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تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی در سرمایه گذاری بخش اساسی 
فرآیند تصمیم گیری را تشکیل می دهد. در این مقاله سعی شده است 
تا با تکیه بر تحلیل مالی و اقتصادی، امکان سنجی اجرای طرح 
فاضالب با استفاده از تکنیک های اقتصاد مهندسی مورد ارزیابی قرار 
گیرد. در ابتدا بر اساس اطالعات شهر کالته خیج با جمعیت حدود 
پنج هزار نفر، ارزیابی مالی و اقتصادی طرح براساس شاخص های 
مورد نظر انجام شده و سودآوری طرح برای سرمایه گذاری بخش 
خصوصی بدون توجه به اثرات خارجی مورد بررسی قرار می گیرد. با 
توجه به نتایج بدست آمده برای دو حالت استفاده پساب جهت آبیاری 
و استفاده در صنعت در حداقل نرخ مورد انتظار )5 درصد( با توجه به 
منفی شدن ارزش حال خالص دریافت ها و پرداخت ها، طرح از دیدگاه 
بخش خصوصی دارای توجیه اقتصادی نمی باشد. همچنین تولید 
پساب برای آبیاری در بخش کشاورزی نسبت به صنعت اقتصادی تر 
می باشد. با توجه به اینکه عنصر عدم اطمینان در جریان بروز هزینه ها 
و حصول درآمدها، سرمایه گذاران و تصمیم گیران طرح را در استفاده 
انجام تحلیل  لذا  با تردید مواجه می سازد،  از تحلیل هزینه فایده 
حساسیت بر مبنای تغییرات در نرخ تنزیل های متفاوت و تغییرات 
نامطلوب )مطلوب( درآمدها و هزینه ها و تغییرات در هزینه های ثابت 
)کاهش( به صورت مجزا بررسی شد تا بر اساس آن عوامل موثر 
در اقتصادی شدن طرح ها مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان داد که 
اجرای طرح برای شهرهای بزرگتر و پر جمعیت با توجه به کاهش 
هزینه های ثابت سرمایه گذاری اولیه هر واحد، اقتصادی تر خواهد بود.

اقتصادی، تحلیل حساسیت،  ارزیابی مالی و  واژه های کلیدی: 
تحلیل هزینه- فایده، طرح فاضالب، سودآوری.
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طرح های     اجرای  اقتصادی  و  مالی  ارزیابی 
فاضالب برای تولید پساب قابل استفاده در 

کشاورزی و صنعت

Financial and economic analysis of investment consti-
tute an essential part of the decision making process. 
In this paper the feasibility of executing wastewater 
projects has been assessed using techniques of Engi-
neering Economics including economic and financial 
analyses. Primarily, the economic and financial assess-
ments of a specific project in Kalateh-Khij city, with 
a population of five thousand, were carried out based 
on the information of the city and certain indicators. 
Regardless to the external effects, the profitability of 
the project was examined for the private sector’s in-
vestment. Since the Net Present Values for two possi-
ble scenarios of using sewage in the agriculture and/
or industry sections with the lowest expected rate of 
interest (5%) were negative, the project was not eco-
nomically feasible. Furthermore, the results showed 
that the treatment of wastewater for using in irrigation 
is more economical than in industry. Since the element 
of uncertainty in the incidence of costs and benefits 
makes the investors and decision makers doubtful in 
using C&B analysis, the sensitivity analysis was ap-
plied by separately changing different discount rates, 
unfavorable changes (favorable) of incomes and ex-
penses; and fixed costs (decrease) so as to examine the 
effective factors in the economization of the projects. 
The results showed that executing this project for larg-
er and more populated cities will be more economical 
according to decrease in the capital costs per unit.

