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 چکیده

سوم از جمعیت جهان که عمدتاً در مناطق شهری زندگی   آبی است. در حال حاضر یک ترین مشکالت امروز بشر بحران کم یکی از مهم

رویه از منابع آبی باعث  درپی و استفاده بی های پی سالی و عواملی مثل افزایش جمعیت، خشککنند با کمبود عرضه آب مواجه بوده  می

  در چنین شرایطی استفاده مجدد از فاضالب .خشک مانند ایران شده است ویژه در کشورهای خشک و نیمه آبی به تشدید چالش کم

های اقتصادیِ جایگزینیِ فاضالبِ شهریِ  دف این تحقیق، ارزیابیِ هزینهعنوان یک منبع مهم در تأمین نیاز آبی مطرح باشد. ه تواند به می

شده با آب تازه در بخش کشاورزی شهرستان بروجرد بوده است. در این تحقیق، از اطالعات ایستگاه تصفیه فاضالب در حال  تصفیه

گذاری و نگهداری ساختمان و تجهیزات،  های سرمایه های موردنیاز شامل هزینه است. داده شده  استفادهبرداری در شهرستان بروجرد  بهره

از منابع  تماماًباشد که  نرخ تنزیل مناسب و تعداد پرسنل طرح، طول عمر مفید طرح و انواع درآمدهای عاید شده در طی فعالیت طرح می

ها و منافع خصوصی و اجتماعی  ها و منافع شامل هزینه ینه منفعت انواع هزینهتهیه شد. با استفاده از روش هز 6931در سال  مرتبط دولتی

شده شهری با  های تحقیق نشان داد که ازلحاظ اقتصادی جایگزینی فاضالب تصفیه شده است. یافته داده محاسبه و به سؤاالت تحقیق پاسخ

های تحقیق به متغیرهای اصلی و  حساسیت دامنه واکنش جواب با انجام تحلیل آب تازه در کشاورزی شهرستان بروجرد قابل توجیه است.

یافته و بخش  شدت کاهش گردد که سوددهی طرح به گیری شده است. افزایش نرخ تنزیل به بیش از هشت درصد موجب می اثرگذار اندازه

 گردان شود. یگذاری در این طرح رو خصوصی از ورود و سرمایه

 گذاری، بروجرد های سرمایه ه فاضالب، هزینهفاضالب شهری، تصفی کلیدی: گانواژ

 بیان مسئله

در شهر،  یدشدهدرصد فاضالب تول 02بر اساس گزارش چهارم شورای جهانی آب سازمان ملل متحد، در حال حاضر تنها 

(. حجم و ظرفیت تصفیه فاضالب در هر کشور به 6گردد ) صورت مدرن تصفیه می در سطح جهان به ،صنعت و کشاورزی

درصد فاضالب تولیدی خود را تصفیه  02کشورهایی با سرانه درآمد باال،  که یطور درآمد آن کشور بستگی دارد، بهسطح 

 ایران جزو(. 60باشند ) درصد فاضالب تولیدی خود می 8درآمد پایین، تنها قادر به تصفیه  کشورهای با سرانه که یدرحال نموده

باشد که بر اساس فرضیه فوق قادر به رقابت با کشورهای صنعتی ازنظر تصفیه فاضالب  کشورهای با درآمد سرانه متوسط می

با آب  یشهر شدهیهفاضالب تصف یگزینیجا یها ینههز یابیرزا

 شهرستان بروجرد یتازه در کشاورز
 0،  احمد قیدی*6آمنه نظرپوری

 

  دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه زنجان، ایران -6

 ، ایراناستادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان -0

Email:a.nazarpor1756@gmail.com 
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  62-36/ ص 1400بهار و تابستان / 3/ شماره سال دوم ،مجله ترویجی حفظ و بهره وری آب

 گذاری یهامکان سرما تحت چه شرایطی که است طرح سؤال اصلی تحقیق حاضر به این صورت قابل . در همین رابطه،باشد نمی 

، هرگاه یگرد عبارت باشد. به یبررس  تواند قابل های دولت، می گذاری هها، عالوه بر سرمای بخش خصوصی در این پروژه

سرمایه مناسبی برخوردار باشند محدودیت تصدی دولتی در این ی ها از سوددهی و بازگشت گذاری در این قبیل طرح سرمایه

به این صنعت برخوردار خواهد های الزم برای ورود  خواهد رفت و بخش خصوصی نیز از انگیزه ینها از ب گذاری قبیل سرمایه

ی آب کمو بهتر قادر خواهند بود که با مشکالت  قرارگرفتهامکانات جدیدی در اختیار کشورهای رو به توسعه  حال ینادر بود. 

