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 چکیده

. با در نظر باشدل تویعه پای ن بودن یطح درسمد جوامع محیی میاهای درحدر کشور یزیستمح ط های صلیی سیل    یکی از عوامل ا

ا هها و موفق ت ب شتر طرحموج  کاهش سی  های منابع طب عی گرفتن منافع اقتصادی جوامع محیی و مشارکت سنها در اجرای طرح

ی گزروغنی ته ه شده تویط های خشک و کم پوشش با گونهمدیریت مشارکتی عرصه طرح الگوئی اح اء واز در این تحق ق  .شودمی

منایل  جهت مشارکت   الگویزم ن و ن از به یک  یتبا توجه به محدودایلتااده شلد.    ها، مراتع و سبخ زداری کشلور، یلازمان جنگل 

 و گردیدبا ارزیابی مالی طرح  گ اه گزروغنیکشت در مورد ن از جهت مشارکت  اقدام به تع  ن حداقل یلطح اقتصلادی   جوامع محیی،

نرخ ، (BCR)  نهی(، نسبت مناعت به هز NPVارزش حال خالص ) های مالیشاخص شدند.محایبه  0011یال پایه  برایها تمام داده

توجه به  امورد برریللی قرار گرفت. ب 0041الی  0011( برای طول اجرای طرح ROIو دوره بازگشللت یللرمایه ) ( IRR) یبازده داخی

با در نظر گرفتن متویط  بودن طرح ایت.منایل  و یودده  دهنده نشلان های مالی شلاخص کیی  موقع ت و توپوگرافی منطقه به طور

، مناطق هکتار( 8/1) یطح اقتصادی در مناطق دشتی لهای هرخانوار رویتای ایتان ی ستان و بیوچستان در اجرای طرح حداقهزینه

 6/40) العبور و صع یمناطق کوهسلتان  هکتار( و 18/00) ، مناطق تپه ماهورهکتار( 08/0) ناطق تراس شلکل ، مهکتار( 40/3) هموار

با اجاره اراضی میی را مشخص  مشارکت جوامع محییبرای  مساحت مورد ن از ،اقتصلادی حداقل یلطح   برسورد گردیده ایلت.  هکتار(

 .  ردگگ ران قرار ر مناطق مستعد کشت گ اه گزروغنی در اخت ار تصم مرایتای مدیریت اراضی ب ابانی ددر  تواندکند که میمی

 . NPV،IRR، ، گزروغنی، مناطق ب ابانییطح اقتصادی ،جوامع محیی واژگان کلیدی:
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 مقدمه .1
وضلللع ت خشلللکی و بلا توجله به   درمنلاطق ب لابلانی    

و  عیطب ایلتااده به نه از اراضی   ،شلکنندگی اکویل سلتم   

اجتماعی، شناخت و ارزیابی -اقتصلادی انجام مطالعات دق ق 

گشلللای طراحی مدیریت تواند راههلای موجود، می ظرف لت 

های اح ائی و و کارایی طرح اشلللدجلامع منلاطق ب لابانی ب   

 های اح ایحااظتی در مناطق ب ابانی را بهبود بخشد. طرح

های مدیریت بحران و مدیریت ترین ویژگیب ولوژیک از مهم

. ]0[ شلللودق ب ابانی دنبال میریسلللک ایلللت که در مناط

های اح لای اراضلللی درحلال تخریل  با ایلللتااده از طرح   

ها و مراتع و ترین اهداف یلللازمان جنگلاز مهمکاری نهلال 

 ها جهتنهیگز نیاز بهتر یکیباشللد. میسبخ زداری کشللور 

 یزدارسبخ  و مراتع ها،یلللازمان جنگل ییا اح هایت فعال

واجه م ییزاابان و ب یباد شیکه با فریللا یکشللور در مناطق

که موج   دباشللیم تویللعه کشللت گ اه گزروغنی هسللتند

 شت عمبهبود و  یابان مناطق ب ی دراقتصاد گسترش منافع

  یگزروغن اه للگ. ]07[ گرددمیاین اراضلللی ی افلراد بوم 

(Moringa peregrina)  از خانوادهMoringaceae از  یکی

جنوب شرق کشور  جنوب و یابان در مناطق ب یبوم اهان گ

 و بیوچستان ستان خود ایلتان ی  یاصلی  شلگاه یاز جمیه رو

 یفراوان یو ارزش اقتصللاد ییدارو ت خاصلل یایللت و دارا

کاری مورد ایتااده قرار های نهالدر طرح دتوانکه می ایت

جهت دیلللت ابی به تعادل م ان اقتصلللاد، . ]04، 8[ گ رد

ه نام تویللعه ب کره ن از به یک رویکرد جامعجامعه و زیسللت

ایلللت. برای ریللل لدن بله تویلللعه پایدار ن از به     پلایلدار  

 اندازمدت چشللمریزی بیندمدت در برنامههای کوتاهمدیریت

ی هاهای جدید تجاری در ی ستمدر نت جه به مدل باشدمی

 طی محهای زیستاقتصلادی قوی مبتنی بر تاکر یل سلتم   

اعی مورد ن لاز ایلللت. رویکردی کله منلافع مح طی، اجتم   

تع  ن شللرایط . ]01[ گ ردیواقتصللادی را با هم در نظر م

 
 

 

 

 

اقتصلللادی از نظر ملالی و مح ط زیسلللتی موج  افزایش  

از  یمال یابیبرسورد ارز .]00[ شلللودمیوری پایداری و بهره

بللا در نظر گرفتن منللافع  یع منللابع طب یهللاطرح یاجرا

در جهت کسللل   یط محسلللتیو مالحظات ز یاقتصلللاد

 یط محسللتیو حداقل خسللارت ز یاقتصللادحداکثر منافع 

جهت  .]6[ باشلللدمی مندسگاهانه و هدف یجامعه امر یبرا

هللای ارزش حللال خللالص از روش برسورد ارزیللابی مللالی

(0NPV ،)   ( 4نسلللبلت مناعلت بله هزینهBCR) ، نرخ بازده

 .]3،4[ شود( ایتااده می0PV) ( و ارزش حال3IRRداخیی )

