایان رسید و شبکه به بهره برداری رسید، از زمان نخستین                      4 تا   2زمان ساخت را    
 .برداشت محصول، باز پرداخت آغاز می گردد

 
 

 )ریال 106( برداری سازه های آبی  هزینه های ساخت و نگهداری بهره-8-3جدول 

 
  )2(شبکه )                  1(مشترک                  شبکه 

 بند انحرافی  -                           -                          4150

 )1(شبکه دشت  -                         25640                          -

 )2(شبکه دشت 113880                       -                               -

 نگهداری بهره برداری ساالنه 4/1480                     3/333                       6/16
 

 

. ازدپس  از محاسبه هزینه در واحد سطح طرح، هر بهره بردار به نسبت اراضی اش، هزینه تجهیز و احداث شبکه را باید بپرد                           
بعد این بدهی بسته به درآمدهای      .  درصد بهره برای طول دوره ساخت و دوره بازپرداخت نیز با آن جمع می شود                 13همچنین  

 .  ساله باید کامالً پرداخت شود7 تا 4طرح 

ه ساخت مدت   دور.  دوره ساخت یا تنفس، بازپرداخت، و سوددهی کامل تقسیم می شود          3به این ترتیب زمان اغاز تا انجام کار به          
زمانی است که بانک کل مبلغ هزینه ساخت سازه ها را در مدت و با فرض اقساط مساوی می پردازد و کار احداث به پایان                              

 .می رسد تا بهره برداری از شبکه آغاز شود

صول به دست   همچنین پس از پایان یافتن ساخت و آغاز بهره برداری ازآن ، از محصول نخستین سال بهره برداری یعنی از مح                    
 .آمده در سال پنجم، بازپرداخت وام آغاز می شود
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 سقف مهلت ( سال   7 سال و زمان بازپرداخت      4در این نشریه برای نزدیک تر بودن به شرایط واقعی موجود، زمان ساخت                

آن خواهیم    به   9-3در مرحله بعدی پاره ای تعدیل ها به آن افزوده خواهد شد که دربخش                  . ، در نظر گرفته می شود     )بانک
 . پرداخت

  
 )گزینه یک( تحلیل انگیزه بهره برداران با شرایط بانک  3-8

شیوه بررسی گردش نقدی بهره برداری ها درچارچوب قوانین بانک با فرض پرداخت کلیه هزینه های ساخت سازه های آبی و نیز                    
برای هر بهره بردار درهر سال از عمر        . ت نشان داده شده اس    9-3، درجدول   % 13پرداخت همه بهره محاسبه شده بر پایه نرخ          

 ساله طرح، درآمدهای دریافتی و نیز هزینه های پرداختی محاسبه شده و از کاهش این دو در هر سال ، گردش نقدی                              30
 .بهره برداری برای همان سال بدست آمده است

یزان سرمایه گذاری برای ساخت شبکه      م( گردش نقدی بهره برداری های گوناگون بسته به اندازه بهره برداری از یک سو               
و نیز بسته به درآمدهای با طرح و بدون طرح همان بهره برداری از سوی دیگر، در سال های گوناگون                    ) آبیاری و تجهیز اراضی   

بدین روال گردش نقدی در سالهای دوره ساخت بهره بردار صفر، در سالهای نخست دوره بازپرداخت و گاه درهمه                     . نوسان دارد 
 .وره بازپرداخت منفی، ودر سال های بهره برداری مثبت خواهد شدد

 بیالن 3-2 تا 1-2و جدول های   ) 1( بیالن مالی بهره برداری ها در دشت شماره یک در پیوست شماره            4-1 تا   1-1جدولهای  
ها بر می آید بیالن مالی      همانگونه که از جدول    .  را نشان می دهد   2مالی بهره برداری ها در دشت شماره دو در پیوست شماره             

چرا که میزان سرمایه گذاری به علت کوچک تر         . درواحدهای کوچک زودتر به سوی مثبت میل می کند تا در واحدهای بزرگتر             
 هکتاری  2در دشت شماره یک بهره برداری های کمتر از        . بودن سطح زمین، دراین بهره برداری ها کمتر از واحدهای بزرگتر است          

 هکتاری درسال هشتم طرح به درآمد دریافتی یا گردش            10 بهره برداری های کمتر از     2طرح و در دشت شماره       از سال هفتم    
 .نقدی مثبت می رسند

 درصد متغیر بوده    5/34 تا   7/14 درصد، و از      13 برای بهره برداری های بررسی شده همواره باالتر از           1نرخ بازدهی داخلی  
 از کاهش درآمدهای با طرح از درآمدهای  بدون طرح هر بهره برداری به دست آمده                  در پیش گفتیم که درآمدهای طرح     . است
از آنجا که بهره برداری ها در شرایط بدون طرح، منابع آب و خاک، و نیز ترکیب کشت های گوناگونی داشته اند و مدیریت                       . است

 است و نیز از سوی دیگر در سایه اجرای طرح             بهره برداری درهریک بسته به امکانات و محدودیت های آن واحد متفاوت بوده            
همه واحدها سیمای کمابیش یکسانی خواهند یافت پس چندان دور از انتظار نیست که میزان بازدهی واحدها گاه بسیار متفاوت                     

مقرون آنچه مهم است این است که شرکت در طرح برای همه گروه های بهره برداری بااندازه های متفاوت زمین زراعتی                     . باشد
 .به صرفه خواهد بود

                                                   
1 - Internal Rate of Return     یا نرخی است که نسبت فایده به هزینه .   نرخی است که در آن نرخ ، ارزش حال هزینه ها با ارزش حال درآمدها برابر می شود

 .که تساوی زیر را برقرار سازد) R(و یا نرخی است . را مساوی یک قرار می دهد

)                                                                                                   B:                        درآمد ) ( )∑∑
=

=

=

=

+=+
ni

i

n
i

n
ni

i
i RCRB

11
11 

 C:                       هزینه 
 R:     نرخ بهره                
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   چارچوب محاسبات گردش نقدی بهره برداری-9-3جدول 
 

 گردش نقدی
)2 (–) 5)=(6(

روی هم هزینه 
 پرداختی

)3) + (4) = (5( 

هزینه نگهداری 
 بهره برداری

)4( 

پرداخت اصل 
 و فرع وام

)3( 

 درآمد کشاورزی طرح 
)2( 

 سال
)1( 

١f . . . . ١  
٢f  . . . ختدوره سا ٢ 

   . . .  
   . . .  
   . . .  

١fn . . . . ١n  
 ١ O&M +٢ C O&M . ١+ ١n  
 O&M +٢ C O&M ٢ C )١ R - ٢ R (١+ ٢  %٥٠n دوره بازپرداخت
 O&M +٢ C O&M ٢ C )١ R - ٢ R (١+ ٣ %٧٥n  
 O&M +٢ C O&M ٢ C )١ R - ٢ R( ١+ ٤n  
     .  
     .  
     .  

٢fn O&M +٢ C O&M ٢ C )١ R - ٢ R( ٢n  
 O&M O&M . )١ R - ٢ R( ٢+١ n  
     .  
     .  
     .  
fn O&M O&M . )١ R - ٢ R( N سودهی دوره 

 
 :توضیحات

)1 =(1R   درآمد در شرایط بدون طرح   
)2 =(2R درآمد در شرایط اجرای طرح   
)3=(1Cسطح اراضی بهره برداری ×  ریال   هزینه ساخت سازه های آبی برای هر هکتار میلیون 
)4 =(2C                 قسط پرداخت یا اصل و فرم وام دریافتی برپایه نرخ بهره بانکی )i (       که بنا به دوره ساخت)1n (   که همان دوره

تنفس نیز هست در   
1
1

n
c                  2(داخت وام     وام مساوی از سوی بانک پرداخت می شود و با توجه به دوره پیش بینی شده برای بازپرn (

 .با فرمول زیر محاسبه می شود
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
)5 = (O&Mهزینه نگهداری بهره برداری سازه های آبی است . 
)6 =(fn....... 1f =  گردش نقدی ناشی از اختالف درآمدها) 5ستون (و روی هم هزینه های پرداختی ) 2ستون( 

نشان می دهد که درصورت لزوم هر گونه تغییر در شرایط بانک وام دهنده را                یادآوری می شود که این رابطه شرایط کلی را          
 .می توان در آن اعمال نمود

( ) ( )
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 سال نخست دوره بازپرداخت در بهره برداری های کوچکتر، و منفی بودن            3 تا   2تنگنای اصلی، منفی بودن گردش نقدی در         
این رقم منفی چنانچه درصدی پذیرفتنی از درآمد بدون         . گ است آن درهمه دوره بازپرداخت برای بهره برداری های متوسط و بزر        

 طرح واحد بهره برداری باشد نگرانی چندانی پدید نخواهد آمد و می توان انتظار داشت که خانوار کشاورز با پرداخت                               

ابد و با رغبت درآن      درصد از درآمد کنونی خود و پذیرش این سختی، به امید آینده ای پردرآمد تر طرح را سودمند بی                     30 تا   20
اما اگر میزان پرداخت از کل رقم بدون طرح کشاورز نیز باالتر باشد، چنانچه بقیه واحدهای بهره برداری نمونه ما به                   . شرکت کند 

 هکتاری در دشت شماره یک، رقم پرداخت ساالنه شان بیش از درآمد بدون طرح و گاه بسیار                   2جز بهره برداری های کوچکتر از     
 . آن است، دراین حالت نمی توان انتظار داشت کشاورز تمایل چندانی به شرکت در طرح نشان دهدبیشتر از

 
 تعدیل شرایط در شرایط گردش نقدی منفی  3-9

از آنجا که مشارکت کشاورزان و بهره برداران، هماهنگونه که در بخش های گوناگون این نشریه یادآوری شده است، از                            
برای انگیزه آفرینی درمیان کشاورزان برای        .  در راستای منافع ملی، اقتصادی تلقی می شود          دیدگاه های گوناگون سودمند و    

 درصد از درآمد بدون طرح بهره برداری باشد به تعدیل هایی            30 تا   20شرکت در طرح هایی که گردش نقدی منفی آنها بیش از            
 . نیازمند خواهیم بود

ذشته از برآورده شدن هدف مشارکت کشاورزان، همچنان آنان شبکه های            این نرمش و تعدیل بدانجا خواهد انجامید که گ         
 .احداث شده را از آن خویش بدانند و درنگهداری بهره برداری بهینه  از آن همه تالش خودرا به کار برند

 :تتعدیل شرایط درچند راستا می تواند انجام شود که دراین نشریه چهار گزینه زیر برای تحلیل برگزیده شده اس

  سال 10الف ـ افزایش دوره بازپرداخت وام تا 

  سال 15ب ـ افزایش دوره بازپرداخت وام تا 

 .از بهره پیش بینی شده برای وام است% 30از فرع اقساط که به معنی بخشودگی % 30ج ـ بخشودگی 

 .تاز اصل وام یا  هزینه های ساخ% 30از فرع یا بهره پیش بینی شده و نیز % 30 بخشودگی -د 

