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  » تعالى بسمه« 
  

  را صنعتى هاى طرح  بررسى زمينه در كتابى انتشار صنعتى مديريت سازمان كه بود مدتها
  خواست و تاكيد نيز و مناسب و معتبر  منابع محدوديت لحاظ به ليكن داشت خود كار دستور در

  زمانى نظر مورد كتاب انتشار و تدوين و تاليف فرآيند كتاب، بودن كاربردى بر مبنى سازمان
  .پيمود را طوالنى
  كتاب كه است اميد اين بر سازمان و دارد قرار مندان عالقه روى پيش كار حاصل اكنون
  فنى، بررسى شغل حسب يا و ضرورت به كه كارشناسانى يا افراد به كمك راستاى در حاضر

  .شود واقع موثر گردند مى دار عهده را صنعتى هاى پروژه مالى و اقتصادى
  آن براى مجالى نه و است الزم نه كوتاه مقدمه اين در كتاب محتواى تشريح شك بى

  گونه هر اگر تا نمائيم درخواست فن اهل از و برده بهره فرصت اين از توان مى ليكن دارد وجود
  ما خود هاى راهنمايى با نمايند مشاهده سازمان انتشارات ساير يا و كتاب اين محتواى در كاستى

  .انشاءاهللا. كنند مساعدت داريم روى پيش در كه مسيرى مستمر اصالح در را
  
  

  صنعتى مديريت سازمان
  مؤلف مقدمه
  و شده استفاده بهينه صورت به موجود منابع از تا كند مى ايجاب منابع، بودن محدود
  سرمايه تنها نه سرمايه، از صحيح استفاده عدم. شوند گرفته بكار راه ترين مناسب در ها سرمايه

  قابل غير هاى زيان با را او است ممكن بلكه نمايد، مى رفته ازدست هاى فرصت دچار را گذار
  هر است الزم سرمايه، از بهينه استفاده و زيانها اينگونه از جلوگيرى منظور به.  سازد مواجه جبران
  .قرارگيرد ارزيابى مورد منطقى معيارهاى و ضوابط كمك با اجرا، از قبل گذارى سرمايه طرح
  گيرند قرار سنجش و مطالعه مورد درست روش با پيشاپيش گذارى، سرمايه طرحهاى اگر
  آنها شدن رها ناتمام از الزم هاى بينى پيش با حداقل يا و شده خوددارى آنها اجراى از بسا چه

  را گذار سرمايه طرحها، ارزشيابى براى مناسب هاى تكنيك و معيارها از استفاده. گردد جلوگيرى
  وى سرمايه رفتن هدر مانع و دهد مى يارى خود سرمايه گرفتن بكار براى صحيح گيرى تصميم در
  .گردد مى جامعه و
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  مورد مالى و اقتصادى فنى، هاى جنبه از طرحها ارزيابى تا است شده سعى كتاب اين در
  .شود معرفى ارزيابى براى مناسب روشهاى و معيارها و گرفته قرار بحث

  تا دوم فصول.  است گرفته قرار بحث مورد بازار مطالعه چگونگى كتاب، اول فصل در
  نموده مطرح را طرح مهندسى و طرح اجراى محل تكنولوژى، ، ظرفيت به مربوط مباحث پنجم،

  پرداخته طرح آورى سود و  ارزشيابى معيارهاى گذارى، سرمايه مباحث به هشتم تا ششم فصول و
  ، ب ضميمه در و شده بحث دارائيها اجاره بر مبتنى طرحهاى ارزيابى الف، ضميمه در.  است

  و لغات نامه واژه.  است آمده مركب بهره فاكتورهاى جداول و شده تنزيل نقدى جريانهاى مبحث
  .است شده آورده كتاب انتهاى در استفاده، مورد مĤخذ و منابع و انگليسى اصطالحات

  افزار نرم كامپيوترى، حل روشهاى با خواننده آشنايى منظور به كتاب اين در
(Operation Management Information System)OMIS، شده بكارگرفته فصول بعضى در 

  كامپيوترى حل براى مدلهايى است، آموزشى افزار نرم يك كه افزار نرم اين در. است
  استفاده كتاب اين مسائل حل براى مدلها آن از برخى از كه دارد وجود عمليات مديريت مسائل
  . است شده آورده آن در برنامه، خروجى و ورودى منوهاى و گرديده

