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 ارزیابی اقتصادی چاّکْا در هٌطقِ سیستاى در دٍراى خشکسالی

 

علیرضا کرباسی، زّرا ؼفاری هقذم 

 

 

 چکیذُ

 تِ طَس فشاگیش ٍ تا ووه هشاوض دٍلتی ریشتط اص ػال 77-78اػتفادُ اص چاّىْا دس هٌطمِ ػیؼتاى تِ دًثال خـىؼالی صساػی 

دس . ایي طشح تا ّذف هماتلِ تا خـىؼالی ٍ خلَگیشی اص هْاخشت ػاوٌیي هٌطمِ اخشا گشدیذُ اػت.  آغاص گـت78-79صساػی 

ایي هطالؼِ اسصیاتی التلادی احذاث چاّىْا تشای ػِ الگَی وـت ٍ یه الگَی وـت پیـٌْادی دس هٌطمِ ػیؼتاى تشسػی 

ّا دس هٌطمِ داسای تَخیِ التلادی هی تاؿٌذ نًتایح حاكل اص اسصیاتی لتلادی ًـاى هی دّذ احذاث چاُ. ؿذُ اػت

 اسصیاتی التلادی، چاّىْا، هٌطمِ ػیؼتاى، خـىؼالی: کلوات کلیذی
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هقذهِ 

 ؿَاّذ هَخَد ًـاى . حیات ػیؼتاى تِ دلیل ٍالغ ؿذى دس حاؿیِ دؿت وَیش ٍ ًَاس تیاتاًی، ّوَاسُ تِ آب تؼتگی داؿتِ اػت

اص . اؿذبدّذ وِ رخیشُ طًتیىی  هحلَالت وـاٍسصی هٌطمِ دس هؼشم تْذیذات گؼتشدُ ون آتی، ػیل ٍ خـىؼالی هی  هی

دیگش ػَ ون آتی اثشات وَتاُ هذت ٍ تلٌذهذتی تش اؿتغال، ػشهایِ گزاسی، تیىاسی ٍ هْاخشت دس وـاٍسصاى هٌطمِ تشخای 

اها تایؼتی تثؼات وَتاُ هذت ٍ تلٌذهذت . حوایت دٍلت اص وـاٍسصاى تا حذٍدی هی تَاًذ ایي اثشات سا خٌثی ػاصد. گزاسدُ اػت

هطالؼِ حاضش تشسػی التلادی ٍ اختواػی طشحْای احذاث ٍ تْشُ تشداسی ّذف اص. حوایتْای هزوَس هَسد تشسػی لشاس گیشد

 . هتشی خْت دػتیاتی تِ آب وـاٍسصی دس هٌطمِ ػیؼتاى هی تاؿذ15 تا 7چاّْای آتی 

 ساّىاسّای ػیؼتاى، ػاختاس التلادی سٍػتاّای تش خـىؼالی اثشات تحلیل تِ تشسػی ٍ  (1384)تیه هحوذی ٍ ّوىاساى 

.  پشداختٌذ خـىؼالی تا هماتلِ

اص خولِ اسصیاتی دس صهیٌِ گلخاًِ ّا، اسصیاتی .  دس صهیٌِ اسصیاتی التلادی هطالؼات صیادی دس داخل ٍ وـَس اًدام ؿذُ اػت

  .سٍؿْای آتیاسی وِ دس ایٌدا تِ تیاى هختلش ّش یه اص آًْا پشداختِ ؿذُ اػت

دس همالِ ای تحت ػٌَاى تَلیذ هحلَالت گلخاًِ ای، هالحظات التلادی، تاصاسیاتی ٍ تَسػْای هالی، تِ تشسػی ٍ  (2005)پٌا 

.  تدضیِ ٍ تحلیل التلادی تَلیذ تشخی اص هحلَالت گلخاًِ ای دس آهشیىا پشداختِ اػت

 ای دس اػتاى اصهیش تشویِ پشداختِ تِ تدضیِ ٍ تحلیل التلادی تَلیذ گَخِ فشًگی ٍ خیاس گلخاًِ (2003)ل صتَ ٍ اًگیي دًیض

.  اػتایي هحلَالت اػتفادُ ؿذُ (دسآهذ -ّضیٌِ)ایي تحمیك اص سٍؽ تَػؼِ تَدخِ دس . اًذ

دس ایي تحمیك . اسصیاتی التلادی تَػؼِ گلخاًِ ّا دس اػشائیل پشداختِ اًذ دس همالِ ای تِ (1989)ّاتشهي ٍ ّوىاساى  

چْاس ٍ ساس گشفتِ  قیذ ٍ هٌاتغ اًشطی ػادی هَسد تشسػیخذتىٌَلَطی ّای هختلف هَسد اػتفادُ دس تىاسگیشی اص هٌاتغ اًشطی ت

 .هحَس ػوذُ پی گیشی ؿذُ اػت

، هَسد 1380، وـت گلخاًِ ای ٍ ػٌتی دس اػتاى یضد سا تا اػتفادُ اص دادُ ّای همطؼی ػال (1384) ػالن ٍ ٍظیفِ ؿٌاع 

تشاػاع ًتایح تِ .   دس ایي تحمیك، هطالؼِ تش سٍی هحلَل خیاس اًدام ؿذُ اػت.تشسػی لشاس دادُ ٍ تا ّن همایؼِ وشدُ اًذ

ّوچٌیي ًتایح تِ .  هتش هشتغ اػت1400دػت آهذُ اص ایي تحمیك اًذاصُ تْیٌِ گلخاًِ دس اػتاى یضد ٍ تشای هحلَل خیاس، 

 دسكذ ٍ هیاًگیي ًؼثت فایذُ تِ ّضیٌِ 32دػت آهذُ ًـاى هی دّذ وِ ًشخ تاصدُ داخلی دس گلخاًِ ّای خیاس دس اػتاى یضد 

.  تش اػاع ًتایح تِ دػت  آهذُ  ػشهایِ گزاسی دس ایي فؼالیت خزاب تش اص وـاٍسصی ػٌتی اػت.  اػت1.32دس ایي فؼالیتْا، 

