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  هنآ اهارزيابي اقتصادي طرحهاي احداث ر
  

 *ريزي حمل و نقل، مهندسين مشاور طرح نوانديشان ، كارشناس ارشد برنامهينرضا نوروزي سنا

  ريزي حمل و نقل، مهندسين مشاور طرح نوانديشان ، كارشناس ارشد برنامهزاده روزبه محقق
  ، مهندسين مشاور طرح نوانديشانريزي حمل و نقل ، كارشناس ارشد برنامهساز مسعود چيت

 rns@zworg.com:  ، پست الكترونيك021-633602:  ، نمابر021-8001938: تلفن *

  
  چكيده 

هن در كشور در آ اهي توسعه خطوط رها  در تخصيص منابع و با توجه به طرحها نظر به تاثير ارزيابي اقتصادي طرح

براي اين منظور مراحل مختلف ارزيابي . ستا ههن مورد بررسي قرار گرفتآ اهي احداث رها اين مقاله ارزيابي اقتصادي طرح

عالوه برآن . ستا هو تحليل اقتصادي آن تشريح شد ها اي مختلف، برآورد تقاضا، تخمين منافع و هزينهه هطرح شامل تعريف گزين

در . ستا ها اشاره شده ه منافع و هزينبه تفاوت بررسي طرح از ديدگاه ملي و از ديد يك بنگاه خصوصي و تاثير آن بر محاسبه

ست و از ا ههن سراسري، با رويكرد ذكر شده در مقاله مورد بررسي قرار گرفتآ اهنهايت، مطالعه موردي طرح اتصال اروميه به ر

جنوبي درياچه اروميه در ميان ساير   اگر چه مسير،ستا ه سال غير اقتصادي تشخيص داده شد30 اقتصادي در طول ديدگاه

 سال عمر طرح، 50در طي جنوبي درياچه مسير اين مطالعه بنابر نتايج . ستا ها عنوان گزينه برتر را به خود اختصاص داده هگزين

  .داراي توجيه اقتصادي خواهد بود

  آهن اروميه تقاضاي بار و مسافر، تحليل اقتصادي، طرح راه: ها  واژهكليد
  
  مقدمه  -1

به همان ميزان كه علمي بودن . فري در تخصيص منابع ملي داردا اهميت واه هارزيابي اقتصادي پروژ
در رفتن هتواند سبب تحصيل حداكثر منافع شود، برخورد غير علمي و سهل انگارانه باعث  مياين ارزيابي 

هن مد نظر قرار آ اهاي احداث ره هدر اين مقاله به طور خاص ارزيابي اقتصادي پروژ. گردد مياي ملي ه هسرماي
  .دگير مي
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در . گردد ميهن سراسري، مراحل مختلفي طي آ اهي به را هدر ارزيابي اقتصادي اتصال شهر يا منطق
ا ه همسير اين گزين. گيرد ميهن مد نظر قرار آ اهاي مختلفي براي اتصال بخش مورد نظر به ره هگام اول گزين

 مراكز صنعتي، معدني، تواند تابع پارامترهاي مختلفي از جمله شهرهاي تحت پوشش، نزديكي به مي
با . باشد  مطالبات مردمي وي توسعه منطقهها كشاورزي، توريستي، عوارض طبيعي، توپوگرافي مسير، طرح

توان مناسبترين گزينه را از جهت  ميا ونيز مقايسه آنها با يكديگر ه هارزيابي اقتصادي هر يك از اين گزين
  . اقتصادي انتخاب نمود

  
  هنآ اهر و بار رآورد تقاضاي مسافبر -2

هن، تعيين حجم بار و مسافري است كه پس از احداث خطوط آ اهارزيابي يك طرح ر اولين گام در
در مرحله . گيرد مينجام ا هدو مرحل هن درآ اهبرآورد تقاضاي مسافر و بار ر .هن از آن استفاده خواهند كردآ اهر

گردد و  ميهن قرار دارند، برآورد آ اهحوزه تاثير رجايي كاال و مسافر براي نقاطي كه در ، پتانسيل جابنخست
  .گردد ميهن از اين پتانسيل تعيين آ اهر در مرحله دوم سهم
توان برآوردي از حجم و محل توليدات و مصارف كشاورزي، صنعتي و معدني در  ميول ا هدر مرحل