  براى تواند مى كتاب اين در شده معرفى هاى تكنيك و روشها از بسيارى كه است ذكر قابل
  ى مثالها بيشتر آنجائيكه از ولى شود واقع استفاده مورد گذارى، سرمايه طرحهاى كليه ارزيابى
  انتخاب» صنعتى طرحهاى ارزيابى«  كتاب نام لذا باشد، مى صنعتى طرحهاى مورد در كتاب

  .است گرديده
  و اول فصول مطالب تهيه در كه حكيميان حسين محمد آقاى همكارى از كه دانم مى الزم پايان در

  .كنم قدرانى اند، نموده يارى را اينجانب هفتم
  
  
  
  
  
  
  مجيديان دوودا

  1376 پاييز
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  پيشگفتار
  طرح ارزيابى
  چيست طرح
  .شود مى عملياتمطرح و كارها از مجمواى صورت به كه است پيشنهادى يا ايده ،1پروژه يا طرح
  :نمود عنوان توان مى ذيل شرح به تعريفى پروژه درباره
  و مديريت يك نظر زير كه است يكديگر به مرتبط و منطقى فعاليتهاى از متشكل پروژه،
  و زمانى برنامه چارچوب در مشخص، هدفهايى يا هدف تأمين براى مشخص، اجرائى ارگان
  .گردد مى اجرا اى شده تعيين پيش از بودجه

  قابل مستقيم طور به هم اگر كه هستند كميتهايى يا كيفيتها ها، پروژه اصلى هدفهاى كلى، طور به
  پروژه، اجراى از بعد هم و قبل هم آنها، چگونگى و كيفيت يا مقدار نباشند، گيرى اندازه و سنجش

  اندازه قابل مستقيم غير طور به ، ها شاخص و ها پديده متغيرها، گيرى اندازه و سنجش طريق از
  مستقيم طور به كه هستند هايى پديده و كميتها غالبا پروژه، مقاصد يا فرعى هدفهاى. است گيرى
  هدفهاى مقادير تشخيص موجب آنها، مقادير به دسترسى و هستند  گيرى اندازه و سنجش قابل
  .شود مى پروژه اصلى
  مختلفى گروههاى به آن، گذارى تأثير حيطه و حجم يا اندازه موضوع، هزينه، برحسب را پروژه

  :از عبارتند ها پروژه انواع از برخى. اند كرده تقسيم
  كارخانه تجهيز و احداث پروژه
  بيمارستان يك تجهيز و احداث پروژه
  جديد محصول يك توليد خط ايجاد پروژه
  محصول يك توليد تكنولوژى تغيير پروژه
  ادارى تشكيالت اصالح و بازسازى پروژه
  اطالعاتى سيستم يك ايجاد و طراحى پروژه
  2 توسعه و تحقيق پروژه

  3 مراحل از انتها، تا ابتدا از پروژه، زندگى دوره. دارد مشخص زندگى دوره يك پروژه، هر
بر بنا پروژه، يك اجراى مراحل از هريك در. است شده تشكيل تعريفى قابل و تشخيص قابل

                                                            
11. Project 

 
22. Research and Development  

 
3  3. Phases 
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  مراحل رو، اين از. شود مى انجام گوناگونى فعاليتهاى و كارها آن، اندازه و طبيعت نوع، موضوع،
  .باشد متفاوت ها پروژه ساير با است ممكن پروژه، هر زندگى

  اجرا، يا ساخت طراحى، تعريف، بررسى، مراحل داراى عمومى، بندى تقسيم يك در پروژه هر
  . است ارزيابى و بردارى بهره و اندازى راه و نصب

  
  پروژه زندگى دوره

  
  و تهيه يا سنجى امكان(  تعريف و بررسى مراحل معموالً پيمانكاران، و مشاور مهندسين

  اندازى راه و نصب و اجرا ساخت، مراحل و  دو فاز را طراحى مرحله يك، فاز را) پروژه ارزيابى
  .نامند مى سه فاز را
  

  طرح ارزيابى هاى جنبه
  .گيرد مى قرار ارزيابى مورد زير جنبه چهار طرح، يك توجيهى مطالعات انجام در

  بازار ارزيابى
  فنى ارزيابى
  مالى ارزيابى
  اقتصادى ارزيابى

  
  بازار ارزيابى
  زير سئوال دو آن در كه است طرح يك مطالعات انجام در مقدماتى كار يك بازار، ارزيابى
  :گردد مى مطرح