 جهان خشک نیمه و خشک مناطق جزء سال در متر میلی 092بارندگی  ایران با متوسط محیطی خود مواجه شوند. یستزو 

میلیارد مترمکعب در سال  692چنین ظرفیت منابع آب تجدیدشونده قابل استحصال کشور حدود  . هم(1شود ) می محسوب

 % از65میلیارد مترمکعب خواهد بود که  652، رقمی معادل 6022که برمبنای رشد فعلی جمعیت، نیاز کشور در سال  است

 استحصال، قابل آب منابع محدودیت اخیر های سال(. در 62حجم آب قابل استحصال و منابع آب تجدیدپذیر بیشتر است )

 فاضالب از مجدد در چنین شرایطی استفاده .آبی را تشدید نموده است سالی، بحران کم خشک و شهرنشینی روزافزون توسعه

ا اهمیتی روزافزون پید مصارف سایر و کشاورزی در مجدد استفاده جهت آب منبعی مطمئن برای تأمین عنوان به شده تصفیه

به تفکیک  6985در سطح کشور بر اساس آخرین سرشماری رسمی سال  یدشدهتول(. حجم فاضالب خانگی 1) نماید می

برگشتی  آب س(. حجم پ1)میلیون مترمکعب در سال بوده است  0022و  000، 9102شهری، روستایی و کل به ترتیب معادل 

 5636مکعب و درمجموع معادل  میلیون متر 809و  0913به ترتیب معادل  6022در جوامع شهری و روستایی کشور در سال 

میلیون مترمکعب و میزان فاضالب  0662بینی آب موردنیاز صنعت  پیش 6022(. در سال 0باشد ) میلیون مترمکعب در سال می

 کشاورزی در سال ها، در بخش بینی (. بر اساس همین پیش1و  9باشد ) مکعب میمیلیون متر 6288تولیدی این بخش معادل 

شود،  گونه که مالحظه می (. همان0باشد ) نیاز می فعلی( آب مترمکعب میلیارد 82 مقابل مترمکعب )در میلیارد 668به  6022

های منطقی  ه را ه کاهش دارند. یکی از که منابع آبی رو ب مصرف آب در صنعت، شهر و کشاورزی رو به افزایش بوده درحالی

 بودن تواند بازیافت فاضالب شهری باشد. سؤاالت اصلی پژوهش یکی قابل توجیه اقتصادی کردن رابطه مصرف و منابع می

چنین ارزیابی توجیه مالی این  شهری با مصرف آب تازه در کشاورزی شهرستان بروجرد و هم شده یهتصفجایگزینی فاضالب 

 باشیم. باشد که در این پژوهش به دنبال پاسخ مناسبی برای آن می می جایگزینی
 

 ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه ایستگاه تصفیه فاضالب 

های  ها و منافع مستقیم خصوصی )حسابداری( بدون احتساب هزینه منظور از ارزیابی مالی در نظر گرفتن تمامی هزینه

گذاری ثابت و متغیر(  اعم از سرمایه)عالوه بر لحاظ کردن هزینه فرصت سرمایه  در ارزیابی اقتصادی طرح .باشد فرصت می

صورت داخلی نگریسته شود یعنی  گردند. در توجیه مالی قاعدتاً باید طرح به منافع غیرمستقیم اقتصادی نیز وارد محاسبه می

دیگر، در ارزیابی مالی تنها   عبارت آید. به حاضر( می یقتحق موردتولیدی در ب آ سپ)که چه بر سر محصول نهایی  فارغ از این

که  باشد، بدون این صورت حسابداری می مالی به  شوند. توجیه ب و کود تولیدی در نظر گرفته میآ درآمد حاصل از پس

ت اجتماعی( و صور تر بوده )تقریباً به صورت جامع اما در توجیه اقتصادی، ارزیابی به .های فرصت در نظر گرفته شود هزینه

خانه و نیز اشتغال غیرمستقیم ایجادشده  ب تصفیهآ منافع غیرمستقیم پولی )شامل تولید محصوالت کشاورزی با استفاده از پس

 .شود های فرصت سرمایه نیز در نظر گرفته می گرفته و هزینه برداری از ایستگاه تصفیه( مدنظر قرار درنتیجه تأسیس و بهره

