
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 به نام خدا

 ار تپيشگف
 

امروزه نقش و اهميت ضوابط، معيارها و استاندارد ها و آثار اقتصادي ناشي از به كارگيري مناسب و مستمر آنها                     

نظر به وسعت دامنه علوم و      .  در پيشرفت جوامع،  تهيه و كاربرد آنها را ضروري و اجتناب ناپذير ساخته است                 

 تخصصي واگذار شده    ‐، معيارها و استاندارد ها در هر زمينه به مجامع فني             فنون در جهان امروز، تهيه ضوابط     

 . است 

 
منابع آب در ايران تهيه استاندارد در بخش         و محدوديت    با در نظر گرفتن مراتب فوق و با توجه به شرايط اقليمي           

 كشور وزارت نيرو در     آب از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و از اين رو طرح تهيه استانداردهاي مهندسي آب                

تخصصي ‐جهت نيل به اين هدف با مشخص نمودن رسته هاي اصلي مهندسي آب اقدام به تشكيل مجامع علمي                   

 . با عنوان كميته ها و زير كميته هاي فني نموده كه وظيفه تهيه اين استاندارد ها را به عهده دارند 

 : يه و تدوين مي گردداستانداردهاي مهندسي آب با در نظر داشتن موارد زير ته

 ها و تجارب كارشناسان و صاحبنظران شاغل در بخش عمومي و خصوصي  استفاده از تخصص -

 استفاده از منابع و ماخذ معتبر و استانداردهاي بين المللي  -

سازمانها، نهادها، واحدهاي صنعتي، واحدهاي مطالعه، طراحي و          بهره گيري از تجارب دستگاههاي اجرائي،        -

 ساخت 

 يجاد هماهنگي در مراحل تهيه، اجرا، بهره برداري و ارزشيابي طرحها ا -

 پرهيز از دوباره كاريها و اتالف منابع مالي و غير مالي كشور  -

توجه به اصول و موازين مورد عمل موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و ساير موسسات معتبر تهيه                   -

 كننده استاندارد 

 
 در راستاي دامنه، روش و برنامه كار كميته مجموعه          »بررسيهاي اقتصادي   « تحت عنوان   طرح ٦كميته فني شماره    

 فصل  ٨ را در قالب     »اصول، مراحل و روش كار در ارزيابي اقتصادي طرح هاي توسعه منابع           «كاملي تحت عنوان    

 مختلف بتدريج   نظر به ضرورت ارائه هر چه سريعتر مطالب مقرر شد تا فصول           .  در درازمدت دردست اقدام دارد      

 نهايتا  ،" برنامه " و " طرح "پس از تهيه بصورت نشريه جداگانه ارائه شود كه نشريه حاضر تحت عنوان آشنايي با                

 . بعنوان فصل اول اين مجموعه ارائه مي گردد

 
آگاهي از نظرات كارشناسان و صاحبنظران كه فعاليت آنها با اين رشته از مهندسي آب مرتبط مي باشد موجب                     

 . هاي اقتصادي خواهد بودسينان كميته بررامت



 

  اعضاي كميته بتركي
 

 كه در تهيه نشريه حاضر مشاركت داشته اند به ترتيب حروف الفبا به شرح زير مي                   ٦اعضا كميته فني شماره     

 :باشند

عضو هيئت علمي دانشكده فني دانشگاه تهران  دكتراي راه و ساختمان   آقاي حسين ارفع 

 خانم طيبه آريان  از مهندسين مشاور مهاب قدس   كشاورزي ليسانس اقتصاد

اقتصاد و ارزشيابي        ليسانس فوق

 طرحها 

 آقاي احمد بهداد از سازمان برنامه و بودجه 

از طرح تهيه استانداردهاي مهندسي آب            ليسانس مهندسي راه و ساختمان

 كشور

 سيديداهللا سيد باقري  آقاي

 خانم فاطمه محبوب  از سازمان برنامه و بودجه  فوق ليسانس مديريت بازرگاني

اسفندياري  نوري انوش آقاي از دفتر برنامه ريزي آب  فوق ليسانس اقتصاد كشاورزي

 
 