 
 )گزینه دو( سال 10افزایش دوره بازپرداخت تا  3-9-1

 سال جدول های گردش نقدی و صورت       10برای کاهش گردش نقدی منفی در بهره برداری ها، با افزایش دوره بازپرداخت وام تا              
ه برداری ها دراین حالت نرخ بازدهی داخلی درهمه بهر       . وضعیت بهره برداری های دو دشت برای این حالت تهیه و تنظیم گردید            

افزایش می یابد اما با این همه، گردش نقدی در سال های نخست برای همه گروه ها منفی باقی می ماند و مقدار قسط پرداختی                       
بدین روال باز هم نمی توان انتظار داشت که         . از درآمد ساالنه بدون طرح بهره برداری خواهد بود       % 50در بهترین حالت بیش از      

  6-2 تا     4-2و   ) 1پیوست شماره      ( 8-1 تا     5-1در جدولهای     .  و رغبت به طرح بپیوندند          کشاورزان با رضایت    

 . سال محاسبه و ارائه شده است10وضعیت بهره برداری های طرح در شرایط افزایش دوره بازپرداخت تا ) 2پیوست شماره (
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 )گزینه سه( سال 15افزایش دوره بازپرداخت تا  3-9-2

. درهمه گروه های بهره برداری می انجامد  ) IRR( سال، به افزایش نرخ بازدهی       15وره بازپرداخت تا    تعدیل شرایط برپایه افزایش د    
دیده می شود نرخ   ) 2پیوست شماره    ( 9-2 تا   7-2و  ) 1پیوست شماره    ( 12-1 تا   6-1همانگونه که در جدول های محاسبه شده       

اما این تعدیل نیز همچنان گردش نقدی را در برخی            . رسد درصد می   50 هکتار به بیش از       2بازدهی درگروههای کوچکتر از      
 سال منفی نگاه می دارد و نیز میزان گردش نقدی همچنان باالتر از درآمد بدون                  2 سال در برخی دیگر تا        3بهره برداری ها تا   

 .طرح بهره برداری است

 
 )گزینه چهار(از بهره پیش بینی شده % 30بخشودگی  3-9-3

 هکتار در   2کمتر از   ( از بهره پیش بینی شده، نیز به جز درگروه های بهره برداری کوچک            % 30ودگی  تعدیل شرایط بر پایه بخش    
 .به افزایش نرخ بازدهی سرمایه منجر می شود)  هکتار در دشت شماره دو10دشت شماره یک و کمتر از 

تی و گردش نقدی      قسط پرداخ ) 2پیوست شماره (12-2 تا    10-2و) 1پیوست شماره  (16-1 تا    13-1در جدولهای    
 . بهره برداری ها درگروه های مختلف محاسبه شده است

 سال منفی   7 سال و در یکی از بهره برداری ها  تا           2 سال، در برخی     3در این گزینه گردش نقدی دراکثر بهره برداری ها تا          
 .ستبدین معنی که میزان پرداختی کشاورزان از رقم درآمد بدون طرح آنها بیشتر ا. خواهد بود

 
 از هزینه های ساخت % 30از بهره پیش بینی شده و % 30بخشودگی  3-9-4

از اصل و فرع وام پرداختی، نرخ بازدهی         % 30بخشودگی بخشی از بهره و نیز هزینه های ساخت، یا به بیان دیگر بخشودگی                 
و نرخ بازدهی داخلی درگروه های      سرمایه درمیان همه بهره برداری ها را به باالترین رقم درمیان گزینه های یادشده می رساند                 

 . درصد است50 و حداکثر بیش از 24مختلف حداقل 

 .گردش نقدی منفی دربرخی گروه ها تنها درسال اول ودر برخی دیگر تا سال سوم دوره بازپرداخت منفی خواهد بود

 
 مقایسه گزینه ها  3-10

ک تر، و ازدیدگاه مطلوبیت برای کشاورزان و بهره برداران        در میان گزینه های پنجگانه، گزینه های سه و پنج کمابیش به هم نزدی            
 .شرکت کننده در طرح مناسب تر به نظر می رسند

  سال از کشاورزان دریافت     15روشن است که گزینه سه از بابت آن که همه هزینه ها و سود آن را تنها درمدت درازتر از                         

، وچه از جنبه حسن مالکیت کشاورزان بر همه سازه های ساخته             می دارد چه از جنبه حساب های ملی و نیز حساب های بانک            
 درصد درآمد بدون طرح در برخی گروه ها به         50با این همه مشکل سنگینی پرداخت تا بیش از           . شده مناسب تر به نظر می رسد     

 .چشم می خورد که البته گزینه پنج نیز با همین مشکل روبروست

  مقایسه گردش نقدی    11-3نه های مختلف را میسر می سازد و نیز در جدول               مقایسه نرخ بازدهی درگزی      10-3جدول  

 .بهره برداری ها درمقایسه با درآمد بدون طرح هر یک به صورت مثبت و منفی نشان داده شده است
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سال پنجم  ( نشان می دهد که گزینه سوم در نخستین سال بازپرداخت قسط             11-3مقایسه گزینه سه و گزینه پنج در جدول         
 هر چند بسیار کوچک اما نسبت کمتری از درآمد کشاورز را به خود اختصاص می دهد تا گزینه پنجم ، و از این بابت) طرح

و بر روی هم تعدیل بر پایه درازتر کردن زمان بازپرداخت بنا برانچه که در پیش نیز اشاره شد                    . می تواند مطلوبتر تلقی گردد    
 .قابل توصیه تر است

 برای آن کشاورز را از بدهی های سنگین در نخستین سالهای بهره برداری طرح برهانیم پیشنهاد می گردد که                  اما به هر روال   
 سال برای برخی بهره برداری ها و گروه ها 30 و حتی    25،  20جدول های گردش نقدی به شیوه این نشریه، برای دوره بازپرداخت           

ری به فراخور وضعیت خود بتواند همه اقساط را پرداخت نماید بدون آنکه                تهیه و تنظیم شود، تا جایی که هر گروه بهره بردا           
 . ، فراتر رود)بسته به وضعیت آنها(  درصد درآمد بدون طرح بهره برداری 50 و گاه 30 تا 20گردش نقدی منفی از 

 
 

  نرخ بازدهی داخلی گروه های بهره برداری درگزینه های بررسی شده10-3جدول 

 
 شت شماره یکد دشت شماره دو

<20 20-10 10< <  10 10-5 5-2 2 < 
 دشت گروه های بهره برداری

 Iگزینه  5/34 7/14 5/17 1/20 3/23 5/19 7/17

 IIگزینه  40 2/15 6/18 0/22 0/25 3/21 9/18

 IIIگزینه  <50 1/16 7/21 4/26 0/31 3/25 4/21

 IVگزینه  5/44 0/19 4/22 5/25 0/29 1/25 7/22

 V گزینه <50 4/24 0/29 4/33 5/36 5/32 4/29
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 )درصد( نسبت قسط پر داختی به درآمد بدون طرح واحدهای بهره برداری 11-3جدول 

 
 دشت شماره یک دشت شماره دو

<20 20-10 <10 <10 10-5 5-2 2 < 

5    6    7      11-  8 5    6    7      11-  8 5    6    7      11-  8 5    6    7      11-  8 5    6    7      11-  8 5    6    7      11-  8 5    6    7      11-  8 

دشت گروه های 

بهره برداری سال های 
 بازپرداخت

661- 355- 203- 50-   Iگزینه  +27+   4   -18   -64 -19  -41  -62 -105 -15 -56  -97  -180 +1 -72  -145  -292  +39 -101 -241 -522 -13 -232  -451  -889

 IIگزینه  +9  + 16    -7   -52 -3/0 -22   -43  -87 +16 -24  -65  -148 +52 -20  -93  -240 +131  -8  -148  -429 -1    -74  -293  -731 +67  -85 -238 -544

  III  گزینه +47   +24 +  1   ـ44 +13  - 8  -  30 - 74 +39   -1  -43  -125 +89+ 16  -57  -203 +197+  57  -83+  363 +256+  37 - 619-181 +50  -2  -155  -460

558- 253- 100- 52+  IVگزینه  +37+   14ـ  8ـ  54 -2   - 24 - 46  - 89 +13 -28  -69  -152 +46ـ 26ـ  100ـ  246  +120 -20 -160 -441 +125  -94 - 289- 751

470- 165- 12- 140+ +85+   11ـ  61ـ  208 +189+  49  -91  -371 +243+  24- 193 - 633  Vگزینه  +45+  23+  18ـ  45 +11 - 10 - 32 - 75 +36   -4  -45  -128
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 -1پیوست 

جدول گردش نقدی بهره برداری ها درگزینه های گوناگون 
  در دشت شماره یک
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 )هزار ریال( 1 هکتاری در دشت شماره 2 گردش نقدی بهره برداری های کمتر از -1-1جدول 

 

 گردش نقدی
روی هم هزینه های 

 پرداختی

هزینه نگهداری و 
 بهره برداری

پرداخت اصل و 
 فرع وام

درآمد کشاورزی 
 ناشی از طرح

 سال

0 0 0 0 0 1  
0 0 0 0 0 2  
 دوره ساخت 3 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 4  
8/2869- 8/2896 4/114 4/2782 0 5  
2/826- 8/2896 4/114 4/2782 6/2070 6  

209+ 8/2896 4/114 4/2782 8/3105 7  
 دوره بازپرداخت 8 1/4141 4/2782 4/114 8/2896 +3/1244

3/1244+ 8/2896 4/114 4/2782 1/4141 9  
3/1244+ 8/2896 4/114 4/2782 1/4141 10  
3/1244+ 8/2896 4/114 4/2782 1/4141 11  
7/4026+ 4/114 4/114 0 4/4141 12  
 دوره سود دهی 13 4/4141 0 4/114 4/114 +7/4026

7/4026+ 4/114 4/114 0 4/4141 34-14  
 
 

 هکتار است محاسبه شده است و صددرصد         09/1هزینه ساخت سازه های آبی بر پایه سطح اراضی بهره برداری که دراین بهره برداری               
 .اصل و نیز سود انتظاری کامل برای آن در نظر گرفته شده است

NPV   هزار ریال+ 9/5154، % 15ارزش حال خالص درنرخ 

NPV  هزار ریال+ 3/2185، % 20 ارزش حال خالص درنرخ 

NPV  هزار ریال+ 7/258، %30 ارزش حال خالص درنرخ 

IRR5/34  ~  نرخ بازدهی داخلی% 
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 )هزار ریال ( 1 هکتاری دردشت شماره 5 تا 2 گردش نقدی بهره برداری های کمتر از -2-1جدول 

 

 گردش نقدی
روی هم هزینه های 

 پرداختی

هزینه نگهداری و 
 بهره برداری

پرداخت اصل و 
 فرع وام

درآمد کشاورزی 
 ناشی از طرح

 سال

0 0 0 0 0 1  
 دوره ساخت 2 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 3  
0 0 0 0 0 4  

8/7600- 8/7600 2/300 6/7300 0 5  
2/4487- 8/7600 2/300 6/7300 6/3113 6  
3/2930- 8/7600 2/300 6/7300 5/4670 7  
 دوره بازپرداخت 8 3/6227 6/7300 2/300 8/7600 -5/1373