Keywords: economic and financial assessment, sensi-
tivity analysis, cost–benefit analysis, wastewater project, 
profitability.
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مقدمه

با توجه به ازدیاد جمعیت، گسترش بی رویه شهرها و پیشرفت سریع 
فن آوری در بخش های کشاورزی و صنعتی، نیاز آبی به همان سرعت 
وسیع  تالش  بر  عالوه  که  گونه ای  به  یافته  مالحظه  قابل  افزایش 
کیفی  حراست  و  حفظ  جدید،  آب  منابع  کارگیری  به  در  بی وقفه  و 
منابع آب در جهان را نیز الزامی نموده  است. از طرفی زندگی روزمره 
اجتماعات همراه با تولید فاضالب هایی است که از منازل، بیمارستان ها 
و اماکن عمومی سرچشمه گرفته و به نحوی باید از محیط زندگی 
خارج و دفع شوند. صنایع نیز مولد فاضالب های صنعتی هستند که 
در حال حاضر مشکالت زیست محیطی حادی را به وجود آورده اند 
)آزادنیا، 1386(. ارزیابی اقتصادی، یکی از محورهای مهم مطالعات 

امکان سنجی پروژه ها یا طرح ها به شمار می رود. هر پروژه صرف نظر 
از نوع و اندازه بایستی صرفه اقتصادی داشته  باشد. وجاهت اقتصادی 
و  بوده  آن  سرمایه گذاری  سودمندی  از  اطمینان  پروژه حصول  یک 
موجبات پایداری و ماندگاری آن را فراهم می سازد )مجدیان، 1377(.

در این مقاله سه هدف را به شرح زیر دنبال می کنیم:
1- بررسی اقتصادی بودن اجرای طرح فاضالب با در نظرگرفتن این 

مطلب که هیچ گونه تخصیص وام از سوی دولت گرفته  نشود. 
2- بررسی شاخص های مالی و اقتصادی طرح جمع آوری و فروش 

پساب فاضالب جهت آبیاری به بخش صنعت و کشاورزی 
پیشنهادات  و  طرح  کردن  اقتصادی  راه های  و  عوامل  بررسی   -3

اجرایی.

مبانی نظری پژوهش

مشکل ترین بخش در هر تحلیل اقتصادی، ارزیابی کمیت های مرتبط 
با آینده می باشد. ارزیابی ها مبتنی بر نتایج گذشته بوده و بهترین و 
معمول ترین منبع اطالعات در مورد نتایج گذشته و اطالعات مربوط 

جهت  به  سوابق  بررسی  است.  اقتصادی  تشکیالت  گذشته ی  به 
مورد  در  مکرراَ  می بایست  پردازش،  و  مثمرثمر  ارزیابی های  حصول 
سوابق آماری اقتصادی و مهندسی، با قضاوت صحیح و تحلیل معقول 

اجرا شود )بختیاری، 1376(.

مفاهیم اساسی ارزیابی اقتصادی

مراحل ارزیابی سرمایه گذاری جهت تصمیم گیری به شرح زیر است: 
1- شناسایی تعدادی پروژه در راستای اهداف مالک جهت سرمایه گذاری 

2- تعیین افق برنامه ریزی برای تحلیل اقتصادی
3- مشخص نمودن نیمرخ جریان نقدینگی برای هر پروژه

4- تعیین حداقل نرخ بازده جذاب سرمایه گذار
رد  یا  قبول  معیار سنجش سرمایه گذاری جهت  و  تعیین مالک   -5

طرح
6- تحلیل حساسیت نتایج نسبت به تغییرات احتمالی در پیش فرض های 

غیر مطمئن
7- قبول یا رد پروژه ها و اولویت بندی آن ها )اسالمی ،1390(.

ایجاد تنوع گزینه ها که در راستای اهداف تصمیم گیرنده سرمایه گذار 
گرفته  صورت  مطالعه  به  توجه  با  مهم است.  بسیار  مراحل  از  باشد 
در خصوص طرح های فاضالب در این مقاله، چون هدف از اجرای 
طرح فاضالب یک کار مشخص و یا رفع یک نیاز اجتماعی )تأمین 
که  است  روش هایی  انواع  گزینه ها،  تنوع  از  منظور  است،  بهداشت( 
هر کدام با جریان مالی مخصوص به خود موجب تامین نیاز مربوطه 
می شود و لذا تحلیل اقتصادی، انتخاب کم هزینه این روش را مورد 

توجه قرار می دهد )اسالمی، 1390(.