 

 مطالبفهرست 
                        صفحه                                                                                                                     عنوان

 
 ١ مقدمه ‐١

 ٢ ضرورت بررسي ‐٢

 ٣ طرح ‐٣

 ٤ برنامه ‐٤

 ٦ ارتباط طرح و برنامه ‐٥



 ١

 مقدمه  ‐١
 

يزي و تدوين برنامه در كشورهاي       بمنظور نيل به اهداف توسعه اقتصادي و تعيين مسير تحول جامعه، برنامه ر             

 دولت  اًمختلف بخصوص كشورهاي در حال توسعه، چه در حالتي كه مسئوليت تدوين و اجراي برنامه را عمدت                 

بر عهده گيردو چه تاكيد بر ابتكارات بخش خصوصي از طريق ايجاد انگيزه و اثر گذاري و هدايت آن باشد،                       

 .بسيار حائز اهميت است

 
 ريزي بكمك سياست گذاريهاي الزم در مورد استفاده از منابع و ظرفيتها و تركيب مناسب آنها                  بطور كلي برنامه  

بمنظور افزايش توليد و بهره وري و ايجادرفاه نسبي براي طبقات مختلف جامعه در يك محدوده زماني از پيش                     

 .تعيين شده تحقق مي يابد

 
 اجراي عملياتي كه براي تامين اهداف برنامه توسعه تنظيم          براي يافتن تركيب مناسب منابع و ظرفيتها و بطور كلي         

 اشاره مي شود كه در ايران تقسيم بنديهاي فرعي          مقدمتاً.  مي شود سازماندهي هاي متنوع و متعددي وجود دارد        

مورد عمل در برنامه ريزي بگونه اي است كه كل برنامه به امور مختلف از جمله امور عمومي و دفاعي، اجتماعي                    

بخشها عموما هدفهاي   .  قتصادي تفكيك و در قالب هر يك، بخشهاي مختلف مورد توجه قرار ميگيرد                   و ا 

 . تخصصي را دنبال مي كنند كه اين اهداف از راه اجراي مجموعه اي از طرحهاي همگن متحقق مي شوند 

 
ها و    خط مشي  معموال در انجام امور مختلف و جهت رسيدن به هدفي مشخص الزم است در قالب يك سري از                  

بر اين اساس در سيستم برنامه ريزي، مستقل ترين جزء . رد اسياستها مجموعه اي   از اقدامات را به مورد اجرا گذ  

ناميده و از مجموع طرحهاي     "طرح  "عملياتي بهم پيوسته كه منجر به تحقق هدف مشخصي مي شود تحت عنوان              

 .  تدوين مي شود»برنامه بخش«همگن 

 
 هم ارز و استفاده از پارامترهاي         هايندي از طرحهاي همگن وقابل اجرا در برنامه نياز به ارزيابي           ب بمنظور جمع 

بررسي و تحليل همه جانبه مجموعه طر حهاي هر بخش امكان ارائه             .  محاسباتي قابل تعميم در سطح ملي است        

بطوريكه با تخصيص سهم    .  شاخص ها و تحليهاي مناسبي را از عملكرد برنامه درسطح ملي مهيا مي سازد                   

اي از منابع و ظرفيتها در مقايسه با ميزان تحقق اهداف برنامه در هر بخش امكان برقراري رابطه منطقي بين                     عادالنه

 . تخصيص منابع و عملكرد برنامه فراهم گردد

 
 موجه و   بنابراين در تدوين يك برنامه صحيح و موفقيت در اجراي آن از يك سو مستلزم تركيبي از طرحهاي                    