  بود؟ خواهد چقدر نظر مورد خدمات يا محصول به بازار نياز ـ
  بود؟ خواهد چقدر نظر مورد طرح خدمات يا محصول براى بازار سهم ـ

  . 4 بينى پيش روشهاى گيرى بكار و بازار مطالعه به دارد نياز باال سئوال دو به جواب
  :از عبارتند مقوله اين در نياز مورد اطالعات

  فعلى مصرف سطح و گذشته مصرف روند ـ
  حال و گذشته در عرضه وضعيت ـ

                                                            
4 1. Forecasting 



10 

 

  توليد محدوديتهاى و امكانات ـ
  صادرات و واردات وضعيت ـ
  رقابت وضعيت ـ
  هزينه ساختار ـ
  تقاضا ثبات ـ
  او نيازهاى و ترجيحات وضعيت، ها، انگيزش مقاصد، كننده، مصرف رفتار ـ
  موجود بازاريابى سياستهاى و توزيع كانالهاى ـ
  ادارى و فنى قانونى، محدوديتهاى ـ
  

  فنى ارزيابى
  بايستى آن مهندسى هاى جنبه مطالعه و فنى ارزيابى طرح، يك تنظيم و بررسى هنگام در

  طرح، موفق انجام براى الزم نيازهاى پيش آيا كه كند مى مشخص فنى هاى بررسى. پذيرد صورت
  غيره و آيند فر مقياس، مكان، مورد در مناسب و منطقى هاى انتخاب آيا و گرفته قرار نظر مد

  .خير يا است شده انجام
  :باشد مى ذيل صورت به گردد مى مطرح طرح فنى ارزيابى در كه سئواالتى مهمترين

  است؟ شده بينى پيش يا انجام مقدماتى هاى تست و مطالعات آيا ـ
  است؟ شده تضمين ها ورودى ساير و انرژى خام، مواد بودن دسترس در آيا ـ
  است؟ گرديده انتخاب بهينه حد در توليد مقياس آيا ـ
  است؟ شده انتخاب درست توليد روش آيا ـ
  است؟ شده انتخاب مناسب تجهيزات، و آالت ماشين آيا ـ
  است؟ شده بينى پيش تكميلى هاى طرح و تجهيزات آيا ـ
  است؟ شده الزم هاى بينى پيش آيند فر هاى خروجى تصفيه براى آيا ـ
  است؟ شده گرفته نظر در بينانه واقع طرح اجراى زمانى برنامه آيا ـ
  باشد؟ مى مناسب جامعه نظر نقطه از شده بينى پيش تكنولوژى آيا ـ
  

  مالى ارزيابى
  آيا و گردد مالى تأمين تواند مى شده پيشنهاد طرح آيا كه كند مى مشخص مالى، ارزيابى

  .خير يا باشد داشته تواند مى را سرمايه صاحبان انتظار مورد بازده طرح اين
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  :از عبارتند طرح مالى ارزيابى و بررسى مورد هاى جنبه
  طرح هزينه و سرمايه ميزان ـ
  مالى تأمين ـ
  سرمايه هزينه ـ
  آورى سود ميزان ـ
  سر به سر نقطه ـ
  نقدى جريان ـ
  گذارى سرمايه چنين بودن دار ارزش ـ
  مالى وضعيت و جريانها ـ
  

  اقتصادى ارزيابى
  در. پردازد مى جامعه ديد از طرح منفعت و هزينه تحليل و تجزيه به اقتصادى، ارزيابى
  با باشد متفاوت است ممكن اين و شود مى توجه جامعه سودآورى و هزينه به بيشتر بررسى، چنين
  .است نظر مد مؤسسه منفعت و هزينه صرفا كه حالتى

  : از عبارتند گردد مطرح تواند مى مقوله اين در كه سئواالتى
  گردد مى محاسبه اى سايه هاى قيمت مبناى بر كه وقتى طرح مستقيم منفعت و هزينه ـ

  است؟ چقدر          
  است؟ چگونه جامعه در درآمد توزيع روى طرح اثرات ـ
  است؟ چگونه جامعه در گذارى سرمايه و جويى صرفه ميزان روى طرح اثرات ـ
  دارد؟ جامعه اجتماعى نظم و اشتغال كفائى، خود در سهمى چه طرح ـ
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  : بازار مطالعه
  

