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 چكیده

 سیل، کنترل خاك، کنترل فرسايش دام، تعلیف و تغذيه چون مهمی اهداف جهت در ارزشمند طبیعی منابع جزو کشور مراتع

 اهداف اين به توجه. روندبشمار می وحش، حیات حفظ همچنین و زيرزمینی هایسفره تغذيههای دارويی و صنعتی، تولید فراورده

 ارزيابی. بود خواهد مذکور اهداف به رسیدن جهت مؤثری در کمك مالی، توجیه به توجه با اهداف، با مرتبط هايیطرح اجرای و

 در لذا، شود.می ملی هایسرمايه رفتاز هدر جلوگیری و اقتصادی کارآيی افزايش سبب مرتعداری هایرحط آوریسود از صحیح

 ارزش نتايج نشان داد که معیار .گرفت قرار بررسی مورد آن، مالی توجیه بیان هدف با سیرا، روستايی مرتعداری طرح مطالعه اين

 به منفعت نسبت معیار همچنین،. باشدمی منفی خالص ارزش دارای طرح متفاوت تنزيل هاینرخ در( NPV) حال زمان خالص

 .نیست اقتصادی توجیه دارای طرح انجام بنابراين ،است يك از کوچكتر متفاوت تنزيل هاینرخ در نیز( BCR) هزينه

 مرتعداری سیرا طرح مالی، ارزيابی مرتع، کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه

 چرخه تنظیم خاك، حفظ در اساسی نقشی زيست، محیط و شونده تجديد طبیعی منابع اساسی ارکان از يكی عنوان به مراتع

 علیرغم لیكن. کنندمی ايفا بشر زندگی تعادل حفظ و اهلی احشام نیاز مورد علوفه از توجهی قابل بخش تأمین طبیعت، در آب

 میزان به طبیعی امكانات اين کشور، در آنها از اصولی غیر و رويه بی برداری بهره بعلت خدادادی، منابع اين حیاتی نقش اهمیت

 رو روند از مراتع احیای و اصالح امر در گذاری سرمايه با است کوشیده دولت اخیر سال چند طی. اند شده تخريب توجهی قابل

 در آنها مالكیت واگذاری مراتع، احیاء و اصالح جهت در دولت شده اتخاذ های سیاست جمله از کند. جلوگیری آنها تخريب به

 منبع طبیعی اين از برداری بهره در اقتصادی و افزايش کارايی مراتع( عشاير و روستائیان) برداران بهره به مرتعداری های طرح قالب
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با  رقابت قابل و باال سودآوری دارای اين بخش در اجرا قابل های پروژه که است بدين معنی اقتصادی کارآيی بودن باال .است

 دهدمی قرار بخش اين گذاراناختیار سرمايه در دولت که هايی يارانه و اينكه امتیازها يا و بوده جامعه در موجود هایبخش ساير

 . (1386، امیرنژاد و رفیعی) گذاری شودسرمايه در مشارکت به آنها سبب تشويق

 و خاك و آب گیاهی، پوشش حفظ مرتعی، علوفه افزايش مراتع، احیاء و اصالح شامل مرتعداری هایطرح اجرای اهداف

 پیشرفت به شايانی کمك ها،طرح اينگونه اجرای آنكه، ضمن. باشدمی مراتع از اصولی برداری بهره و علوفه تولید تداوم همچنین

  .کرد خواهد کشور اقتصاد از بخشی نهايت در و منطقه بومیان اقتصادی

 :گرددمی حاصل زير نتايج مرتعداری هایطرح دقیق اجرای و نظارت صورت در شده انجام هایبررسی اساسبر

 برابر 40/1 خوب مراتع در مرتعداری، هایطرح اجرای از ناشی تولید افزايش –

 برابر 15/2 متوسط مراتع در مرتعداری، هایطرح اجرای از ناشی تولید افزايش –

 (.1385)نخعی و همكاران،  برابر 3 حدود ضعیف مراتع در مرتعداری، هایطرح اجرای از ناشی تولید افزايش –

 اجرای بر دقیق نظارت همچنین و مجريان و بردارانبهره بینش و آگاهی بردن باال مستلزم مرتعداری، هایطرح کامل اجرای

 .است آن

 بیست (1379)  خلیلیان و الدينی شمس .است گرفته انجام های مرتعداریطرح اقتصادی ارزيابی زمینه در مختلفی مطالعات

 مورد هزينه به منفعت نسبت و سرمايه داخلی بازده نرخ روش دو به و انتخاب را ممسنی شهرستان در شده واگذار مرتعداری طرح