5/1373- 8/7600 2/300 6/7300 3/6227 9  
5/1373- 8/7600 2/300 6/7300 3/6227 10  
5/1373- 8/7600 2/300 6/7300 3/6227 11  
1/5927 2/300 2/300 0 3/6227 12  
 دوره سود دهی 13 3/6227 0 2/300 2/300 1/5927

1/5927 /300 2/300 0 3/6227 34-14  
 
 

 هکتار است محاسبه شده است و صددرصد         86/2هزینه ساخت سازه های آبی بر پایه سطح اراضی بهره برداری که دراین بهره برداری               
 .اصل و نیز سود انتظاری کامل برای آن در نظر گرفته شده است

NPV هزار ریال-69/142، % 15لص درنرخ  ارزش حال خا   

NPV  هزار ریال+  2/763، % 14 ارزش حال خالص درنرخ 

IRR7/14  ~  نرخ بازدهی داخلی% 
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 )هزار ریال (1 هکتاری در دشت شماره 10 تا 5 گردش نقدی بهره برداری های -3-1جدول 

 

 گردش نقدی
روی هم هزینه های 

 پرداختی

هزینه نگهداری و 
 بهره برداری

پرداخت اصل و 
 فرع وام

درآمد کشاورزی 
 ناشی از طرح

 سال

0 0 0 0 0 1  
0 0 0 0 0 2  
 دوره ساخت 3 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 4  
8/20569- 8/20569 3/812 5/19757 0 5  
8/11160- 8/20569 3/812 5/19757 9409 6  
3/6456- 8/20569 3/812 5/19757 5/14113 7  
 دوره بازپرداخت 8 18818 5/19757 3/812 8/20569 -8/1751

8/1751- 8/20569 3/812 5/19757 18818 9  
8/1751- 8/20569 3/812 5/19757 18818 10  
8/1751- 8/20569 3/812 5/19757 18818 11  
7/18005+ 3/812 3/812 0 18818 12  
 دوره سود دهی 13 18818 0 3/812 3/812 +7/18005

7/18005 3/812 3/812 0 18818 34-14  
 
 

 هکتار است محاسبه شده است و صددرصد         74/7هزینه ساخت سازه های آبی بر پایه سطح اراضی بهره برداری که دراین بهره برداری               
 .اصل و نیز سود انتظاری کامل برای آن در نظر گرفته شده است

NPV  هزار ریال+  5/5405، % 15 ارزش حال خالص درنرخ 

NPV هزار ریال+ 53/838، % 17لص درنرخ  ارزش حال خا 

NPV  ـ  هزار ریال5/794، % 18 ارزش حال خالص درنرخ 

IRR5/17  ~  نرخ بازدهی داخلی% 
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 )هزار ریال (1 هکتاری و بیشتر در دشت شماره 10  گردش نقدی بهره برداری های -4-1جدول 

 

 گردش نقدی
روی هم هزینه های 

 پرداختی

هزینه نگهداری و 
 ریبهره بردا

پرداخت اصل و 
 فرع وام

درآمد کشاورزی 
 ناشی از طرح

 سال

0 0 0 0 0 1  
0 0 0 0 0 2  
 دوره ساخت 3 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 4  
9/35478- 9/35478 1/1401 8/34077 0 5  
  6 3/17796 8/34077 1/1401 9/35478 ـ17682/ 6
  7 5/26694 8/34077 1/1401 9/35478  ـ4/8784

 دوره بازپرداخت 8 6/35592 8/34077 1/1401 9/35478 +7/113

7/113+ 9/35478 1/1401 8/34077 6/35592 9  
7/113+ 9/35478 1/1401 8/34077 6/35592 10  
7/113+ 9/35478 1/1401 8/34077 6/35592 11  
5/34191+ 1/1401 1/1401 0 6/35592 12  
 د دهیدوره سو 13 6/35592 0 1/1401 1/1401 +5/34191

5/34191+ 1/1401 1/1401 0 6/35592 34-14  
 
 

 هکتار است محاسبه شده است و صددرصد        35/13هزینه ساخت سازه های آبی بر پایه سطح اراضی بهره برداری که دراین بهره برداری              
 .اصل و نیز سود انتظاری کامل برای آن در نظر گرفته شده است

NPV  هزار ریال+   2/18562، % 15 ارزش حال خالص درنرخ 

NPV  هزار ریال+  0/112، % 20 ارزش حال خالص درنرخ 

NPV  هزار ریال-1826، % 21 ارزش حال خالص درنرخ    

IRR1/20  ~  نرخ بازدهی داخلی% 
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 )هزار ریال(  هکتار در دشت شماره یک 2  گردش نقدی بهره برداری های کمتر از -5-1جدول 

 ) سال10دوره بازپرداخت (

 

 دش نقدیگر
روی هم هزینه های 

 پرداختی

هزینه نگهداری و 
 بهره برداری

پرداخت اصل و 
 فرع وام

درآمد کشاورزی 
 ناشی از طرح

 سال

0 0 0 0 0 1  
0 0 0 0 0 2  
 دوره ساخت 3 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 4  
1/2382- 1/2382 4/114 7/2267 0 5  
5/311- 1/2382 4/114 7/2267 6/2070 6  
7/723+ 1/2382 4/114 7/2267 8/3105 7  

 دوره بازپرداخت 8 1/4141 7/2267 4/114 1/2382 +1759

1759+ 1/2382 4/114 7/2267 1/4141 9  
1759+ 1/2382 4/114 7/2267 1/4141 10  
1759+ 1/2382 4/114 7/2267 1/4141 11  
1759+ 1/2382 4/114 7/2267 1/4141 12  
1759+ 1/2382 4/114 7/2267 1/4141 13  
1759+ 1/2382 4/114 7/2267 1/4141 14  

7/4026+ 4/114 4/114 0 1/4141 15  
 دوره سود دهی 16 1/4141 0 4/114 4/114 +7/4026

7/4026+ 4/114 4/114 0 1/4141 34-17  
 
 

ار است محاسبه شده است و صددرصد         هکت 09/1هزینه ساخت سازه های آبی بر پایه سطح اراضی بهره برداری که دراین بهره برداری               
 .اصل و نیز سود انتظاری کامل برای آن در نظر گرفته شده است

NPV  هزار ریال+    4/5266، % 15 ارزش حال خالص درنرخ 

NPV  هزار ریال+    2437، % 20 ارزش حال خالص درنرخ 

NPV  هزار ریال+   4/217، % 35 ارزش حال خالص درنرخ 

IRR40   ~  اخلی نرخ بازدهی د% 
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 )هزار ریال(  هکتار در دشت شماره یک 5 تا 2 گردش نقدی بهره برداری های-6-1جدول 

 ) سال10دوره بازپرداخت (

 

 گردش نقدی
روی هم هزینه های 

 پرداختی

هزینه نگهداری و 
 بهره برداری

پرداخت اصل و 
 فرع وام

درآمد کشاورزی 
 ناشی از طرح

 سال

0 0 0 0 0 1  
0 0 0 0 0 2  
 دوره ساخت 3 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 4  
5/62550- 5/6250 2/300 3/5950 0 5  
9/3136- 5/6250 2/300 3/5950 6/3113 6  

1580- 5/6250 2/300 3/5950 5/4670 7  
 دوره بازپرداخت 8 3/6227 3/5950 2/300 5/6250 -2/23

2/23- 5/6250 2/300 3/5950 3/6227 9  
2/23- 5/6250 2/300 3/5950 3/6227 10  
2/23- 5/6250 2/300 3/5950 3/6227 11  
2/23- 5/6250 2/300 3/5950 3/6227 12  
2/23- 5/6250 2/300 3/5950 3/6227 13  
2/23- 5/6250 2/300 3/5950 3/6227 14  
1/5927+ 2/300 2/300 0 3/6227 15  
 دوره سود دهی 16 3/6227 0 2/300 2/300 +1/5927

1/5927+ 2/300 2/300 0 3/6227 34-17  
 
 

  هکتار است محاسبه شده است و صددرصد اصل و نیز سود               86/2هزینه ساخت سازه های آبی بر پایه سطح اراضی بهره برداری که             
 .انتظاری کامل برای آن در نظر گرفته شده است

NPV  هزار ریال+   2/149،       % 15 ارزش حال خالص درنرخ 

NPV هزار ریال-9/190،    % 5/15 حال خالص درنرخ  ارزش     

IRR2/15   ~   نرخ بازدهی داخلی% 
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 )هزار ریال( هکتار در دشت شماره یک 10 تا 5 گردش نقدی بهره برداری های -7-1جدول 

 ) سال10دوره بازپرداخت (

 

 گردش نقدی
روی هم هزینه های 

 پرداختی

هزینه نگهداری و 
 بهره برداری

 و پرداخت اصل
 فرع وام

درآمد کشاورزی 
 ناشی از طرح

 سال

0 0 0 0 0 1  
0 0 0 0 0 2  
 دوره ساخت 3 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 4  
5/16915- 5/16915 3/812 2/16103 0 5  
5/7506- 5/16915 3/812 2/16103 9409 6  

2802- 5/16915 3/812 2/16103 5/14113 7  
 دوره بازپرداخت 8 18818 2/16103 3/812 5/16915 +5/1902

5/1902+ 5/16915 3/812 2/16103 18818 9  
5/1902+ 5/16915 3/812 2/16103 18818 10  
5/1902+ 5/16915 3/812 2/16103 18818 11  
5/1902+ 5/16915 3/812 2/16103 18818 12  
5/1902+ 5/16915 3/812 2/16103 18818 13  
5/1902+ 5/16915 3/812 2/16103 18818 14  
7/18005+ 3/812 3/812 0 18818 15  
 دوره سود دهی 16 18818 0 3/812 3/812 +7/18005

7/18005+ 3/812 3/812 0 18818 34-17  
 
 

  هکتار است محاسبه شده است و صددرصد اصل و نیز سود               74/7هزینه ساخت سازه های آبی بر پایه سطح اراضی بهره برداری که             
 .ی آن در نظر گرفته شده استانتظاری کامل برا

NPV  هزار ریال+   2/6195،       % 15 ارزش حال خالص درنرخ 

NPV  هزار ریال+     4/720،       % 18 ارزش حال خالص درنرخ 

NPV  ـ       هزار ریال432،        % 19 ارزش حال خالص درنرخ 

IRR6/18   ~   نرخ بازدهی داخلی% 
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 )هزار ریال(  هکتار در دشت شماره یک 10ره برداری های بیشتر از  گردش نقدی به-8-1جدول 

 ) سال10دوره بازپرداخت ( 

 

 گردش نقدی
روی هم هزینه های 

 پرداختی

هزینه نگهداری و 
 بهره برداری

پرداخت اصل و 
 فرع وام

درآمد کشاورزی 
 ناشی از طرح

 سال

0 0 0 0 0 1  
0 0 0 0 0 2  
 دوره ساخت 3 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 4  
9/29175- 9/29175 1/1401 8/27774 0 5  

113796- 9/29175 1/1401 8/27774 3/17796 6  
4/2481- 9/29175 1/1401 8/27774 5/26694 7  
 دوره بازپرداخت 8 6/35592 8/27774 1/1401 9/29175 +7/6416