در اين .  آينده به عمل آوردنجام داد و همچنين برآورد مشابهي از تعداد و محل سكونت جمعيت درا  هآيند
شود و آيا  ميهن از چه مناطقي تامين آ اهمناطق تحت تاثير ر زا  هگردد كه نيازهاي هر نقط  مشخص ميمرحله

توان به پتانسيل  ميبر اين اساس . هن مورد مطالعه را خواهند داشتآ اهاين مناطق امكان دسترسي به خطوط ر
در مرحله دوم از برآورد تقاضاي  .ز سيستم ريلي دارند، دست يافتا همكان استفادا هحجم بار و مسافري ك

در اين مرحله بر اساس . هن، بايد سهم حمل و نقل ريلي از پتانسيل سفر به مناطق مختلف مشخص گرددآ اهر
ز حمل، ا هاي مختلف حمل مانند هزينه، زمان، ايمني، دسترسي، راحتي و غيره سهم هر شيوه هخصوصيات شيو

وجود عوامل زياد تاثيرگذار بر انتخاب شيوه حمل و نقل و كيفي . گردد مي پتانسيل سفر مناطق تعيين از كل
هن آ اههمچنين احداث يك مسير جديد ر. شود اين عوامل باعث پيچيدگي اين مساله مي بودن بسياري از

ن الگوي سفري در منطقه بنابراي. ستا هگردد كه در گذشته وجود نداشت ميي ا هي تازها باعث ايجاد دسترسي
  .افزايد ست و اين موضوع نيز خود بر پيچيدگي مساله ميا هشكل خواهد گرفت كه در گذشته مشاهده نشد

  
  اي مختلف ه هاي گزينه هبرآورد هزين -3

اي مختلف مطرح شده و مقايسه و ارزيابي نسبي آنها با يكديگر، نياز به ه ه برآورد اقتصادي گزينبراي
 بخش از مطالعات كليه  در اين.باشد ميندازي و بهره برداري از هر گزينه ا هاي احداث، راه هزينه همحاسب
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هاي  ها شامل هزينه اين هزينه. گردد شود، محاسبه مي تحميل ميطرح كه در هر گزينه به گرداننده هايي  هزينه
  ].1[باشند  برداري مي نگهداري و بهره طراحي، تملك اراضي، ساخت، تجهيز، تعمير و

  
   منافع حاصل از طرح-4

آيد كه در  ميهن، نسبت به وضعيت عدم احداث آن، از ديد ملي منافعي به دست آ اهدر اثر احداث ر
هن همگي آ اهحداث، بهره برداري و تعمير و نگهداري را  هالبته چنانچ. ن پرداخته خواهد شد آهاين بخش ب

اما چون در . شود مييز از ديدگاه خصوصي ديده توسط بخش خصوصي انجام گيرد، منافع مورد بررسي ن
هن است، در اين مقاله منافع طرح از آ اهگيري در مورد احداث يا عدم احداث ر دولت مرجع تصميم ايران

كه موضوع اين بحث است، » ارزيابي اقتصادي طرح«در نكته حائز اهميت اينكه . شود ميديدگاه ملي بررسي 
آيد، جزء منافع طرح به  ش بليط به مسافران و يا اخذ كرايه حمل بار به دست ميز فروا ههن كآ اهدرآمدهاي ر
در ادامه منافع مختلفي كه .  زيرا از بخشي از جامعه به بخش ديگري منتقل شده است]2[ آيد حساب نمي

  .آهن كسب شود به اختصار شرح داده خواهد شد تواند از طريق احداث راه مي
  برداري هاي بهره منافع كاهش هزينه -1 -4

كاهش مصرف و شامل  باشد آهن مي منافع يك طرح راهترين  برداري ملموس هاي بهره كاهش هزينه         
الزم .  استهاي تعمير و نگهداري هاي استهالك وسايل نقليه و كاهش هزينه سوخت و روغن، كاهش هزينه