ًتایح هطالؼِ . تِ اسصیاتی هالی اًَاع طشحْای آتیاسی لطشُ ای دس ػطح اػتاى خشاػاى پشداختِ اًذ (1379)وشتاػی ٍ ّوىاساى 

تْشُ تشداسی . ٍ دس كَست طشاحی . ًـاى هی دّذ وِ ػَاهل التلادی،  اختواػی ٍ فٌی دس ػذم پزیشؽ ایي سٍؿْا هَثش اػت

. هٌاػة، ایي طشحْا تَخیِ هالی الصم سا خَاٌّذ داؿت

تشای خوغ آٍسی اطالػات دس هَسد تؼذاد چاّىْا ٍ ػطح صیش وـت آًْا ٍ ًیض ػطح صیش وـت ػالْای لثل اص خـىؼالی تا 

هشاخؼِ تِ هشاوض ری ستط هاًٌذ خْاد وـاٍسصی ؿْشػتاى صاتل ٍ خذهات وـاٍسصی تخؾ اطالػات سا وؼة وشدُ ٍ ػپغ تشای 
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خوغ آٍسی دیگش اطالػات الصم تشای تحمیك اص لثیل ٍضؼیت وـت ٍ هحلَالت اص طشیك تىویل پشػـٌاهِ ٍ هلاحثِ تا 

. وـاٍسصاى ، واسؿٌاػاى ٍ دػت اًذسواساى ریشتط دس اخشای طشح تؼول آهذ

 

 

هَاد ٍ رٍشْا 

خْت اًدام تشسػی ّای هشتَط تِ تَخیِ هالی یا التلادی یه طشح ٍ ّوچٌیي همایؼِ طشحْای هختلف ػشهایِ گزاسی وِ 

هی تَاًذ دس یه هٌطمِ تِ اخشا دسآیذ، سٍؽ ّای خاكی ٍخَد داسد وِ تشخی اص آًْا واستشدّای گؼتشدُ ٍ تشخی اػتفادُ ّای 

تِ طَس ولی دس ساتطِ تا تشسػی ٍ اسصیاتی التلادی طشحْای ػشهایِ گزاسی ؿاخلْا ٍ سٍؿْای هختلفی . هحذٍد تشی داسد

ٍ اسصؽ وًٌَی  (IRR)ًشخ تاصدُ داخلی ، (B/C)هطشح هی تاؿٌذ وِ دس هطالؼِ حاضش اص ػِ ؿاخق سٍؽ هٌفؼت تِ ّضیٌِ 

 .اػتفادُ ؿذُ اػت (NPV)هٌافغ 

:  (IRR)ًشخ تاصدُ داخلی 

(1)  
0

)1(





 i

ii

r

CB
 

R ًُشخ تاصدُ ػشهایِ گزاسی اػت وِ هدوَع اسصؽ حال ّضیٌِ ّا ٍ دسآهذّا سا كفش هی وٌذ ٍ ًـاى دٌّذُ حذاوثش ًشخ تْش 

چٌاًچِ همذاس ًشخ تاصدُ داخلی تیـتش اص ًشخ تْشُ تاًىی تاؿذ طشح اص ًظش .ای اػت وِ هی تَاى تا آى ػشهایِ گزاسی وشد

. ]3 [.التلادی تَخیِ داسد ٍ اگش ووتش اص یه تاؿذ طشح تَخیِ التلادی ًذاسد

:    (NPV)اسصؽ حال خالق 

(2)   





i

ii

r

CB
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دس كَستیىِ وِ حاكل فَق هثثت تاؿذ . هؼیاسی اػت وِ تا تَخِ تِ ًشخ تٌضیل، اسصؽ حال خالق طشحْا سا هحاػثِ هی وٌذ

 ]3[ گَیای تَخیِ پزیشی طشح اػت

:  (B/C)ًؼثت هٌفؼت تِ ّضیٌِ 

(3)                   
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. ّا سا تِ هدوَع اسصؽ حال ّضیٌِ ّا دس ًشخ تٌضیل هؼیي هحاػثِ هی وٌذ هؼیاسی اػت وِ ًؼثت اسصؽ وًٌَی هٌفؼت

 ]3[.چٌاًچِ ایي ًؼثت تیـتش اص ٍاحذ تاؿذ طشح تَخیِ التلادی داسد ٍ اگش ووتش اص یه تاؿذ طشح تَخیِ التلادی ًذاسد

 

بحج ٍ ًتایج 
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تطَس ولی اػتفادُ اص آب چاّىْا تشای وـاٍسصی دس هٌطمِ اص اػتمثال خَتی تشخَسداس تَدُ ٍ سٍص تِ سٍص تؼذاد تیـتشی اص 

 -0.8  دس هٌطمِ تیي (ّش حلمِ چاُ)هتَػط ػطح صیش وـت چاّىْا . ػاوٌیي هٌطمِ اص ایي سٍؽ وـت اػتفادُ هی وٌٌذ

وِ ایي اهش هیتَاًذ تذلیل آتذّی هختلف چاّىْای هـاتِ دس تخـْای هختلف ٍ ًیض هضاسع تحت .  ّىتاس دس ًَػاى اػت 1.5

اختیاس وـاٍسص ٍ ًیض اًگیضُ ٍ فؼالیت وـاٍسص دس اهش وـاٍسصی هی تاؿذ ٍ هیتَاًذ تؼلت اػتفادُ اص چاّىْا دس فؼالیتْای 

 هتش دس ًَػاى اػت وِ آتذّی هؼادل 10ـ15ػوك هتَػط چاّىْا دس هٌطمِ تیي . غیشوـاٍسصی هثل داهذاسی ٍ ؿیالت تاؿذ

احذاث چاّىْا ؿاهل حفش، تْیِ لالة تتًَی، فیلتش گزاسی ٍ ّضیٌِ هتَػط .  هیتَاًذ داؿتِ تاؿٌذ لیتش تش ثاًیِ 0.5-0.2

 دس ًَػاى اػت وِ تؼتِ تِ ایٌىِ ّش چاُ چٌذ هتش حفش ؿذُ تاؿذ ٍ اص چِ هیلیَى سیال 22 تا 17تیي تاػیؼات اهىاًات پوپاط 

