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چكیده 
منابع آب یکی از عوامل  بسیار مهم و حیاتی که در توسعه مناطق 
و  زندگی روزمره انسان ها می باشد. لذا بدون استفاده بهینه از این 
منبع گران بهاء رشد و شکوفایی امکانپذیر نمی باشد. منطقه مورد 
مطالعه )دشت سعادت آباد( در استان هرمزگان و140 کیلومتري 
شمال بندر عباس واقع است. در این منطقه تعداد 122 حلقه چاه 
کشاورزي و دو رشته قنات متروکه موجود است. به علت برداشت 
زیاد آب از چاه ها سطح سفره آب زیرزمیني ساالنه شدیدا در حال 
کاهش )ساالنه حدود 6/. متر( است. به طوري که مشکل کمبود 
از  تعدادي  قابل احساس است.  به صورت یك مشکل حاد  آب 
را  بانکي طرحي  اعتبارات  و  مشارکت  با  منطقه  فعال  کشاورزان 
این  در  نموده اند.  آغاز  قنات ها  از  یکي  بازسازي  و  احیاء  براي 
طرح که یك ابتکار جدید در نوع خود مي باشد با احداث سد و 
تاسیسات  انحراف سیل حدود 200 لیتر بر ثانیه از جریان هاي پایه و 
سیالبي رودخانه را به داخل کانال هاي زیرزمیني قنات هاي متروکه 
پر عابدین هدایت نموده اند. سپس با الیروبي مناسب قنات از آن 
بر اي آبیاري 800 هکتار از زمین هاي نا کشت منطقه انتقال داده 
شده است. به منظور ارزیابي اقتصادي طرح مقایسه اي بین هزینه 
استحصال آب در طرح احیاء قنات متروکه و چاه هاي نیمه عمیق 
انجام شده است.  تامین آب در منطقه مي باشد  که روش مرسوم 
نتایج نشان داد که با هر سه سطح بهره 10%، 15% و 20%  قیمت 
هر مترمکعب آب استحصال شده توسط قنات کمتر از  قیمت آب 
عمراني  طرح هاي  چنین  اجراي  لذا  مي باشد.  کشاورزي  چاه هاي 
عالوه بر توجیه اقتصادي الزم مي تواند در کاهش خسارت سیالب،  
بهره برداري مناسب از هرزآبها، احیاء زمین هاي بایر و افزایش تولید 

و درآمد بخش کشاورزي موثر باشد.
1- عضو هیات علمی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات 
و آموزش کشاورزی  یزد، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، یزد ، ایران
Email: J.Barkhordary@yahoo.com 

برقی،  پمپ  موتور  گازوئیلی،  پمپ  موتور  کلیدي:  واژه هاي 
قنات متروکه، بند انحرافی