 هایو انجام فعال تمح طی تهای زیسدر ارزیابی مالی طرح

مح طی باشد مطالعات اقتصادی که در رایتای منافع زیست

دهنده پ وند مح ط فراوانی صللورت گرفته ایللت که نشللان 

 باشد.زیست، اقتصاد و جامعه می

در تحق ق خود ، ]07[ از جمیه مطالعات صللورت گرفته 

 ی نرخداری در شهریتان ب رجند را با محایبهطرح مرتع 7

ازده داخیی و نسلللبت مناعت به هزینه مورد ارزیابی مالی ب

اجاره اراضلللی منابع میی و که قرار دادنلد. بلا توجله به این   

یاله به  31داری های مرتعدر قال  طرح دولتی واگذار شده

بخش خصللوصللی موج  جذب یللرمایه و کاهش تخری   

های انجام شده با م گردد نتاج تحق ق نشلان داد تمام طرح 

توج لله مللالی دارنللد. نتللایب مربو  بلله  %08 نزیلللتنرخ 

ی حداقل یللطح اقتصللادی نشللان داد که طرح   محایللبه

سباد دارای مسللاحتی کمتر از یطح اقتصادی مرتعداری عیی

به  ،]7[ ها مسللاحت ب شللتری دارند. باشللد و بق ه طرحمی

پو شللهریللتان ایالم  ارزیابی اقتصللادی طرح مرتعداری کره

 46نرخ تنزیل  باقشلللان نشلللان داد پرداختنلد. نتایب تحق  

 46/76نرخ تنزیل  باشلللد ومثبت می NPVدرصلللد مع ار 

که دارای یوددهی  شلود برابر صلار می  NPV مع ار درصلد 

طرح دارای  IRR دهد مع ارنشان میو این نرخ تنزیل  ایت

ایت. که یودده ن ز بزرگتر از یک  BCRتوج ه اقتصادی و 

اراضی منابع میی و ی در هایپ شلنهاد شلده ایت تا ی ایت  

1 Net present Value 
2 Benefit Cost Ratio 
3 Internal Rate of Return 
4 present Value 
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هللای مرتعللداری بلله طرحدر قللاللل   دولتی واگللذار شلللده

برداران اتخلا  گردد تا تمایل افراد به اجرای این چن ن  بهره

فزایش یابد و موج  باالرفتن اهلایی بلا حمایت دولت   طرح

ارزیابی نشلللان دادند  ،]6[ها گردد.بازدهی اقتصلللادی طرح

اراضلللی مرتعی به یلللایر  جامع و کامل از تغ  رات کاربری

هلا با در نظر گرفتن منافع اقتصلللادی و مالحظات  کلاربری 

مدت امری ضلللروری مدت و کوتاهدر بیندزیسلللت مح طی 

توان درجهت ایت. در صورت تصم م سگاهانه و هدفمند می

نلافع اقتصلللادی و حلداقلل خسلللارت    کسللل  حلداکثر م 

 تحی ل هزینه مناعت تغ  ربا  و مح طی اقدام نمود.زیسللت

 هایکاربری اراضلی مرتعی شرق ایتان مازندران به کاربری 

های ممکن با توجه کدام از کاربریه چ مشلخص شد جدید 

مح طی از لحللا  هللای زیسلللت بلله درنظر گرفتن هزینلله

العه خود به در مط ،]0[ .اقتصلللادی توج له پذیر ن سلللتند 

اقتصلللادی موبر بر مشلللارکت –برریلللی عواملل اجتماعی 

مح طی پرداختند. های زیسلللتطرح رویلللتائ ان در اجرای

نتایب تحق ق در ایلتان قم نشان داد مشورت کارشنایان با  

اعضللای شللورا و بزرگان رویللتا دخالت ب شللتری نسللبت به 

هللا تویلللط مردم دارنللد. عوامیی شلللروو خودجوش پروژه

همچون یلطح درسمد کشللاورزی، یلطح اراضللی خانوارها و   

ترین جمیه مهماز  یاح ای–ی اصللالحیاقدامات اجرا شللده

های رویلللتایی در اجرای عوامل موبر بر مشلللارکت خانوار

به برریلللی یلللرمایه گذاری در ، ]08[باشلللد. ها میطرح

و ایجلاد تغ  ر در مدیریت  هلای بهبود شلللرایط مراتع  روش

های مالی ارزش با ایلتااده از تجزیه و تحی ل شاخص  مراتع

 رداختند.پ حال خالص، نسلبت یود به هزینه و بازده داخیی 

دهلد تاب رات مدیریت بر تول د و اقدامات  نتلایب نشلللان می 

، ]03[ شود.جایگزینی در مراتع موج  بهبود عمیکردها می

کشلور درحال تویعه در   71ها مربو  به با ایلتااده از داده 

تاب ر فقر بر وضلللع ت مح ط  4100تلا   4110بلازه زملانی  

کی از فقر یزیسلت را برریی کردند. نتایب تحق ق نشان داد  

مح طی در یرایرکشورها های زیسللتمنابع اصلیی سیل    

های جامع در جهت کاهش ایلللت. درنت جله انجام فعال ت 

تخری  مح ط زیسللت باید مسللتیزم در نظر گرفتن کاهش  

، درتحق ق خود تویعه گ اه گزروغنی را در ]00[ فقر باشلد. 

رایلللتلای اهداف تویلللعه پایدار معرفی نمودند که موج   

منلاطق ب لابلانی، حااظت از خا  و افزایش درسمد    اح لای  

های یادگ ری شلللود. بلا ایلللتااده از روش مردم محیی می

ماشل نی اقدام به ته ه نقشه مناطق مستعد کشت این گ اه  

ه با ک بیوچستان کردند ودر مناطق جنوبی ایلتان ی ستان  

توان به منافع اقتصادی تویلعه گزروغنی در این مناطق، می 

 دیت یافت. مح طیزیستو اجتماعی  –

روی ب شتر تمرکز بر ،با توجه به تحق قات صلورت گرفته 

های اقتصادی بوده و تغ  رات ها و فعال تپذیری طرحتوج ه

 این تحق ق .گرفته ایتایجاد شلده مورد ارزیابی مالی قرار  

مح طی و پ شلللنهاد های زیسلللتکاهش سیللل   با هدف

 ،ار مناطق ب ابانیفعال ت اقتصلللادی در جهت تویلللعه پاید

 اقدام به تع  ن حداقل یطح مورد ن از کشت گ اه گزروغنی

ااده با ایللت ،گ اه بومی مناطق ب ابانی جنوب ایرانبه عنوان 

ره افت ارزیابی مالی  تحی ل حسللایلل ت یللطح زم ن در از

های یللاالنه یک خانوار . با درنظر گرفتن هزینهنموده ایللت

طرح تویلللعه گزروغنی در  رویلللتایی ارزیابی مالی بر روی

گ رد تا یطحی از ایلتان یل ستان و بیوچستان صورت می  

تواند ب مورد ن از هر خانوار رویتایی که کشت گ اه گزروغنی

 در جهت کاهش فقر موبر باشد را پ شنهاد کرد.