ِ ّای تتٌی ٍ ػیواًی ٍ ؿي اػتفادُ وشدُ تاؿذ هتفاٍت اػت  ] 5[.تؼْیالتی هاًٌذ حلم

 ّسیٌِ ّای احذاث چاّک

وِ هتَػط ّضیٌِ ّای الصم تشای احذاث یه ٍاحذ .  ّضیٌِ ّای هشتَط تِ احذاث یه ٍاحذ چاّه سا ًـاى هی دّذ1خذٍل 

چاّه دس هٌطمِ هؼادل ًَصدُ هیلیَى ٍ پاًلذ ّضاس سیال هی تاؿذ وِ اص ایي همذاس یاصدُ هیلیَى تَػط دٍلت ٍ ها تمی تَػط 

 . دس ایي گضاسؽ فشم ؿذُ اػت توام ػشهایِ هَسد ًیاص تَػط خَد ؿخق تاهیي هی ؿَد. تْشُ تشداس پشداخت هی ؿَد

ِ ّای هشتَط تِ احذاث چاُ ػویك :1خذٍل   ّضیٌ

ّسیٌِ جاری ّسیٌِ حابت 

ّسیٌِ کل عٌَاى ّسیٌِ کل قیوت یک ٍاحذ تعذاد عٌَاى 

 1000000ّسیٌِ ًگْذاری سالیاًِ  4500000 750000 6 شي باداهی

 1000000ّسیٌِ تعویرات سالیاًِ  2500000 32000 78 سیواى

 2000000جوع کل  2550000 8500 300 آرهاتَر

 1500000- -  دستوسد کارگری
  

 1550000- -  حفر چاّک
  

 2000000- -  حول قالب
  

 2500000- -  اهتیاز برق
  

الکترٍ پوپ 

 (هَتَر برقی)

1  

2400000 

  

 19500000 790500  جوع
  

 اطالػات واسؿٌاع: هآخز
 

 ّش وذام اص چاّىْا هاّیاًِ .چاّىْا ّش وذام حذٍد ًَصدُ هیلیَى سیال ّضیٌِ احذاث داسًذطثك تشآٍسدّای اًدام ؿذُ      

تٌاتشایي ّواًطَس وِ .  سیال هی تاؿذ000/000/1 سیال ّضیٌِ ػَخت داسًذ ٍ ّضیٌِ تؼویشات ػالیاًِ حذٍد 000/100حذٍد 
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 سیال ٍ ّضیٌِ ػالیاًِ هؼادل 19500000 ًـاى هی دّذ هیاًگیي ّضیٌِ احذاث ٍ تدْیض چاّىْا دس هٌطمِ هؼادل 5-8خذٍل 

  . سیال هی تاؿذ2000000

درآهذ طرح 

 ػال هی تاؿذ ٍ ًظش تِ ایٌىِ ػطح صیشوـت هتَػط 15تا تَخِ تِ ایٌىِ هیاًگیي ػوش چاّىْا تشای طشحْای صساػی حذٍد .

تِ ػٌَاى وـت غالة چاّىْا حذٍد  (خَ) ّىتاس هی تاؿذ ٍ دسآهذصایی یه ّىتاس گٌذم 5/1چاّىْا دس هٌطمِ حذٍد 

 ّىتاس اساضی سا داسًذ ٍ ػالٍُ تش هحلَل 5/1 سیال  هی تاؿذ تا دس ًظش گشفتي ایٌىِ چاّىْا تَاًایی آتذّی حذٍد 2000000

دسآهذ حاكل اص طشح تِ كَست وـت دس هضسػِ، . گٌذم هحلَالت وـت خایگضیي ؿاهل كیفی خات ًیض لاتل وـت هی تاؿذ

وِ تشای ایي هٌظَس ػِ الگَی وـت تحت چاّىْا ٍخَد داسد وِ دس ریل تِ تشسػی . احذاث گلخاًِ ٍ یا پشٍسؽ دام  هی تاؿذ

  .ٍ دس اًتْا یه الگَی وـت پیـٌْادی هؼشفی ؿذُ اػت. التلادی ّش یه اص ایي الگَّای وـت پشداختِ ؿذُ اػت

 طرح در شرایط بْرُ برداری زراعیتحلیل اقتصادی 

هشحلِ اٍل، دٍم ٍ ػَم تحلیل التلادی تشای . ایي تخؾ تدْیض  ٍ احذاث چاّىْا دس پٌح هشحلِ  هَسد تشسػی لشاس هی گیشد

ّش یه اص الگَّای وـت غالة دس هٌطمِ تحت چاّه اًدام ؿذُ ٍ ػپغ دس هشحلِ چْاسم تحلیل التلادی تشای ول هٌطمِ ٍ 

ٍ دس ًْایت دس هشحلِ پٌدن الگَی وـت پیـٌْادی تلفیمی تشای وـت چاّه اسائِ ٍ هَسد . ول چاّىْا اًدام ؿذُ اػت

.  تحلیل التلادی لشاس گشفتِ اػت

تحلیل اقتصادی برای الگَی کشت اٍل 

وِ دس خذٍل صیش تِ تشتیة ػطح صیش وـت، ػولىشد، لیوت، دسآهذ . الگَی وـت اٍل ؿاهل وـت گٌذم، خَ ٍ یًَدِ هی تاؿذ

ػطح صیش وـت یه چاّه تِ طَس هتَػط دس هٌطمِ . ًاخالق، ّضیٌِ ٍ دسآهذ خالق ّش یه اص هحلَالت آٍسدُ ؿذُ اػت

.   سیال هی تاؿذ4841063.5وِ دسآهذ خالق تشای ایي هیضاى ػطح صیش وـت .  ّىتاس دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت1.5

.   همادیش هشتَط تِ دسآهذ ٍ ّضیٌِ تَلیذ ّش یه اص هحلَالت هؼشفی ؿذُ دس الگَی وـت سا ًـاى هی دّذ2خذٍل 