مقدمه
استان هرمزگان از جمله مناطق محروم کشور از جهت تامین آب 
از مساحت  نیاز در بخش  های مختلف است. بخش عمده اي  مورد 
با  دشت هایي  کوه ها  این  بین  فواصل  در  و  کوهستان ها  را  استان 
وسعت متفاوت پراکنده شده اند که اغلب داراي شرایط نسبتا مناسبي 
پراکنده  ارتفاعات، گنبد  های نمکي  بین  براي کشاورزي هستند. در 
آب  های  هرز  بیشتر  کیفیت  تخریب  و  شوري  منشاء  که  شده اند 
سطحي و سفره  های آب زیرزمیني است. لذا استفاده بهینه از منابع 
آب هاي سطحي و سیالبي در حمایت از سفره  های آب زیر زمیني 
در بخش  های کشاورزي، شرب و صنعت،  نیاز  مورد  تامین آب  و 
همواره به عنوان عامل بسیار مهم و موثر تلقي مي شود. نهاده آب از 
مهمترین عوامل موثر در تولید محصوالت گوناگون به شمار مي آید 
و کوشش براي کاهش هزینه  های استخراج آب و آبیاري محصول 
نیز گامي سودمند در راستاي افزایش کارایي تولید است ]1[. طرح 
مورد نظر نیز که با بهره برداري از هرزآب  های رودخانه سردر قبل از 
برخورد با تشکیالت شور کننده )گنبد نمکي( با احداث بند بتوني 
پر  متروکه  قنات  به  بند  در  پشت  آب  فشار  نیروي  با  آن  انتقال  و 
عابدین اقدامي در این جهت مي باشد. در زمینه مقایسه  و ارزیابي 
اقتصادي روش  های تامین آب کشاورزي، تاکنون  مطالعات زیادي 
در جهان و ایران صورت گرفته است که به بعضي اشاره مي گردد. 
کرباسي و دانشور ]7[ به ارزیابي مالي انواع طرح  های آبیاري قطره اي 
در سطح استان خراسان پرداخته اند و آمار و اطالعات الزم، از 50 
آبیاري قطره اي و سنتي به روش نمونه گیري  بهره بردار سیستم  های 
ارزیابي طرح،  معیارهاي  کاربرد  با  و  گردآوري  تصادفي  طبقه بندي 
 الگوها برآورد شده است. نتایج مطالعه فوق نشان مي دهد که عوامل 
اقتصادي، اجتماعي و فني در عدم پذیرش این روش ها موثر است 
و در صورت طراحي و بهره برداري مناسب، این طرح ها توجیه مالي 
ارزیابي  به   ]3[ زارع  دیگر،  مطالعه ای  در  داشت.  خواهند  را  الزم 
موتور  با  آن  جایگزیني  و  گازوئیلي  پمپ  های  موتور  اقتصادي 
پمپ  های برقي در استان فارس پرداخته و جایگزیني آن را اقتصادي 
بررسي  به   ]4[ برخورداری  و  سالم  همچنین  است.  نموده  برآورد 
اقتصادي تولید خیار سبز گلخانه اي در یزد پرداخته و نتیجه گرفته 
 ]2[ همکاران  و  رحمانی  است.  اقتصادي  این محصوالت  تولید  که 
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به تحلیل اقتصادي کشت  های گلخانه اي و مقایسه آن با کشت  های 
فضاي باز پرداخته اند. آنها ضمن گردآوري آمار و اطالعات مربوط 
از کشاورزان منطقه استان خوزستان، براساس تحلیل جریان وجوه 
نقدي، هزینه ها و درآمدها را براي مدت 10 سال مورد بررسي قرار 
در  را  گلخانه اي  کشت  های  هزینه  به  منفعت  نسبت   آنها   . دادند 
که  کردند  محاسبه  باز 2/13  در فضاي  مشابه  با کشت  های  مقایسه 
لذا  است.  گلخانه اي  کشت  های  اقتصادي  توجیه پذیري  نشان دهنده 
در این مطالعه ضمن معرفی یک روش ابتکاری برای بهره برداری از 
سیالب های بال استفاده، ارزیابی فنی و اقتصادی آن نیز جهت ترویج 

طرح در سایر مناطق مشابه کشور ارائه می گردد. 

مواد و روش ها
 140 و  هرمزگان  استان  در  آباد  سعادت  دشت  در  مطالعه  این 
با توجه به آخرین  کیلومتري شمال بندرعباس  انجام گرفته است. 
آمار  بهره برداري از منابع آب  های زیرزمیني  دشت سعادت آباد، شامل 
122 حلقه چاه نیمه عمیق و دو رشته قنات متروکه مي باشد. متوسط 
کارکرد  متوسط  و  ثانیه  در  لیتر   14 حدود  منطقه  در  چاه ها  آبدهي 
افت شدید  به علت  است.  در سال  در  حدود 400 ساعت  چاه ها 
سفره  های آب زیرزمیني)افت ساالنه 0/52 متر( و اعمال محدودیت 
آبي در حال  از چاه ها مشکل کم  از حد آب  بیش  برداشت  جهت 
گسترش است. همچنین در سطح منطقه دو رشته قنات به نام  های پر 
عابدین و مدني وجود دارد که در حال حا ضر  متروکه است. قنات 
مدني که در غرب منطقه تعبیه شده بود تا چند سال گذشته دایر و 
که  است  بوده  ثانیه  بر  لیتر   7 متوسط در حدود  به طور  آن  آبدهي 
در سال  های اخیر با ریزش میله چاه ها و مسدود شدن گالري قنات 
خشک شده و متروک مانده است. قنات پرعابدین نیز در گذشته دور 
به  موازات رودخانه سردر  به  تقریبا  منطقه  در قسمت شمال شرق 
سمت دشت کشیده شده است و این قنات نیز به دلیل ریزش تعدادي 