فرمول ها و شاخص های مورد استفاده در ارزیابی مالی و 
اقتصادی طرح های فاضالب

)NPV( ارزش فعلی خالص -
ارزش فعلی خالص برابر با کسر ارزش فعلی درآمدها از ارزش فعلی 
هزینه های یک پروژه است که می تواند منفی یا مثبت باشد )رابطه 
1(. مثبت بودن آن به معنی این  است که حاصل اجرای یک پروژه 
در یک دوره مشخص سودآوری بوده و منفی بودن به معنی زیان ده 

 Bt ،نرخ بهره d ،)1( در رابطه .)بودن پروژه است )اسکونژاد، 1390
و Ct به ترتیب منافع و هزینه های طرح در سال t می باشند. حاصل 
باشد،   NPV>0 اگر  می باشد.   NPV یا  خالص  فعلی  ارزش  رابطه، 
می توان طرح را پذیرفت؛ اگر NPV<0 در این صورت نمی توان طرح 
را پذیرفت و اگر NPV=0  باشد، در مورد رد یا قبول انجام طرح مزبور 

نمی توان به روشنی پاسخ گفت.

                                                                              )1(
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(IRR) نرخ بازده داخلی -
منظور از نرخ بازده داخلی نرخ بهره ای است که ارزش فعلی درآمدهای 

یک پروژه را با ارزش فعلی هزینه های آن برابر می کند )رابطه2(.
 اگر نرخ بازده داخلی بزرگتر از نرخ بهره بازار باشد به معنی سودآور 
بودن طرح بوده و اگر این نرخ کوچکتر از نرخ بهره بازار باشد به معنی 

زیان ده بودن طرح است )اسکونژاد،1390(.

                                                                                                    )2(

)B/C( نسبت فایده به هزینه -
این نسبت برابر با حاصل تقسیم ارزش فعلی فایده های طرح بر ارزش 
از یک  بزرگتر  این نسبت  اگر  )رابطه 3(.  فعلی هزینه های آن است 
باشد به معنی سودآور بودن طرح بوده و کوچکتر از یک بودن آن نیز 

به معنی زیان ده بودن طرح است )اسکونژاد،1390(.

                                                       )3(

- تحلیل حساسیت 
اولیه ی  پارامترهای  تغییر  با  انجام شده  اقتصادی  ارزیابی  بازنگری 
طرح را تحلیل حساسیت یک طرح گویند. به این منظور، باید مقدار 
مبنا  این  بر  سپس  و  تغییرداده شده  طرح،  متغیر  عامل  چند  یا  یک 
عامل  تغییر  میزان  شود.  محاسبه   آن  اقتصادی  ارزیابی  پارامترهای 
مورد نظر باید بر اساس تجربه در مورد طرح های مشابه قبلی و سایر 
مالحظات انجام پذیرد. تحلیل حساسیت، باید در مورد اقالم عمده ی 
طرح و اقالمی انجام پذیرد که نسبت به آن بی اطمینانی و تردید قابل 

مالحظه ای وجود دارد )امامی،1389(.