7/6416+ 9/29175 1/1401 8/27774 6/35592 9  
7/6416+ 9/29175 1/1401 8/27774 6/35592 10  
7/6416+ 9/29175 1/1401 8/27774 6/35592 11  
7/6416+ 9/29175 1/1401 8/27774 6/35592 12  
7/6416+ 9/29175 1/1401 8/27774 6/35592 13  
7/6416+ 9/29175 1/1401 8/27774 6/35592 14  
5/34191+ 1/14101 1/14101 0 6/35592 15  
 دوره سود دهی 16 6/35592 0 1/14101 1/14101 +5/34191

5/34191+ 1/14101 1/14101 0 6/35592 34-17  
 
 

  هکتار است محاسبه شده است و صددرصد اصل و نیز سود               35/13هزینه ساخت سازه های آبی بر پایه سطح اراضی بهره برداری که             
 .انتظاری کامل برای آن در نظر گرفته شده است

NPV  هزار ریال+   5/19924،       % 15 ارزش حال خالص درنرخ 

NPV  هزار ریال+    3/3194،       % 20 ارزش حال خالص درنرخ 

NPV  هزار ریال+         8/9،       % 22 ارزش حال خالص درنرخ 

IRR22    ~   نرخ بازدهی داخلی%  
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 )هزار ریال(  هکتار در دشت شماره یک 2 گردش  نقدی بهره برداری های کمتر از -9-1جدول 

 ) سال15بازپرداخت دوره ( 
 

 گردش نقدی
روی هم هزینه های 

 پرداختی
هزینه نگهداری و 

 بهره برداری
پرداخت اصل و 

 فرع وام
درآمد کشاورزی 
 ناشی از طرح

 سال

0 0 0 0 0 1  
0 0 0 0 0 2  
 دوره ساخت 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4  

6/2018- 6/2018 4/114 2/1904 0 5  
52+ 6/2018 4/114 2/1904 6/2070 6  

2/1087+ 6/2018 4/114 2/1904 8/3105 7  
 دوره بازپرداخت 8 1/4141 2/1904 4/114 6/2018 +5/2122
5/2122+ 6/2018 4/114 2/1904 1/4141 9  
5/2122+ 6/2018 4/114 2/1904 1/4141 10  
5/2122+ 6/2018 4/114 2/1904 1/4141 11  
5/2122+ 6/2018 4/114 2/1904 1/4141 12  
5/2122+ 6/2018 4/114 2/1904 1/4141 13  
5/2122+ 6/2018 4/114 2/1904 1/4141 14  
5/2122+ 6/2018 4/114 2/1904 1/4141 15  
5/2122+ 6/2018 4/114 2/1904 1/4141 16  
5/2122+ 6/2018 4/114 2/1904 1/4141 17  
5/2122+ 6/2018 4/114 2/1904 1/4141 18  
5/2122+ 6/2018 4/114 2/1904 1/4141 19  
7/4026+ 4/114 4/114 0 1/4141 20  
 دوره سود دهی 21 1/4141 0 4/114 4/114 +7/4026
7/4026+ 4/114 4/114 0 1/4141 34-22  

 
 

 هکتار محاسبه شده است و صددرصد اصل        09/1 هزینه ساخت سازه های آبی بر پایه سطح اراضی بهره برداری که در این بهره برداری                 
 .و نیز سود انتظاری کامل برای آن در نظر گرفته شده است

NPV  هزار ریال+   3/5407   ،   % 15 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال+   2/451،       % 35 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال+    9/124،      % 45 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال+        52،       % 50 ارزش حال خالص درنرخ 
IRR درصد50 نرخ بازدهی داخلی  بیش از  
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 )هزار ریال(  هکتار در دشت شماره یک 5 تا 2ه برداری های  گردش نقدی بهر-10-1جدول 

 ) سال 15دوره بازپرداخت ( 
 

 گردش نقدی
روی هم هزینه های 

 پرداختی
هزینه نگهداری و 

 بهره برداری
پرداخت اصل و 

 فرع وام
درآمد کشاورزی 
 ناشی از طرح

 سال

0 0 0 0 0 1  
0 0 0 0 0 2  
 دوره ساخت 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4  

4/5296- 4/5296 2/300 2/4996 0 5  
8/2182- 4/5296 2/300 2/4996 6/3113 6  
9/625- 4/5296 2/300 2/4996 5/4670 7  
 دوره بازپرداخت 8 3/6227 2/4996 2/300 4/5296 +9/930
9/930+ 4/5296 2/300 2/4996 3/6227 9  
9/930+ 4/5296 2/300 2/4996 3/6227 10  
9/930+ 4/5296 2/300 2/4996 3/6227 11  
9/930+ 4/5296 2/300 2/4996 3/6227 12  
9/930+ 4/5296 2/300 2/4996 3/6227 13  
9/930+ 4/5296 2/300 2/4996 3/6227 14  
9/930+ 4/5296 2/300 2/4996 3/6227 15  
9/930+ 4/5296 2/300 2/4996 3/6227 16  
9/930+ 4/5296 2/300 2/4996 3/6227 17  
9/930+ 4/5296 2/300 2/4996 3/6227 18  
9/930+ 4/5296 2/300 2/4996 3/6227 19  
1/5927+ 2/300 2/300 0 3/6227 20  
 دوره سود دهی 21 3/6227 0 2/300 2/300 +1/5927
1/5927+ 2/300 2/300 0 3/6227 34-22  

 
 هکتار است محاسبه شده است و صددرصد اصل و نیز سود              86/2 هزینه ساخت سازه های آبی بر پایه سطح اراضی بهره برداری که             

 .انتظاری کامل برای آن در نظر گرفته شده است
NPV  هزار ریال+        520،        % 15 ارزش حال خالص درنرخ  
NPV  هزار ریال-155،       % 5/16 ارزش حال خالص درنرخ        
NPV  هزار ریال+        42،          % 16 ارزش حال خالص درنرخ 

IRR1/16    ~   نرخ بازدهی داخلی% 
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 )هزار ریال(  هکتار در دشت شماره یک 10 تا 5  گردش نقدی بهره برداری های-11-1جدول 

 ) سال15پرداخت دوره باز( 

 

 گردش نقدی
روی هم هزینه های 

 پرداختی
هزینه نگهداری و 

 بهره برداری
پرداخت اصل و 

 فرع وام
درآمد کشاورزی 
 ناشی از طرح

 سال

0 0 0 0 0 1  
0 0 0 0 0 2  
 دوره ساخت 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4  

6/14333- 6/14333 3/812 3/13521 0 5  
6/4924- 6/14333 3/812 3/13521 9409 6  
1/220- 6/14333 3/812 3/13521 5/14113 7  
 دوره بازپرداخت 8 18818 3/13521 3/812 6/14333 +4/4484
4/4484+ 6/14333 3/812 3/13521 18818 9  
4/4484+ 6/14333 3/812 3/13521 18818 10  
4/4484+ 6/14333 3/812 3/13521 18818 11  
4/4484+ 6/14333 3/812 3/13521 18818 12  
4/4484+ 6/14333 3/812 3/13521 18818 13  
4/4484+ 6/14333 3/812 3/13521 18818 14  
4/4484+ 6/14333 3/812 3/13521 18818 15  
4/4484+ 6/14333 3/812 3/13521 18818 16  
4/4484+ 6/14333 3/812 3/13521 18818 17  
4/4484+ 6/14333 3/812 3/13521 18818 18  
4/4484+ 6/14333 3/812 3/13521 18818 19  
7/18005+ 3/812 3/812 0 18818 20  
 دوره سود دهی 21 18818 0 3/812 3/812 +7/18005
7/18005+ 3/812 3/812 0 18818 34-22  

 
 هکتار است محاسبه شده است و صددرصد اصل و نیز سود               74/7هزینه ساخت سازه های آبی بر پایه سطح اراضی بهره برداری که              

 .انتظاری کامل برای آن در نظر گرفته شده است
NPV  هزار ریال+     7198 /2،        % 15 ارزش حال خالص درنرخ      
NPV  هزار ریال-8/719،           % 20 ارزش حال خالص درنرخ           
NPV  هزار ریال+           40/47،          % 22 ارزش حال خالص درنرخ 

IRRدرصد7/21    ~   نرخ بازدهی داخلی  
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 )هزار ریال(  هکتار در دشت شماره یک 10 گردش نقدی بهره برداری های بیشتر -12-1جدول 

 ) سال15دوره بازپرداخت ( 

 

 گردش نقدی
روی هم هزینه های 

 پرداختی
هزینه نگهداری و 

 بهره برداری
پرداخت اصل و 

 فرع وام
درآمد کشاورزی 
 ناشی از طرح

 سال

0 0 0 0 0 1  
0 0 0 0 0 2  
 دوره ساخت 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4  

7/24722- 7/24722 1/1401 6/23321 0 5  
4/6926- 7/24722 1/1401 6/23321 3/17796 6  
8/1971+ 7/24722 1/1401 6/23321 5/26694 7  
 دوره بازپرداخت 8 6/35592 6/23321 1/1401 7/24722 +9/10869
9/10869+ 7/24722 1/1401 6/23321 6/35592 9  
9/10869+ 7/24722 1/1401 6/23321 6/35592 10  
9/10869+ 7/24722 1/1401 6/23321 6/35592 11  
9/10869+ 7/24722 1/1401 6/23321 6/35592 12  
9/10869+ 7/24722 1/1401 6/23321 6/35592 13  
9/10869+ 7/24722 1/1401 6/23321 6/35592 14  
9/10869+ 7/24722 1/1401 6/23321 6/35592 15  
9/10869+ 7/24722 1/1401 6/23321 6/35592 16  
9/10869+ 7/24722 1/1401 6/23321 6/35592 17  
9/10869+ 7/24722 1/1401 6/23321 6/35592 18  
9/10869+ 7/24722 1/1401 6/23321 6/35592 19  

5/34191+  1/1401 1/1401 0 6/35592 20  
 دوره سود دهی 21 6/35592 0 1/1401 1/1401  +5/34191
5/34191+  1/1401 1/1401 0 6/35592 34-22  

 
  هکتار  محاسبه شده صددرصد اصل و نیز سود انتظاری کامل               35/13هزینه ساخت سازه های آبی بر پایه سطح اراضی بهره برداری            

 .برای آن در نظر گرفته شده است
NPV  هزار ریال+           2/21654،       % 15 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال+           1/890،          % 25 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال-92،         % 5/26 ارزش حال خالص درنرخ              

IRRدرصد4/26    ~   نرخ بازدهی داخلی  
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 ) ریالهزار( هکتاری در دشت شماره یک 2 گردش نقدی بهره برداری های کمتر از -13-1جدول 

 )از فرع وام% 30بخشودگی ( 

 

 گردش نقدی
روی هم هزینه های 

 پرداختی
هزینه نگهداری و 

 بهره برداری
پرداخت اصل و 

 فرع وام
درآمد کشاورزی 
 ناشی از طرح

 سال

0 0 0 0 0 1  
0 0 0 0 0 2  
 دوره ساخت 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4  
2447- 2447 4/114 6/2332 0 5  