از میله چاه  های اصلي به صورت متروکه در آمده است]9[. 
کسب  با  پرعابدین  قنات  دار  سهام  کشاورزان   1375 سال  در 
مجوز  های الزم از ادارت ذیربط اقدام به تهیه طرحي  ابتکاري جهت 
کنترل جریان سیالبي و پایه رودخانه سردر تهیه نمود که به علت 
اختالف بستر رودخانه و اراضي مجاور )حدود30 متر( بهترین مسیر 
پر  متروکه  قنات  به  انحرافي  تونل  وسیله  به  سد  پشت  آب  انتقال 
عابدین بوده که با طراحي سنتي  خود آب را به سطح زمین و اراضي 

پایین دست قنات رسانده است.
در این مطالعه پس از بررسي فني روش ابتکاري احیاء قنات و 
و  اقتصادي طرح  تحلیل  به  نسبت  و جاري طرح،  اولیه  هزینه  های 
مقایسه آن با سایر روش  های مرسوم تامین آب کشاورزي )چاه هاي 

برقي و دیزلي( اقدام گردید.
در تحلیل  های اقتصاد مهندسي  از معیارها و مالک  های مختلف 
اهداف  به  توجه  با  و  کرد  استفاده  مي توان  پروژه ها  مقایسه  براي 
طرح. روش  های تحلیل ارزش کنوني .نسبت منفعت به هزینه و نرخ 

بازده داخلي مي تواند مورد استفاده قرار گرفت. در تمام روش  های 
فوق محاسبه ارزش کنوني منافع و هزینه هاي انجام شده از فرمول 

پرداخت یکبار . بصورت زیر انجام مي پذیرفت]6[.
F = P (1+i)n = P(F/p,i,n)                           )1(رابطه

 i . ارزش آینده هزینه ها یا درآمدهاي حاصل F . در این فرمول
نرخ تنزیل و n سال مي باشد.

ولي در این مطالعه از  روش نسبت میانگین منافع احتمالي سالیانه 
و یا معادل یکنواخت منافع احتمال سالیانه به معادل هزینه یکنواخت  
استفاده  پروژه ها  مقایسه  و  اقتصادي  ارزیابي  براي  پروژه  سالیانه 

گردید.

نتایج
در ذیل به شرح مختصري از عملیات فني اجراي طرح  مي پردازیم. 
حدود193  مساحتي  داراي  سردر  رودخانه  آبخیز  حوضه 
منطقه سرچسمه مي گیرد.  ارتفاعات شمال  از  که  بوده  کیلومترمربع 
کیفییت شیمیایي آب در جریان پایه در محل احداث بند بتوني، بر 

اساس نتایج آزمایشگاهي به شرح زیر است:
هدایت الکتریکي1576 میکروموس بر سانتي متر، باقي مانده خشک 
924 میلي گرم در لیتر و از نظر طبقه بندي بوسیله دیاگرام ویلکوس 
در رده s2-s3  طبقه بندي مي شود. همچنین حد اکثر دبي لحظه اي و 
حجم سیالب ها با دور برگشت مختلف به شرح جدول ذیل است: 

همانطوري که در شکل شماره 1 مشخص شده در بهترین 
مکانیابي انجام شده یک سد بتوني با اجزاء مشخصات ذیل بر روي 

رودخانه سردر طراحي و احداث گردیده است.
1ـ سر ریز بند به فرم اوجي با ارتفاع 2/5 متر از بستر از جنس 

سنگ و سیمان به عرض 20 متر
2ـ کف بند باال دست به طول 16 متر و از جنس سنگ و سیمان 

3- حوضچه آرامش به طول 16 متر و از جنس سنگ و سیمان
4 ـ مجراي تخلیه رسوب و دریچه  های انتقال آب

5 ـ مجراي انتقال آب از سد تا تونل انحرافي به طول 20 متر 
دریچه  با  سد  پشت  در  کنترل  از  پس  سردر  رودخانه  جریانات 
تعبیه شده در دیوار سد و مجراي انتقال آب با دبي 200 لیتر بر ثانیه 
به داخل تونل انحرافي حفره شده در دامنه سمت راست رودخانه 