 . هستند اقتصادی توجیه دارای مرتعداری هایطرح درصد 70 که اندگرفته نتیجه و داده قرار اقتصادی ارزيابی

 گرفتن نظر در با که است نموده گیری نتیجه و بررسی را مرتعداری هایطرح هزينه به سود نسبت ( 1380) تفتی دهقانی

 مراتع در گردانیرمه شیوه به مرتعداری رفته، ازدست هایفرصت هزينه يا و هاخاك رفت هدر صورت به مراتع، به وارده خسارت

 . است وغیراقتصادی معقول غیر کامالً ياسوج شهرستان يیالقی

 اساسبر. اندکرده بررسی را پايدار توسعه هایشاخص بر مرتعداری هایطرح اجرای اثرات( 1380)الدينی شمس و خلیلیان

 تزايد به رو روند مقابل در آنها ثیرتأ اما اندشده پايدار توسعه هایشاخص افزايش سبب مرتعداری هایطرح اگرچه تحقیق اين

 درآمد در مرتعداری هایطرح اجرای تأثیر بررسی به( 1381) سورکی رستمی .است ناچیز و کم بسیار طبیعی منابع تخريب

 مقايسه نتايج. پرداخت آمل الريجان بخش در هاطرح اقتصادی عملكرد و شده اجرا هایطرح وضعیت برداران،بهره و مرتعداران

 نیز و شده آنها وضعیت بهبود و مراتع تولید افزايش سبب هاطرح اجرای که است آن از حاکی هاطرح ناظرين و مرتعداران نظرات

 .دارند اقتصادی توجیه شده اجرا هایطرح نهايت در و است داشته درآمد بر مثبت اثر
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 درصد 18بهره  نرخ با بیرجند شهرستان در مرتعداری هایطرح تمامی که دادند نشان (1385 همكاران ) و نخعی همچنین 

  .دارند اقتصادی توجیه

 ارزيابی مورد شمالی را خراسان منطقه در مرتعداری هایطرح اقتصادی وضعیت بررسی (1386برزگردوين و همكاران ) مجتبی

 نشان مربوطه نتايج و شده انجام (BCR) هزينه به منفعت نسبت و داخلی بازدهی نرخ روش دو براساس ارزيابی اين. دادند قرار

 توسعه شاخص گیریاندازه به مربوط نتیجه لیكن. است بوده پذيرتوجیه اقتصادی، نظر از مذکور هایطرح اغلب اجرای که دهدمی

 همچنان مطالعه مورد مراتع در تخريبی سیر شده، انجام اصالحی هایفعالیت و اقدامات علیرغم که است آن نشانگر منطقه، در پايدار

 .است داشته ادامه

 گزينه هترينب عنوان به را سرمايه بازده داخلی نرخ روش هزينه، به سود نسبت محاسبهروش  معرفی ضمن( 1989) والنتاين

 درك قابل راحتی به طبیعی منابع بردارانبهره برای روش اين زيرا است، کرده پیشنهاد مرتعداری هایپروژه اقتصادی توجیه برای

 مبنايی تعیین مورد در سردرگمی از و تعیین (وام) دولتی تسهیالت نرخ با برابر سرمايه بهره نرخ روش اين در آن، بر عالوه. است

 .شودمی اجتناب بهره نرخ محاسبه برای

 تحلیل و روش تجزيه با مراتع، احیای و نابودی در مؤثر عوامل مراتع و وضعیت بررسی با  (1990جانستون ) و لود مك

 .اندهمراتع پرداخت به مربوط هایفعالیت ارزيابی اقتصادی به ،فايده به هزينه

 خوبی انسجام از کشور در هاپروژه اين ايران، در مرتعداری طرح اولین تدوين از دهه چهار از بیش گذشت از پس اکنون هم

  وآبخیزداری مراتع جنگلها سازمان سوی از شده تعیین هایدستورالعمل اساس بر مرتعداری هایطرح تمام تقريباً. اندشده برخوردار

 .شوندمی اجرا کشور

 اختصاص خود به کشوری کالن سطح در را طبیعی منابع بخش بودجه از توجهی قابل بخش مرتعداری هایطرح آن، بر افزون

 اصلی هدف بنابراين. شد خواهد هاطرح بازدهی افزايش و هاهزينه در جويیصرفه سبب آنها اقتصادی صحیح ارزيابی و دهندمی

 .باشدمیسیرا  روستايی مرتعداری طرح اقتصادی ارزيابی فعلی روند بررسی پژوهش اين

 