4/376- 2447 4/114 6/2332 6/2070 6  
7/658+ 2447 4/114 6/2332 7/3105 7  
 دوره بازپرداخت 8 1/4141 6/2332 4/114 2447 +1/1649
1/1649+ 2447 4/114 6/2332 1/4141 9  
1/1649+ 2447 4/114 6/2332 1/4141 10  
1/1649+ 2447 4/114 6/2332 1/4141 11  
7/4026+ 4/114 4/114 0 1/4141 12  
 دوره سود دهی 13 1/4141 0 4/114 4/114 +7/4026
7/4026+ 4/114 4/114 0 1/4141 34-14  

 
 

 درصد  سود انتظاری آن      70  هکتار است محاسبه شده است و صددرصد اصل و            09/1هزینه ساخت سازه های آبی بر پایه سطح اراضی         
 .برآورد شده است

NPV  هزار ریال+            8/6224،          % 15 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال-5/64،            % 50 ارزش حال خالص درنرخ               
NPV  هزار ریال-1/7،         % 45 ارزش حال خالص درنرخ                    
NPV  هزار ریال+                  6/9،         % 44 ارزش حال خالص درنرخ 

IRR5/44   ~   داخلی نرخ بازدهی% 
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 )هزار ریال(  هکتار در دشت شماره یک 5 تا 2 گردش نقدی بهره برداری های -14-1جدول 

 )از فرع وام% 30بخشودگی ( 

 

 گردش نقدی
روی هم هزینه های 

 پرداختی
هزینه نگهداری و 

 بهره برداری
پرداخت اصل و 

 فرع وام
درآمد کشاورزی 
 ناشی از طرح

 سال

0 0 0 0 0 1  
0 0 0 0 0 2  
 دوره ساخت 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4  

6/6420- 6/6420 2/300 4/6120 0 5  
3307- 6/6420 2/300 4/6120 6/3113 6  

1/1750- 6/6420 2/300 4/6120 5/4670 7  
 دوره بازپرداخت 8 3/6227 4/6120 2/300 6/6420 -3/193
3/193- 6/6420 2/300 4/6120 3/6227 9  
3/193- 6/6420 2/300 4/6120 3/6227 10  
3/193- 6/6420 2/300 4/6120 3/6227 11  
1/5927+ 2/300 2/300 0 3/6227 12  
 دوره سود دهی 13 3/6227 0 2/300 2/300 +1/5927
1/5927+ 2/300 2/300 0 3/6227 34-14  

 
 

 درصد  سود انتظاری آن      70 شده است و صددرصد اصل و          هکتار است محاسبه    86/2هزینه ساخت سازه های آبی بر پایه سطح اراضی         
 .برآورد شده است

NPV  هزار ریال+                8/2664،             % 15 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال+                 4/1054،            % 17 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال-5/387   ،          % 20 ارزش حال خالص درنرخ                   
NPV  هزار ریال-8/4،              % 19 ارزش حال خالص درنرخ                     

IRR19   ~   نرخ بازدهی داخلی% 
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 )هزار ریال( هکتار در دشت شماره یک 10 تا 5 گردش نقدی بهره برداری های -15-1جدول 

 )از فرع وام % 30بخشودگی ( 

 

 دش نقدیگر
روی هم هزینه های 

 پرداختی
هزینه نگهداری و 

 بهره برداری
پرداخت اصل و 

 فرع وام
درآمد کشاورزی 
 ناشی از طرح

 سال

0 0 0 0 0 1  
0 0 0 0 0 2  
 دوره ساخت 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4  

9/17375- 9/17375 3/812 6/16563 0 5  
9/7966- 9/17375 3/812 6/16563 9409 6  
4/3262- 9/17375 3/812 6/16563 5/14113 7  
 دوره بازپرداخت 8 18818 6/16563 3/812 9/17375 +1/1442
1/1442+ 9/17375 3/812 6/16563 18818 9  
1/1442+ 9/17375 3/812 6/16563 18818 10  
1/1442+ 9/17375 3/812 6/16563 18818 11  
7/18005+ 3/812 3/812 0 18818 12  
 دوره سود دهی 13 18818 0 3/812 3/812 +7/18005
7/18005+ 3/812 3/812 0 18818 34-14  

 
 

 درصد  سود انتظاری آن      70  هکتار است محاسبه شده است و صددرصد اصل و            74/7هزینه ساخت سازه های آبی بر پایه سطح اراضی         
 .برآورد شده است

NPV  هزار ریال+                  3/9907،             % 15 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال+                   2/2414،            % 20 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال+                  6/1269،             % 21 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  ار ریالهز+                   2/323،              % 22 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال-8/76،              % 5/22 ارزش حال خالص درنرخ                   

IRR4/22   ~   نرخ بازدهی داخلی% 
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 )هزار ریال(  هکتاری در دشت شماره یک 10  گردش نقدی بهره برداری های بیشتر از -16-1جدول 

 )از فرع وام%  30بخشودگی ( 

 

 گردش نقدی
 های روی هم هزینه
 پرداختی

هزینه نگهداری و 
 بهره برداری

پرداخت اصل و 
 فرع وام

درآمد کشاورزی 
 ناشی از طرح

 سال

0 0 0 0 0 1  
0 0 0 0 0 2  
 دوره ساخت 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4  
 29970 1/1401 9/28568 0 5  

  6 3/17796 9/28568 1/1401 29970  ـ29970
7/12173- 29970 1/1401 9/28568 5/26694 7  
 دوره بازپرداخت 8 6/35592 9/28568 1/1401 29970 -5/3275
6/5622+ 29970 1/1401 9/28568 6/35592 9  
6/5622+ 29970 1/1401 9/28568 6/35592 10  
6/5622+ 29970 1/1401 9/28568 6/35592 11  
5/34191+ 1/1401 1/1401 0 6/35592 12  
 دوره سود دهی 13 6/35592 0 1/1401 1/1401 +5/34191
5/34191+ 1/1401 1/1401 0 6/35592 34-14  

 
 

 درصد  سود انتظاری آن      70 هکتار است محاسبه شده است و صددرصد اصل و           35/13هزینه ساخت سازه های آبی بر پایه سطح اراضی         
 .برآورد شده است

NPV  هزار ریال+          4/31666،            % 15 ارزش حال خالص درنرخ         
NPV  هزار ریال+                   3/9688،            % 20 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال+                    7/764،             % 25 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال-1/244،              % 26 ارزش حال خالص درنرخ                    

IRR5/25   ~   نرخ بازدهی داخلی% 
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 )هزار ریال(  هکتاری در دشت شماره یک 2  گردش نقدی بهره برداری های کمتراز -17-1جدول 

 )از اصل و فرع وام% 30بخشودگی ( 

 

 گردش نقدی
روی هم هزینه های 

 پرداختی
هزینه نگهداری و 

 بهره برداری
پرداخت اصل و 

 فرع وام
درآمد کشاورزی 

 حناشی از طر
 سال

0 0 0 0 0 1  
0 0 0 0 0 2  
 دوره ساخت 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4  

1/2062- 1/2062 4/114 7/1947 0 5  
4/8+ 1/2062 4/114 7/1947 6/2070 6  

7/1043+ 1/2062 4/114 7/1947 8/3105 7  
 دوره بازپرداخت 8 1/1441 7/1947 4/114 1/2062 +2079
2079+ 1/2062 4/114 7/1947 1/1441 9  
2079+ 1/2062 4/114 7/1947 1/1441 10  
2079+ 1/2062 4/114 7/1947 1/1441 11  

7/4026+ 4/114 4/114 0 1/1441 12  
 دوره سود دهی 13 1/1441 0 4/114 4/114 +7/4026
7/4026+ 4/114 4/114 0 1/1441 34-14  

 
 

 درصد سود انتظاری آن     70 درصد اصل و     70کتاری و پرداخت آن بر پایه         ه 09/1هزینه ساخت سازه های آبی بر پایه سطح اراضی           
 .برآورد شده است

NPV  هزار ریال+                   4/7140،           % 15 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال+                   2/3636،           % 20 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV هزار ریال+                  4/1950،            % 25خ  ارزش حال خالص درنر 
NPV  هزار ریال+                 5/1077،             % 30 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال+                   9/329،             % 40 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال+                   1/172،             % 45 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال+                     6/78،             % 50 ارزش حال خالص درنرخ 

IRR50  نرخ بازدهی داخلی بیشتر از% 
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 )هزار ریال(   هکتاری در دشت شماره یک 5 تا2 گردش نقدی بهره برداری های -18-1جدول 

 )اماز اصل و فرع و% 30بخشودگی ( 

 

 گردش نقدی
روی هم هزینه های 

 پرداختی
هزینه نگهداری و 

 بهره برداری
پرداخت اصل و 

 فرع وام
درآمد کشاورزی 
 ناشی از طرح

 سال

0 0 0 0 0 1  
0 0 0 0 0 2  
 دوره ساخت 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4  

6/5410- 6/5410 2/300 4/5110 0 5  
2297- 6/5410 2/300 4/5110 6/3113 6  

1/740- 6/5410 2/300 4/5110 5/4670 7  
 دوره بازپرداخت 8 3/6227 4/5110 2/300 6/5410 +7/816
7/816+ 6/5410 2/300 4/5110 3/6227 9  
7/816+ 6/5410 2/300 4/5110 3/6227 10  
7/816+ 6/5410 2/300 4/5110 3/6227 11  
1/5927+ 2/300 2/300 0 3/6227 12  
 دوره سود دهی 13 3/6227 0 2/300 2/300 +1/5927
1/5927+ 2/300 2/300 0 3/6227 34-14  

 
 

 درصد سود انتظاری آن     70 درصد اصل و     70 هکتاری و پرداخت آن بر پایه         86/2هزینه ساخت سازه های آبی بر پایه سطح اراضی           
 .برآورد شده است

NPV  هزار ریال+            3/5067،           % 15 ارزش حال خالص درنرخ      
NPV  هزار ریال+                 2/1368،          % 20 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال-8/7،            % 5/24 ارزش حال خالص درنرخ                   

IRR4/24   ~   نرخ بازدهی داخلی% 
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 )هزار ریال( شماره یک  هکتاری در دشت 10 تا 5 گردش نقدی بهره برداریهای -19-1جدول 

 )از اصل و فرع وام % 30بخشودگی ( 
 

 گردش نقدی
روی هم هزینه های 

 پرداختی
هزینه نگهداری و 

 بهره برداری
پرداخت اصل و 

 فرع وام
درآمد کشاورزی 
 ناشی از طرح

 سال

0 0 0 0 0 1  
0 0 0 0 0 2  
 دوره ساخت 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4  

6/14642- 6/14642 3/812 3/13830 0 5  
6/5233- 6/14642 3/812 3/13830 9409 6  
1/529- 6/14642 3/812 3/13830 5/14113 7  
 دوره بازپرداخت 8 18818 3/13830 3/812 6/14642 +4/4175
4/4175+ 6/14642 3/812 3/13830 18818 9  
4/4175+ 6/14642 3/812 3/13830 18818 10  
4/4175+ 6/14642 3/812 3/13830 18818 11  
7/18005+ 3/812 3/812 0 18818 12  
 دوره سود دهی 13 18818 0 3/812 3/812 +7/18005
7/18005+ 3/812 3/812 0 18818 34-14  