جدول )1( دبي لحظه اي و حجم سیالب رودخانه دق فینو
  حجم سیالب بر حسب 

متر مکعب
دبي لحظه اي بر حسب متر 

مکعب بر ثانیه
دوره 

بازگشت
634275
1323123
1937740
289396
3671224
4509523

22/51
45/99
66/46
98/06
123/79
151/37

2
5
10
25
50
100
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هدایت و از آن جا وارد قنات پرعابدین مي شود. ) شکل2( از محل 
تالقي تونل با قنات تا مظهر حدود 2 کیلومتر از قنات زیرزمیني و 
بعد از آن به صورت روباز است که پس از مرمت مسیر براي آبیاري 
اراضي رها شده پایین دست قنات متروکه پرعابدین و اراضي دشت 
سعادت آباد که به علت کمبود آب چاه  های کشاورزي هر ساله آیش 
انتقال  است  هکتار   800 بر  بالغ  سطحي  داراي  و  مي شود  گذاشته 

مي یابد.
مردم در گذشته براي انتقال آب قنات به مناطق دورتر مجبور به 

مصالح  با  که  بوده اند  فصلي  رودخانه  های  از عرض  آن  دادن  عبور 
آن زمان که سنگ و ساروج بوده است این کار به دو روش انجام 

مي گرفته است.
1ـ عبور آب اززیر رودخانه به صورت سیفون

2ـ عبور آب ازروي رودخانه به صورت احداث پل ساروجي
که علیرغم گذشت بیش از یک قرن هنوز اکثر این ابنیه ها مستحکم 

مانده که با مرمت مي توان از آن بهره جست )شکل 3(. 

شکل )1( نمایي از سد انحرافي و تونل انتقال آب

شکل )2( نمایي کلي از طرح ابتکاري احیاء قنات پرعابدین
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تحلیل اقتصادي
استحصال  هزینه  بین  مقایسه اي  اقتصادي طرح  منظورارزیابي  به 
آب در طرح قنات و چاه  های نیمه عمیق که روش مرسوم آن تامین 
آب در منطقه مي باشد انجام شده است. آبکشي از چاه توسط موتور 
پمپ  های دیزلي یا برقي انجام مي شود که در منطقه از هر دو نوع 
پمپ موجود است. لذا در محاسبه اقتصادي یک بار موتور پمپ برقي 
و یک بار از نوع دیزلي در نظر گرفته شده ست و بر اساس مراحل 
زیر براي هر روش انجام شده است سرمایه گذاري اولیه شامل حفر 
چاه، خرید موتور پمپ، تاسیسات برق رساني )براي الکتروموتور( و 
در مورد طرح احداث سد بتوني و حفر تونل برآورد شده و با توجه 
به عمر مفید چاه و موتور پمپ )یک بار موتور پمپ برقي و یک بار 
از نوع دیزلي( و سد و تونل این هزینه ها با روش اقتصادي مهندسي 
به معادل هزینه یکنواخت ساالنه تبدیل شده است. هزینه  های جاري 
در طول یک سال بهره برداري از یک حلقه چاه مانند گازوئیل یا برق، 
تعمیرات و نگهداري قنات شامل الیروبي آن برآورد شده است. با در 
نظر گرفتن کل هزینه ساالنه و متوسط حجم آب قابل تامین از یک 
حلقه چاه و قنات، هزینه تامین هر مترمکعب آب برآورد شده است.

الف: قنات
با توجه به شرایط موجود نرخ بهره 10 ،15 و 20 در صد و عمر 
هزینه  معادل  است.  گرفته شده  نظر  در  50 سال  تونل  و  مفید سد 
بکنواخت ساالنه در طول عمر مفید طرح قنات با نرخ بهره هاي ذکر 

شده به شرح جدول)2( محاسبه شده است:
با در نظر گرفتن آبدهي 200 لیتر بر ثانیه طرح و در زمان متوسط 
کارکرد چاه  های منطقه که 4000 ساعت در سال است، حجم آب 
تامین شده توسط طرح قنات 2/880/000 مترمکعب در سال خواهد 
بود. حال با توجه به کل هزینه ساالنه )با نرخ بهره 10،15و 20 در 
صد( و حجم آب تامین شده توسط طرح قیمت هر مترمکعب آب 