 

 هامواد و روش .2

 منطقه مورد مطالعه .2.1
منطقه مورد مطالعه ایللتان یلل سللتان و بیوچسللتان   

 47. این ایتان در محدوده جغراف ایی (4شلکل ) باشلد می

دق قه عرض شمالی از  47درجه و  30دق قه تا  3درجه و 

 40درجه و  63دق قله تا   71درجله و   78خط ایلللتوا و 

 یومتر ک 081٬746حدود  یویعتدارای دق قه طول شرقی 

جمع ت این ایللتان بر ایللاس سمار یللال   قرار دارد. مربع

نار  4777100 نوار شلللاملخلا  710888برابر بلا  0307

خانوار یلللاکن مناطق  360446که از این سمار  باشلللدمی

ایللتان  .شللودنار می 0047334رویللتایی شللامل تعداد 
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یلل سللتان و بیوچسللتان دارای اقی می خشللک و ب ابانی با 

 ن دمای متر و م انگم یی 8/030م انگ ن بارش یلللال انه 

 ن یتوجه به پابا  .باشدگراد، میدرجه یانتی 6/44یال انه 

اکثر  یکوهسلللتان یبودن بلارش و علدم وجود منلابع برف   

بوده و در بخش  یو فصلللی یموقت ،یارودخلانه  انلات یل جر

تنها  ین زمریز یهامنابع محدود سبایلللتان از  یع ویللل

 .ندیسیشمار مسب به ن امکانات تأم

 

 نقشه پراکنش جهانی گیاه گزروغنی .1 شکل

 

 و رویشگاه گیاه گزروغنی در مناطق بیابانی جنوب کشور محدوده مطالعاتی .2شکل 
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 شمال از یلرخ  دریای یلاحل  امتداد در گ اه گزروغنی

 تا فارس خی ب از عربستان جزیرههشب در مصر و تا یومالی

یلل نا پراکنش  هایکوه همچن ن و یللرخ دریای یللواحل

 دارای گ اه این دهد کهمی مشاهدات نشان همچن ن د،دار

 ایللت فیسللط ن و اردن تا یللودان ای ازگسللترده محدوده

هایی گزروغنی در جنوب ایران بخش. ]0، 00[ (0)شللکل 

هر، شتنگ یرحه، ن کبیوچستان )وهای ی ستاناز ایلتان 

بنت، دهان، دیللک، پ شلل ن، بافتان و فنوج( و هرمزگان  

 .]7[ (4 )شکل )بشاگرد( رویش دارد

 روش شناسی تحقیق .2.2
های مدیریت مشلللارکتی عرصلللهطرح الگوئی اح اء و 

ی گزروغنی از یلللازمان خشلللک وکم پوشلللش بلا گونه 

ه رویشگاها، مراتع و سبخ زداری کشلور ته ه گردید.  جنگل

از نظر موقع لت و شلللرایط توپوگرافی بلله   گ لاه گزروغنی 

موار، مناطق تراس شکل، مناطق مناطق دشلتی، مناطق ه 

شود. می تقس م العبورو صع  یمناطق کوهستانماهور، تپه

با درنظرگرفتن عمیکرد گ اه در مناطق در ماروضات طرح 

، مختیف و روش کشلللت )تعداد نهال در واحد مسلللاحت(

ری دن و  مسلاحت مورد ن از جهت کشلت گ اه گزروغنی  

مناطق  بردار محیی دربرای هر بهره بله منلافع اقتصلللادی  

هکتار(، مناطق  0/7) هکتلار(، مناطق هموار  4) دشلللتی

 7/47) ماهورهکتلار(، منلاطق تپه   4/00) تراس شلللکلل 

هکتار(،  70) العبورو صلللع  یمناطق کوهسلللتانهکتار(، 

درنظر گرفته شللده ایللت. یللپن به منظور ارزیابی مالی  

ارزش حال های طرح کشلللت گ اه گزروغنی از شلللاخص

نرخ ، (BCR) نهی(، نسلللبت مناعت به هز NPVخلالص ) 

( برای ROI) هینرخ بازگشللت یللرماو ( IRR) یبازده داخی

شرایط مختیف توپوگرافی در منطقه مورد مطالعه ایتااده 

داد در تمام شلللرایط طرح دارای توج ه  گردید که نشلللان

های ارائه شده بدون و در واقع مساحت باشداقتصلادی می 

باشلللد و جهت هلای زم ن می درنظر گرفتن محلدودیلت  

ایلللتالاده به نله از زم ن ن لاز به تع  ن حداقل یلللطح    

 
 

تع  ن حداقل یلللطح  برایمورد ن از ایلللت. اقتصلللادی 

اقتصلادی مورد ن از هر خانوار در طرح کشت گزروغنی در  

کلله متویلللط بللا فرض اینمراحللل ارزیللابی مللالی طرح 

ی یک خانوار رویتایی فقط از مشارکت های یال انههزینه

ی هزینللهدر طرح کشلللت گ للاه گزروغنی تللام ن گردد  

ی طرح های یللاالنههی هر خانوار به هزینمتویلط یلاالنه  

در این تحق ق سمار مربو  به متویللط هزینه . اضللافه شللد

انوار رویتایی در منطقه مورد مطالعه از درگاه خیال انه هر

هزار ریللال 006031) میی سمللار ایران ایلللتخراج گردیللد

 0/3با بعد متویلط هزینه یاالنه برای هر خانوار رویتایی  

ی و در هزینه ،]40[ در ایلتان یل ستان و بیوچستان(  نار 

 0011ی طرح کشللت گ اه گزروغنی در بازه زمانی یلاالنه 

درسمد حاصل از طرح از دخالت داده شلده ایت.   0041تا 

مقدار  شود.حاصلل می بذر گ اه گزروغنی  طریق برداشلت 

شود که با ی طرح از یللال یللوم شروو میدرسمد یلال انه 

 ش سنتوجله بله عمیکرد تول د بذر در منطقه و ق مت فرو  

ها و درسمدهای گردد. هزینهدر بلازار محیی مشلللخص می 

درصد  06) درصد 47یلال انه برای یال پایه با نرخ تنزیل  

 درصللد فاصللیه اطم نان فرض شللده( 0و نرخ یللود بانکی 

برای دیت یافتن به کمترین مساحتی  محایبه شد. ]41[

از اراضللی که توج ه اقتصللادی داشللته باشللد، مسللاحت   

 41در طرح با یک درصللد مشللخصللی ) اقتصللادی ماروض

درصلد( کاهش و افزایش داده شلد و در تحی ل حسای ت   

 دشلللتی،) کدام از مناطق مختیف توپوگرافیهرمسلللاحت 

 (،العبورو صع  یکوهسللتانماهور،، تپهشلکل  هموار، تراس

های مالی مورد برریی قرار گرفتند و حداقل یطح شاخص

 مشخص شد. اقتصادی که در هر منطقه مورد ن از ایت

 نشللان شللاخص این :((0PBPه یللرمای دوره بازگشللت

 هایگذارییللرمایه تا کشللدمی طول مدت چه دهدمی

 دوره چه هر. شللود جبران درسمدها تویللط شللده انجام

 یم یوددهی به زودتر طرح باشد، کمتر یرمایه بازگشلت 

محایلللبه  (0)با ایلللتااده از رابطه  این شلللاخص .ریلللد

 .]06[ گرددمی

1 Payback Period 
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دوره بازگشت یرمایه (0) =
م زان یرمایه گذاری اول ه

جریان نقدی هر یال
 

برای محایلللبه ارزش حال (: NPV0ارزش حال خالص )