 
 

سود انتظاری برای بهره برداری    % 70+ آنها  % 70 هکتار محاسبه و بازپرداخت     74/7هزینه ساخت سازه های آبی بر پایه سطح اراضی           
 .ینی شده استپیش ب

NPV  هزار ریال+                   7/19504،           % 15 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال+                   7/19504،          % 18 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال+                  7/19504،           % 20 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV هزار ریال+                 7/19504،            % 22ال خالص درنرخ  ارزش ح 
NPV  هزار ریال+                   7/19504،            % 25 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال+                   7/19504،            % 28 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال+                     7/19504          ،  % 30 ارزش حال خالص درنرخ 

IRR29   ~   نرخ بازدهی داخلی% 



 46 
 

 )هزار ریال(  هکتاری در دشت شماره یک 10 گردش نقدی بهره برداریهای بزرگتر از -20-1جدول 

 )از اصل و فرع وام% 30بخشودگی ( 
 

 گردش نقدی
روی هم هزینه های 

 پرداختی
هزینه نگهداری و 

 داریبهره بر
پرداخت اصل و 

 فرع وام
درآمد کشاورزی 
 ناشی از طرح

 سال

0 0 0 0 0 1  
0 0 0 0 0 2  
 دوره ساخت 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4  

6/25255- 6/25255 1/1401 5/23854 0 5  
3/7459- 6/25255 1/1401 5/23854 3/17796 6  
9/1438+ 6/25255 1/1401 5/23854 5/26694 7  

 دوره بازپرداخت 8 6/35592 5/23854 1/1401 6/25255 +10337
10337+ 6/25255 1/1401 5/23854 6/35592 9  
10337+ 6/25255 1/1401 5/23854 6/35592 10  
10337+ 6/25255 1/1401 5/23854 6/35592 11  

5/34191+ 1/1401 1/1401 0 6/35592 12  
  دهیدوره سود 13 6/35592 0 1/1401 1/1401 +5/34191
5/34191+ 1/1401 1/1401 0 6/35592 34-14  

 
 

 سود انتظاری برای بهره برداری      % 70اصل و    % 70 هکتار پرداخت      35/13هزینه ساخت سازه های آبی بر پایه سطح اراضی               
 .پیش بینی شده است

NPV  هزار ریال+                   7/42880،           % 15 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV هزار ریال+                   5/17883،          % 20رزش حال خالص درنرخ  ا 
NPV  هزار ریال+                    7/1794،           % 30 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال+                     9/627،            % 32 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال-4/39،           % 5/33 ارزش حال خالص درنرخ                       

IRR4/33   ~   نرخ بازدهی داخلی% 
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 -2پیوست 

جدول گردش نقدی بهره برداری ها در گزینه های 
 گوناگون در دشت شماره دو
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 )هزار ریال (2 هکتاری در دشت شماره 10 گردش نقدی بهره برداری های کمتر از -1-2جدول 

 

 گردش نقدی
روی هم هزینه های 

 پرداختی
هزینه نگهداری و 

 بهره برداری
پرداخت اصل و 

 فرع وام
درآمد کشاورزی 
 ناشی از طرح

 سال

0 0 0 0 0 1  
0 0 0 0 0 2  
 دوره ساخت 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4  

1/14218- 1/14218 5/561 6/13656 0 5  
4/6579- 1/14218 5/561 6/13656 7/7638 6  

 دوره بازپرداخت 7 1/11458 6/13656 5/561 1/14218 -2760
3/1059+ 1/14218 5/561 6/13656 4/15277 8  
3/1059+ 1/14218 5/561 6/13656 4/15277 9  
3/1059+ 1/14218 5/561 6/13656 4/15277 10  
3/1059+ 1/14218 5/561 6/13656 4/15277 11  
9/14715+ 5/561 5/561 0 4/15277 12  
 دوره سود دهی 13 4/15277 0 5/561 5/561 +9/14715
9/14715+ 5/561 5/561 0 4/15277 34-14  

 
 

 هکتار است محاسبه شده است و صددرصد         35/5هزینه ساخت سازه های آبی بر پایه سطح اراضی بهره برداری که در این بهره برداری                
 .فته شده استاصل و نیز سود انتظاری کامل برای آن در نظر گر

NPV  هزار ریال+                      0/10426،          % 15 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال+                        9/142،            % 22 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال-5/482،             % 23 ارزش حال خالص درنرخ                        

IRR3/22   ~   نرخ بازدهی داخلی% 
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 )هزار ریال ( 2 هکتاری در دشت شماره 20 تا 10 گردش نقدی بهره برداری -2-2جدول 
 

 گردش نقدی
روی هم هزینه های 

 پرداختی
هزینه نگهداری و 

 بهره برداری
پرداخت اصل و 

 فرع وام
درآمد کشاورزی 
 ناشی از طرح

 سال

0 0 0 0 0 1  
0 0 0 0 0 2  
 دوره ساخت 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4  

6/37445- 6/37445 8/1478 8/35966 0 5  
5/18997- 6/37445 8/1478 8/35966 1/18448 6  
4/9773- 6/37445 8/1478 8/35966 2/27672 7  
 دوره بازپرداخت 8 3/36896 8/35966 8/1478 6/37445 -3/549
3/549- 6/37445 8/1478 8/35966 3/36896 9  
3/549- 6/37445 8/1478 8/35966 3/36896 10  
3/549- 6/37445 8/1478 8/35966 3/36896 11  
5/35417 8/1478 8/1478 0 3/36896 12  
 دوره سود دهی 13 3/36896 0 8/1478 8/1478 5/35417
5/35417 8/1478 8/1478 0 3/36896 34-14  

 
 

  هکتار است محاسبه شده است و صددرصد        09/14ی بهره برداری که در این بهره برداری       هزینه ساخت سازه های آبی بر پایه سطح اراض       
 .اصل و نیز سود انتظاری کامل برای آن در نظر گرفته شده است

NPV  هزار ریال+                      8/17618،          % 15 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال+                        6/1301،            % 19 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال-1/1061،            % 20 ارزش حال خالص درنرخ                        

IRR5/19   ~   نرخ بازدهی داخلی% 
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 )هزار ریال ( 2 هکتاری و بیشتر در دشت شماره 20 گردش نقدی بهره برداری -3-2جدول 
 

 گردش نقدی
نه های روی هم هزی
 پرداختی

هزینه نگهداری و 
 بهره برداری

پرداخت اصل و 
 فرع وام

درآمد کشاورزی 
 ناشی از طرح

 سال

0 0 0 0 0 1  
0 0 0 0 0 2  
 دوره ساخت 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4  

3/71994- 3/71994 1/2843 2/69151 0 5  
1/38731- 3/71994 1/2843 2/69151 2/33263 6  
 دوره بازپرداخت 7 8/49894 2/69151 1/2843 3/71994 -5/22099
9/5467- 3/71994 1/2843 2/69151 4/66526 8  
9/5467- 3/71994 1/2843 2/69151 4/66526 9  
9/5467- 3/71994 1/2843 2/69151 4/66526 10  
9/5467- 3/71994 1/2843 2/69151 4/66526 11  
3/62683 1/2843 1/2843 0 4/66526 12  
 دوره سود دهی 13 4/66526 0 1/2843 1/2843 3/62683
3/62683 1/2843 1/2843 0 4/66526 34-14  

 
 

  هکتار است محاسبه شده است و صددرصد        09/27هزینه ساخت سازه های آبی بر پایه سطح اراضی بهره برداری که در این بهره برداری              
 .ده استاصل و نیز سود انتظاری کامل برای آن در نظر گرفته ش

NPV  هزار ریال+                       1/20874،          % 15 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال+                        4/4511،           % 17 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال-2/1358،           % 18 ارزش حال خالص درنرخ                         

IRR7/17   ~   نرخ بازدهی داخلی% 
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 )هزار ریال ( 2 هکتار در دشت شماره 10 گردش نقدی بهره برداری های کمتر از -4-2جدول 

 ) سال10دوره بازپرداخت (
 

 گردش نقدی
روی هم هزینه های 

 پرداختی
هزینه نگهداری و 

 بهره برداری
پرداخت اصل و 

 فرع وام
درآمد کشاورزی 
 ناشی از طرح

 سال

0 0 0 0 0 1  
0 0 0 0 0 2  
 دوره ساخت 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4  

2/11692- 2/11692 5/561 7/11130 0 5  
5/4053- 2/11692 5/561 7/11130 7/7638 6  
1/234- 2/11692 5/561 7/11130 1/11458 7  
 دوره بازپرداخت 8 4/15277 7/11130 5/561 2/11692 +2/3585
2/3585+ 2/11692 5/561 7/11130 4/15277 9  
2/3585+ 2/11692 5/561 7/11130 4/15277 10  
2/3585+ 2/11692 5/561 7/11130 4/15277 11  
2/3585+ 2/11692 5/561 7/11130 4/15277 12  
2/3585+ 2/11692 5/561 7/11130 4/15277 13  
2/3585+ 2/11692 5/561 7/11130 4/15277 14  
9/14715+ 5/561 5/561 0 4/15277 15  
 دوره سود دهی 16 4/15277 0 5/561 5/561 +9/14715
9/14715+ 5/561 5/561 0 4/15277 34-17  

 
 

  هکتار است محاسبه شده است و صددرصد اصل و نیز سود               35/5هزینه ساخت سازه های آبی بر پایه سطح اراضی بهره برداری که             
 .انتظاری کامل برای آن در نظر گرفته شده است

NPV  هزار ریال+                       9/10971،          % 15 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال+                        3/3066،           % 20 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال +                        5/1486،          % 22 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال+           6/892،           % 23 ارزش حال خالص درنرخ               
NPV  هزار ریال-6/187،         % 5/25 ارزش حال خالص درنرخ                         
NPV  هزار ریال-2/7،           % 25 ارزش حال خالص درنرخ                              

IRR25   ~   نرخ بازدهی داخلی% 
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 )هزار ریال ( 2 هکتار در دشت شماره 20 تا 10 گردش نقدی بهره برداری های -5-2جدول 

 ) سال10دوره بازپرداخت (
 

 گردش نقدی
روی هم هزینه های 

 پرداختی
هزینه نگهداری و 

 بهره برداری
پرداخت اصل و 

 فرع وام
درآمد کشاورزی 
 ناشی از طرح

 سال

0 0 0 0 0 1  
0 0 0 0 0 2  
 دوره ساخت 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4  

2/30793- 2/30793 8/1478 4/29314 0 5  
1/12345- 2/30793 8/1478 4/29314 1/18448 6  

3121- 2/30793 8/1478 4/29314 2/27672 7  
 دوره بازپرداخت 8 3/36896 4/29314 8/1478 2/30793 +1/6103
1/6103+ 2/30793 8/1478 4/29314 3/36896 9  
1/6103+ 2/30793 8/1478 4/29314 3/36896 10  
1/6103+ 2/30793 8/1478 4/29314 3/36896 11  
1/6103+ 2/30793 8/1478 4/29314 3/36896 12  
1/6103+ 2/30793 8/1478 4/29314 3/36896 13  
1/6103+ 2/30793 8/1478 4/29314 3/36896 14  
5/35417+ 8/1478 8/1478 0 3/36896 15  
 ه سود دهیدور 16 3/36896 0 8/1478 8/1478 +5/35417
5/35417+ 8/1478 8/1478 0 3/36896 34-17  