کشاورزي در جدول )3(  مشاهده مي شود.
ب: چاه دیزلي

زمین  های دشت مورد مطالعه آبرفتي است و بر اساس قیمت  های 
موجود، حفر هر متر چاه سه میلیون ریال هزینه در بر دارد. این هزینه 
شامل حفاري با دستگاه، لوله گذاري و آزمایش پمپاژ است و با در 
نظر گرفتن عمق متوسط 80 متر و عمر مفید 20 سال معادل هزینه 
یکنواخت ساالنه محاسبه  شده است. همچنین قیمت یک دستگاه 
موتور پمپ دیزلي شامل کلیه هزینه ها و نصب و راه اندازي آن 50 
طور  به  پمپ  موتور  مفید  عمر  و  است  شده  برآورد  ریال  میلیون 
گازوئیل، روغن،  و هزینه  های جاري شامل  است  متوسط 10 سال 
از سال محاسبه و لحاظ  ماه  باطري، نگهداري و مدیریت 9  فیلتر، 

گردیده است.
با توجه  به کل هزینه ساالنه و حجم آب تامین شده )دبي متوسط 
قیمت  سال(  در  ساعت   4000 کارکرد  ساعت  و  ثانیه  بر  لیتر   14
تامین هر مترمکعب آب کشاورزي توسط چاه دیزلي در جدول )5( 

جدول ) 2(: کل هزینه ساالنه )سرمایه گذاري اولیه و جاري( طرح قنات )ریال(

%20 %15 %10
نرخ بهره

شرح

62/006/814 46/542/950 31/266/344 معادل یکنواخت هزینه ساالنه احداث سد و تجهیزات جانبي
114/012/528 85/578/972 57/489/729 معادل یکنواخت هزینه ساالنه حفر تونل انحرافي
30/000/000 30/000/000 30/000/000 هزینه جاري ساالنه )الیروبي(
206/019/342 162/121/922 118/756/073 کل هزینه ساالنه

جدول)3(: قیمت تامین هر متر مکعب آب توسط طرح قنات 
%20 %15 %10 نرخ بهره  

شرح
71/5 56/3 41/2 قیمت یک متر مکعب آب کشاورزي)ریال(

جدول)4(: کل هزینه ساالنه هر حلقه چاه دیزلي
%20 %15 %10 نرخ بهره

شرح

4/928/557 3/834/275 2/8190/31 هزینه ساالنه حفرچاه
11/926/138 9/962/603 8/137/270 هزینه موتور پمپ
7/108/600 7/108/600 7/108/600 هزینه جاري ساالنه

23/963/295 20/905/478 18/064/901 کل هزینه ساالنه)ریال(
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مشاهده مي شود.
ج: چاه برقي

هزینه حفر چاه مشابه حالت قبل ولي هزینه الکترو موتور 250 
میلیون ریال و هزینه تجهیزات برق رساني که شامل ترانس، امتیاز 
برق، کنتور و تابلو، خط هواي فشار متوسط است، معادل 510 میلیون 
ریال در سال برآورد گردیده است و عمر مفید الکترو موتور و برق 

رساني به ترتیب 10 و 30 سال در نظر گرفته شده است.

بحث و نتیجه گیري 
همان طوري که در جدول )8(مشخص گردیده است قیمت هر 
حدود  قنات  طرح  در  شده  استحصال  کشاورزي  آب  مکعب  متر 

نصف هزینه استحصال آب از چاه  های کشاورزي است. 

هرزآب  های  مي دهد،   نشان  اولیه  مطالعات  نتایج  که   همانطور 
از نظر کیفي و کمي شرایط  رودخانه سردر در محل  احداث سد 
مناسبي برخوردار است. ولي این هرزآب ها در گذشته با برخورد با 
تشکیالت نمکي در محل خروجي حوزه، کیفیت خود را از دست 

داده و به عنوان معضلي براي کشاورزان پایین دست  بوده است. 