خلالص بلایسلللتی ابتدا ارزش حال درسمدهای ستی و ارزش   

 ارزش حال خالص، های ستی محایبه گردد، زیراحال هزینه

 (( از4ب لانگر تالاوت ارزش حلال درسملدهلای ستی )رابطه )     

ارزش حال درسمدهای  باشد.می ((3هزینه های ستی )رابطه )

 .]06[ ( بدیت سید4( از رابطه )PVincome4ستی )

(4) 𝑃𝑉𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 = ∑
𝐼𝑡

(1+𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=1
 

PVincome ،ارزش حال درسمدهای ستی :𝐼𝑡 درسمدهای :

   : یال مورد نظرt: نرخ تنزیل، iام،  tیال 

( PVcostهای ستی )یلللبه ارزش حال هزینهجهت محا

 .]06[ گرددایتااده می (3)از رابطه ن ز 

(3) 𝑃𝑉𝑐𝑜𝑠𝑡 = ∑
𝐶𝑡

(1+𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=1
 

PVcost  های ستی، : ارزش حلال هزینلهCtهای : هزینه

 : یال مورد نظرt: نرخ تنزیل، iام،  tیال 

 (0)ابطه راز ت   ارزش حال خالص با ایتااده بدین تر

 .]06[ شودمحایبه می

(0) 𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐼𝑡

(0+𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=0
− ∑

𝐶𝑡

(0+𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=0
= ∑

𝑃𝑡

(0+𝑖)𝑡
− 𝑇𝐶𝑛

𝑡=0
 

NPV  ارزش حلال خلالص : ،It درسمدهای یلللال :t ام ، 

i ،نرخ تنزیللل :t ،یلللال مورد نظر :Pt:  جریللان نقللدینگی

 .گذاری: هزینه اول ه یرمایهt ،TCخالص در زمان

 زیان و یللود که ایللت نرخی :)3IRRنرخ بازده داخیی)

 در واقع نرخ تنزییی ایت که کرده و مشخص را پروژه یک

صلللار  ستی را هایاختالف ارزش حلال درسملدهلا و هزینه   

 
 

 

 

 

 (7)بلا ایلللتاللاده از رابطله   . نرخ بلازدهی داخیی  کنلد می

 .]06[ شودمحایبه می

(7) 

𝐼𝑅𝑅 = ∑
𝐼𝑡

(0 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=0

− ∑
𝐶𝑡

(0 + 𝑖)𝑡
= 1 

𝑛

𝑡=0

 

𝑜𝑟: ∑
𝐼𝑡

(0 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=0

= ∑
𝐶𝑡

(0 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

𝑜𝑟:

∑
𝐼𝑡

(0 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=0

∑
𝐶𝑡

(0 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=0

= 0 

IRRنرخ بازده داخیی : ،It درسمدهای یال :t ،ام iرخ : ن

 tیال در ها : هزینهCt: یال مورد نظر، tتنزیل، 

یک طرح زمانی :(0BCRنسلللبلت مناعلت بله هزینه)   

که در نرخ تنزیل مورد نظر نسللبت  دارد اقتصللادیتوج ه 

از  این نسبت با ایتااده یلود به هزینه ب شتر از یک باشد 

 .گردد( محایبه می6رابطه )

(6) 𝐵𝐶𝑅 =
PVincome

𝑃𝑉𝑐𝑜𝑠𝑡
 

 

 نتایج .3
ه بگ اه گزروغنی مساحتی نزدیک به یک م ی ون هکتار 

اراضی کوهستانی  پایه در هکتار4-84صورت خودرو با تراکم

گ رد. عالوه بر ماهوری جنوب شللرقی ایران را دربر میو تپه

 های بامصللارف گوناگون این گ اه بذر سن جهت تول د روغن

 ا دارد.ر ک ا ت خوراکی، دارویی و صلنعتی ب شترین کاربرد 

باشللد که ق مت درصللد روغن می 0/73بذر این گ اه دارای 

شللود دالر سمریکا خرید و فروش می 011سن در بازار جهانی 

، 0[ سوردک یوگرم روغن به دیت  00توان از هر هکتار و می

طرح الگوئی اح اء و در ابتلدا اطالعات مربو  به اجرای   .]8

 یوشش با گونهکم پ های خشک ومدیریت مشارکتی عرصه

1 Net Present Value 
2 Present Value 
3 Internal Rate of Return 
4 Benefit-Cost Ratio 
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های اول و دوم یالسورده شده ایت.  0 در جدول گزروغنی

گ اه شود و از یال یوم به بعد درسمدی از طرح حاصل نمی

گزروغنی دارای درسمللد ایلللت کلله طرح وارد یلللوددهی  

 7/674و عمیکرد شلود. مناطق دشتی با فرض دو هکتار  می

ک یوگرم بللذر در هکتللار از یلللال یلللوم بلله بعللد درسمللد  

هزار  001860هزار ریال را دارد که یود حاصل  0317111

های منطقه گردد که برای یللایر وضللع تریال محایلبه می 

، ها مانند ته ه نهالسری از هزینهیک .ن ز قابل محایبه ایت

افتد های اول تا یوم اتااق میهزینه کاشلت و کود در یلال  

هایی ینهشود و هزها بابت میاما از یال چهارم به بعد هزینه

د. عالوه بر نشلللوسب اری، هرس و برداشلللت تکرار می مانند

ی ها به عنوان هزینهدرصد کل هزینه 01های موجود هزینه

 های ایتااده شده درق متشود. می هب نی نشلده اضاف پ ش

 شود.صورت هزار ریال ب ان میاجرای طرح به

 آن و منافع حاصل از اطالعات مربوط به فرضیات طرح .1 جدول

 منافع حاصل

 یال
 مساحت اقتصادی

 )هکتار( ب نی شدهپ ش
 یود وضع ت منطقه

 )هزار ریال(

 هاهزینه

 )هزار ریال(

 درسمد

 )هزار ریال(

  عمیکرد

 (در هکتار )ک یوگرم

 اول  1 017083 -017083

 یدشت مناطق 4
 دوم  1 380470 -380470

 یوم 7/674 0317111 300030 001860

 یال چهارم به بعد 7/674 0317111 317476 000700

 اول  1 060088 -060088

 هموار مناطق 0/7
 دوم  1 004400 -004400

 یوم 401 0406111 381060 007830

 یال چهارم به بعد 401 0406111 360360 046636

 اول  1 713860 -713860

 تراس مانند مناطق 4/00
 دوم  1 014806 -014806

 یوم 47/006 0314111 004063 0070737

 یال چهارم به بعد 47/006 0314111 031178 0070004

 اول  1 836088 -836088

 ماهورتپه مناطق 7/47
 دوم  1 067070 -067070

 یوم 78/06 0406111 417370 0101640

 یال چهارم به بعد 78/06 0406111 088180 0017006

 اول  1 070046 -070046

 العبورو صع  یکوهستا مناطق 70
 دوم  1 407701 -407701

 یوم 40 0406111 463707 0134483

 بعد به چهارم یال 40 0406111 404017 0173803

 های تحق قماخذ: یافته

 