انتخاب  6022و انقضای آن در سال  6905سال درنظرگرفته شده و شروع عمر طرح سال  05ژه چنین طول عمر پرو هم

شده که   یابی استفاده ها در دسترس نبوده است از روش برون ها که اطالعات و ارقام و هزینه گردیده است. برای برخی از سال

  در هر مورد به آن اشاره خواهد شد.
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 ارزیابی مالی طرح  -

های فرصت  ها و منافع مستقیم )حسابداری( بدون احتساب هزینه گرفتن تمامی هزینهمنظور از ارزیابی مالی در نظر 

شده و جایگزینی آن با آب تازه در بخش کشاورزی  ب تصفیهآ های مالی استفاده از پس بینی هزینه باشد. بر اساس پیش می

 NPV شود، مقدار ( مشاهده می6گونه که از جدول ) آمده و همان دست به باشد. با توجه به نتایج صورت زیر می محاسبات به

دیگر، اجرای این  عبارت باشد. به گر عدم توجیه اقتصادی طرح می باشد که بیان تر از یک می نیز کوچک B/Cمنفی و شاخص 

گذاری در  ت سرمایه، سرمایهاز هزینه فرص نظر کردن صرفرغم  صرفه نبوده و علی به  طرح ازنظر مالی )حسابداری( مقرون

باشد. با توجه به منفی بودن عالمت نسبت منفعت به هزینه، نرخ بازگشتی داخلی هم غیرقابل محاسبه  طرح قابل توجیه نمی

آید  ب تولیدی برای تولید محصوالت کشاورزی به وجود میآ که هرگاه درآمدی که با استفاده از پس باشد. نتیجه این می

ده  درصد(، طرح زیان 8و استفاده از نرخ بهره دولتی ) یهفرصت سرمانظر کردن از هزینه  رغم صرف علیپوشی شود،  چشم

ها را ندارد بلکه  قبیل طرح گذاری در این ای جهت ورود به سرمایه تنها بخش خصوصی انگیزه خواهد بود. تحت این شرایط، نه

فاقد توجیه اقتصادی بوده و با توجه به محدود بودن سرمایه، تخصیص ها  از جنبه دولتی نیز اختصاص بودجه به این قبیل طرح

های اجتماعی که از نسبت منفعت به هزینه باالتری برخوردار باشند توجیه بیشتری خواهد  این منبع مهم تولیدی به سایر طرح

 داشت.

 های مالی طرح نتایج محاسبه شاخص -6جدول 

 NPV شاخص B/C شاخص شرح

 (تومان میلیون)

 IRR شاخص

 محاسبه غیرقابل -62630 2208 کشاورزی در شده تصفیه آب پس از مجدد استفاده

 های تحقیق منبع: یافته

 ارزیابی اقتصادی طرح -

گذاری ثابت و متغیر( منافع  در ارزیابی اقتصادی طرح عالوه بر لحاظ کردن هزینه فرصت سرمایه )اعم از سرمایه

ب حاصل از تصفیه آ گردند. در این طرح فرض بر این است که با استفاده از پس محاسبه میغیرمستقیم اقتصادی نیز وارد 

شود و  ماند ایجاد می صورت بایر و بالاستفاده باقی می امکان زیر کشت بردن هکتار زمین کشاورزی که در غیر این صورت به

عنوان  شود به دست ایستگاه تولید می راضی پایینباشد. درنتیجه سود خالص برنج که در کل ا کشت رایج منطقه نیز برنج می

شده است. با توجه به نتایج  ( ارائه0شده است. نتایج محاسبات در جدول شماره )  منافع غیرمستقیم اقتصادی در نظر گرفته

قابل  اقتصادی ازنظرد که طرح نده نشان می B/Cتر از یک شاخص  و مقدار بزرگ NPV آمده در جدول، مقدار مثبت دست به

گذاران بخش خصوصی به آن وجود دارد. نرخ بازده داخلی  توان پذیرفت و امکان ورود سرمایه باشد و طرح را می توجیه می

 8شده در تحقیق )  تر بودن آن نسبت به نرخ بهره دولتی استفاده درصد محاسبه شد که با توجه به بیش 61در این طرح برابر 

تر بوده و خیلی به  بوده و طرح توجیه اقتصادی دارد. این ارزیابی از ارزیابی مالی جامعدرصد( به معنی سودآور بودن طرح 