زاي هر ليتر از ديد ملي به ا تفاده شود، چرا كهاي اس به ذكر است كه براي قيمت سوخت، نبايد از قيمت يارانه
است و هم در ميزان  جويي شده پردازند، صرفه كنندگان مي استفاده اي كه  جويي در سوخت، هم در هزينه صرفه
  . سوخت و روغن استفاده نمودوارداتيبنابراين در محاسبات بايد از قيمت . پردازد اي كه دولت مي يارانه

  از افزايش ايمني منافع ناشي -2 -4
ي، به همان ا هنها از بخش جاد آههن و عدم استفادآ اهدر اثر استفاده بخشي از مسافران و كاالها از ر          

زاي هر يك ميليون وسيله ا ه تعداد تصادفات بصورتمعموال نرخي به  .شود يكاسته م ميزان از تصادفات
 - بر اساس اين نرخ و وسيله نقليه. شود  تعريف مي استان كيلومتر پيموده شده در كشور و يا در هر-نقليه

ر تعداد تصادفات را به دست توان ميزان كاهش د يهن، مآ اهي معادل با تقاضاي را هكيلومتر پيموده شده جاد
  .ودرا محاسبه نم واردهت اتعداد مرگ، جراحت و خساركاهش  بر اساس الگوي تصادفات، آورد و

  توسعه اقتصادي -3 -4
جمعيت به به طور مثال (هن به طرز مناسبي انتخاب شده باشد آ اهچنانچه منطقه منتخب براي احداث ر         

تواند باعث رونق و  مي) سرويس دهي كند... ي كشاورزي، طرحهاي صنعتي، معدني و ها قابل توجه يا زمين
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بر بخشهاي ديگر اقتصاد بروز هن آ اه اين امر به صورت تاثير احداث ر كهقتصادي در منطقه گرددا هتوسع
اي اين رونق اقتصادي مانند ه هالبته برخي از جنب. كند و محاسبه و كمي كردن آن تا حد زيادي دشوار است يم

كمي اما . ستا ه، در محاسبه منافع ديده شد)كند يكه به شكل افزايش تقاضا بروز م(افزايش دسترسي به منطقه 
شايان ذكر است كه در محاسبات نهايي، ارزش اسقاطي  .ين مقال نيستا  هاي آن در حوصله ه ساير جنبكردن

شود چرا كه عمر  ناوگان، ابنيه، اراضي، بخشي از تجهيزات و ادوات و غيره با منافع حاصل از طرح جمع مي
  .مفيد آنها ممكن است از عمر مفيد طرح بيشتر باشد

  
  تحليل اقتصادي -5

. هن در طول عمر مفيد آن پرداخته شدآ اهدر يك طرح ر ع موجودا و منافه هدر بخشهاي پيش به هزين
ا و منافع مورد ارزيابي قرار گيرد و در نهايت وضعيت اقتصادي طرح مورد نظر ه هدر اين بخش بايد اين هزين

ين دو ا ها اين است كه صرف جمع كردن آنها و مقايسه هنكته قابل توجه در مقايسه منافع و هزين. تعيين گردد
  . تواند به نتايج درستي منجر گردد و باعث حذف عامل زمان در ارزيابي اقتصادي خواهد شد يموع نممج

شايد برخي بر اين عقيده باشند كه دولت به عنوان يك نهاد غير انتفاعي، نيازي به در نظر گيري نرخ  
جود و توقعات متفاوت اما وجود محدوديت در منابع مو. ي موجود نداردها بهره در ارزيابي اقتصادي طرح

شود  در حقيقت محدوديت منابع باعث مي. سازد ياي دولتي را روشن مه هقتصادي پروژا هشهروندان لزوم توجي
به توجه بنابراين  .ي ديگر سرمايه گذاري گرددها كه سرمايه گذاري در يك پروژه، مانع دسترسي به فرصت

همين مقدار نسبت به يك واحد پول در حال حاضر رزش ا ،وري در حال حاضر و در آينده ي بهرهها  فرصتبه
با يك نرخ بهره عمل تنزيل را روي جريانهاي بنابراين، ). مستقل از عامل تورم( باشد ميبيشتر پول در سال بعد 