های ارزیابی مالی برای هرکدام از با محایلللبه شلللاخص

ام (. در تم4مناطق، یلودده بودن طرح برریلی شد )جدول  

با توجه به  ایللت. دی بودهادارای توج ه اقتصلل مناطق طرح

هموار از  و در مناطق دشتینرخ بازگشلت یرمایه  ، 4جدول

ور ماهترایی مانند یال یوم، مناطق تپه مناطق یال پنجم،

 محایبه شده ایت.العبور یال چهارم و کوهسلتانی و صع  

ل ینرخ تنز برای تمام مناطق ب شلللتر ازنرخ بازدهی داخیی 

درصلد فاصیه   0درصلد نرخ یلود بانکی و    06) درصلد  47

ایت که توج ه پذیری طرح را نشان  ،(اطم نان فرض شلده 

تر ب ش ن ز برای تمام مناطقنسلبت یلود به هزینه    دهد.می
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رزش ا ب شترین وضع ت منطقهتوجه به  با .بوده ایتاز یک 

 070/3014180، باشدحال خالص که نشان دهنده یود می

 .ایتیال مربو  به مناطق تراس مانند هزار ر

 هرکدام از مناطق یبرا یمال یابیارز هایمحاسبه شاخص .2 جدول

 ارزش حال خالص

 )هزار ریال(

 یداخی ینرخ بازده

 )درصد(
 نهیبه هز مناعتنسبت 

 هیبازگشت یرمادوره 

 یمال یشاخص هاوضع ت منطقه /  )یال(

NPV IRR B/C PBP 

 یدشت مناطق یال پنجم 03/4 71/77 00/0034718

 هموار مناطق یال پنجم 17/4 17/08 780/0777343

 تراس مانند مناطق یال یوم 38/7 38/013 070/3014180

 ماهورتپه مناطق یال چهارم 07/3 08/60 043/4703463

 العبورو صع  یکوهستا مناطق یال چهارم 70/4 06/78 707/4070040

 های تحق قماخذ: یافته

 

 طق دشتیمنا .3.1
دهنده ب نی شللده در طرح نشللان های پ شمسللاحت

 توجه به باشد در این رایتا باهای مالی منای  میشاخص

های منایلل  رویش گزروغنی و نبود های زم نمحدودیت

دیللترس بودن یک یللطح   یک شللاخص مع ن جهت در

کافی ن از به برسورد حداقل یللطح اقتصللادی وجود دارد. با 

 ، حداقلبا یک نرخ تنزیل مع نکاهش یللطح پ شللنهادی 

های یلطح اقتصلادی با توجه به نامنایلل  شللدن شاخص  

 گردد.اقتصادی ب ان شده مشخص می

ب نی کاهش یللطح پ شدرصللد  61در مناطق دشللتی تا 

طرح دارای توج ه اقتصللادی بوده و یللطح مورد نظر   شللده

تواند متویللط می (3)جدول  هکتار باشللد 8/1 برای هرخانوار

هر خانوار را پوشش دهد و از یال چهاردهم عالوه  هایهزینه

 اندازانتظار پن ،های یللاالنه خانواربر تام ن متویللط هزینه

 وجود دارد.ن ز  هزار ریال در پایان طرح 07/07616

 کشت  زیردرصد کاهش سطح  22با نرخ  در مناطق دشتی تحلیل حساسیت سطح زیر کشت گز روغنی .3 جدول

 نفره در استان سیستان و بلوچستان 4ساالنه هر خانوار روستایی متوسط  با توجه به هزینهو 
 

81-  تغ  ر یطح زیر کشت )درصد( 1 -41 -01 -61 
 های مالی/یطح زیر کشتشاخص

 )هکتار( کشت زیر یطح 4 6/0 4/0 8/1 0/1

08/338807- 07/07616 78/030017 01/841610 130/0417000 NPV هزار ریال ارزش حال خالص() 

70/6 07/46 08/30 10/30 03/00 IRR درصد( نرخ بازدهی داخیی( 

86/1 47/0 70/0 67/0 78/0 B/C  نهیبه هز مناعتنسبت 

 )یال( هیبازگشت یرمادوره  PBP ششم هاتم هشتم چهاردهم -

 های تحق قماخذ: یافته

 

 تحلیل حساسیت نرخ تنزیل .3.1.1

در  تنزل مختیف هاینرخ در ارزش حال خالصنمودار 

ارزش حللال خللالص در نرخ  دهللدنشلللان می 4شلللکللل 

باشللد که نرخ بازدهی می برابر صللاردرصللد  03/00تنزیل

دهد و طرح یللودده ایللت. نرخ داخیی طرح را نشللان می

نرخ بازدهی داخیی صللار  درصللد 03/00تنزیل بشللتر از 
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 شود و طرح دیگر توج ه اقتصادی ندارد.می

 

 مختلف تنزل هاینرخ بر اساس ساسیتنمودار تحلیل ح .2شکل 

 

 تحلیل حساسیت نرخ بازده داخلی .3.1.2

هللا بللا افزایش یللا کللاهش در م زان درسمللد و هزینلله

تواننللد یلللوددهی طرح خود را میبردارهللای طرح بهره

ملاترین مربو  بله تحی ل    0جلدول  ریزی کننلد.  برنلامله  

د نتواها که میرخ بازده داخیی را بر ایاس درسمدحسای ت ن

های مربو  که ناشللی از عمیکرد محصللول باشللد یا هزینه  

ی های یلللاالنههای طرح یا هزینهتواند ناشلللی از هزینهمی

دهد. این ماترین به خوبی هرخلانوار باشلللد را نشلللان می 

های مختیف اجرای طرح را در دیلللت مجریان طرح حالت

 گ ری کنند.ی یوددهی تصم مدهد تا در بازهقرار می

 مناطق هموار .3.2
ب نی پ شدرصلد کاهش یطح   01در مناطق هموار تا 

شلده طرح دارای توج ه اقتصلادی بوده و یطح مورد نظر   

تواند ( که می7باشلد)جدول  هکتار می 40/3برای هرخانوار

های یلال انه هر خانوار را پوشش دهد و از  متویلط هزینه 

های یاالنه خانوار، یال دهم عالوه بر تام ن متویط هزینه

ان طرح ن ز هزار ریال در پای 17/418007 اندازانتظار پن

 وجود دارد.