 است و کماکان سودده است. ارزیابی اجتماعی نزدیک شده
 

 های اقتصادی طرح نتایج محاسبه شاخص -0جدول 

 IRR شاخص NPV شاخص B/C شاخص شرح

 %61 63290 00/0 کشاورزی در شده تصفیه آب پسمجدد از  استفاده

 تحقیق های یافته: منبع
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  62-36/ ص 1400بهار و تابستان / 3/ شماره سال دوم ،مجله ترویجی حفظ و بهره وری آب

 تحلیل حساسیت - 

سازد  های اقتصادی و مالی منعکس می ها را در تحلیل شده پروژه بینی ها و تنوع اطالعات پیش که تفاوت ییها روشیکی از 

و  راه مستقیم برای بررسی ریسک های مختلف، تحلیل حساسیت یک (. پس از ارزیابی به روش3باشد ) تحلیل حساسیت می

شود که ممکن است در آینده  باشد و به عبارتی تحلیل حساسیت نسبت به شرایطی انجام می ها می عدم حتمیت در تحلیل طرح

 (.62باشند ) و منافع حاصل از پروژه می ها های اقتصادی نرخ تنزیل، هزینه های تأثیرگذار در تحلیل ترین مؤلفه . مهمکنند ییرتغ

 تغییر نرخ تنزیل -

شده برای  بینی یشپها و درآمدهای  گذاری که برای محاسبه ارزش فعلی هزینه یهسرمانرخ تنزیل در یک طرح  طورمعمول به

بانکی یا اوراق  بلندمدتگیرد معادل حداکثر نرخ سود بدون ریسک )نرخ سود سپرده  قرار می استفاده موردهای آتی طرح  سال

 هشتنرخ تنزیل مورداستفاده در این طرح (. 5) باشد گذاری می یهسرمایسک چند درصد برای پوشش ر اضافه بهمشارکت( 

حال  پذیری طرح استفاده شود در این درصد بوده است. هرگاه از نرخ تنزیل باالتری )ده درصد( برای انجام محاسبات و توجیه

درصد در  هشتنرخ بهره  اند. شده  ( نشان داده9های اقتصادی طرح در قالب جدول شماره ) کلیه نتایج تغییریافته و شاخص

 های بهرهو نرخ  شده  انتخاب، گرفته بودقرار  مورداستفادهعنوان نرخ بهره رسمی که در مقاطعات دولتی  هسال انجام مطالعه ب

ری گی در نتیجه است. قرارگرفته استفاده مورددر مطالعه  یتحساس یلتحلعنوان پارامترهای اصلی  درصد و غیره( به 62بعدی )

 یرسمنرخ بهره . باشد ینم یرپذ امکاناقتصادی و یا مالی  ازنظرطرح چه  یهتوجکه با افزایش نرخ بهره از حد آستانه،  ید شدهق

عنوان کارفرما قرار دارد  هایی که نهاد دولتی به گیری ها و تصمیم طور رسمی در تحلیل های دولتی به نرخی است که در پیمان

 (.5است ) قرارگرفتهمحقق  مورداستفادهدرصد  هشتدر زمان انجام مطالعه این نرخ برابر  د.گیر قرار می مورداستفاده

با توجه به  شده است.  درصد ارائه 62درنتیجه افزایش نرخ تنزیل به  IRRو  NPV ،B/Cمیزان تغییر در ( 9جدول )در 

بودن طرح،  سوددهرغم  دیگر، علی عبارت بهباشد.  درصد مثبت می 62نرخ تنزیل  در NPVهای اقتصادی،  خروجی شاخص

گذاری در این  تر بوده و بخش خصوصی فاقد انگیزه الزم برای ورود و سرمایه سود عاید شده در این حال از نرخ بهره بازار کم

 طرح خواهد بود.

باشدد.   مدی تدر از یدک    شدده در کشداورزی بدزرگ    درصدد بدرای اسدتفاده از فاضدالب تصدفیه      62ر نرخ تنزیل د B/C شاخص

شدود و بددیهی اسدت توجیده اقتصدادی طدرح بدا افدزایش          تدر مدی   یابد، نرخ بدازدهی داخلدی کدم    هرچه نرخ بهره افزایش می

 یابد. نرخ تنزیل کاهش می

 اثرات افزایش نرخ تنزیل از هشت به ده درصد -9جدول 

 تحلیل مالی تحلیل اقتصادی

NPV B/C IRR NPV B/C IRR 

 غیرقابل محاسبه 2205 -501551 62% 01/6 616506

 های تحقیق منبع: یافته

 درصد 21نرخ تنزیل  -

 داده( نشددان 0هددای اقتصددادی طددرح در قالددب جدددول شددماره )درصددد نتددایج تغییریافتدده و شدداخص 60در نددرخ تنزیددل 