    جدول1- مشخصات طرح فاضالب شهر کالته خیج

جمعیت در 
سال 1390

تعداد اشتراک آب 
در سال1390

مساحت شهر 
)هکتار(

برآورد هزینه 
سرمایه گذاری اولیه 

)میلیون ریال(

5037210022421839

روش پژوهش و منطقه مورد مطالعه

در این مقاله به بررسی تجزیه و تحلیل درآمد و هزینه های حاصله 
نفر  پنج هزار  )با حدود  اجرای طرح فاضالب در شهرکالته خیج  از 
پرداخته  آبیاری  و  صنعت  در  پساب  استفاده  دیدگاه  دو  با  جمعیت( 
اقتصادی  و  مالی  ارزیابی  منظر  دو  از  نیز  تحلیل  تجزیه  است.  شده 
صورت گرفته که فرآیند تصمیم گیری بر اساس شاخص های موجود 
در اقتصاد مهندسی صورت می گیرد. روش گرد آوری اطالعات نیز به 

ملک جعفریان، م. و محسنی ، م.ر. ارزیابی مالی و اقتصادی اجرای طرح های فاضالب ...

صورت کتابخانه ای و میدانی می باشد. مشخصات کلی طرح فاضالب 
شهر کالته خیج در جدول )1( آمده است.

دسته بندی هزینه ها و درآمدهای طرح 
در این مقاله تحلیل های صورت گرفته در دو بخش تحلیل اقتصادی 
دسته بندی  اساس  همین  بر  که  گرفته  است  صورت  مالی  تحلیل 

درآمد ها و هزینه ها به صورت جدول زیر می باشد )مطالعات توجیهی 
فنی، 1386(. 

جدول 2- دسته بندی هزینه و درآمدهای اقتصادی و مالی

اقتصادی مالی

هزینه درآمد هزینه درآمد

هزینه های ثابت درآمد کشاورزی سرمایه گذاری اولیه درآمد حق انشعاب

هزینه ناشی از بیکاری کاهش هزینه بهداشت ارزش اسقاط آبونمان فاضالب

هزینه تحمیل شده به شهروندان راه حل جایگزین هزینه نگهداری فروش پساب
هزینه حفر چاه  هزینه های بهره برداری فاضالب بها
بهبود شرایط زیست محیطی  فروش کود 
درآمدهای مالی تعدیل شده  تبصره ماده واحده 
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تجزیه و تحلیل داده ها 

- ارزیابی مالی طرح
 بر اساس پیش بینی درآمد و هزینه های مالی و جدول گردش نقدی 
در در دو حالت استفاده پساب در بخش آبیاری کشاورزی و استفاده 
در صنعت)مطالعات توجیهی فنی، 1386( محاسبات به صورت جدول 
 NPV 3( خالصه می شود. با توجه به نتایج این جدول، مقدار منفی(
و مقدار کوچکتر از یک شاخص B/C نشان از عدم توجیه مالی طرح، 
در هر دو حالت استفاده پساب در صنعت و آبیاری می باشد، به معنای 

دیگر طرح از نظر مالی قابل توجیه اجرایی نیست. و سرمایه گذاران 
بخش خصوصی مبادرت به انجام آن نخواهند  نمود. دلیل اینکه چرا 
IRR غیرقابل محاسبه است، این است که با توجه به فرمول ارائه شده 
 d به دنبال نرخ بازگشت یا NPV که با برابر صفر قرار دادن IRR
هستیم، با قرار دادن داده های شهر کالته خیج در این فرمول با هیچ 
 d نرخ بازگشتی فرمول برقرار نمی شود یا به بیان دیگر با قرار دادن
باالتر از 90 و حتی 100 که نرخ غیر معنی داریست و d منفی، فرمول 

NPV برابر صفر نمی شود.

جدول 3- نتایج محاسبه شاخص های مالی طرح

شاخص  IRRشاخص NPVشاخص  B/Cشرح

غیرقابل محاسبه30847-0/122استفاده مجدد پساب در آبیاری

غیرقابل محاسبه37063-0/132استفاده مجدد پساب در صنعت

- ارزیابی اقتصادی طرح
همچون ارزیابی مالی طرح، داده و اطالعات اقتصادی نیز محاسبات 
مشابه به شرح جدول )4( انجام شده است. با توجه به اعداد خروجی از 
تحلیل های صورت گرفته در این جدول، مقدار منفی NPV و مقدار 

کوچکتر از یک شاخص B/C نشان از عدم توجیه اقتصادی طرح در 
هر دو حالت استفاده پساب در صنعت و آبیاری دارد، به معنای دیگر 

طرح از نظر اقتصادی قابل توجیه اجرایی نیست.