 دسآهذ ٍ ّضیٌِ تَلیذ تشای الگَی وـت اٍل: 2خذٍل

 الگَی اٍل

سطح زیر 

 (kg)تَلیذ (ّکتار) کشت

قیوت 

 (ریال)

درآهذ ًاخالص 

 درآهذ خالص ّسیٌِ (ریال)

 2450409 624591 3075000 2050 1500 1 گٌذم

 479417 164083 643500 1650 390 0.3 جَ

 1911237.5 88762.5 2000000 500 4000 0.2 یًَجِ

جوع کل  1.5 5890  5718500 877436.5 4841063.5 

 

  ًتایح حاكل اص تحلیل التلادی تشای الگَی وـت اٍل سا ًـاى هی دّذ 3خذٍل 
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 (سیال): ًتایح حاكل اص اسصیاتی التلادی طشح:  3خذٍل

 B/C IRR NPV 

- 149901% 12 0.99الگَی کشت اٍل 

 

 ( یًَد0.2ِ خَ، 0.3 ّىتاس گٌذم، 1ؿاهل  )ًتایح حاكل اص اسصیاتی التلادی طشح ًـاى هیذّذ وِ تحت یه الگَی وـت 

وِ تشاتش تا ًشخ تْشُ تاًىی هی تاؿذ ٍ اسصؽ حال % 12ًؼثت هٌفؼت تِ ّضیٌِ وَخىتش اص یه هی تاؿذ ٍ ًشخ تاصدُ داخلی 

.  هٌافغ هٌفی هی تاؿذ تٌاتشایي تحت ایي الگَی وـت طشح تَخیِ التلادی ًذاسد

تحلیل حساسیت برای الگَی کشت اٍل 

تا تَخِ تِ ایٌىِ اسلام دسآهذ، ّضیٌِ، ػولىشد ٍ لیوت فشٍؽ ٍ ًشخ ّای تْشُ دس طی صهاى تغییش هی وٌذ ٍ تشای ایٌىِ ؿٌاخت 

تْتشی اص اثش تغییشات ایي ػَاهل تش سٍی ػَد آٍسی ٍ تَخیِ التلادی طشح ٍخَد داؿتِ تاؿذ تش سٍی ّش یه اص ػَاهل فَق اثش 

تحلیل . افضایؾ یا واّؾ آًْا تحلیل حؼاػیت كَست گشفتِ وِ اثشات آى سا تش سٍی تَخیِ پزیشی التلادی طشح هی ػٌدذ

 دسكذ واّؾ یاتذ ًؼثت هٌفؼت تِ ّضیٌِ اص یه وَچىتش 10حؼایت تِ اصای تغییش دس دسآهذ ًـاى هی دّذ چٌاًچِ دساهذ ّا 

هی ؿَد ٍ ًشخ تاصدُ داخلی ووتش اص ًشخ تْشُ تاًىی هی ؿَد ٍ اسصؽ حال هٌافغ ًیض هٌفی هی تاؿذ ٍ طشح داسای تَخیِ 

ًتایح تحلیل حؼاػیت تِ اصای تغییش دس ّضیٌِ خاسی ًیض ًـاى هی دّذ تا واّؾ ّضیٌِ ّای خاسی تِ . التلادی ًوی تاؿذ

ّوچٌیي تا واّؾ ًشخ تْشُ ووتش اص ًشخ تْشُ تاًىی .  دسكذ ّضیٌِ ّای وًٌَی طشح تَخیِ التلادی پیذا هی وٌذ10هیضاى 

.  طشح تَخیِ التلادی پیذا هی وٌذ

تحلیل اقتصادی برای الگَی کشت دٍم 

دس خذٍل صیش .  ّىتاس خالیض وـت هی ؿَد0.7 ّىتاس گٌذم ٍ 0.8وِ . الگَی وـت دٍم ؿاهل وـت گٌذم ٍ خالیض هی تاؿذ

. همادیش هشتَط تِ ػطح صیش وـت، ػولىشد، لیوت، دسآهذ ًاخالق ٍ دسآهذ خالق تشای وـت گٌذم ٍ خالیض آٍسدُ ؿذُ اػت

 دسآهذ ٍ ّضیٌِ ّای طشح سا ًـاى هی دّذ 4خذٍل . الصم تِ روش هی تاؿذ وِ خالیض تشویثی اص وـت ٌّذٍاًِ ٍ خشتضُ هی تاؿذ

: تشای الگَی وـت دٍم  (سیال)دسآهذ ٍ ّضیٌِ تَلیذ :  4خذٍل 

 درآهذ خالص ّسیٌِ درآهذ ًاخالص  قیوت  (kg)تَلیذسطح زیر کشت الگَی کشت دٍم 

 1960327.5 499672.5 2460000 2050 1200 0.8 گٌذم

 3912510 1442490 5355000 900 5950 0.7 جالیس

 5872837.5 1942162.5 7815000  7150 1.5 جوع کل

 

 5تا تَخِ تِ دسآهذ ٍ ّضیٌِ ّای طشح ًتایح حاكل اص اسصیاتی التلادی طشح تشای الگَی وـت ؿاهل گٌذم ٍ خالیض دس خذٍل 

 . آٍسدُ ؿذُ اػت

 (سیال)ًتایح حاكل اص اسصیاتی طشح تشای الگَی وـت دٍم:  5خذٍل

 B/C IRR NPV 
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 6877371% 18 1.20الگَی کشت دٍم 

 

.  اػت وِ ایي ًؼثت تضسگتش اص یه هی تاؿذ1.20تا تَخِ تِ ًتایح خذٍل فَق هـاّذُ هی ؿَد وِ ًؼثت هٌفؼت تِ ّضیٌِ 

هی تاؿذ وِ ایي ًشخ تیـتش اص ًشخ تْشُ تاًىی  هی تاؿذ ٍ اسصؽ حال هٌافغ ًیض هثثت هی % 18ًشصخ تاصدُ داخلی ًیض تشاتش تا 