بددا توجدده بدده  دهددد. درصددد نشددان مددی 60را بدده ازای تغییددر در نددرخ  B/Cو  NPV. جدددول زیددر میددزان تغییددر در انددد شددده 

مثبددت و  B/Cو  NPVدرصددد  60درصددد و نددرخ تنزیددل  62هددای ارزیددابی اقتصددادی در نددرخ تنزیددل  شدداخص خروجددی

گددذاری، طددرح کماکددان از سددوددهی  تددر شدددن سددرمایه رغدم پرهزیندده  دیگددر، علددی  عبددارت باشددند. بددهتددر از یددک مددیبدزرگ 
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دهندده از دسدت رفدتن     شدود کده نشدان    مدی تدر   نرخ بازده داخلدی در ایدن حالدت از ندرخ تنزیدل کدم       هذا معبرخوردار است. 

تدری برخدوردار بدوده و بدرای بخدش       باشدد. ازنظدر مدالی شدرایط در ایدن حدال از وخامدت بدیش         توجیه اقتصادی طرح مدی 

 ها در اثر افزایش نرخ تنزیل اصوالً فاقد انگیزه خواهد بود. گذاری در این قبیل طرح خصوصی ورود و سرمایه

 

 تنزیل از هشت به دوازده درصداثرات افزایش نرخ  -0جدول 

 تحلیل مالی تحلیل اقتصادی

NPV B/C IRR NPV B/C IRR 
 غیرقابل محاسبه 0.22 -081903 1% 06/6 80091

 های تحقیق منبع: یافته

 معرفی دستاورد

ب فاضالب و آ های طرح تصفیه پس های مالی و اقتصادی صورت گرفته بر روی اطالعات و داده با توجه به تحلیل

گذاری در  های سرمایه )نرخ تنزیل طرحدرصد  هشتجایگزینی آن با آب تازه در بخش کشاورزی با نرخ تنزیل رسمی دولتی 

وجیه باشد( ت چنین تسهیالت صندوق توسعه ملی معادل هشت درصد می ایران برابر نرخ سود اوراق مشارکت ارزی و هم

ها،  ها و پرداختبی اقتصادی طرح با توجه به مثبت شدن ارزش حال خالص دریافتدیگر، در ارزیا عبارت اقتصادی دارد، به

ب تولیدی برای کشت محصوالت کشاورزی و آ گذاران بخش خصوصی )تحت شرایطی که بتوانند از پس طرح ازنظر سرمایه

ن طرح را خواهند داشت. در ارزیابی گذاران تمایل به انجام ای باشد و سرمایه سود متعاقب آن استفاده نمایند( دارای توجیه می

های طرح تصفیه فاضالب وارد نگردد، علیرغم عدم  ب تولیدی در حسابآ که منافع ناشی از استفاده از پس مالی و هنگامی

 صورت بهها  هزینهباشد.  ها می محاسبه هزینه فرصت سرمایه، بخش خصوصی فاقد انگیزه الزم برای ورود به این قبیل فعالیت

 د.نباش در محاسبات می کاررفته بهنرخ تنزیل  یرتأثمقادیر تحت  یداًشدد و نیاب ده با افزایش نرخ تنزیل افزایش میفزاین

ها به بخش خصوصی را داشته  برداری از این طرح دیگر، هرگاه دستگاه دولتی قصد واگذار کردن تصدی و بهره عبارت به

شده برای تولید  بایست از امکان استفاده از پساب تولید و بخش خصوصی میباشد این کار در قالب بسته سیاستی مقدور بوده 

باشد.  محصوالت نهایی برخوردار بوده و منافع ناشی از تولید محصوالت نهایی است که متضمن سود تولیدکننده خصوصی می

ای مستمر دولتی در حفظ و ه گذاری ها منوط به سیاست خصوصی در اداره این قبیل طرح بخش یزه انگعالوه بر این، حفظ 

های فاضالب سایر  گونه که قبالً مالحظه شد، در اجرای طرح چنین، همان باشد. هم ها می تثبیت نرخ بهره و سطح قیمت