جدول 4- نتایج محاسبه شاخص های اقتصادی طرح

شاخص  IRRشاخص NPVشاخص  B/Cشرح

غیرقابل محاسبه19762-0/46استفاده مجدد پساب در آبیاری

غیرقابل محاسبه25115-0/4استفاده مجدد پساب در صنعت

سایر مفروضات طرح مطالعاتی فاضالب )مطالعات توجیهی 
فنی، 1386(

- دوره مورد بررسی از سال1387)سال شروع بررسی( تا سال1420 
)پایان دوره بررسی(

سال1387)سال  بازاری  قیمت های  براساس  هزینه ها  و  درآمدها   -
پایه( محاسبه شده اند.

- اثر افزایشی تورم بر درآمدها و هزینه ها یکسان فرض می شود.
- سال شروع بهره برداری 1395 می باشد.

- نرخ تنزیل و نرخ مالیات در تحلیل 5 درصد می باشد. 
- متوسط حق اشتراک فاضالب 1/19 میلیون ریال می باشد.

- قیمت فروش هر مترمکعب پساب و هر کیلوگرم کود تولیدی به 
ترتیب 195 و 150 ریال منظور شده  است.
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تحلیل حساسیت

پیش بینی شده  اطالعات  تنوع  و  تفاوت ها  که  روش هایی  از  یکی 
پروژه ها را در تحلیل های اقتصادی و مالی منعکس می سازد، تحلیل 
حساسیت می باشد. در این تحلیل با استفاده از داده های مختلف، در 
حالیکه روش کلی تحلیل ثابت است، NPV تعیین می گردد. هدف از 
انجام تحلیل حساسیت تعیین منبع و میزان عدم اطمینان موجود در 
بررسی  داده ها بوده و اغلب به منظور کنترل و یا کاهش عنصر عدم 

اطمینان بکار می رود. تحلیل حساسیت شاخص های اقتصادی طرح 
در سه مورد انجام شده است که نتایج آن به شرح زیر می باشد: 

-تغییرات در نرخ تنزیل
نرخ تنزیل مورد استفاده در این طرح ها نرخ 5 درصد بوده  است. حال 
در جدول )5( میزان تغییر در NPV و B/C را به ازای تغییر در نرخ 

تنزیل نشان می دهد. 

جدول 5 -تحلیل حساسیت دو شاخص ارزش فعلی و نسبت فایده در تغییرات نرخ تنزیل در تحلیل مالی و اقتصادی

تحلیل مالی تحلیل اقتصادی
نرخ متفاوت 

MARR
آبیاری صنعت آبیاری صنعت آبیاری صنعت آبیاری صنعت

B/C NPV B/C NPV

0/122 0/134 -30844 -37061 0/461 0/4 -19677 -25115 %5

0/136 0/143 -20465 -25153 0/514 0/44 -10895 -13950 %10

0/153 0/153 -19651 -24591 0/577 0/487 -6689 -8563 %15

0/173 0/171 -10240 -11071 0/647 0/542 -4442 -5687 %20

0/195 0/189 -4027 -5207 0/752 0/606 -3137 -3999 %25

0/219 0/208 -2896 -3777 0/810 0/677 -2315 -2932 %30

0/245 0/231 -2163 -2837 0/903 0/758 -1767 -2218 %35

0/274 0/255 -1664 -2192 1/002 0/845 -1385 -1721 %40

0/335 0/308 -1056 -1398 1/212 1/04 -908 -1102 %50

ملک جعفریان، م. و محسنی ، م.ر.ارزیابی مالی و اقتصادی اجرای طرح های فاضالب ...