متاسفانه در موارد زيادي برخورد با مساله تورم به درستي انجام از طرف ديگر  .نماييم نقدينگي اعمال مي
برآورد ) مبنا(اي طرح بر طبق ريال يك سال مشخص ه ههاي اقتصادي كه منافع و هزين يدر ارزياب. شود ينم
  . عمال نرخ تورم در تحليلها وجود نداردا هگردد، نيازي ب يم
  روشهاي ارزيابي -1 -5

 ممكـن   هـا   وشدر ايـن ر   . گيـرد  ي مورد استفاده قـرار مـ      ها  روشهاي مختلفي براي ارزيابي اقتصادي طرح               
ا و منافع بدون توجه به شكل نهـايي         ه  ها و منافع با يكديگر متفاوت باشند اما ارزش هزين         ه  هاست نحوه بيان هزين   
  باشد ينها تنها براي روشن شدن ابعاد مختلف مساله مآباشد و اشكال مختلف بيان  يآنها همواره يكسان م
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  روش ارزش فعلي -1 -1 -5
شود و در نهايت شاخص      يطرح تعيين م  ) B(و ارزش فعلي منافع     ) C(ا  ه  هزش فعلي هزين  در اين روش ار            
B-C در ايـن روش مقـادير مطلـق         . تواند بيانگر وضعيت اقتصادي پروژه باشد      يمB-C       داراي مفهـوم بـوده و 

  .اي مختلف آنها را به راحتي با يكديگر مقايسه نموده هتوان در گزين يم
  زينهه هفع بوش نسبت منار -2 -1 -5

شود و  يم ميتقس) C(اي آن ه هحاصل از طرح بر ارزش فعلي هزين) B(در اين روش ارزش فعلي منافع           
 در مقايسه دو گزينه مختلف  البته.گيرد ي مورد استفاده قرار مهر گزينهقتصادي ا ه   در توجي  شاخص  

 تعريف    ا استفاده كرد و بايد شاخصي به صورت     ه هاين گزين       توان از مقايسه مقادير شاخص  ينم
توان بر  يدر نهايت م. باشد ياي آن دو مه ه اختالف هزينC∆و اختالف منافع دو گزينه  B∆نمود كه در آن

  .ظهار نظر نمودا هدر مورد برتري نسبي دو گزين       اساس مقدار شاخص
  روش نرخ بازگشت داخلي -3 -1 -5

نرخ (شود و نرخ بهره معادل  يا برابر صفر قرار داد ه مه هين روش ارزش فعلي كل منافع و هزينا  در         
ز حداقل نرخ بازگشت جذاب ا هشود اگر نرخ بازگشت داخلي به دست آمد يآن تعيين م) بازگشت داخلي

  .قتصادي و در غير اين صورت غير اقتصادي استا  هپروژه بزرگتر باشد پروژ
  
  ]3[هن سراسري كشور آ اهردي اتصال اروميه به شبكه رمطالعه مو -6

هن آ اهاي مختلف اتصال اروميه به شبكه ره هرزيابي اقتصادي گزينا  هدر اين قسمت از مقاله، ب
  ومراغه، هن سراسري كشور از شهرهاي ميانهآ اهدر حال حاضر شبكه ر. سراسري كشور پرداخته خواهد شد

 )1(طور كه در شكل همان. پيوندد يم) تركيه(روميه به مرز رازي ا  هشمال درياچكند و از طريق  يتبريز عبور م
   .هن سراسري كشور وجود داردآ اهشود، سه مسير كلي براي اتصال اروميه به شبكه ر يديده م

شود، مورد بررسي قرار  يم» 3ج«، و »2ج«، »1ج«ابتدا، مسير جنوب درياچه كه شامل سه گزينه 
در . نمايد اروميه را از طريق شهرستانهاي نقده، مهاباد و مياندوآب به مراغه متصل مي» 1ج«گزينه . گيرد مي

هن از كنار درياچه و بدون عبور از آ اهر» 3ج«گزينه  شود و در يز مسير حذف ما  هشهرستان نقد» 2ج«گزينه 
» م«ه معرف گزينه سپس مسير ميانگذر ك .يابد يمتداد ما هي مذكور، مستقيما به سمت مراغها شهرستان