به .  مناسب است و از سوي ديگر نيازمند تهيه و تحليل مناسب طرحها در چهار چوب وسيعتر برنامه توسعه است                  

عبارت ديگر طرحها بخشي از برنامه جامع توسعه و جزيي از جريان كلي برنامه ريزي مي باشند و به اين اعتبار                      

تا نتيجتا در قالب اهداف كلي تر برنامه بگنجد و با           رد بررسي قرار گيرد     مي بايست هر طرح از جهات مختلف مو       



 ٢

اجتماعي  ‐ اقتصادي    اقتصادي يا  طرحها در امور اقتصادي از طريق بررسيهاي      .  آن ارتباط صحيحي برقرار كند      

 . قادر به انجام اين مهم مي باشند

 
وجود در نظام   در اين فصل ضمن آشنايي با مفهوم طرح و مراحل تكوين آن به نحوه تقسيم بندي هاي م                       

 .  خواهيم پرداخت )طرح(برنامه ريزي و تاكيد بر كوچكترين واحد آن 

 
 ضرورت بررسي  ‐٢
 

اجتماعي كوچكترين مجموعه عملياتي كه منجر به تامين هدف و امكان     ‐در چرخه تدوين برنامه توسعه اقتصادي       

 اقتصاد جوامع مبتني بر سيستم        در.  بهره برداري از منابع، تاسيسات و ظرفيتها گردد، طرح ناميده مي شود                

برنامه ريزي مركزي، شكل گيري و انتخاب طرحها داراي ضوابط و شرايطي است كه قبل از بررسي اصول و                      

روشهاي مورد عمل، آشنايي با چگونگي ارتباط اين ضوابط و شرايط در جريان برنامه ريزي طرح و برنامه ريزي                  

 . بخش را ضروري مي سازد 

 
در اين  .   و امكانات و پيشنهاد طرحها در هر بخش اقتصادي مستلزم انجام مطالعات دقيق است                  بررسي ظرفيتها 

بررسي مي بايست اجزاء دروني طرحها و نحوه ارتباط ميان آنها و نيز راه حلهاي اجرايي و حتي انتخاب گزينه                      

عبارتي نظام حاكم بر بررسي     ب.  اصلح در برنامه ريزي هر طرح تحت تاثير چهار چوب عمومي برنامه توسعه باشد              

تري است كه    يا برنامه ريزي و شكل گيري طرحها در سيستم برنامه ريزي، مبتني بر رعايت ضوابط و قوانين كلي                 

 . سيستم از آن تبعيت مي كند

 
يك جنبه  .  يعني لزوم برخورد دقيق و استاندارد در بررسي اقتصادي طرحها از دو جهت حائز اهميت مي باشد                    

مالي ‐اقتصادي  ‐حاكي از آن است كه در ايجاد ظرفيت جديد از نظر فني             )جنبه برنامه ريزي بخشي    (سي  اين برر 

اجتماعي، انجام عمليات مربوط نسبت به ساير طرحهاي بخش چگونه            ‐مديريتي، صرفه اقتصادي    ‐اجتماعي  ‐

 اهميت آن در قوانين      است ؟ اين نوع مطالعات اقتصادي به منظور امكانيابي انجام مي پذيرد كه به لحاظ                   

محاسبات عمومي و برنامه الزاماتي درنظر گرفته شده و اين الزامات در راهنماها و آئين نامه ها نيز انعكاس پيدا                     

 . كرده يا بايد پيدا كند

 
جنبه ديگر، اهميت قواعد استاندارد مطالعات اقتصادي در برنامه ريزي طرحهاست كه براي انتخاب گزينه اصلح                 

يعني در اين مرحله نيز گزينش ها بايد تابع ضوابط مشابهي باشند            .   برنامه ريزي طرح نمود پيدا مي كند       در مرحله 

اين نشريه در واقع با     .  كه در گزينش ها و اولويت بندي طرحها در برنامه ريزي بخشي به كار گرفته مي شوند                   