  بازار مطالعه
  اطالعات آورى جمع براى ها تكنيك مجموعه يك از استفاده از عبارتست بازار مطالعه
  مؤسسه كه نحوى به آينده روندهاى بينى پيش و آيد مى بوجود آن در مؤسسه كه محيطى درباره
  .دهد تطبيق آينده تغييرات با را خود وضع ترين مؤثر با بتواند
  :است زير سواالت به دادن پاسخ مستلزم بازار، از آگاهى

  چيست؟ آن رشد نرخ و بازار حجم ـ
  است؟ چگونه آينده احتمالى رقباى و موجود رقباى العمل عكس ـ
  به آينده فروش در عوامل اين تأثير و آن آينده و گذشته روند و ها قيمت و ها هزينه وضع ـ

  است؟ صورت چه           
  كند؟ رقابت تواند مى بازار كدام در مؤسسه ـ

  در ولى. است مشكل امرى رياضى، و قطعى جوابهاى كردن پيدا فوق سئواالت تمام براى مسلما
  .باشد مفيد تواند مى حياتى هاى گيرى تصميم براى نيز تقريبى جوابهاى موارد از بعضى

  
  بازار مطالعه ضرورت

  :زير موارد درك منظور به است فرآيندى ، بازار مطالعه كلى بيان به
  . مشخص محصوالت از گروهى يا محصول فروش نماى دور  ـ
  . محصوالت يا محصول آن فروش زمينه در موفقيت كسب چگونگى ـ

  به راجع اطالعات و آمار از انبوهى آورى جمع از بازار مطالعه كه افتد مى اتفاق بندرت
  اخذ اطالعات و آمار اين تحليل و تجزيه و تفسير از بايستى واقعيات كه چرا نرود فراتر بازار،
  اخذ به قادر ايشان تا باشد روشن و واضح كافى اندازه به مديريت براى بايد موضوعات اين. شود

  اقدام يك بايد بازار مطالعه ديگر عبارت به. گردد بازار به شدن متعهد با رابطه در تصميماتى
  .گردد منجر مشخص هاى طرح و تصميمات به كه باشد اجرا قابل و عملى
  مطالعه اين. گيرد صورت بازار در نفوذ جهت تالش از بعد يا قبل تواند مى بازار مطالعه

user
1
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  با ارتباط در موضوعى لحاظ از و شده انجام آنها براى يا و مؤسسات از گروهى يا يك توسط
  .باشد مى معينى خدمات يا و فيزيكى محصوالت

 كه است تحقيقاتى روى آن تاكيد و دهد مى نشان بازار در تحقيقات انجام براى را عملى راههاى مبحث اين
  محدود نسبتا بودجه با و تخصصى هاى آموزش فاقد افراد توسط تواند مى

  .گيرد صورت
  

  آيد مى كار چه به بازار مطالعه
  به هم را بااليى هزينه كه مؤسسه يك براى اشتباه هاى قضاوت بروز مختلف هاى بازار در
  يا و بگيرد محصول يك توليد به تصميم است ممكن مؤسسه. نيست ذهن از دور آورد، مى بار

  در مؤسسه اين كه چرا. نباشد همراه موفقيت با آن فروش حاليكه در نمايد توليد را محصولى
  توزيع طريق از را محصول كه معنى بدين. است گرفته پيش در را اشتباهى شيوه بازاريابى،
  از تبليغات در نموده، تعيين آن براى واقعى غير قيمت  رسانيده، بازار به نامناسب كنندگان
  مطالعه. است شده مرتكب مورد اين در ديگرى اشتباهات يا و نكرده استفاده درستى كانالهاى

  .كند جلوگيرى اشتباهاتى چنين بروز از كه نمايد فراهم را اطالعاتى تواند مى بازار
  بندرت. است حياتى خارجى هاى بازار مورد در باشد مهم داخلى بازار براى بازار، مطالعه اگر

  به كشورهايى اقتصاد و فرهنگ جغرافيا، مورد در ساده واقعيات با حتى كه شوند مى يافت افرادى
  به تصميم از قبل صادراتى هاى بازار دقيق مطالعه لذا. باشند داشته آشنايى خود كشور از غير

  داخلى هاى بازار از متفاوت خارجى هاى بازار كه كنيم درك بايد. است الزم آنها در حضور
  آنها، اهميت درجه ارزيابى و تفاوتها اين شناخت جهت بازار مطالعه از توانيم مى ما و هستند
  .نماييم استفاده

  اين و نمود آزمايش را بازار مستقيما و كرد نظر صرف بازار مطالعه از توان مى مواردى  در
  .باشد بازار مطالعه هزينه از كمتر آزمايش اين هزينه كه است معقول مواقعى در