در (روميه و ايستگاه زارعي ا  هز طريق ميانگذر درياچا  هروميا  هدر اين گزين. گيرد باشد، مد نظر قرار مي يم
ز طريق شمال درياچه ا  همسير ديگر، مسير اتصال ارومي. شود ميهن سراسري متصل آ اهبه ر) جنوب غربي تبريز

گذرد در  ميز كنار شهرستان سلماس ا ههني كآ اهيه را از طريق مسير رروما ه  ك)»ش«مسير (باشد  ميهن آ اهبه ر

∆B 
∆C 

   B 
   C

∆B 
∆C 

   B  
   C 
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هن سراسري كشور متصل آ اهبه ر)  كيلومتري شمال شرق شهرستان سلماس25در (كنان  ايستگاه چشمه
  .ستا ه آمد)1(تقاضاي جابجايي بار و مسافر براي هر گزينه در جدول .نمايد مي

  
  
  
  
  
  

  
اي مختلفه هموقعيت گزين. 1شكل    

  
  

   موقعيت گزينه هاي مختلف.1شكل 
   موقعيت گزينه هاي مختلف.1شكل 

  
  ]3[ بار و مسافر براي هر گزينهجابجاييتقاضاي . 1جدول 

  ش  م  3ج  2ج  1ج  

  379  376  376  491  529  1385مقدار تقاضا در سال 
  18928  18928  18928  25111  27127   سال بهره برداري30مقدار كل تقاضا در طول 

تقاضاي سفر 
 بار

  47900  47900  47900  64400  69900   سال بهره برداري50مقدار كل تقاضا در طول   )هزارتن(
 324  454  324  765  809  1385مقدار تقاضا در سال 

  13097  17680  13097  28012  29312   سال بهره برداري30مقدار كل تقاضا در طول 
تقاضاي سفر 

 مسافر

  27300  35600  27300  56200  60800   سال بهره برداري50مقدار كل تقاضا در طول   )هزار نفر(
  

برداري خواهد   به بهره85، طرح در سال 82شود در صورت شروع احداث هر گزينه از سال  فرض مي
اضا در طول  و همچنين مقدار كل اين تق1385مقدار تقاضاي سفر بار و مسافر برآورد شده براي سال . رسيد

اين مطالعه  الزم به ذكر است كه در .ستا ه آمد)1(هر گزينه در جدول   سال بهره برداري از50 و 30مدت 
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به عبارت ديگر احداث هر گزينه با فرض عدم احداث ديگر . باشند مياي مختلف مستقل از يكديگر ه هگزين
 و 30اي محاسبه شده را در دو افق زماني ه هنارزش فعلي منافع و هزينيز  )2(جدول. گردد ميا بررسي ه هگزين

  .دهد مي سال براي هر گزينه نشان 50
  

 ]3[ سال بهره برداري از هر گزينه50 و 30اي محاسبه شده در طول ه هارزش فعلي منافع و هزين. 2جدول 

  ش  م  3ج  2ج  1ج  
  )ميليارد ريال(منافع   1455  1476  1459  2084  2266   سال بهره برداري30در طول 
  1633  1657  1638  2301  2549   سال بهره برداري50در طول 
  )ميليارد ريال(ا ه ههزين  1965  1955  1962  2245  2304   سال بهره برداري30در طول 
  1090  2078  2089  2390  2451   سال بهره برداري50در طول 

  
گزينه در مدت ر ه هاي مربوط به هگردد ارزش فعلي هزين مي مالحظه )2(همان طور كه در جدول 

اين اين موضوع به .  سال بهره برداري افزايش چنداني نخواهد داشت30 سال بهره برداري نسبت به مدت 50
ا ه هدهند و اين هزين مياي مربوط به هر گزينه را تشكيل ه هزينه هاي احداث، حجم عمده هدليل است كه هزين

برداري كه مقدار كمتري دارند، در  هاي بهره زينهاز طرف ديگر ه.  جريان نقدينگي واقعندهيولدر سالهاي ا
زاي ا هيابند كه مقدارشان ب شوند و با اعمال نرخ تنزيل بر آنها، آنقدر كاهش مي طول عمر پروژه مصرف مي