بعالوه در اين بررسي مشخص ميشود كه در        .  د به تشريح اين الزام مي پرداز      "برنامه" و   "طرح"تكيه بر دو مفهوم     

توان به جاي استفاده از شاخصهاي فيزيكي در نظام برنامه ريزي بخشي از                    مي ،صورت رعايت اين الزام    

 . شاخصهاي اقتصادي نيز استفاده نمود



 ٣

 طرح  ‐٣
 

محدوده مجموعه عمليات اعم از مطالعه و اجرا كه براي رسيدن به يك هدف مشخص با هزينه اي معين در                        

در اينجا اشاره به اين نكته ضروري است كه در ادبيات              .  زماني مشخص انجام مي پذيردراطرح مي نامند          

 معموال تعاريف متعددي از طرح و پروژه وجود دارد كه در بعضي موارد اين تعاريف                 ريزيبرنامه ريزي و بودجه  

براي تفكيك اين موارد از . ، مطرح مي شود جزيي از عمليات يك طرح  بعنوانمترادف هم و دربعضي ديگر پروژه 

يكديگر الزم به ذكر است كه در نظام برنامه ريزي، طرح بعنوان كوچكترين مجموعه مستقل عملياتي كه با صرف                  

ولي در نظام   .  هزينه از پيش تعيين شده منجر به تحقيق هدفي مشخص در زمان معين گردد، محسوب مي شود                   

بعنوان مثال طرح آبرساني به شهرهاي كوچك استان كه         .  ه هاي متعدد هم ميشود      بودجه ريزي، طرح شامل پروژ    

شامل پروژه هاي مختلف آبرساني به شهرهاي كوچك در استانهاي كشور است كه هر يك از اين پروژه ها خود                     

ولي چنانچه هدف يك طرح،     .  داراي هدف مشخص و صرف هزينه اي قابل برآورد در مدت معين مي باشد                  

ه اراضي كشاورزي در يك منطقه باشد كه اين كار از طريق احداث سد انحرافي و ايجاد شبكه هاي مدرن                     توسع

آبياري انجام شود، در عمل يكي از پروژه هاي طرح ايجاد سد انحرافي است كه بخودي خود واز نظر نظام                        

مشخصات مجموعه  برنامه ريزي، هدف طرح را محقق نمي سازد ولي جزء مشخص و غير قابل تفكيكي از                     

 . عمليات طرح است 

 
. در بررسي امكانات اجرايي در بخشهاي مختلف اقتصادي، كوچكترين جزء مستقل قابل مطالعه همان طرح است    

در مرحله مطالعات برنامه ريزي و شكل گيري حالتهاي اجرايي مختلف كه از اين پس تحت عنوان گزينه ها بدان                   

در اين انتخاب، روشهايي براي توليد      .  گر مقايسه و گزينه اصلح معرفي مي گردد         اشاره مي شود، گزينه ها با يكدي     

اقتصادي و اجتماعي به منظور مقايسه گزينه ها بكار مي آيند كه مراحل اصلي آن به شرح زير                   ‐شاخصهاي فني   

 :مي باشد 

 بررسي فني و مطالعه كيفيت طرح در ارتباط با ويژگي هاي منطقه  -

 نه هاي مختلف تنظيم و تدوين گزي -

 بررسي شرايط منطقه از نقطه نظر پيش بيني آينده بدون اجراي طرح و در صورت اجراي طرح -

 . اجتماعي آن ‐غربال گزينه ها و انتخاب گزينه اصلح همراه با سنجش پيامدها در ارتباط با بازده اقتصادي  -

 
بر اساس برآوردهاي دقيق تري از       )  بي  امكانيا(پس از انتخاب گزينه اصلح و در مرحله كاملتري از مطالعات              