جدول)5(: قیمت تامین هر متر مکعب آب توسط چاه دیزلي
%20 %15 %10 نرخ بهره

شرح

118/9 103/7 89/6 قیمت یک متر مکعب آب کشاورزي)ریال(

 جدول )6(: کل هزینه ساالنه هر حلقه چاه برقي)ریال(

%20 %15 %10 نرخ بهره
شرح

4/928/507 3/834/275 2/819/031 معادل یکنواخت هزینه ساالنه حفرچاه

5/963/069 4/981/302 4/068/635 معادل یکنواخت هزینه ساالنه خرید الکتروموتور

10/243/152 7/767/310 5/410/042 معادل یکنواخت هزینه ساالنه برق رساني

1/320/000 1/320/000 1/320/000 هزینه جاري ساالنه)قبض برق(

22/454/778 17/902/887 13/617/707 کل هزینه ساالنه

جدول )7(: قیمت تامین هر متر مکعب آب توسط چاه برقي
%20 %15 %10 نرخ بهره

شرح

111/4 88/8 67/5 قیمت یک متر مکعب آب کشاورزي)ریال(
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شکل)2(: آبنیه قدیمي جهت عبور آب قنات از عرض 
آبراهه  های فصلي

جدول)8(: قیمت یك متر مکعب آب کشاورزي تامین شده 
توسط قنات و چاه دیزلي و برقي )ریال(

%20 %15 %10 نرخ بهره
شرح

71/5 56/3 41/2 طرح احیاء قنات
111/4 88/8 67/5 چاه برقي
118/9 103/7 89/6 چاه دیزلي

شکل)3(: مقایسه هزینه روش هاي تامین آب )ریال(
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لذا اجراي چنین طرح هایي عالوه بر توجیه اقتصادي الزم مي تواند  
و  هرزآب ها  از  مناسب  بهره برداري  سیالب،  خسارت  کاهش  در 
جلوگیري از افت کیفیت آنها در اثر برخورد با سازند  های زمین شناسي 
شور، احیاء زمین هاي بایر و افزایش تولید و درآمد بخش کشاورزي 

موثر باشد.
همچنین در رابطه با چنین طرح هایي پیشنهاد مي شود. 

نوع  این  در  میزان ریسک  و  اولیه   هزینه  بودن  باال  به علت  1ـ 
طرح  های کشاورزان کمتر به اجراي آن رغبت دارند. ولي  با توجه به 
محدودیت شدید بهره برداري از سفره  های آب زیر زمیني دشت  های 
کشور و محدودیت  حفر چاه،  الزم است دولت حمایت ویژه اي 
از طرح  های ابتکاري که بهره وري  منابع آب  را ا فزایش مي دهد به 

عمل آورد.
با  و  بوده  منظوره  چند  طرح هایي  چنین  که  این  به  توجه  با  2ـ 
اهداف بهره برداري از سیالب و کنترل آن صورت مي گیرد مي توان 
از منابع دولتي نیز در جهت بسیاري از هزینه  های سد و طراحي بهره 

گرفت.
متروکه  قنات  از  باقي مانده  ابنیه  و  کانال ها  از  در طرح  3- چون 
استفاده مي شود تا حد زیادي  از مشکالت و هزینه طراحي کانال ها و 
تونل انتقال کاسته مي شود ولي الزم است حق نسق بهره بردارن قبلي 

در طرح جدید لحاظ گردد. 
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Abstract

Economic comparison of an innovative method to qanat regeneration with 
conventional subterranean water supply for agriculture in the plains of Saadat Abad- 

Haji Abad city in Hormozgan province
   

J. Barkhordari1
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Water resources are one of the most important resources in the continuity of life and socio – economic 

development. Without using of this valuable resource obtaining of growth and prosperity will be impossible 
to achieve. The study area (plain Saadat Abad) in Hormozgan province is located 140 km north of Bandar 
Abbas. In this area are 122 agricultural wells and two qanats. Due to high water withdrawals of water from 
wells and qanats aquifer levels rapidly decrease annually (approximately 0.6 M). So that water shortages 
are a serious problem felt. A number of active farmers have begun in collaboration and bank credit plan for 
the restoration and renovation of one of the canals. In this project as new initiative have been constructed 
a dam and transfer flood building for direction of 200 lit/s base flow to Parabedin qanat gallery. Then have 
been transferred water flood for irrigation of 800 hc follow area by dredging of qanat gallery. In order to 
economical evaluations of project have been compared water harvesting in this project with agricultural wells 
as usual method in the area. The results showed that with three levels (10%, 15% and 20% respectively) of 
the above price per cubic meter of water extraction by subterranean water wells less than the price farmers. 
Therefore, the implementation of development projects in addition to the economic justification would be 
to reduce flood damage, utilization of runoff, reclamation of arid lands to increase production and income 
of the agricultural sector to be effective.
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