با توجه به خروجی شاخص های اقتصادی، شاخص NPV در نرخ های 
متفاوت MARR منفی می باشد. یعنی طرح توجیه اقتصادی ندارد. 
در  پساب  استفاده  در حالت  تنزیل 40 درصد  نرخ  در   B/C شاخص 
آبیاری و در نرخ تنزیل 50 درصد در حالت استفاده در صنعت بزرگتر 
از یک می باشد. به بیان دیگر در صورت رسیدن به این نرخ تنزیل ها 
اینجا تحلیل حساسیت بر روی میزان  اقتصادی است. در  این طرح 
تغییرات شاخص NPV وB/C نسبت به تغییرات MARR یا همان 
نرخ بهره انجام شده است که مالحظه می شود حتی نسبت به نرخ 

بهره 50 درصد در تحلیل مالی این داده ها مقاوم می باشند.

-تغییرات درآمد و هزینه
بر  درآمدها  و  تغییرات همزمان هزینه ها  اساس  بر  تحلیل حساسیت 
NPV در جدول )6( ارائه شده است. در این جدول محور افقی درصد 
نشان  محورعمودی  و  هزینه  و  درآمد  یعنی  کلیدی  متغیر  تغییرات 
دهنده NPV می باشد. مالحظه می شود که توجیه پذیری طرح نسبت 
از  به تغییرات درآمد و هزینه بسیار حساس است و در قسمت هایی 
نمودار مشاهده می شود که NPV منفی بوده و به عبارتی از توجیه 

اقتصادی خارج می باشد.



سال اول، شماره 3،  1394 نشریه آب و توسعه پایدار 6

و حصول  منابع  فرآیند تخصیص  تلفیق  به  توجه  لزوم  ترتیب  این  به 
درآمدها از اهمیت باالیی در طرح حاضر برخوردار است. بر این اساس 
صرفاً درآمدهای حاصله را با تجدیدنظر، بعد از پیاده سازی طرح هدفمندی 

یارانه ها، محاسبه و نتایج به شرح جدول )7( می باشد. این بازنگری می تواند 
خود جزء یکی از راه های اقتصادی نمودن طرح باشد.

جدول7- محاسبه شاخص ارزش فعلی و نسبت فایده به بهره در تحلیل مالی بعد از پیاده سازی هدفمندی یارانه ها 

نرخ متفاوت
MARR

صنعتآبیاریصنعتآبیاری
NPVB/C

%5-235-6064/240/9930/7562

%10389***-2948/421/0220/8145

%15-1533/410/8549

%20-774/210/8929

%25-318/110/9374

%30-27/110/9913

%35161/9**0/9737

%402831/0596
** با توجه به مثبت شدن نرخ NPV محاسبه شاخص IRR براساس درون یابی خطی عدد 31 درصد حاصل می شود.
*** با توجه به مثبت شدن نرخ NPV محاسبه شاخص IRR براساس درون یابی خطی عدد 7 درصد حاصل می شود.