 مناطق تراس مانند .3.3
درصلللد کاهش یلللطح  61در منلاطق تراس مانند تا  

ب نی شلده طرح دارای توج ه اقتصادی بوده و یطح  پ ش

( 6)جدول  باشللدهکتار می 08/0 مورد نظر برای هرخانوار

هر خانوار را های یلللال انه توانلد متویلللط هزینه کله می 

پوشلللش دهد و از یلللال پنجم عالوه بر تام ن متویلللط 

 76/707038 اندازهای یلللاالنه خانوار، انتظار پنهزینله 

 هزار ریال در پایان طرح ن ز وجود دارد.

 ماهورمناطق تپه. 3.4
درصلللد کاهش یلللطح  61ملاهور تا  در منلاطق تپله  

ب نی شلده طرح دارای توج ه اقتصادی بوده و یطح   شپ

 (7)جدول  باشدهکتار می 64/06 مورد نظر برای هرخانوار

های یلللال انه هر خانوار را توانلد متویلللط هزینه کله می 

پوشلللش دهد و از یلللال هاتم عالوه بر تام ن متویلللط  

-۲۰۰۰۰۰۰

-۱۰۰۰۰۰۰

۰

۱۰۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰۰

۶۰۰۰۰۰۰

۱۰% ۱۵% ۲۰% ۲۵% ۳۰% ۳۵% ۴۰% ۴۵% ۵۰% ۵۵% ۶۰% ۶۵% ۷۰% ۷۵% ۸۰% ۸۵%

(هزار ریال)ارزش حال خالص

درصد-نرخ تنزیل
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 06/307430 اندازهای یلللاالنه خانوار، انتظار پنهزینله 

 پایان طرح ن ز وجود دارد.هزار ریال در 

 العبورو صعب ینمناطق کوهستا. 3.5
درصد کاهش  61تا  العبورو صع  یکوهستادر مناطق 

ب نی شده طرح دارای توج ه اقتصادی بوده و یلطح پ ش 

 باشلللدهکتلار می  6/40یلللطح مورد نظر برای هرخلانوار 

های یلللال انه هر تواند متویلللط هزینهمی( که 8)جلدول 

خلانوار را پوشلللش دهلد و از یلللال دهم عالوه بر تام ن   

 اندازهلای یلللاالنله خلانوار، انتظار پن   متویلللط هزینله 

 هزار ریال در پایان طرح ن ز وجود دارد. 71/037370

 هاحلیل حساسیت نرخ بازده داخلی بر اساس افزایش یا کاهش در میزان درآمدها و هزینهت .4 جدول

تحی ل حسای ت 

تغ  ر نرخ بازدهی 

 داخیی )درصد(

 تغ  ر درسمدها 

 هکتار( و ق مت محصول، این افزایش در درسمد م تواند معادل افزایش در عمیکرد محصول باشد.(4)با فرض بابت بودن م زان هکتار )

میکرد ع

 )ک یوگرم(
080 744 777 787 641 673 687 708 771 783 808 077 

تغ  ر در 

عمیکرد 

 )درصد(

31- 47- 41- 07- 01- 7- 1 7 01 07 41 31 

ا هتغ  ر در هزینه

شامل یرمایه 

بابت و یرمایه در 

 گردش )درصد(

31- 8/00 6/07 4/00 7/74 0/76 7/70 7/64 0/67 1/60 1/74 1/77 8/81 

47- 4/38 8/00 3/07 7/08 1/74 4/77 0/78 0/60 0/60 3/67 4/71 8/77 

41- 0/30 0/38 8/00 0/07 3/08 0/70 0/70 0/77 3/61 0/63 0/67 3/70 

07- 0/30 3/37 6/38 8/00 0/00 0/07 0/71 7/73 7/76 3/70 1/64 4/67 

01- 4/40 7/34 7/37 8/38 8/00 8/00 6/07 0/71 0/73 8/77 0/78 0/63 

7- 6/46 0/40 1/33 1/36 1/30 8/00 6/00 3/07 0/00 7/74 0/77 1/61 

1 4/40 0/47 7/31 7/33 3/36 0/30 8/00 7/00 1/07 6/00 1/74 8/76 

7 1/44 4/47 4/48 0/30 0/33 6/36 3/30 8/00 3/00 8/06 4/00 0/73 

01 0/00 1/43 1/46 0/48 6/30 3/30 0/36 0/30 8/00 4/00 6/06 0/70 

07 0/07 1/40 0/43 8/46 7/40 0/34 6/30 0/37 7/30 8/00 0/00 6/08 

41 0/07 0/00 1/44 8/40 0/47 1/31 7/34 0/30 3/37 6/30 8/00 4/06 

31 3/04 0/07 0/08 0/40 7/43 4/46 6/48 1/30 3/33 7/37 6/37 8/00 

 

 کشت  درصد کاهش سطح زیر 22ار با نرخ کشت گز روغنی در مناطق همو تحلیل حساسیت سطح زیر .5 جدول

 نفره در استان سیستان و بلوچستان 4و با توجه به هزینه متوسط ساالنه هر خانوار روستایی 

 تغ  ر یطح زیر کشت )درصد( 1 -41 -01 -61 -81
 زیر کشتهای مالی/یطح شاخص

 )هکتار( کشتزیر یطح  0/7 34/0 40/3 06/4 18/0

-30/003034 -67/014067 17/418007 76/741060 08/830046 NPV )ارزش حال خالص )هزار ریال 

40/4 00/40 37/40 00/33 17/36 IRR )نرخ بازدهی داخیی )درصد 

81/1 07/0 37/0 08/0 77/0 B/C  نهیبه هز مناعتنسبت 

 )یال( دوره بازگشت یرمایه PBP ششم تمهش دهم - -

 های تحق قماخذ: یافته
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 کشت درصد کاهش سطح زیر  22نند با نرخ تحلیل حساسیت سطح زیر کشت گز روغنی در مناطق تراس ما .6جدول

 نفره در استان سیستان و بلوچستان 4ه متوسط ساالنه هر خانوار روستایی و با توجه به هزین