.  تاؿذ تٌاتشایي تا تَخِ تِ ًتایح حاكلِ طشح داسای تَخیِ التلادی هی تاؿذ

تحلیل حساسیت طرح با در ًظر گرفتي الگَی کشت دٍم 

: تحلیل حؼاػیت تِ اصای تغییش دس دسآهذ(الف

ًتایح تحلیل حؼاػیت تِ اصای تغییش دس دسآهذ وِ هی تَاًذ تِ كَست تغییش دس ػولىشد، تغییش دس لیوت ٍ یا تغییش دس ّضیٌِ 

چٌاًچِ دسآهذ ّا تیؾ اص .  دسكذ طشح ّوچٌاى داسای تَخیِ التلادی اػت17تَلیذ تاؿذ، ًـاى هی دّذ تا واّؾ دسآهذ تا 

ًتایح تحلیل حؼاػیت تشای تغییش دس ّضیٌِ خاسی ًـاى .  دسكذ واّؾ یاتٌذ طشح تَخیِ پزیشی خَد سا اص دػت هی دٌّذ17

 دسكذ افضایؾ 50ٍ چٌاًچِ تیؾ اص .  دسكذ افضایؾ یاتٌذ طشح داسای تَخیِ التلادی اػت50هی دّذ چٌاًچِ ّضیٌِ ّا تا 

 18ّوچٌیي تشای ًشخ تْشُ ًتایح ًـاى داد چٌاًچِ ًشخ تْشُ تیـتش اص . یاتٌذ طشح تَخیِ پزیشی خَد سا اص دػت هی دٌّذ

. دسكذ تاؿذ طشح تَخیِ پزیشی خَد سا اص دػت هی دّذ

تحلیل اقتصادی برای الگَی کشت سَم 

 ّىتاس وـت خیاس گلخاًِ ای، 0.2دس الگَی وـت ػَم . الگَی وـت ػَم ؿاهل وـت خیاس گلخاًِ ای، پیاص ٍ غالت هی تاؿذ

 همادیش هشتَط تِ ػطح صیش وـت، ػولىشد، 6خذٍل .  ّىتاس وـت غالت دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت1 ّىتاس وـت پیاص ٍ 0.3

 . لیوت، دسآهذ ًاخالق، ّضیٌِ ٍ دسآهذ خالق تشای ّش یه اص هحلَالت سا ًـاى هی دّذ

 

 

 (سیال)دسآهذ ٍ ّضیٌِ تَلیذ : 6خذٍل 

 الگَی سَم

 سطح زیر کشت

 درآهذ خالص ّسیٌِ درآهذ ًاخالص قیوت (kg)تَلیذ ّکتار

 79400000 80600000 160000000 4000 40000 0.2 گلخاًِ

 10412235 387765 10800000 1200 9000 0.3 پیاز

 10101551 4438120 14539671 726 20000 1یًَجِ 

 81375530 185339671-  56600 1.5جوع کل 
103964141 

 

 . ًتایح حاكل اص تحلیل التلادی طشح تا دس ًظش گشفتي الگَی وـت ػَم سا ًـاى هی دّذ7خذٍل 
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: (سیال)ًتایح تحلیل حاكل اص اسصیاتی التلادی الگَی وـت ػَم :  7خذٍل

 B/C IRR NPV 

 407377528% 37 2.49الگَی کشت سَم 

ًتایح خذٍل فَق تا تَخِ تِ ًؼثت هٌفؼت تِ ّضیٌِ، ًشخ تاصدُ داخلی ٍ اسصؽ حال هٌافغ ًـاى هیذّذ وِ طشح تا الگَی وـت 

 . ػَم داسای تَخیِ التلادی هی تاؿذ

تحلیل حساسیت با در ًظر گرفتي الگَی کشت سَم 

.  دسكذ طشح ّوچٌاى تَخیِ التلادی داسد60ًتایح تحلیل حؼاػیت تِ اصای تغییش دسآهذ ًـاى داد وِ تا واّؾ دساهذ تا 

 دسكذ واّؾ یاتذ ًؼثت هٌفؼت تِ ّضیٌِ وَچىتش اص یه، ًشخ تاصدُ داخلی تا ًشخ تْشُ تاًىی تشاتش ٍ 60چٌاًچِ دسآهذ تیؾ اص 

ّوچٌیي ًتایح حاكل اص تغییش دس ّضیٌِ خاسی . اسصؽ حال هٌافغ هٌفی هی تاؿذ تٌاتشایي طشح داسای تَخیِ التلادی ًیؼت

تِ اصای تغییش .  دسكذ ّن افضایؾ یاتٌذ طشح ٌَّص داسای تَخیِ التلادی هی تاؿذ100ًـاى داد چٌاًچِ ّضیٌِ ّای خاسی تا 

 دسكذ ًشخ تْشُ تیـتش اص ًشخ تْشُ تاًىی هی تاؿذ ٍ طشح تَخیِ التلادی داسد دس 37دس ًشخ تْشُ ًتایح ًـاى داد، تا ًشخ تْشُ 

.  دسكذ طشح تَخیِ اللادی ًذاسد37ًشخ تْشُ تاالتش اص 

تحلیل اقتصادی بر اساس کل هٌطقِ 

تا تَخِ تِ ایٌىِ دس ول هٌطمِ  صاتل تیؾ اص چْاس ّضاس حلمِ چاّه فؼال هی تاؿذ دس ایي تخؾ تحلیل التلادی تشای ول 

.  ػشهایِ گزاسی طشح اًدام ؿذُ دس ػطح هٌطمِ اًدام گشفتِ اػت

 اسصؽ ًاخالق، ّضیٌِ تَلیذ ٍ اسصؽ خالق ّش ّىتاس هحلَل صساػی ٍ دسآهذ صایی خالق ول هحلَالت صساػی تحت 8خذٍل 

. چاّه دس هٌطمِ صاتل سا ًـاى هی دّذ

صاتل  دس هٌطمِ  تحت چاّه   ّضیٌِ تَلیذ ٍ اسصؽ خالق ّش ّىتاس هحلَل صساػی،اسصؽ ًاخالق: 8خذٍل 

   اضافیعولکردهحصَل ردیف 

 (کیلَگرم)

-کیلَگرم)قیوت 

 (ریال

ارزش ًاخالص 

  (ریال-ّکتار)