 
 

  هکتار است محاسبه شده است و صددرصد اصل و نیز سود                 09/14هزینه ساخت سازه های آبی بر پایه سطح اراضی بهره برداری             
 .انتظاری کامل برای آن در نظر گرفته شده است

NPV  هزار ریال+  66/1905،          % 15 ارزش حال خالص درنرخ                      
NPV  هزار ریال+                        1/2192،          % 20 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال+                        9/446،            % 21 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال              -4/298،          % 5/21 ارزش حال خالص درنرخ           

IRR3/21   ~   نرخ بازدهی داخلی% 
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 )هزار ریال ( 2  هکتار در دشت شماره 20 گردش نقدی بهره برداری های بیشتر از  -6-2جدول 

 ) سال10دوره بازپرداخت (
 

 گردش نقدی
روی هم هزینه های 

 پرداختی
هزینه نگهداری و 

 بهره برداری
پرداخت اصل و 

 فرع وام
رزی درآمد کشاو

 ناشی از طرح
 سال

0 0 0 0 0 1  
0 0 0 0 0 2  
 دوره ساخت 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4  

1/59204- 1/59204 1/2843 0/56361 0 5  
9/25940- 1/59204 1/2843 0/56361 2/33263 6  
3/9309- 1/59204 1/2843 0/56361 8/49894 7  
  بازپرداختدوره 8 4/66526 0/56361 1/2843 1/59204 +3/7322
3/7322+ 1/59204 1/2843 0/56361 4/66526 9  
3/7322+ 1/59204 1/2843 0/56361 4/66526 10  
3/7322+ 1/59204 1/2843 0/56361 4/66526 11  
3/7322+ 1/59204 1/2843 0/56361 4/66526 12  
3/7322+ 1/59204 1/2843 0/56361 4/66526 13  
3/7322+ 1/59204 1/2843 0/56361 4/66526 14  
3/63683 1/2843 1/2843 0 4/66526 15  
 دوره سود دهی 16 4/66526 0 1/2843 1/2843 3/63683
3/63683 1/2843 1/2843 0 4/66526 34-17  

 
 

  هکتار است محاسبه شده است و صددرصد اصل و نیز سود                 09/27هزینه ساخت سازه های آبی بر پایه سطح اراضی بهره برداری             
 .انتظاری کامل برای آن در نظر گرفته شده است

NPV  هزار ریال+                       6/23638،         % 15 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال- 9/3558،          % 20 ارزش حال خالص درنرخ                       
NPV  هزار ریال+      3944،            % 18 ارزش حال خالص درنرخ                   
NPV  هزار ریال+                       1744،          % 5/18 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال-224،              % 19 ارزش حال خالص درنرخ                         

IRR9/18   ~   نرخ بازدهی داخلی% 
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 )هزار ریال ( 2 هکتار در دشت شماره 10ای کمتر از  گردش نقدی بهره برداری ه-7-2جدول 
 ) سال15دوره بازپرداخت (

 

 گردش نقدی
روی هم هزینه های 

 پرداختی
هزینه نگهداری و 

 بهره برداری
پرداخت اصل و 

 فرع وام
درآمد کشاورزی 
 ناشی از طرح

 سال

0 0 0 0 0 1  
0 0 0 0 0 2  
 دوره ساخت 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4  

6/9907- 6/9907 5/561 1/9346 0 5  
9/2268- 6/9907 5/561 1/9346 7/7638 6  
5/1550+ 6/9907 5/561 1/9346 1/11458 7  
 دوره بازپرداخت 8 4/15277 1/9346 5/561 6/9907 +8/5369
8/5369+ 6/9907 5/561 1/9346 4/15277 9  
8/5369+ 6/9907 5/561 1/9346 4/15277 10  
8/5369+ 6/9907 5/561 1/9346 4/15277 11  
8/5369+ 6/9907 5/561 1/9346 4/15277 12  
8/5369+ 6/9907 5/561 1/9346 4/15277 13  
8/5369+ 6/9907 5/561 1/9346 4/15277 14  
8/5369+ 6/9907 5/561 1/9346 4/15277 15  
8/5369+ 6/9907 5/561 1/9346 4/15277 16  
8/5369+ 6/9907 5/561 1/9346 4/15277 17  
8/5369+ 6/9907 5/561 1/9346 4/15277 18  
8/5369+ 6/9907 5/561 1/9346 4/15277 19  
9/14715+ 5/561 5/561 0 4/15277 20  
 دوره سود دهی 21 4/15277 0 5/561 5/561 +9/14715
9/14715+ 5/561 5/561 0 4/15277 34-22  

 
 

  هکتار است محاسبه شده است و صددرصد اصل و نیز سود انتظاری کامل برای               74/7هزینه ساخت سازه های آبی بر پایه سطح اراضی         
 .آن در نظر گرفته شده است

NPV  هزار ریال+                3/11665،        % 15 ارزش حال خالص درنرخ        
NPV  هزار ریال+                        3/1497،         % 25 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال+                        5/836،           % 27 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  الهزار ری+                       7/167،            % 30 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال+                        9/6،              % 31 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال-64،            % 5/31 ارزش حال خالص درنرخ                         

IRR31   ~   نرخ بازدهی داخلی% 
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 )هزار ریال ( 2شماره   هکتار در دشت 20 تا 10 گردش نقدی بهره برداری های -8-2جدول 
 ) سال15دوره بازپرداخت (

 

 گردش نقدی
روی هم هزینه های 

 پرداختی
هزینه نگهداری و 

 بهره برداری
پرداخت اصل و 

 فرع وام
درآمد کشاورزی 
 ناشی از طرح

 سال

0 0 0 0 0 1  
0 0 0 0 0 2  
 دوره ساخت 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4  

1/26093- 1/26093 8/1478 3/24614 0 5  
7645- 1/26093 8/1478 3/24614 1/18448 6  

1/1579+ 1/26093 8/1478 3/24614 2/27672 7  
 دوره بازپرداخت 8 3/36896 3/24614 8/1478 1/26093 +2/10803
2/10803+ 1/26093 8/1478 3/24614 3/36896 9  
2/10803+ 1/26093 8/1478 3/24614 3/36896 10  
2/10803+ 1/26093 8/1478 3/24614 3/36896 11  
2/10803+ 1/26093 8/1478 3/24614 3/36896 12  
2/10803+ 1/26093 8/1478 3/24614 3/36896 13  
2/10803+ 1/26093 8/1478 3/24614 3/36896 14  
2/10803+ 1/26093 8/1478 3/24614 3/36896 15  
2/10803+ 1/26093 8/1478 3/24614 3/36896 16  
2/10803+ 1/26093 8/1478 3/24614 3/36896 17  
2/10803+ 1/26093 8/1478 3/24614 3/36896 18  
2/10803+ 1/26093 8/1478 3/24614 3/36896 19  
5/35417+ 8/1478 8/1478 0 3/36896 20  
 دوره سود دهی 21 3/36896 0 8/1478 8/1478 +5/35417
5/35417+ 8/1478 8/1478 0 3/36896 34-22  

 
 

  هکتار است محاسبه شده است و صددرصد اصل و نیز سود انتظاری کامل                  09/14هزینه ساخت سازه های آبی بر پایه سطح اراضی          
 .برای آن در نظر گرفته شده است

NPV  هزار ریال+              4/20882،       % 15 ارزش حال خالص درنرخ          
NPV  هزار ریال+                        4/186،         % 25 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال-5/452،          % 26 ارزش حال خالص درنرخ                        
NPV  هزار ریال-9/147،         % 5/25 ارزش حال خالص درنرخ                       

IRR3/25   ~   نرخ بازدهی داخلی% 
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 )هزار ریال ( 2  هکتار در دشت شماره 20 گردش نقدی بهره برداری های بیشتر از -9-2جدول 
 ) سال15دوره بازپرداخت (

 

 گردش نقدی
روی هم هزینه های 

 پرداختی
هزینه نگهداری و 

 بهره برداری
پرداخت اصل و 

 فرع وام
درآمد کشاورزی 
 ناشی از طرح

 سال

0 0 0 0 0 1  
0 0 0 0 0 2  
 دوره ساخت 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4  

6/50167- 6/50167 1/2843 5/47324 0 5  
4/16904- 6/50167 1/2843 5/47324 2/33263 6  

8/272- 6/50167 1/2843 5/47324 8/49894 7  
 دوره بازپرداخت 8 4/66526 5/47324 1/2843 6/50167 +8/16358
8/16358+ 6/50167 1/2843 5/47324 4/66526 9  
8/16358+ 6/50167 1/2843 5/47324 4/66526 10  
8/16358+ 6/50167 1/2843 5/47324 4/66526 11  
8/16358+ 6/50167 1/2843 5/47324 4/66526 12  
8/16358+ 6/50167 1/2843 5/47324 4/66526 13  
8/16358+ 6/50167 1/2843 5/47324 4/66526 14  
8/16358+ 6/50167 1/2843 5/47324 4/66526 15  
8/16358+ 6/50167 1/2843 5/47324 4/66526 16  
8/16358+ 6/50167 1/2843 5/47324 4/66526 17  
8/16358+ 6/50167 1/2843 5/47324 4/66526 18  
8/16358+ 6/50167 1/2843 5/47324 4/66526 19  
3/63683+ 1/2843 1/2843 0 4/66526 20  
 دوره سود دهی 21 4/66526 0 1/2843 1/2843 +3/63683
3/63683+ 1/2843 1/2843 0 4/66526 34-22  

 
 

  هکتار  محاسبه شده  و صددرصد اصل و نیز سود انتظاری کامل برای آن در                   09/27هزینه ساخت سازه های آبی بر پایه سطح اراضی         
 .نظر گرفته شده است

NPV هزار ریال+                       6/27148،       % 15 درنرخ  ارزش حال خالص 
NPV  هزار ریال-8/4605،        % 25 ارزش حال خالص درنرخ                        
NPV  هزار ریال-688،             % 22 ارزش حال خالص درنرخ                        
NPV  هزار ریال+                      241     ،      % 5/21 ارزش حال خالص درنرخ 

IRR7/21   ~   نرخ بازدهی داخلی% 
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 )هزار ریال ( 2  هکتاری در دشت شماره 10 گردش نقدی بهره برداری های کمتر از -10-2جدول 
 )از فرع وام % 30بخشودگی (

  

 گردش نقدی
روی هم هزینه های 

 پرداختی
هزینه نگهداری و 

 بهره برداری
اصل و پرداخت 

 فرع وام
درآمد کشاورزی 
 ناشی از طرح

 سال

0 0 0 0 0 1  
0 0 0 0 0 2  
 دوره ساخت 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4  

4/12010- 4/12010 5/561 9/11448 0 5  
7/4371- 4/12010 5/561 9/11448 7/7638 6  
3/552- 4/12010 5/561 9/11448 1/11458 7  