محیطی مانند ارتقا استانداردهای بهداشتی در جامعه، حائز اهمیت زیاد بوده و باعث بهبود رفاه اجتماعی و  های زیست مؤلفه

مدت چندان مهم نباشد اما در درازمدت مزیت اقتصادی  شود. این مسئله شاید در کوتاه قتصادی آن جامعه میرفاه مادی و ا

 بهداشتی محیطی و خارجی زیست آثار به توجه های بهداشتی شروع رسیدن به رفاه اجتماعی و اقتصادی خواهد بود. با طرح

گردد. این  تبدیل فرصت به سازوکاری استفاده از با محیطی اساسی تهدید این که است الزم صنعتی های شهری و فاضالب

خصوص حائز اولویت بوده اگرچه اثری بر توجیه طرح ازنظر بخش خصوصی نخواهد داشت.  هقبیل منافع ازنظر جامعه ب

صی به بخش خصو  توان جهت حفظ انگیزه ها را می شده درنتیجه اجرای این قبیل طرح بخشی از منافع مازاد اجتماعی ایجاد

 .ها منتقل نمود گذاران این طرح سرمایه

که حتماً دستگاه دولتی متصدی و متولی و ها لزومی ندارد  گذاری در این قبیل طرح که در تأسیس و سرمایه خالصه این

ها و  گذاری مجری اصلی آن باشد بلکه اگر انگیزه کافی برای بخش خصوصی فراهم شود )از قبیل تضمین بلندمدت سرمایه
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  62-36/ ص 1400بهار و تابستان / 3/ شماره سال دوم ،مجله ترویجی حفظ و بهره وری آب

عنوان بخش اصلی حفاظت از منابع ملی و  تواند به مداخله دولتی در تعیین قیمت( سپس بخش خصوصی می معد 

نکته مهم در این حال جلوگیری از نوسان و  شده و شرایط کشور را ازنظر وخامت منابع آبی تغییر دهد. محیطی وارد زیست

گذاری از  شود. تضمین سرمایه تر می گذاری خصوصی کم رمایهافزایش نرخ بهره است که هر چه مقدار آن بیشتر شود انگیزه س

 ها باشد. داشتن نرخ بهره اسمی و واقعی و سطح عمومی قیمت تواند در قالب متعادل نگه این نظر می

 

 توصیه ترویجی

تدری بدرای تحقیدق و پدژوهش مطدرح       های بدیش  پژوهش یک فرآیند بدون پایان است و در طول انجام هر پژوهشی زمینه

 شود: می گذاری ارائه یاستسپیشنهادات زیر جهت کمک به امر  های تحقیق، یافته بر اساسشود.  می

هدای   های بزرگ اقتصادی و در شهر های کشاورزی در شهر های فاضالب و تصفیه آن برای آبیاری زمین اجرای طرح -

جویی در مندابع   محیطی، افزایش اشتغال، صرفه رات مخرب زیستکوچک با توجه به اهداف متعدد توسعه )کاهش اث

تواند در دستور کار نهادهای مختلف اعدم از دولتدی،    می ...(تولید، حفاظت از منابع طبیعی، افزایش درآمدهای محلی،

 .عمومی و یا بخش خصوصی قرار گیرد

شدود.   فیقی کشت و صنعت توصیه مدی های تل ها در قالب طرح تسهیل امکان ورود بخش خصوصی به این قبیل طرح -

آب تولیددی خدود را    دیگر هرگاه بخش خصوصی امکان تولید محصول کشاورزی با استفاده از نهداده پدس   عبارت به

 .ها برخوردار خواهد بود گذاری در این قبیل طرح داشته باشد از انگیزه بیشتری جهت ورود و سرمایه

 دولتی مداخله عدم و ها گذاری سرمایه بلندمدت تضمین از قبیل) شود فراهم خصوصی بخش برای کافی انگیزه هرگاه -

 و ملدی  مندابع  از حفاظدت  اصدلی  بخدش  عندوان  بده  تواندد  مدی  بخش سپس این( قیمت محصوالت تولیدی تعیین در

کنندده در   پدارامتر اصدلی تعیدین    .دهدد  تغییدر  آبدی  مندابع  وخامدت  ازنظر را کشور شرایط و واردشده محیطی زیست

هدای عمدر    گذاری سطح نرخ بهره و تضمین و عدم نوسان آن در طول سدال  های سرمایه پذیری این قبیل طرح توجیه

 کند. شدت افول می پذیری طرح به باشد. با افزایش نرخ تنزیل توجیه طرح می
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