   اضافیّسیٌِ

  (ریال- ّکتار)

-ّکتار)ارزش خالص 

 (ریال

 2150408.25 924591.8 3075000 2050 1500گٌذم  1

 1598055 546945 2145000 1650 1300جَ  2

 9556187.5 443812.5 10000000 500 20000یًَجِ  3

 7177047.5 822952.5 8000000 320 25000قصیل  4

 34707450 1292550 36000000 1200 30000پیاز  5

 5163650 2836350 8000000 800 10000ٌّذٍاًِ  6

 15667178.75 1332821 17000000 1000 17000خربسُ  7

 134892700 1107300 136000000 8000 17000 سبسیجات 8

 363000000 403000000 40000000 4000 10000 *گلخاًِ 

 -- - -  1800سایر  
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ػولىشد ٍ ّضیٌِ گلخاًِ ؿاهل ػولىشد اضافی ًوی تاؿذ  * 

هٌظَس اص ػولىشد اضافی دس خذٍل فَق تفاٍت دس ػولىشد هحلَل تحت ؿشایط چاّه ٍ هتَػط هٌطمِ وِ اص ؿشایط آب 

سٍدخاًِ اػتفادُ هی وٌٌذ هی تاؿذ ٍ تا تَخِ تِ ایٌىِ اساضی تحت چاّه ػولىشد تاالتشی ًؼثت تِ ؿشایط هؼوَلی داسًذ 

.  ػولىشدّای اضافی تواهاً هثثت اػت

ٍ . ٍ هٌظَس اص ّضیٌِ ّای اضافی تفاٍت ّضیٌِ ای اػت وِ ّش ّىتاس دس تحت ؿشایط چاّه ًؼثت تِ هیاًگیي هٌطمِ داسًذ

ػلت تاال تَدى ّضیٌِ ّای تَلیذ تحت ؿشایط چاّه تِ ػلت افضایؾ ّضیٌِ ّای ًگْذاسی ٍ تشداؿت ًاؿی اص افضایؾ ػولىشد 

.   هی تاؿذ

 43654189901 ّىتاس هی تاؿذ سلن دسآهذ خالق هؼادل 5/1اوٌَى ًظشتِ ایٌىِ هتَػط ػطح صیشوـت چاّىْا هؼادل 

 ّضیٌِ احذاث ٍ تدْیض تشای یه حلمِ چاُ، ّضیٌِ ول، ّضیٌِ ػالیاًِ تِ اصای یه حلمِ ٍ ّضیٌِ 9خذٍل . سیال خَاّذ سػیذ

. ول ػالیاًِ سا ًـاى هی دّذ

 

 

 * ّضیٌِ احذاث ٍ تدْیض ٍ تْشُ تشداسی ٍ ًگْذاسی چاّىْا دس ول هٌطمِ : 9خذٍل 

ّسیٌِ احذاث ٍ تجْیس ّر ٍاحذ 

 (ریال)

 ّسیٌِ سالیاًِ ّر ٍاحذ (ّسار ریال)ّسیٌِ کل 

 (ّسار ریال)

 ّسیٌِ کل سالیاًِ چاّکْا

 (ّسار ریال)

19500000 92352000 2000000 9472000 

.  حلمِ هی تاؿذ4736 ّىتاس هؼادل 7102تؼذاد چاّىْا تشای آتذّی * 

 

 .  آٍسدُ ؿذُ اػت10ًتایح حاكل اص اسصیاتی طشح دس خذٍل 

 (سیال)ًتایح اسصیاتی التلادی ول هٌطمِ: 10خذٍل 

 B/C IRR NPV 

% 37 1.90ًتایج حاصلِ 
140,458,263,368.87 

 

 

 

  ٍ 43654189901 دسكذ اسصؽ وًٌَی هٌافغ ٍ ّضیٌِ ّا تتشتیة هؼادل 12تش هثٌای هحاػثات اًدام ؿذُ دس ًشخ تٌضیل 

تٌاتشایي ًؼثت هٌفؼت .  ّضاس سیال هی تاؿذ140458263 اسصؽ وًٌَی خالق ًیض هؼادل.  ّضاس سیال هی تاؿذ9472000000

ٍ . تٌاتشایي طشح ّای احذاث چاّىْا دس ول هٌطمِ اص تَخیِ التلادی تاالیی تشخَسداس هی تاؿذ.  هی تاؿذ9/1تِ ّضیٌِ هؼادل  

 .دس تَػؼِ التلادی هٌطمِ هثوش ثوش هی تاؿذ

هی تاؿذ وِ ایي ًشخ تیـتش اص ًشخ تْشُ تاًىی هی تاؿذ % 37تا تَخِ تِ ًتایح خذٍل فَق ًشخ تاصدُ داخلی 
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 (الگَی کشت پیشٌْادی)تحلیل اقتصادی  در شرایط بْرُ برداری تلفیقی 

: الگَی وـت تلفیمی ؿاهل. الگَی وـت پیـٌْادی ؿاهل یه الگَی وـت تلفیمی صساػت ٍ دام هی تاؿذ

حفش ٍ تدْیض یه حلمِ چاّه، اًتمال آب تا اػتخش تا لَلِ، اػتخش رخیشُ آب ٍ پشٍسؽ هاّی، احذاث گلخاًِ، احذاث ًْالؼتاى 

الگَی پیـٌْادی دس ایي هطالؼِ ؿاهل حفش ٍ تدْیض . اًگَس یالَتی، احذاث تاؽ اًگَس، احذاث هضسػِ ػلَفِ، خایگاُ پشٍسؽ دام

 ّىتاس ػثضیدات، 0.3 ّىتاس للوؼتاى، 0.2 ّىتاس خیاس گلخاًِ ای، 0.2یه حلمِ چاّه ٍ هحلَالت پیـٌْادی ؿاهل وـت 

احذاث اػتخش .   لطؼِ هشؽ  ٍ پشٍسؽ هاّی هی تاؿذ100 ساع گَػفٌذ ٍ 30  ساع گاٍ، 15 ّىتاس تاؽ اًگَس، ًگْذاسی 0.8