 دوره بازپرداخت 8 4/15277 9/11448 5/561 4/12010 +3267
3267+ 4/12010 5/561 9/11448 4/15277 9  
3267+ 4/12010 5/561 9/11448 4/15277 10  
3267+ 4/12010 5/561 9/11448 4/15277 11  

9/14715+ 5/561 5/561 0 4/15277 12  
 دوره سود دهی 13 4/15277 0 5/561 5/561 +9/14715
9/14715+ 5/561 5/561 0 4/15277 34-14  

 
 

 درصد سود انتظاری آن     70  هکتار است محاسبه شده است و صددرصد اصل و             35/5هزینه ساخت سازه های آبی بر پایه سطح اراضی         
 .برآورده  شده است

NPV  هزار ریال+                       6/15677،         % 15 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال+                        8/5668،          % 20 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال+                       1/1447،          % 25 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال+                         6/532،          % 27 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال-1/370،          % 30 ارزش حال خالص درنرخ                          

IRR29   ~   نرخ بازدهی داخلی% 



 59 
 

 )هزار ریال ( 2 هکتاری در دشت شماره 20 تا 10 گردش نقدی بهره برداری های -11 -2جدول 
 )از فرع وام % 30بخشودگی (

  

 گردش نقدی
روی هم هزینه های 

 پرداختی
هزینه نگهداری و 

 بهره برداری
پرداخت اصل و 

 رع وامف
درآمد کشاورزی 
 ناشی از طرح

 سال

0 0 0 0 0 1  
0 0 0 0 0 2  
 دوره ساخت 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4  

3/31631- 3/31631 8/1478 5/30152 0 5  
2/13183- 3/31631 8/1478 5/30152 1/18448 6  
1/3959- 3/31631 8/1478 5/30152 2/27672 7  

 دوره بازپرداخت 8 3/36896 5/30152 8/1478 3/31631 +5265
5265+ 3/31631 8/1478 5/30152 3/36896 9  
5265+ 3/31631 8/1478 5/30152 3/36896 10  
5265+ 3/31631 8/1478 5/30152 3/36896 11  

5/35417+ 8/1478 8/1478 0 3/36896 12  
 دوره سود دهی 13 3/36896 0 8/1478 8/1478 +5/35417
5/35417+ 8/1478 8/1478 0 3/36896 34-14  

 
 

 درصد سود انتظاری آن     70  هکتار است محاسبه شده است و صددرصد اصل و            09/14هزینه ساخت سازه های آبی بر پایه سطح اراضی         
 .برآورده  شده است

NPV  هزار ریال+                       3/31449،         % 15 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال+                        9/53،             % 25درنرخ  ارزش حال خالص 
NPV  هزار ریال-4/950،             % 26 ارزش حال خالص درنرخ                       

IRR1/25   ~   نرخ بازدهی داخلی% 
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 ) ریالهزار ( 2 هکتاری در دشت شماره 20 گردش نقدی بهره برداری های بیشتر از -12 -2جدول 
 )از فرع وام % 30بخشودگی (

  

 گردش نقدی
روی هم هزینه های 

 پرداختی
هزینه نگهداری و 

 بهره برداری
پرداخت اصل و 

 فرع وام
درآمد کشاورزی 
 ناشی از طرح

 سال

0 0 0 0 0 1  
0 0 0 0 0 2  
 دوره ساخت 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4  

6/60815- 6/60815 1/2843 5/57972 0 5  
4/27552- 6/60815 1/2843 5/57972 2/33263 6  
8/10920- 6/60815 1/2843 5/57972 8/49894 7  
 دوره بازپرداخت 8 4/66526 5/57972 1/2843 6/60815 +8/5710
8/5710+ 6/60815 1/2843 5/57972 4/66526 9  
8/5710+ 6/60815 1/2843 5/57972 4/66526 10  
8/5710+ 6/60815 1/2843 5/57972 4/66526 11  
3/63683+ 1/2843 1/2843 0 4/66526 12  
 دوره سود دهی 13 4/66526 0 1/2843 1/2843 +3/63683
3/63683+ 1/2843 1/2843 0 4/66526 34-14  

 
 

 آن   درصد سود انتظاری   70  هکتار است محاسبه شده است و صددرصد اصل و            09/27هزینه ساخت سازه های آبی بر پایه سطح اراضی         
 .برآورده  شده است

NPV  هزار ریال+                        2/47465،         % 15 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال+                        4/2114،           % 22 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال                       -2/681،            % 23 ارزش حال خالص درنرخ   

IRR7/22   ~   نرخ بازدهی داخلی% 
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 )هزار ریال ( 2 هکتاری در دشت شماره 10 گردش نقدی بهره برداری های کمتر از -13 -2جدول 
 )از اصل و فرع وام % 30بخشودگی (

  

 گردش نقدی
روی هم هزینه های 

 پرداختی
هزینه نگهداری و 

 بهره برداری
پرداخت اصل و 

 فرع وام
ورزی درآمد کشا

 ناشی از طرح
 سال

0 0 0 0 0 1  
0 0 0 0 0 2  
 دوره ساخت 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4  

1/10121- 1/10121 5/561 6/9559 0 5  
4/2482- 1/10121 5/561 6/9559 7/7638 6  

1337+ 1/10121 5/561 6/9559 1/11458 7  
 دوره بازپرداخت 8 4/15277 6/9559 5/561 1/10121 +3/5156
3/5156+ 1/10121 5/561 6/9559 4/15277 9  
3/5156+ 1/10121 5/561 6/9559 4/15277 10  
3/5156+ 1/10121 5/561 6/9559 4/15277 11  
9/14715+ 5/561 5/561 0 4/15277 12  
 دوره سود دهی 13 4/15277 0 5/561 5/561 +9/14715
9/14715+ 5/561 5/561 0 4/15277 34-14  

 
 

سود انتظاری برای    % 70اصل و    % 70  هکتار محاسبه و بازپرداخت  آن بر پایه           35/5 ساخت سازه های آبی بر پایه سطح اراضی         هزینه
 .بهره برداری پیش بینی شده است

NPV  هزار ریال+                       7/20171،           % 15 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال+                        0/8953          ، % 20 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال+                      4/3893،             % 25 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال+                      5/1483،             % 30 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال+                       8/303  ،           % 35 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال+                         3/22،             % 37 ارزش حال خالص درنرخ 

IRR5/36   ~   نرخ بازدهی داخلی% 
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 )هزار ریال ( 2 هکتاری در دشت شماره 20 تا 10 گردش نقدی بهره برداری های -14 -2جدول 
 )اصل و فرع وام از % 30بخشودگی (

  

 گردش نقدی
روی هم هزینه های 

 پرداختی
هزینه نگهداری و 

 بهره برداری
پرداخت اصل و 

 فرع وام
درآمد کشاورزی 
 ناشی از طرح

 سال

0 0 0 0 0 1  
0 0 0 0 0 2  
 دوره ساخت 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4  

6/26655- 6/26655 8/1478 8/25176 0 5  
5/8167- 6/26655 8/1478 8/25176 1/18488 6  
6/1016+ 6/26655 8/1478 8/25176 2/27672 7  
 دوره بازپرداخت 8 3/36896 8/25176 8/1478 6/26655 +7/10240
7/10240+ 6/26655 8/1478 8/25176 3/36896 9  
7/10240+ 6/26655 8/1478 8/25176 3/36896 10  
7/10240+ 6/26655 8/1478 8/25176 3/36896 11  
5/35417+ 8/1478 8/1478 0 3/36896 12  
 دوره سود دهی 13 3/36896 0 8/1478 8/1478 +5/35417
5/35417+ 8/1478 8/1478 0 3/36896 34-14  

 
 

 سود انتظاری برای     % 70اصل و     % 70  هکتار محاسبه و پرداخت            09/14هزینه ساخت سازه های آبی بر پایه سطح اراضی             
 .ینی شده استبهره برداری پیش ب

NPV  هزار ریال+                       6/43302،           % 15 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال+                        9/6506،            % 25 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  ریالهزار +                        8/1397،            % 30 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال+                          8/235،            % 32 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال-5/221،            % 33 ارزش حال خالص درنرخ                           

IRR5/32   ~   نرخ بازدهی داخلی% 
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 )هزار ریال ( 2 هکتاری در دشت شماره  20 گردش نقدی بهره برداری های بیشتر از -15 -2جدول 
 )از اصل و فرع وام % 30بخشودگی (

  

 گردش نقدی
روی هم هزینه های 

 پرداختی
هزینه نگهداری و 

 بهره برداری
پرداخت اصل و 

 فرع وام
درآمد کشاورزی 
 ناشی از طرح

 سال

0 0 0 0 0 1  
0 0 0 0 0 2  
 دوره ساخت 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4  

9/51248- 9/51248 1/2843 8/48405 0 5  
7/17985- 9/51248 1/2843 8/48405 2/33263 6  
1/1354- 9/51248 1/2843 8/48405 8/49894 7  
 دوره بازپرداخت 8 4/66526 8/48405 1/2843 9/51248 +5/15277
5/15277+ 9/51248 1/2843 8/48405 4/66526 9  
5/15277+ 9/51248 1/2843 8/48405 4/66526 10  
5/15277+ 9/51248 1/2843 8/48405 4/66526 11  
3/63683+ 1/2843+ 1/2843 0 4/66526 12  
 دوره سود دهی 13 4/66526 0 1/2843 +1/2843 +3/63683
3/63683+ 1/2843+ 1/2843 0 4/66526 34-14  

 
 

سود انتظاری برای  % 70اصل و    % 70 پرداخت آن برپایه       هکتار محاسبه و باز     09/27هزینه ساخت سازه های آبی بر پایه سطح اراضی         
 .بهره برداری پیش بینی شده است

NPV  هزار ریال+                        8/70221،           % 15 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال+                        6/26248،           % 20 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV هزار ریال+                        6/7526،             % 25 حال خالص درنرخ  ارزش 
NPV  هزار ریال-2/654،             % 30 ارزش حال خالص درنرخ                           
NPV  هزار ریال+                          486،                % 29 ارزش حال خالص درنرخ 
NPV  هزار ریال-1/108%            5/29حال خالص درنرخ  ارزش                          

IRR4/29   ~   نرخ بازدهی داخلی% 
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 این نشریه 
ارزیابی ظرفیت وام گیری کشاورزان در       ”با عنوان    

مبانی و چارچوب     “ طرح های آبیاری و زهکشی      
بررسی امکانات بازیافت هزینه ها و استفاده از نظام          

موعه مراحل  این مج . اعتباری را مشخص کرده است    
انجام مطالعات و برنامه ریزی مالی طرح های آبیاری        
و زهکشی را از دیدگاه بهره بردار آب زراعی، تشریح          
و گام به گام مراحل انجام برآوردهای پایه و                 
چگونگی تحلیل انگیزه بهره برداران را در چارچوب           
شرایط بانک کشاورزی در قالب یک مثال موردی           

این استاندارد برای ساماندهی     از  . ارائه کرده است   
مطالعات الزم در به کارگیری سنجیده ساز و کارهای         
اعتباراتی و یا اصالح آن در قالب قوانین برنامه ای            

 . می توان بهره گرفت