 NPV جدول 6- تحلیل حساسیت بر اساس تغییرات همزمان هزینه ها و درآمدها بر

تغییرات هزینه ها )صنعت(   

%30 %20 %10 %0 %-10 %-20 %-30   

-25882 -29968 -34054 -38140 -42227 -46313 -50339 %-30

تغییرات 
درآمدها 
)صنعت(

-25493 -29579 -33665 -37752 -41838 -45924 -50010 %-20

-25140 -29119 -33277 -37637 -41449 -45535 -49621 %-10

-24716 -28802 -32888 -36974 -41060 -45145 -49233 %0

-24327 -28413 -32499 -36585 -40672 -44758 -48844 %10

-23938 -28024 -32111 -36198 -40283 -44369 -48455 %20

-23549 -276361 -31722 -35808 -39892 -49380 -48067 %30

تغییرات هزینه ها )آبیاری (

%30 %20 %10 %0 %-10 %-20 %-30

-21555 -24928 -28302 -31675 -35049 -38422 -41796 %-30

تغییرات 
درآمدها 
)آبیاری(

-21261 -24631 -28008 -31381 -34755 -38128 -41501 %-20

-20967 -24340 -27714 -31087 -34461 -37864 -41207 %-10

-20673 -24046 -27420 -30793 -34167 -37540 -40913 %0

-20379 -23751 -27126 -30499 -33873 -37426 -40619 %10

-20085 -23458 -26832 -30205 -33578 -36952 -40325 %20

-19791 -23164 -26536 -29911 -33284 -36658 -40031 %30
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با توجه به تحلیل های صورت گرفته مشاهده می شود که با وارد کردن 
ضرایب هدفمند سازی یارانه ها در درآمدهای حاصله در اجرای طرح 
فاضالب که تاثیر آن در فاضالب بها دریافتی از مشترکین می باشد، 

پیاده سازی طرح فاضالب در استفاده در آبیاری در نرخ تنزیل 7 درصد 
نیز  فاضالب  اشتراک  حق  افزایش  با  همچنین  می باشد.  اجرا  قابل 

می توان مجدداً تحلیل نمود. 

نتیجه گیری

داده ها  روی  بر  گرفته  صورت  اقتصادی  و  مالی  تحلیل  به  توجه  با 
تنزیل 5  نرخ  با حداقل  بررسی  اجرای طرح فاضالب در شهر مورد 
درصد توجیه اقتصادی و مالی ندارد. همچنین نتایج تحلیل حساسیت 
انجام شده نشان داد که توجیه پذیری طرح نسبت به تغییرات درآمد 
درآمدها  در  تغییرات  به  توجه  با  و  می باشد  حساس  بسیار  هزینه  و 
توجه  با  می دهد.  نشان  زیادی  تغییرات   NPVشاخص هزینه ها،  و 
از  طرح  پرداخت ها،  و  دریافت ها  خالص  حال  ارزش  شدن  منفی  به 
سرمایه گذاران  و  نمی باشد  توجیه  دارای  خصوصی  بخش  دیدگاه 
مبادرت به انجام آن نخواهند نمود. ولی پس از تعدیل درآمدها در پی 
هدفمندسازی یارانه ها مالحظه می شود که برای حالت استفاده پساب 
لذا  می باشد.  اجرا  قابل  درصد   7 تنزیل  نرخ  با  طرح  این  آبیاری  در 
اجرای طرح فاضالب برای حالت استفاده پساب در آبیاری کشاورزی 
نسبت به صنعت اقتصادی تر است. در نهایت راهکارهای تاثیرگذار بر 
افزایش  که  بررسی شد  فاضالب  پروژه های  اجرای  اقتصادی کردن 

درآمدها و کاهش هزینه های ثابت سرمایه گذاری از مهمترین آن ها 
می باشند. نتایج نشان داد که اجرای طرح های فاضالب در شهرهای 
کم جمعیت توجیه اقتصادی ندارد و برای شهرهای بزرگ و پر جمعیت 
)باالی پنجاه هزار نفر( به دلیل کاهش هزینه های ثابت هر واحد و 
طرح  اجرای  درآمدها،  افزایش  نتیجه  در  و  مشترکین  تعداد  افزایش 
فاضالب  طرح های  اجرای  در  اینکه  ضمن  بود.  خواهد  اقتصادی تر 
سایر مولفه ها از جمله بحث زیست محیطی نباید فراموش گردد، زیرا 
رعایت بهداشت در هر منطقه سبب رفاه اجتماعی و در نهایت رفاه 
مادی و اقتصادی آن جامعه خواهد بود. این مساله شاید در کوتاه مدت 
چندان مهم به نظر نرسد اما در دراز مدت مزیت اقتصادی این قبیل 
طرح های بهداشتی در جهت رفاه اجتماعی کاماًل مشهود است زیرا 
رفاه بهداشتی سرآغاز رسیدن به رفاه اجتماعی و اقتصادی خواهد بود. 
بر اساس اعالم سازمان ملل، هر یک دالر سرمایه گذاری  بطوریکه 
و حداکثر 34  بهداشتی فاضالب، حداقل 3  مناسب دفع  در خدمات 
دالر صرفه جویی در هزینه های سالمت و آموزش و همچنین توسعه 
یافته های  با توجه به  اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد. بطورکلی 

ملک جعفریان، م. و محسنی ، م.ر.ارزیابی مالی و اقتصادی اجرای طرح های فاضالب ...