81- 61- 01- 41- 1 
تغ  ر یطح زیر کشت 

 کشتهای مالی/یطح زیر شاخص )درصد(

 )هکتار( یطح کشت 4/00 06/8 74/6 08/0 40/4

47/010070- 76/707038 30/0037876 43/0776470 16/4376604 NPV ر ریال(ارزش حال خالص )هزا 

47/08 17/06 87/70 47/68 04/73 IRR )نرخ بازدهی داخیی )درصد 

16/0 77/0 48/4 67/4 07/4 B/C  نهیبه هز مناعتنسبت 

 دوره بازگشت یرمایه )یال( PBP چهارم چهارم چهارم پنجم -

 های تحق قماخذ: یافته

 
 زیر کشت  درصد کاهش سطح 22با نرخ  در مناطق تپه ماهور روغنی تحلیل حساسیت سطح زیر کشت گز .7 جدول

 استان سیستان و بلوچستان  در روستایی نفره 4 با توجه به هزینه متوسط ساالنه هر خانوار و

 تغ  ر یطح زیر کشت )درصد( 1 -41 -01 -61 -81
 الی/یطح زیر کشتهای مشاخص

 )هکتار( یطح کشت 7/47 06/44 64/06 18/00 70/7

04/444700- 06/307430 07/784761 63/0487403 30/0787866 NPV (ارزش حال خالص )هزار ریال 

70/04 83/37 60/03 03/00 67/74 IRR )نرخ بازدهی داخیی )درصد 

07/1 77/0 87/0 10/4 47/4 B/C  نهیبه هز مناعتنسبت 

 دوره بازگشت یرمایه )یال( PBP پنجم پنجم ششم هاتم -

 های تحق قماخذ: یافته

 

 زیر کشت  درصد کاهش سطح 22خ با نر العبوردر مناطق کوهستانی و صعب روغنی تحلیل حساسیت سطح زیر کشت گز .8 جدول

 نفره در استان سیستان و بلوچستان 4وستایی با توجه به هزینه متوسط ساالنه هر خانوار رو 

81- 61- 01- 41- 1 
تغ  ر یطح زیر کشت 

 های مالی/یطح زیر کشتشاخص )درصد(

 )هکتار( کشتزیر  یطح 70 4/03 0/34 6/40 18/0

-40/407100 71/037370 61/767761 71/006006 00/0046734 NPV )ارزش حال خالص )هزار ریال 

07/0 03/40 38/37 13/04 13/07 IRR )نرخ بازدهی داخیی )درصد 

80/1 36/0 60/0 83/0 06/0 B/C  نهیبه هز مناعتنسبت 

 دوره بازگشت یرمایه )یال( PBP ششم ششم هاتم دهم -

 های تحق قماخذ: یافته

 

 مینتحلیل حساسیت سطح ز. 3.6
پن از مشللخص شللدن حداقل یللطح اقتصللادی در   

افزایش در یلللطح  3منلاطق مختیف با توجه به شلللکل  

ب نی شللده یک روند افزایشللی در یللوددهی طرح را  پ ش

دهد که معادالت خطی روند تغ  رات در جدول نشللان می

باشللد و یللطح به نه با توجه به مسللاحت مشللخص می 8

 شود.زم ن در دیترس مشخص می
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با توجه به مقایسلله شلل   خطو  برازش  8در جدول 

داده شلللده بر رونللد تغ  رات ارزش حلال خللالص بللا نرخ  

درصلد در مناطق تراس مانند با ب شترین ش   نسبت  41

به یلللایر مناطق ابرگذاری ب شلللتری با این روند تغ  رات 

 قابل مشاهده ایت.

 

 نمودار تحلیل حساسیت سطح زمین. 3شکل 

 معادالت خط برازش داده شده بر نمودار ارزش حال خالص نسبت به تغییر سطح زمین .8 جدول

 العبورصع  تپه ماهور تراس مانند هموار دشتی مناطق مختیف

 NPV y=211921x- 91840 y=181142x-247547 y=321575x+370359 y=265274x+156604 y=235197x-9704.7 معادله روند افزایش در

 

 دوره بازگشت سرمایه. 3.7
با اجرای طرح از و منلاطق هموار   طق دشلللتیدر منلا 

در مناطق تراس مانند از یال یوم، در مناطق  ،یال پنجم

العبور از یال چهارم ماهور و مناطق کوهستانی و صع تپه

تواند منافع خالص بازگشت یرمایه را داریم و هرخانوار می

 د.نرا از این یال به بعد داشته باش

 

 گشت سرمایهنمودار دوره باز .4شکل 
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 گیریبحث و نتیجه .4
تواند گامی موبر طرح تویلعه کشت گ اه گزروغنی می 

 جیوگ ری از تخری در اح لای ب ولوژیک مناطق ب ابانی و  

گللاه ژنت کی این گونلله بللا ارزش ، حاظ  خ رهیلللرزم ن

های گذشته با تخری  شدید مواجه اقتصلادی که در یلال  

مناطق ب ابانی شلللده و موج  تویلللعه درسمد افراد بومی 

بلاشلللد. این امر در جهت تحقق اهداف تویلللعه پایدار و  

رویکردی مبتنی بر منافع مح طی، اجتماعی و اقتصلللادی 

مشارکت جوامع محیی . ]7[با توجه به تحق قات . باشدمی

هللای منللابع طب عی و واگللذاری این گونلله طرحدر اجرای 

را در  هاتوانلد تمایل سن برداران محیی میهلا بله بهره  طرح

این زم نلله افزایش دهللد و موجلل  بللاال رفتن بللازدهی 

هللای اقتصلللادی طرح شلللود. جهللت کللاهش سیللل لل   

 باعثاقداماتی در رایتای کاهش فقر انجام مح طی زیست

. نتایب تحق ق شللودکاهش سیلل   به اراضللی طب عی می 

نشللان داد اجرای طرح گ اه گزروغنی در شللرایط مختیف  

جهت با باشلللد و هممیاجرایی دارای توج له اقتصلللادی  

بللاشللللد کلله موجلل  افزایش می[ 00،01،7]تحق قللات 

 و افزایش مشلللارکلت جوامع  کلاهش فقر ، زاییاشلللتغلال 

 هایهرچند مطالعات صورت گرفته ایجاد فعال ت گردد.می

ارتقاء یللطح ک ای زندگی را موج   پذیرتوج ه اقتصللادی

 داننللدهللای مح طی میافراد بومی و کللاهش سیللل لل 

ها و فراهم در صللورت اجرای نادریللت طرح[ 41،07،7،7]

های تویللعه گ اهان اقتصللادی ممکن ایللت نشللدن زم نه

 .مورد تهدید انقراض واقع شلللوندمنابع گ اهی موجود ن ز 

ها و یللطح مورد نظر های اجرای طرحمشللخص شللدن راه

جهللت اجرای طرح بللا درنظر گرفتن اقتصلللاد افراد بومی 

در تحق ق وگ ری کند. رو جیهای پ شللتواند از سیلل  می

برداران بومی داری به بهرههلای مرتع واگلذاری طرح [ 07]

باشلللد و بجز یک طرح بق ه دارای توج له اقتصلللادی می 

باشند. در یلطحی ب شلتر از حداقل یللطح اقتصللادی می  

تحق ق حاضلر حداقل یللطح اقتصادی مورد نظر در طرح  

 های ستیریزیدر برنامه گزروغنی محایللبه شللده ایللت تا

هر خانوار رویلتایی در ایتان  بتواند کاربرد داشلته باشلد.   