 هامواد و روش

نیز  و نیست يكسان کشاورزی و طبیعی های منابعطرح در درآمد کسب و گذاریزمانی سرمايه بازدهی که نكته اين به توجه با

 ارزيابی منظور به لذا، گیرد،می طرح انجام ابتدای در و طرح زمانی دوره اوايل طرح در بزرگ و ثابت هایهزينه بیشتر که آنجا از

 بهشود. می انجام طرح و ارزيابی بررسی سپس و گرددمی محاسبه سال پايه برای هاهزينه و درآمدها ابتدا طرح، اقتصادی يك
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ستفاده شده ا (BCR)هزينه به منفعت نسبت ،(NPV) خالص ارزش حال هایروش از سیرا روستايی مرتعداری ارزيابی طرح منظور

  :شودمی محاسبه (1) رابطه صورت به يك طرح درآمد (PV)حال  ارزش است.

 

(1)                                              𝑃𝑉𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 = ∑
𝐼𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

 

 طريق از نیز هاهزينه حال ارزش. است آتی هایدرآمد حال ارزش incomePV نرخ تنزيل، i،ام tدرامدهای سال  tIآن  در که

 :آيدمی بدست (2) رابطه
 

(2)                                                   𝑃𝑉𝑐𝑜𝑠𝑡 = ∑
𝐶𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

 

 حال ارزش است. شاخص آتی های حال هزينه ارزش costPV تنزيل، نرخi ام، t سال هزينه های tC آن در که

 :شود می محاسبه (3) رابطه طريق از طرح يك اقتصادی برای ارزيابی(NPV)خالص

 

(3)                         NPV =  ∑
𝐼𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=1

− ∑
𝐶𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

= ∑
𝑃𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=1

− 𝑇𝐶 

 

 بدست آمده خالص حال ارزش چنانچه،. باشدمی گذاریسرمايه اولیه هزينه TCو t ن درزما خالص نقدی جريان Ptآن،  در که

 شاخص نسبت محاسبه برای. باشدمی توجیه اقتصادی دارای شده فرض تنزيل نرخ درنظر  مورد طرح گاه،آن باشد صفر از بزرگتر

 :شود می استفاده زير رابطه از( BCR) هزينه به منفعت

 
BCR= 

𝑃𝑉𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑃𝑉𝑐𝑜𝑠𝑡
                                                (4) 
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 خواهد اقتصادی نظر مورد نرخ تنزيل در نظر مورد طرح آنگاه گردد، برآورد از يك بزرگتر هزينه به منفعت نسبت چنانچه،

 .بود

 طرح اين. گرديد آوریجمع طرح محل از سیرا، روستايی مرتعداری طرح اقتصادی ارزيابی برای نیاز مورد اطالعات و هاداده

 شده واقع سیرا روستای اطراف و شهرستان شمال در که است کرج شهرستان آسارا بخش میانبند مراتع از سیرا روستايی مرتع در

 اطالعات اساس بر .باشدمی کیلومتر 40 حدود در کرج شهر با سیرا فرعی جاده و چالوس – کرج جاده طريق از آن فاصلۀ. است

 /65 میزان اين از که دارد مساحت هكتار 906 /68 سیرا روستايی مرتع عرفی سامان محدوده 1:25000ی هانقشه از آمده بدست

زدگی بیرون و پرشیب اراضی هكتار 28/500اختصاص دارد که با کسر  ملی اراضی به نیز هكتار 857/ 3، مستثنیاتهكتار 49

 .باشدمی هكتار 75/356برداری  بهره قابل مرتع مساحت سنگی،

 زير برنامه های طرح اجرای دوره در خاك گیاهی پوشش و سطح واحد در علوفه افزايش و تولید توان افزايش راستای در

 .است شده بینی پیش

 احیايی هایبرنامه در مرتع هایقسمت برخی قرق و چرايی هایسیستم اجرای -

 هكتار 180 سطح در بذرکاری و کاریکپه -

 مرتع در بهداشتی آبشخوار دستگاه يك احداث -

 .است شده پرداخته حاضر طرح مالی ارزيابی و بررسی به موارد اين به توجه با

 

 نتایج

نسبت به قبل از  اتعمر عملیات اصالح از علوفه ناشی تولید ،1 جدول مطابق آنگاه گردد، عملی و درآيد اجرا به طرح چنانچه