اما در مورد منافع، چون در طول عمر طرح و به مرور زمان حاصل .  سال تفاوت چنداني ندارد50 يا 30
ا، نسبت ه ه اختالف منافع و هزين)3(جدول . سال با هم اختالف بيشتري دارد50 و 30شوند، مقادير آن طي  مي

ه با توجه ب. دهد مي سال نشان 50 و 30آنها و نتيجه تحليل اقتصادي مربوطه به هر گزينه را در افقهاي زماني 
 اين مدت بيشتر  سال بهره برداري از منافع آن در30اي هر گزينه در طول مدت ه هرزش فعلي هزينا هينكا

  .اي از طرح رخ نخواهد داد گذاري در هيچ گزينه گشت سرمايه سال باز30است، بنابراين در افق زماني 
ها بيشتر  مقدار منافع حاصل شده، از هزينه» 1ج« سال بهره برداري از گزينه 50اما در طول مدت 

همان طور كه . قتصادي خواهد بوددر اين مدت بهره برداري ا» 1ج«خواهد شد و بنابراين احداث گزينه 
باشند و در  هاي كمتر از يك مي ها در اين مدت داراي نسبت منافع به هزينه گردد، ديگر گزينه مالحظه مي

  .ها غير اقتصادي خواهد بود احداث اين گزينه نتيجه
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   سال بهره برداري50 و 30اي مختلف در طول ه هتحليل اقتصادي گزين. 3جدول 
  ش  م  3ج  2ج  1ج  

 B-C  -509998  -479115  -503015  -161517  -37779   سال بهره برداري30در طول 

  -456751  -420320  -451629  -89007  98499   سال بهره برداري50در طول   )ميليون ريال(
  740/0  755/0  744/0  928/0  984/0   سال بهره برداري30در طول 

B/C 
  781/0  798/0  784/0  963/0  040/1   سال بهره برداري50در طول 
  5  3  4  2  1   سال بهره برداري30در طول 

  رتبه
  5  3  4  2  1   سال بهره برداري50در طول 

  
  گيري  خالصه و نتيجه-7
كند اما   ايجاد نميزياديها تغيير  افزايش افق طرح در هزينهمعموال آهن،  در ارزيابي طرحهاي احداث راه •

 .يابد افزايش مي B/C  مقداردر تنيجه. برد منافع طرح را باال مي

  .تواند اهميت يابد  مي»تامين مالي«آيد و در بررسي  ميهن جزء منافع طرح به حساب نآ اهي رها درآمد •
ا و منافع آينده يك طرح در ارزيابي اقتصادي بايد به يك مبناي قابل سنجش بر اساس زمان تبديل ه ههزين •

اي طرح بر طبق ريال يك سال ه ه كه منافع و هزيندر ارزيابي اقتصادي .)ز نرخ تنزيلا هاستفاد(گردند 
 .عمال نرخ تورم در تحليلها وجود نداردا هگردد، نيازي ب ميبرآورد ) مبنا(مشخص 

ين جوابها مبهم ا هي چندگانه منتهي گردد كها روش نرخ بازگشت داخلي ممكن است گاهي به جواب •
ان نقدي پروژه را به چندين پروژه سرمايه گذاري و در اين موارد بايد جري. باشد ميبوده و قابل ارزيابي ن

  .وام دهي تبديل كرد و در نهايت به تحليل آنها پرداخت
  

  :مراجع
 .1381، )مترا(آهن ايران   اروميه، مهندسين مشاور توسعه راه-آهن مراغه  اقتصادي طرح احداث راه-مطالعات توجيه فني -1

  .1356ريزي ايران، نقل، سازمان برنامه و بودجه، مؤسسه برنامهآدلر، هانس، ارزشيابي اقتصادي طرحهاي حمل و  -2
  .1382اروميه، مهندسين مشاور طرح نو انديشان،   آهن از مسير ميانگذر درياچه مطالعات ارزيابي ضرورت و امكان عبور راه -3
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