- تغییرات در هزینه های ثابت 
در این مطالعه یکی دیگر از بررسی هایی که انجام شد، اجرای طرح 
فاضالب برای شهر مجن با مشخصات جدول )7( بوده  است. روند 
تحلیل و ارزیابی مالی و اقتصادی کاماًل مشابه به عملیات باال می باشد. 
نکته حائز اهمیت در این تحلیل این بوده  است که اجرای طرح های 
فاضالب برای شهرهای حدود 42 هزار نفر براساس فرضیات شهر 

مربوطه، اجرای طرح اقتصادی تر می باشد. دلیل اقتصادی بودن آن به 
خاطر کاهش در هزینه ثابت سرمایه گذاری به ازای هر واحد می باشد. 
طرح های  اجرای  کم،  جمعیت  دارای  شهرهای  برای  کلی  طور  به 
فاضالب دارای توجیه اقتصادی و مالی نمی باشند. ولی در شهرهای 
با جمعیت باال به دلیل سرشکن شدن هزینه ثابت و افزایش درآمدها 

امکان اقتصادی شدن طرح، باال می رود.

موضوع کاهش هزینه های ثابت در سیستم از موارد مهم اقتصادی کردن 
اجرای طرح ها می باشد. بسیاری از هزینه های غیر ضروری می تواند برون 
سپاری شود. برون سپاری هزینه های ثابت غیرضروری اجازه می دهد تا 
بر روی سرمایه گذاری بر هزینه های مناسب تر و پربازده تر تمرکز نموده 
و این اجازه را می دهد تا ارزش افزوده ی بیشتری ایجاد نموده و سهم 

قیمت هر واحد را افزایش دهید. اما شناسایی این هزینه های غیر ضروری 
با قابلیت برون سپاری خود دارای بحث طوالنی است که از این موارد 
می توان به برون سپاری نگهداری از تاسیسات جمع آوری و تصفیه خانه 

فاضالب عنوان کرد.

   جدول 8- مشخصات طرح فاضالب شهر مجن 
جمعیت در سال 

1390
تعداد اشتراک آب در 

سال1390
مساحت شهر 

)هکتار(
برآورد هزینه سرمایه گذاری 

اولیه )میلیون ریال(

4180519000116053500
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بدست آمده پیشنهادات ذیل را می توان ارائه نمود.
1-اولویت اجرای طرح های فاضالب در شهرهایی با جمعیت بیشتر، 

اقتصادی تر است. 
شهرهای  در  فاضالب  طرح   های  اجرای  که  می گردد  پیشنهاد   -2

کوچک در صورت وجود مشکالت زیست محیطی انجام گردد.
اکثر  در  فاضالب  طرح های  اجرای  نبودن  اقتصادی  به  توجه  3-با 
تعرفه  تغییر  در  اقدامات موثر دخالت دولت  از  شهرهای کشور یکی 

خدمات دفع فاضالب و تعیین قیمت اقتصادی آن می باشد. 
و  انجام شده  فاضالب  در بخش  فقط  تحقیق  این  است  قابل ذکر   
و  تجزیه  آب،  اقتصاد  مقوله  روی  بر  می توانند  آتی  محترم  محققین 
و  آب  خدمات  قیمت گذاری  مبانی  فاضالب،  و  آب  خدمات  تحلیل 
فاضالب، با توجه به اهمیت موضوع در کشور بررسی وتحقیقات خود 
را انجام و راهکارهای الزم را در جهت اقتصادی نمودن خدمات فوق 

ارائه نمایند.
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