 .استشده برابر 3 اجرای طرح تقريباً

 وضعیت مرتع قبل و بعد از اجرای طرح-1جدول
 علوفه تولیدی)کیلوگرم( خشك)هكتار(تولید علوفه  سطح قابل بهره برداری)هكتار( مراحل اجرای طرح

 19244 94/53 75/356 قبل از اجرای طرح

 60704 15/170 75/356 پس از اجرای طرح

 ريال زاره 2/3377791ع مجمو در طرح انجام هایسال طی تنزيل در بدون که گرديده، ذکر 2 جدول در طرح، هایهزينه کل

 . گرديد برآورد
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 سیرا روستایی مرتعداری طرحهای هزینه -2جدول 
 جمع هزينه ها هزينه)هزار ريال( نوع عملیات سال اجرا

 

1 

  7/142823 کپه کاری

 5/2667 مديريت چرا 2/149491

 2500 احداث آبشخوار

 1500 کالس آموزشی

 

 

2 

  7/142823 کاری کپه

 5/1767 چرا مديريت 4/909058

 2/750967 قرق

 13500 هزينه جبرانی قرق

 

 

3 

  5/1767 چرا مديريت

 

9/1530701 

 4/1501934 قرق

 27000 قرق جبرانی هزينه

 

 

4 

  5/2667 چرا مديريت

 2/750967 قرق 7/767134

 13500 قرق جبرانی هزينه

 5/3567 5/3567 چرا مديريت 5

 5/3567 5/3567 چرا مديريت 6

 5/3567 5/3567 چرا مديريت 7

 5/3567 5/3567 چرا مديريت 8

 5/3567 5/3567 چرا مديريت 9

 5/3567 5/3567 چرا مديريت 10

 2/3377791 جمع کل هزينه ها

 

 طی در( تولید افزايش از ناشی) طرح از حاصل درآمد جدول، اين به توجه با .است آمده 3 جدول در طرح درآمدی برآورد

 .رسید خواهد زار رياله 3507600 به هاقیمت تنزيل بدون طرح، انجام هایدوره

 

 سیرادرآمدهای حاصل ازتولید علوفه مرتعی  -3جدول
 افزايش درآمد )هزار ريال( افزايش تولید )کیلوگرم( سال اجرای طرح

2 5990 59900 
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3 9/1530701 119800 

4 7/767134 367800 

5 5/3567 509100 

6 5/3567 509100 

7 5/3567 509100 

8 5/3567 509100 

9 5/3567 509100 

10 5/3567 414600 

 3507600 2/3377791 جمع کل

 

 .کرد محاسبه طرح انجام هرسال برای درآمدها از طرح هایهزينه طريق تفاضل از را خالص درآمد توانمی اکنون

 

 ریال( )هزار طرح خالص درآمد -4جدول 
 سود خالص )هزار ريال( )هزار ريال(کل درآمد  کل هزينه ها )هزار ريال( سال اجرای طرح

1 2/149491 0 2/149491- 

2 4/909058 59900 4/849158- 

3 9/1530701 119800 9/1410901- 

4 7/767134 367800 7/399334- 

5 5/3567 509100 5/505532 

6 5/3567 509100 5/505532 

7 5/3567 509100 5/505532 

8 5/3567 509100 5/505532 

9 5/3567 509100 5/505532 

10 5/3567 414600 5/411032 

 8/129808 3507600 2/3377791 جمع کل

 

 طرح بودن از غیراقتصادی حاکی نتايج .کرد مشاهده متفاوت تنزيل هاینرخ با را بازدهی طرح توانمی 5ل جدو در سرانجام،

 طرح متفاوت تنزيل هاینرخ در که است آن از حاکی(NPV) زمان حال خالص ارزش معیار. است متفاوت های تنزيلنرخ در
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 تنزيلهای نرخ در که است آن از حاکی نیز (BCR) هزينهنسبت منفعت به  معیار همچنین،. باشدمی خالص منفی ارزش دارای

 . ستنی اقتصادی توجیه دارای طرح انجام بنابراين ،شد خواهد يك از کوچكتر نسبت اينمتفاوت 

 

 (ریال هزار) تنزیل نرخ حساسیت تحلیل و حال ارزش برمبنای گذاریارزش -5جدول 

 درصد 14 درصد12 درصد 8 درصد 4 درصد 2 ارزش

𝑃𝑉𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 19/3044709 04/2705908 89/1941045 57/1669454 8/1231950 