اجتماعي مورد سنجش و تحليل قرار مي       ‐هزينه ها و فايده ها مجددا پيامدهاي طرح در ارتباط با بازده اقتصادي              

نتيجه اين مطالعات مبناي مقايسه اقتصادي طرحهاي مختلف يك بخش به حساب مي آيد و در صورت                   .  گيرد  

تصادي در اين زمينه و اعمال پارامترهاي محاسباتي مشترك، مي توان نتايج               رعايت استانداردهاي مطالعات اق   

 . جمع بندي نمود)زير بخش و بخش (مطالعات طرحهاي مختلف را در سطح كلي تر 



 ٤

پس از انجام مطالعات شناسايي و امكانيابي در استفاده ازمنابع موجود، طرحهاي قابل اجرا يك بخش در مناطق                   

ولي بمنظور  .اجتماعي باشند    ‐شود كه ممكن است اغلب آنها داراي توجيه اقتصادي            مختلف كشور ارائه مي   

مقايسه طرحهاي موجه، الزم است نحوه شكل گيري و انتخاب گزينه اصلح در هر طرح با ضوابط و مالكهايي                     

.  باشد   انجام پذيرد كه در سازگاري و هماهنگي با مالكها و ضوابط بكار گرفته شده در مطالعات امكانيابي                    

نرخ بهره يا تنزيل، شبه قيمت ارز خارجي، شبه قيمت            :مهمترين اين ضوابط و مالكها بطور اخص عبارتند از            

 . كارگر ساده و بطور اعم عبارتند از عوامل موثر در ارزشگذاري و تعيين شاخصها و مالكهاي مقايسه 

 
 برنامه  ‐٤
 

مشخص دربخشهاي مختلف اقتصادي آماج قرارمي       در برنامه ريزي كالن از مجموعه طرحهاي همگن، هدفهاي          

 از زمان، اهداف برنامه توسعه اقتصادي       يگيرد كه از جمع آنها در بخشهاي مختلف اقتصادي در دوره هاي معين             

 . مشخص ميگردد

 
 تدوين برنامه و چه در بررسي عملكرد آن معموال اهداف و عملكرد برنامه از جمع                دردر برنامه ريزي بخشي، چه     

اف و عملكرد طرحهاي داخل هر بخش متبلور و نهايتا از مجموع اهداف و عملكرد بخشهاي مختلف، اهداف                  اهد

 . و عملكرد برنامه توسعه، تامين مي شود

 
بمنظور دستيابي به عملكرد واقعي بخش با ارزشگذاري اقتصادي طرحها و تبديل شاخصهاي فيزيكي به                      

ه تامين اهداف ناشي از اجراي برنامه هاي بخشي در سطوح فراتر            شاخصهاي اقتصادي، امكان جمع بندي از نحو      

 . از طرحها فراهم مي گردد

 
زير كشت طرحهاي     بعنوان مثال در بررسي عملكرد برنامه ايجاد شبكه هاي آبياري و زهكشي به جاي جمع سطح               

با )  ي از اجراي طرح     تفاضل فايده ها و هزينه هاي ناش      (  شبكه هاي آبياري و زهكشي چنانچه از فايده خالص           

توجه به همساني مباني ارزش گذاري طرحهاي مختلف استفاده شود ، مي توان به ارزش اقتصادي ناشي از                       

اين نوع جمع بندي نارسايي هاي مربوط به تفاوت            .  اجراي طرحهاي مذكور در سطح بخش دست يافت            

 . اقتصادي شبكه هاي مختلف را تا حد زيادي برطرف مي سازد 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥

 ، تدوين برنامه محصول نهايي رفت و برگشتها در بين سطوح جزيي و ١به هر روشي كه برنامه ريزي انجام شود

كلي هر بخش و ارتباط ميان بخشهاست و استفاده از زبان مشترك به كار گرفته شده در بررسيهاي اقتصادي                       