خذٍل . رخیشُ آب ٍ پشٍسؽ هاّی ٍ ّوچٌیي اًتمال آب تا اػتخش تَػیلِ  لَلِ سا ًیض هی تَاى ٍاسد الگَی پیـٌْادی فَق وشد

 .  الالم هشتَط تِ دسآهذ ٍ ّضیٌِ تَلیذ تشای ّش یه اص هحلَالت پیـٌْادی دس الگَی وـت سا ًـاى هی دّذ11

 

 (سیال)دسآهذ ٍ ّضیٌِ تَلیذ تشای الگَی وـت پیـٌْادی : 11خذٍل

سطح زیر الگَی پیشٌْادی 

 ّسیٌِ درآهذ ًاخالص  قیوت  (kg)عولکرد کشت

درآهذ 

 (سَد)خالص

درصذ سْن 

 از سَد

گلخاًِ خیار ٍ گَجِ 

 34 39700000 40300000 80000000 4000 20000 0.1 ( ٍاحذ2)فرًگی 

 20 23552000 448000 24000000 3000 8000 0.08قلوستاى 

 6 7903867 820533 7026100 3400 2066.5 0.1سبسیجات 

 3 4500000 3000000 7500000 10000 750 0.5باغ اًگَر 

 31 36230000 77510000 113740000 - - 15راسگاٍ ٍ گَسالِ 

 2 3280000 21120000 24400000 - - 30راسگَسفٌذ 

 0.56 650000 1840000 2490000 - - 100قطعِهرغ 

 100 115815867 145038533 259156100 - - جوع کل 

 

 (ػَد)ٍ دسآهذ خالق .  هیلیَى سیال هی تاؿذ145تا تَخِ تِ ًتایح خذٍل فَق ول ّضیٌِ ّای هشتَط تِ الگَی وـت هؼادل 

ّواًگًَِ وِ دس خذٍل هـاّذُ هی ؿَد تاالتشیي دسكذ ػْن اص .  هیلیَى سیال تشای الگَی فَق تشآٍسد ؿذُ اػت115حذٍد 

.  ػَد هتؼلك تِ هحلَالت گلخاًِ ای ٍ گاٍ ٍ گَػالِ هی تاؿذ ٍ ووتشیي ػَد هتؼلك تِ هشؽ هی تاؿذ

ٍ ػشهایِ دس گشدؽ سا تشای الگَی پیـٌْادی ًـاى هی  (ؿاهل ّضیٌِ ّای احذاث  ) ّضیٌِ ّای ػشهایِ گزاسی 12خذٍل 

 هیلیَى سیال ّضیٌِ ػشهایِ گزاسی داسد وِ ایي ػشهایِ هی تَاًذ اص طشیك 377تِ طَسیىِ اخشای چٌیي الگَی ًیاص تِ  . دّذ

 . گشفتي ٍام اص تاًه تاهیي ؿَد
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 (سیال)تشای الگَی پیـٌْادی (ّضیٌِ ثاتت)ّضیٌِ ػشهایِ گزاسی :  12خذٍل

هبلػ ٍاحذ عٌَاى 

 19500000یک ٍاحذ  ّسیٌِ احذاث چاّک

 120000000 هتر هربع 1080ّسیٌِ احذاث گلخاًِ  

 1000000 ّکتار 0.08ّسیٌِ احذاث قلوستاى  

 4000000 ّکتار 0.5ّسیٌِ احذاث باغ اًگَر  

 75000000 راس 15گاٍ ٍ گَسالِ  

 12000000 راس 30گَسفٌذ  

 3000000 قطعِ 100هرغ ٍ جایگاُ  

 70000000 هتر هربع 140احذاث جایگاُ بْذاشتی دام 

 72500000- سرهایِ در گردش 

 377000000 جوع کل 

 

ًتایج تحلیل 

.   ًتایح تحلیل حاكل اص اسصیاتی التلادی هشتَط تِ الگَی وـت پیـٌْادی سا ًـاى هی دّذ13خذٍل 

 (سیال)ًتایح اسصیاتی التلادی  الگَی وـت پیـٌْادی:  13خذٍل 

 B/C IRR NPV( ریال) 

 398,184,446.89% 30 2الگَی کشت پیشٌْادی 

 

 

 ًتایح حاكل اص اسصیاتی طشح ًـاى هی دّذ وِ ًؼثت هٌفؼت تِ ّضیٌِ تضگتش اص یه، ًشخ تاصدُ داخلی تیـتش اص ًشخ تْشُ تاًىی 

.  ٍ اسصؽ حال هٌافغ ًیض هثثت هی تاؿذ تٌاتشایي طشح اص لحاظ التلادی تَخیِ پزیش هی تاؿذ

تحلیل حساسیت طرح با در ًظر گرفتي الگَی کشت پیشٌْادی 

(: ػَد)تحلیل حؼاػیت تِ اصای تغییش دس دسآهذ  (الف

.   ًتایح هشتَط تِ تحلیل حؼاػیت تِ اصای تغییش دس دسآهذ سا ًـاى هی دّذ14خذٍل 

 (سیال)ًتایح تحلیل حؼاػیت تغییشات دسآهذ:  14خذٍل 

 B/C IRR NPV دراهذ

-10% 1.8 26% 319303829 

-30% 1.4 20% 161542594 

-50% 1 12% 3781358 

-55% 0.9 10% -35658949 
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 دسكذ واّؾ یاتٌذ طشح ٌَّص داسای تَخیِ التلادی 50ًتایح حاكل اص تحلیل حؼاػیت ًـاى هی دّذ چٌاًچِ دسآهذ ّا تا 

 دسكذ دسآهذ وًٌَی طشح دس ًمطِ ػش تِ ػش هی تاؿذ ٍ هٌافغ تا ّضیٌِ ّای طشح تشاتش 50دس هیضاى دسآهذ ووتش اص . هی تاؿذ

.   دسكذ واّؾ یاتٌذ طشح تَخیِ پزیشی خَد سا اص دػت هی دّذ50چٌاًچِ دسآهذ ّا تیـتش اص . اػت