𝑃𝑉𝑐𝑜𝑠𝑡 09/3193576 3/3029532 91/2915954 49/2452035 69/2334955 

NPV 9/148866- 26/323624- 02/974909- 92/782580- 89/1103004- 

BCR 95/0 89/0 71/0 68/0 57/0 

 

 بحث 

 متفاوت تنزيل هاینرخ در که است آن از حاکی( BCR) هزينه به منفعت نسبت و (NPV) حال زمان خالص ارزش دو معیار

 خلیلیان و الدينی شمسو  (1386) همكاران و برزگردوين مجتبیاين نتايج با مطالعات . نیست اقتصادی توجیه دارای طرح انجام

 است، همخوانی دارد. نبوده پذير توجیه اقتصادی، نظر از مذکور هایطرح تعدادی از اجرای که دهندمی که نشان (1379)

 اکولوژيكی و محیطی زيست آثار تواندمی بردارن،بهره درآمد افزايش و علوفه افزايش بر عالوه مرتعداری هایطرح اجرای

كه حالیدر . باشد داشته همراه به...  و وحش حیات بهبود زيرمینی، هایآب سطح افزايش خاك، فرسايش از نظیرجلوگیری فراوانی

 و ساختمان بهبود آبهای زيرزمینی، ذخاير افزايش بادی، و آبی کاهش فرسايشهای قبیل از مراتع اکولوژيك ريالی خدمات ارزش

 درامدهاکه اين نیز باعث کم براورد کردن ، نشده اند لحاظ مطالعات در هوا وتلطیف تفرجگاهی ارزشهای خاك، افزايش حاصلخیری

%  15 را علوفه از تولید حاصل فوائد کارشناسان که حالیست در اين گردد. می طرح ها اقتصادی توجیه کاهش سبب آن تبع به و

  کنند. می برآورد مراتع واقعی ارزش 85% را اکولوژيك خدمات و
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 نظر در مدت کوتاه است، درآمد کسب از بیشتر هزينه مصرف طرح اجرای از پس اولیه الهایس در اينكه به توجه باهمچنین 

 آن اقتصادی توجیه کاهش سبب آن تبع به و شده زايیدرآمد کاهش سبب( سرمايه بازگشت دوره) طرح سوددهی دوره گرفتن

  .شودمی

 جمله آن از که رويندمی مرتع اين در زيادی صنعتی و دارويی گیاهان که مشخص شدنیز در مطالعه شناسايی استعداد منطقه 

 طرح دامداران توسط هیچیك ولی .کرد اشاره نعناعیانخانواده  داراسانس گیاهان و زرشك شیرخشت، کما، گون، انواع به توانمی

 هايیفعالیت بهترين ازغیره  و باغداری کاری،علوفه زراعت، عسل، زنبور ، پرورشماهی پرورشهمچنین، . شوندنمی برداریبهره

آن توسط  یها با استفاده از تسهیالت دولتی و اجراسازی اين توانمندیکه در صورت بهینه است اجرا قابل مرتع اين در که ندسته

نهايت موجب اجرای صحیح طرح مرتعداری و فشار کمتر به مرتع  برداران و مرتع منجر شده و دربه افزايش درآمد بهره مجری

 شود.می

 افزايش قالب در مرتع بر زياد فشار صورت به که است دامدار کافی درآمد تأمین عدم مراتع تخريب عوامل از يكی کلی، طور به

 مرتع اين علوفه تولید بهبود به توجه با لذا. گرددمی پديدار زندگی گذران و هاهزينه جبران برای بیشتر درآمد تحصیل و دام تعداد

 در طرح اين که گفت تواناست میشده برابر 3 تقريباً طرح اجرای از قبل به نسبت بعد از اجرای طرح علوفه تولید نتايج، طبقکه 

 .است گذاشته جای بر خود از مثبتی عملكرد جنبه اين از خصوصی بخش به مراتع واگذاری و بوده آمیزموفقیت بعد اين
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 Rangelands of Iran are one of the valuable natural resources to attain important goals such as livestock’s 

nourishment and feeding, soil erosion control, flood control, recharging of water subterraneous surfaces and 

also wild animals protection. Attention to these goals and implement these projects, based on their financial 

evaluation, will help to attain aforesaid aims, influentially. Proper evaluation of rangeland management 

projects, Increase economic efficiency and to prevent the loss of national assets. Therefore, in this research, 

rangeland management project of Sira was analyzed with this purpose that explains its financial evaluation. 

The results showed that Net Present Value (NPV) at different discount rates has a negative net Value. The 

benefit-cost ratio (BCR) at different discount rates is less than one, so the project is not economically feasible. 
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