 . ثر باشد تواند در ايجاد تفاهم و تصميم گيري بهتر در اين مسير بسيار مو مي

 
 :بطور خالصه در انتخاب طرحهاي پيشنهادي و قابل اجراي هر بخش در برنامه، مراحل به شرح زير است 

اقتصادي و اجتماعي     ‐در اين مرحله با تعيين گزينه هاي منتخب كه به لحاظ توجيه فني                :انتخاب اوليه    ‐١

شوند، انتخاب اوليه ميان    مشخص شده اند و تحت عنوان طرحهاي قابل اجرا در يك بخش مطرح مي                  

طرحها انجام مي شود، بر اساس انتخاب مجموعه اي از طرحها، هدف هر بخش مشخص و ضرورت تامين                  

 . و حدود امكانات اجرايي الزم معين مي گردد 

طي مراحل رفت و برگشت بين برنامه ريزي بخشي و برنامه ريزي كالن با توجه به تراز منابع و مصارف در                      ‐٢

 مختلف با استفاده از جدول داده و ستانده اقتصاد كالن مي توان از طريق مقاسيه نتايج خاصله در                    بخشهاي

انتخاب نهايي مجموعه طرحهاي يك      .  بخشهاي مختلف اقتصادي تراز نهايي هر بخش را مشخص نمود             

 .بخش در دوره برنامه، بر اساس اين نتايج صورت مي پذيرد 

 
 ريزي به منظور تدوين و نظارت بر اجراي برنامه هاي توسعه، كل ساختار اقتصادي               در نظام برنامه ريزي و بودجه    

بخشهاي متعددي در برنامه عنوان مي شود كه بخش آب و          .  به بخشها و زير بخشهاي تخصصي تقسيم شده است          

ين مثال در برنامه اول جمهوري اسالمي ايران زيربخشهاي تخصصي آب تحت عناو            .كشاورزي يكي از آنهاست     

 :پنجگانه به شرح زير تعيين شده بود

 تامين آب  -

 ايجادشبكه هاي آبياري و زهكشي  -

 آبرساني به شهر ها و صنايع  -

 تحقيق و بررسي  -

 نظارت بر امور آب  -

در قالب اهداف از پيش تعيين شده هر زيربخش، طرحهاي اجرايي با هدفهاي مشخص در طول دوره برنامه به                     

ه بعد از دوره برنامه، عملكرد هر گروه از طرحهاي همگن، هدف هر يك از                    مرحله اجرا گذارده مي شود ك     

                                                           
 :برنامه ريزي از باال به پائين  ‐١

روشي است كه در آن شناسايي امكانات و منابع مالي در سطوح باالي برنامه ريزي بر اساس اطالعات تهيه شده در سطوح پائين تر                          

كزي انجام مي   صورت گرفته و تخصيص آن منابع به موارد كالن توسط تصميم گيرندگان سياسي مملكت و مسئوالن برنامه ريزي مر                    

 .هاي پائين تر برنامه ريزي ارجاع مي شود پذيرد و براي ساير مراحل به واحد

 :برنامه ريزي از پائين به باال - 

در اين روش از مشاركت عمومي مردم در امر برنامه ريزي و شناسايي امكانات و نيازهاي جامعه به كمك نهادهاي موجود و گزارش                        

 . ها به سطوح باالي برنامه ريزي براي هماهنگي و تلفيق در تهيه برنامه كالن، استفاده مي شود امكانات و نيازها و برنامه



 ٦

بديهي است كه از جمع و تلفيق اهداف زير بخشها نيز ميزان تحقق               .  زيربخشهاي فوق را مشخص مي سازد        

 )نمودار شماره يك . (اهداف برنامه بخش تعيين مي گردد

 
  ارتباط طرح و برنامه ‐٥

 
 دو عامل الزم و ملزوم يكديگر در تامين اهداف توسعه اقتصاد ملي مورد توجه مي                 تدوين طرح و برنامه بعنوان    