تحلیل حؼاػیت تِ اصای تغییشات ّضیٌِ خاسی  (ب

.   تحلیل حؼاػیت تِ اصای تغییش دس ّضیٌِ خاسی سا ًـاى هی دّذ15خذٍل 

 (سیال)تحلیل حؼاػیت تغییشات ّضیٌِ خاسی : 15خذٍل 

 B/C IRR NPV ّسیٌِ جاری

+30% 1.99 29% 394097928 

+100% 1.95 29% 384562717 

+150% 1.91 29% 377751853 

 

 1.5لزا افضایؾ ّضیٌِ ّای خاسی تا . اص اًدا وِ ّضیٌِ ّای خاسی ًؼثت تِ دسآهذّا ی خاسی طشح همذاس خیلی ووی هی تاؿٌذ

.  تشاتش ّضیٌِ ّای خاسی وًٌَی طشح تاثیش لاتل تَخْی سٍی همادیش هحاػثِ ؿذُ ٍ تَخیِ پزیشی طشح ًذاسد

تحلیل حؼاػیت تِ اصای تغییشات ًشخ تْشُ  (د

.   تحلیل حؼاػیت سا ًؼثت تِ گضیٌِ ّای هختلفی اص ًشخ تْشُ ًـاى هی دّذ16خذٍل 

 (سیال)تحلیل حؼاػیت تِ اصای تغییش دس ًشخ تْشُ:  16خذٍل 

 B/C IRR NPV ًشخ تْشُ

14% 1.8 30% 322076174 

16% 1.6 30% 257575377 

26% 1.1 30% 47086394 

28% 1 30% 19464604 

30% 0.9 30% -5025706 

 

 دسكذ افضایؾ یاتذ طشح ّوچٌاى داسا تَخیِ التلادی هی 28 دسكذ تا 12ًتایح خذٍل فَق ًـاى هی دّذ چٌاًچِ ًشخ تْشُ اص 

.   دسكذ طشح تَخیِ التلادی داسد28تٌاتشایي تا افضایؾ ًشخ تْشُ تاًىی تا . تاؿذ

ّوچٌیي ًتایح . ًتایح حاكل اص اسصیاتی التلادی ًـاى هی دّذ احذاث چاّىْا دس ول هٌطمِ داسای تَخیِ التلادی هی تاؿذ

.  اسصیاتی تشای الگَی وـت دٍم ٍ ػَم ًـاى هی دّذ طشح اص لحاظ التلادی تَخیِ پزیش هی تاؿذ

خاطش ًـاى هی وٌذ وِ چاّىْا تْتشیي هضیت سا دس آتیاسی تىویلی هحلَالت تا ًیاص آتی تاال سا داسًذ ٍ داسای  تَخیِ 

 .ٍ یىی اص اّذاف اكلی ایي تحمیك دػتیاتی تِ الگَی هٌاػة وـت یؼٌی الگَی پیـٌْادی اػت. التلادی تاالیی هی تاؿذ

 دسكذ هٌاطك ػیؼتاى دس حَصُ ّای 40وِ فمط دس .  ّىتاس اػت120000 هٌطمِ  وـاٍسصیول اساضیلاتل روش اػت وِ 
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ؿْشػتاى صّه، خٌَب تخؾ هیاًىٌگی، خٌَب تخؾ هشوضی ٍ خٌَب تخؾ ؿیة آب اهىاى حفش ٍ تدْیض چاّه ٍخَد داسد 

 ّضاس 35 ّضاس حلمِ چاّه ٍخَد داسد وِ ػطحی هؼادل 20ٍ دس كَست تاهیي ًیاصّای پایِ ای تَیظُ تشق، اهىاى حفش ٍ تدْیض 

.  ّىتاس صیش وـت لشاس هی گیشد

تدضیِ ٍ تحلیل التلاد هٌْذػی هشتَط تِ چاّىْا ًـاى داد وِ ػشهایِ گزاسی دس خلَف چاّىْا اص تاصدّی تاالیی 

تطَس ولی هی تَاى ًتیدِ گشفت وِ دس كَست سػایت هؼائل فٌی ٍ ایوٌی الصم، اػتفادُ اص آب چاّىْا تشای . تشخَسداس هی تاؿذ

احذاث . وـاٍسصی دس ػیؼتاى هی تَاًذ ساّىاسی تشای هثاسصُ تا خـىؼالی ٍ ًیض خلَگیشی اص هْاخشت ػاوٌیي هٌطمِ تاؿذ

، ّوچٌیي چاّىْا هَخة واّؾ سیؼه آب دس دػتشع تشای وـاٍسص ؿذُ ٍ هیل اٍ سا تِ وـت ٍ تَلیذ افضایؾ هی دّذ

هَخة افضایؾ ػولىشد ًاؿی اص حتوی تَدى آب دس دػتشع تشای وـاٍسص اػت ٍ ایي خَد هَخة افضایؾ دسآهذ ٍ سفاُ تیـتش 

تا اػوال ایي سٍؽ هی تَاى تخـی اص تغزیِ هَسد ًیاص دام هٌطمِ ٍ ًیض غزای ػاوٌیي هٌطمِ سا تأهیي وشد ٍ . اٍ خَاّذ ؿذ

ایي سٍؽ تَاًؼتِ اػت اهیذ تِ صًذگی دس ػیؼتاى سا دس ػاوٌیي هٌطمِ . هی تَاى تؼٌَاى یه اؿتغال تشای ػاوٌیي هٌطمِ تاؿذ

.  افضایؾ دّذ ٍ آًْا سا تـَیك تِ اػتفادُ ٍػیؼتش ٍ تیثـتش اص ایي سٍؽ دس ػطح هٌطمِ ًوایذ

ِ ای ٍ اػتفادُ تْیٌِ اص آب هلشفی ٍ هذیشیت كحیح ٍ  تا تىاسگیشی الگَّای وـت ًَیي هثل وـت هحلَالت گلخاً

.  اػتفادُ اص سٍؽ آتیاسی هٌاػة هحلَل ٍ الگَی وـت ایي سٍؽ هیتَاًذ دسآهذ صا تاؿذ ٍ داسای ػَد التلادی تاؿذ
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