های یلل سللتان و بیوچسللتان جهت تام ن متویللط هزینه

یللاالنه خود در صللورتی که فقط از منافع اقتصللادی طرح 

یللطح اقتصادی در مناطق  لایلتااده نماید ن ازمند حداق 

هکتار(، مناطق  40/3) هکتار(، مناطق هموار 8/1) دشللتی

 18/00) ماهورهکتلار(، مناطق تپه  08/0) تراس شلللکلل 

هکتار(  6/40) العبورو صللع  یمناطق کوهسللتانهکتار( و 

از یللال یللوم و چهارم اجرای طرح به بعد تمام  باشللد.می

با درنظر دهد مناطق اجرایی بازگشلت یرمایه را نشان می 

توان های خانوار در اجرای طرح میمتویللط هزینه نگرفت

هزار  07/07616) اطق دشلللتیاز یلللال چهاردهم در من

هزار  17/418007) ریال(، از یللال دهم در مناطق هموار

 30/707038) ، از یال چهارم در مناطق تراس مانندریال(

 مللاهورریللال(، از یللللال هاتم در منللاطق تپلله هلزار  

هزار ریللال(، از یللللال دهم در منللاطق  07/307430)

هزار ریلال(  71/037370) العبورکوهسلللتلانی و صلللعل   

 شود.انداز را انتظار داشت که موج  افزایش درسمد میپن

 یزرو ونی اراضللی لمااین تحق ق نشللان داد در مناطق ب اب

هرهکتللار در  ریللالی توانللد ارزشبللدون ایلللتاللاده می

(، هزار ریال 17/066470) مناطق دشلللتی هایموقع لت 

(، منللاطق تراس هزار ریللال 46/488303) منللاطق هموار

 مللاهور(، منللاطق تپللهریللال هزار 47/476074) شلللکللل

 العبورو صع  یمناطق کوهستانو هزار ریال(  73/01730)

مشخص  ( را به خود اختصاص دهد.هزار ریال 77/30871)

شدن حداقل یطح اقتصادی مورد ن از هر خانوار رویتایی 

و افزایش درسمد موج  باال بردن تمایل خانوارها و موفق ت 

مح طی از جمیه تویعه ی زیستهاب شلتر در اجرای طرح 

ن ز نشان [ 0]شلود که مطالعات  کشلت گ اه گزروغنی می 

های دهلد یلللطح درسمد کشلللاورزی و یلللطح زم ن  می

دردیلترس هر خانوار رویلتایی عامل مهمی در مشارکت   

نتایب تحی ل حسللایلل ت یللطح زم ن جوامع محیی دارد. 

دهد با افزایش یللطح کشللت گزروغنی موج   نشللان می

شود این های مالی میو بهبود شلاخص  دهیافزایش یلود 

شود. روند افزایشلی در مناطق مختیف اجرایی مشاهده می 

با توجه به یللطح اراضللی دردیللترس و تعداد خانوارهای  
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موجود در منطقله مسلللتعد رویش گونه گ اهی گزروغنی  

برداری هر خانوار رویتایی توان یطح به نه جهت بهرهمی

حق ق فقط از ره افت ارزیابی در این ت را ن ز پ شنهاد کرد.

و عمیکرد تول د بذر در اجرای طرح مالی ایلللتااده گردید 

در صورتی که طرح یایر اهداف درنظر گرفته شلده ایلت   

 اهبا توجه به اینکه گ کند. مح طی را ن ز دنبال میزیسللت

 وچند منظوره و با ارزش ایللت ان اه گ ی از جمیهگزروغن

و  یق کوهسلللتانموجل  حالاظلت سب و خلا  در مناط    

 ،یاهی هایعیوفه دام د تول، شللود.یم یابان ب هایماهورتپه

 ل، سج ن وحش، زنبور عسل و پرندگان و تام ات ح هیتغذ

با ارزش  یو روغن صنعت ییو یوخت رویتا یروغن خوراک

ارزشللمند  ار بسلل اه گ نیا یایمزا یهاز جم ادیز یاقتصللاد

ر ن ز مدنظصادی گردد ارزیابی اقتتوص ه می[. 03،8] ایت

قرار گ رد تا یللایر جوان  این گونه با ارزش ن ز مشللخص  

توجه به تع  ن حداقل یللطح اقتصللادی تویللعه  شللود. با

گردد مناطق مسللتعد کشللت گ اه گزروغنی پ شللنهاد می

رویش این گونه گ اهی ن ز به طور دق ق مشللخص شود تا 

اراضی منای   ،های رویلتایی در صلورت مشلارکت خانوار  

 باشد. در دیترس برداراناگذاری به بهرهجهت و
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Abstract 

One of the main causes of environmental damage in developing countries is local communities' 

low-income level. Taking into account local communities' economic interests and participating in 

the implementation of natural resource projects will reduce the damage and make the projects 

more successful. In this research, the model of participatory restoration and management model 

of dry and low coverage areas with Moringa peregrina species prepared by the Forests, 

Rangelands, and Watershed Management Organization of the country is used. Due to land 

constraints and the need for a suitable model for participation in local communities, the minimum 

economic level required to cultivate Moringa peregrina was determined by financial evaluation 

of the project, and all data for the base year 2021 were calculated. Net present Value (NPV), 

Benefit-Cost Ratio (BCR), Internal Rate of Return (IRR), and Return on Investment (ROI) were 

examined for the duration of the 2021 or 2041 plan. Given the location and topography of the 

region in general, financial indicators indicate the appropriateness and profitability of the project. 

Taking into account the average costs of each household in the village of Sistan and Baluchestan 

province in implementing the minimum level plan in plain areas (0.8 hectares), flat areas (3.24 

hectares), shape of terrace areas (4.48 hectares), areas. Mahur hill (11.08 hectares) and 

mountainous and impassable areas (21.6 hectares) have been estimated. The minimum economic 

level determines the area required for participation in local communities with the lease of national 

lands, which can be given to decision-makers in the management of desert lands in areas prone to 

the cultivation of turmeric. 

Keywords: Local communities, Moringa peregrina, Desert areas, Economic level, NPV, IRR. 
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