بطوريكه  براي اجراي برنامه توسعه، طرحهاي خوب الزم است و متقابال براي اجراي طرحهاي خوب نياز                 .  باشد  

 . به فضاي مناسب ناشي از برنامه ريزي صحيح مي باشد 

 توسعه ميشود، ارائه طرحهاي ناهمگن و در بعضي موارد ناقص و               آنچه كه موجب عدم موفقيت برنامه هاي       

. همچنين اجراي غلط مجموعه اي از طرحها در رابطه با سياستها، خط مشي ها و اهداف مشخص آن برنامه است         

بنابراين نه تنها در تركيب طرحها بلكه در تهيه طرحهاي مورد نياز برنامه مي بايست اصول زير مورد توجه قرار                     

 :يرد گ

 شناخت اهداف توسعه در برنامه هاي تدوين شده  -

 شناخت از اولويتهاي سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي  -

تجزيه و تحليل اقتصادي درسطح ملي به منظور شناخت از پارامترهاي ملي متناسب با سياستهاي اتخاذ شده                   -

 بين بخشي 

 درهر زيربخش برآورد صحيح هزينه و فايده اجتماعي طرحهاي همگن  -

 استفاده از پارامترهاي ملي در برنامه ريزي هر يك از طرحها و انتخاب گزينه اصلح  -

و ) برنامه ريزي طرح (قبال در مورد ضرورت سازگاري پارامترهاي محاسباتي مطالعات اقتصادي در انتخاب گزينه 

ها   نطر تفكيك مناسب برآوردهاي فايدهدر اينجا ارتباطات طرح و برنامه از.اولويت بندي طرحها توضيح داده شد 

ي هر طرح براي تهيه مجموعه هايي از طرحهاي همگن و اساسا بررسيهاي مجموعه اي از طرحها به                     ها و هزينه 

 . طور همزمان، تشريح مي شود

 
 



 ٧

  شماء كلي از سيكل برنامه ريزي و ارتباط طرح و برنامه‐١نمودار شماره

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اجتماعي–  شماءكلي از جايگاه طرحها در برنامه بخش آب و برنامه توسعه اقتصادي ‐٢رهنمودار شما

 
 

   



 ٨

به منظور برنامه ريزي در اغلب كشورهاي در حال توسعه معموال اهداف از پيش تعيين شده، تكليف بخشها را تا                    

خش، نقش اساسي را ايفا مي      حدودي روشن مي سازد و در تعيين اهداف و ميزان سرمايه گذاري الزم در سطح ب               

 .نمايد 

 
اي بعهده   اجتماعي كشور، هر بخش وظيفه    ‐بعبارت ديگر در تحقق هدف از پيش تعيين شده در توسعه اقتصادي             

چنانچه وظايف را مترادف با انجام فعاليتهاي مشخص در قالب اجراي طرحها و نتايج حاصل از                 .  خواهد داشت   

شاركت و تالش بخش در تحقق اهداف توسعه را برنامه بخش بناميم،              اجراي طرحها را هدف بخش و نحوه م        

 . شود  جايگاه و مسئوليت انتخاب طرح در داخل برنامه و نهايتا ارتباط بين طرح و برنامه تعيين مي

 
بعنوان مثال در اقتصاد ملي اگر هدف برنامه توسعه، ارتقاء سطح تغذيه عمومي و خودكفايي در سطح توليد                      

مراحل انعكاس و توزيع هدف تا      .  ذايي از طريق افزايش سطح توليد محصوالت كشاورزي باشد           غمحصوالت  

  ):٣نمودار شماره . (به شرح زير خواهد بود) طرح (سطح كوچكترين جز  ء عملياتي 

 افزايش ارزش محصوالت كشاورزي :هدف برنامه توسعه 

  توسعه اراضي مستعد كشاورزي انتقال آب و آبياري اراضي موجود و:هدف برنامه در بخش آب

اجراي طرحهاي مشخص در برداشت از منابع آب سطحي و زيرزميني             :  هدف برنامه در زير بخش تامين آب         