  ضمنا و كند ريزى برنامه چوبى هاى دانه با بند گردن انواع صدور براى شركتى اگر مثالً
  بدون تواند مى نمايد توليد پايين هزينه با و آزمايشى صورت به را آنها از زيادى مقادير باشد قادر

  موضوع اين. دهد قرار آزمايش مورد را آن فروش بازار، به كردن وارد با مستقيما و بازار مطالعه
  داشت توجه بايد البته. خير يا دارد را بازار در پذيرش قابليت محصول آيا كه دهد مى نشان حداقل

  .نمايد آورى جمع بايستى را فراوانى اضافى اطالعات هنوز كه
  و جديد محصول توليد جهت كارخانه يك ساخت براى زيادى مبالغ صرف ديگر طرف از
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كند مى روشن كه بازار مطالعه در گذارى سرمايه بدون بازار، در نفوذ براى هنگفتى مبالغ صرف يا
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  معقول غير كارى خير، يا رود بفروش تواند مى مناسب قيمت با و مطلوب مقدار به محصول آيا
  :نمايد كمك زير سئواالت قبيل از سئواالتى به پاسخ در تواند مى بازار مطالعه. است

  هستند؟ دارا ما محصوالت براى را بازار بهترين كشورهايى چه ـ
  برسد؟ بفروش خاص بازار در ما محصوالت از ميزان چه رود مى انتظار ـ
  يابد؟ افزايش فروش تا باشد چگونه محصول ـ
  مختلف سطوح در فروش درآمد و كنيم هزينه بايد خود محصوالت براى حد چه تا ـ

  باشد؟ تواند مى ميزان چه قيمت،
  كنيم؟ پيدا بازار خود محصوالت براى بايد چگونه ـ
  است؟ ميزان چه مشخص فروش به دستيابى مخارج ـ
  

  ها دولت براى بازار مطالعه
  يك مثال عنوان به باشد مى نيز دولتى مؤسسات براى ارزشمندى ابزار بازار مطالعه
  استفاده خود توسعه هاى برنامه تدوين به كمك جهت بازار تحقيق از بايد تجارت توسعه سازمان

  تصميم باشد، داشته اولويت سازمان حمايتى برنامه در بايد صنايع كدام كه زمينه اين در و كند
  صنايع كدام آنكه مورد در گيرى تصميم زمان در بايد گذارى سرمايه توسعه سازمان يك. بگيرد
  ريزى برنامه هيئت. دهد قرار بررسى و توجه مورد را بازار مطالعه هاى يافته دارد، توسعه به نياز
  تدوين و مختلف هاى بخش ارزى درآمد بينى پيش به كمك جهت در بازار مطالعه از تواند مى

  نتايج از تواند مى كشاورزى سازمان يك. كنند استفاده صادرات توسعه براى هايى العمل دستور
  قرار حمايت مورد بايستى مى كه مناسب محصوالت شناسايى به كمك جهت در بازار مطالعه
  .نمايد استفاده گيرند
  :كند كمك زير سئواالت براى هايى پاسخ دريافتن ها دولت به تواند مى بازار مطالعه

  باشند؟ اولويت در صادرات توسعه هاى برنامه و گذارى سرمايه لحاظ از بايد صنايعى چه ـ
  دهيم؟ ارتقاء را خود محصول بايد زارهايى با چه در ـ
  ؟ دارند نياز بازاريابى هاى كمك نوع چه به ما كنندگان صادر ـ
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  بازار مطالعه هاى يافته از استفاده
  و ارزش مورد در گيرند، مى بكار را بازار مطالعه كه هايى ودولت ها شركت ميان در

  باشد بحث مورد تواند مى آنچه و ندارد وجود شكى تقريبا بازار مطالعه در گذارى سرمايه اهميت
  بازار تحقيق از ها دولت و ها شركت از بسيارى اين، وجود با. است استفاده مورد هاى تكنيك
  در كه است صادق تر كوچك هاى شركت مورد در بخصوص موضوع اين. كنند نمى استفاده
  از صرفنظر آنها داليل از يكى. اند كرده عمل آميز موفقيت بيش و كم خود داخلى بازارهاى
  مطالعه مخارج تأمين عهده از كنند فكر آنها كه باشد موضوع اين تواند مى بودن، غلط يا درست