 بمنظور تامين آب كشاورزي مثال احداث سد به منظور تامين آب كشاورزي 

ستم انحراف آب و    اجراي طرحهاي ايجاد سي   :هدف برنامه در زير بخش ايجاد شبكه هاي آبياري و زهكشي               

 .بياري آهاي مدون  شبكه

 .گردد بديهي است كه اجراي طرحهاي منتخب منجر به تامين هدفهاي مورد نظر در مسير اهداف برنامه مي

 
متاسفانه در حال حاضر مقايسه اقتصادي و عملكرد ناشي از اجراي طرحها درسطح بخش با توجه به نارسايي ها                   

بطوريكه در حال حاضر در تعقيب پيشرفت عمليات          .  ذاريها ميسر نيست      موجود  در ارزشگ     يها و كاستي 

طرحهاي برنامه و نهايتا بررسي عملكرد بخشها، پارامترهاي مورد استفاده در رابطه با فيزيك كار اجرايي است،                   

كرد لذا عمل .  باشد   در صورتيكه ماهيت اين پارامترها با شاخصهاي اهداف رشد وتوسعه در برنامه همسان نمي               

بعبارت ديگر در    .  برنامه بخش آب به لحاظ اقتصادي قابل ارائه و مقايسه با ساير بخشها نخواهد بود                      

گيري ميزان تامين     بمنظور اندازه  »اهداف طرحها   « لغايت »هدف برنامه «هاي مورد عمل از مراحل         بندي تقسيم

و توسعه معموال از      رنامه رشد يعني در تعيين اهداف ب     .  پذيرد   هدف، برخورد متجانس و همگن صورت نمي       

درصدهاي رشد در سطح كل اقتصاد و توليد ناخالص ملي استفاده مي شود در صورتيكه در بررسي اهداف                      

 در بررسي اقتصادي طرحها سنجش بر اساس         باشد و مجدداً   بخشي جمع عملكرد فيزيكي طرحها مورد نظر مي        

گسستگي در معيارهاي سنجش و هدفگذاري مراحل مختلف         اين   زيرنمودار  .  معيار رشد اقتصادي انجام ميپذيرد    

 .را نشان ميدهد 



 ٩

  سلسله مراتب اهداف در نظام برنامه ريزي‐٣نمودار شماره 

 
 

 
 
 
 
 
 



 ١٠

 

 . سطوح مختلف برنامه ريزي و شاخص هاي بررسي اهداف در هر سطح‐٤نمودار شماره

 

 
 

اقتصادي برنامه چنانچه بخواهيم ازجمع اهداف طرحهاي با توجه به اين نمودار براي پيش بيني يا بررسي عملكرد           

زيربخشها به برنامه بخش و از جمع برنامه بخشها به اهداف برنامه كالن برسيم انجام مطالعات مناسب اقتصادي                    

براي اين منظور و در ابتدا مي بايست شاخصهاي           .  نيز ضروري است  )زيربخشها و بخش     (در سطوح مياني     

ه اي برآورد شود كه حاكي از ارزش اقتصادي اجراي آنها در يك مجموعه كلي و همگن                  اقتصادي طرحها بگون  

باشد تا از برآورد مجموعه اين ارزشهاي اقتصادي بتوان ميزان دستيابي به اهداف اقتصادي بخش و برنامه را پيش                   

 فرضها و پارامترهاي     متقابال فايده ديگر بررسيهاي اقتصادي در اين سطح، تهيه پيش            .  بيني يا ارزيابي نمود      

محاسباتي همگن براي انجام بهتر مطالعات ارزيابي اقتصادي طرحها خواهد بود، تا نواقص موجود در اين زمينه                  

 .بتدريج مرتفع شود



 ١١
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