  تأييد مورد را بازار مطالعه اهميت و ارزش است ممكن سازمان يك مديريت يا آيند نمى بر بازار
  توسط آن انجام چگونگى از و باشد كار اين انجام براى مناسب كاركنان فاقد ولى دهد قرار

  .نباشد مطمئن بازار اى حرفه محققان
  را بازار تحقيق اهميت و ارزش راحتى به دولتى، مؤسسات و شركتها مديران از بسيارى ليكن

  .كنند مى تلقى ضرورى غير و تجملى كار يك عنوان به را آن و كنند نمى تصديق
  و دارد خوبى محصول كند مى فكر كه است آفرينى كار شخص تلقى، طرز اين نمونه مثال
  نداشتن دليل به را آن مردم يا است خوب واقعا محصول كه اين. خريد خواهند را آن مردم لذا

  اهميت مسئله همين و فروشد مى را كاال او ـ است موضوع اين جنبى نكته خرند، مى ديگر انتخاب
  شديدا است ممكن گردد صادراتى بازار وارد كند سعى آفرينى كار شخص چنين اگر. دارد

  و او نظر در كه محصولى بعالوه گردد مى مواجه تر وسيع  رقابت با احتماالً او. شود متعجب
  .نباشد قبول مورد خارجى خريداران براى است ممكن رسد مى نظر به خوب داخلى مشتريان

  هاى سليقه و نبوده آنجا بازار استانداردهاى و رقيب محصوالت سطح در محصول آن است ممكن
  .ننمايد جلب است داخلى بازار هاى سليقه از متفاوت بسيار احتماالً كه را مشتريان

  دريابد سازمان يا شركت يك كه افتد مى اتفاق هنگامى بازار مطالعه ارزش و اهميت درك
  .باشند داشته نياز و تمايل آنها به بالقوه خريداران كه كند عرضه محصوالتى بايد بودن، موفق براى
  بازار مطالعه اينكه از پس. دريابد را دارند تمايل آن به خريداران آنچه بايستى كه است روشن پس
  تشخيص عليرغم شخصى كه بشنويم اگر. است خطرناك آن هاى يافته گرفتن ناديده شد، انجام

  پى كه زمانى است، گرفته آن در اى خانه ساخت به تصميم كارشناس، طرف از زمين بودن نامناسب
يك وقتى ترتيب همين به است، مقصر شخص اين طبيعتا شود خراب خانه و نشيند فرو ساختمان
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  در بگيرد ناديده داند، مى بهتر خود است مطمئن آنكه دليل به را بازار مطالعه هاى يافته تاجر
  .اوست خود مقصر مطمئنا بازاريابى، مشكالت بروز صورت

  جانب به حق و گويند مى درست بازار محققان همواره كه نيست معنا آن به موضوع اين
  شك اگر ليكن. نمايند تعبير سوء يا بگيرند ناديده را اطالعاتى دارد احتمال هم آنها. است آنها
  ريسك پذيرش از قبل را ديگر كارشناس نظر معموالً است كرده اشتباه كارشناسى كه كنيم مى

  .شويم مى جويا
  گذارى سرمايه مسئله با و كند برخورد روش همين به بازار مطالعه هاى يافته با بايد مديريت

  از تلقى ديگر، معمول اشتباه. نمايد برخورد سادگى به نبايستى بازار از مناسب اطالعات كسب در
  و بازار به ورود جهت ضرورى گام عنوان به آن به توجه و "يكباره" كار يك عنوان به بازار مطالعه

  است واقعيات اين گرفتن ناديده صورت، بدين برخورد. باشد مى مستمر آيند فر يك عنوان به نه
  تغيير خريدار نيازهاى. است طور همين قطعا كه كند تغيير تواند مى زمان طى بازار در شرايط كه
  محصوالت يابد، مى تغيير گذارند مى تأثير بازار بر كه شرايطى ديگر و اقتصادى شرايط كند، مى

  .شود ايجاد توزيع جديد كانالهاى و نمايد تغيير ها قيمت كند، تغيير است ممكن          
  آنها با را خود هاى تاكتيك تواند مى باشد، مطلع بازار در وقوع حال در تغييرات از شركتى اگر

  ديگر بازار در تمركز و بازار يك از خروج كه نمود بينى پيش توان مى مثالً. نمايد سازگار
  .بود خواهد سودآورتر

  صورت به را بازار مطالعه هاى تكنيك نوعى به كند، مى فعاليت بازارى در شركت يك كه زمانى
  :گيرد مى بكار زير موارد انجام منظور به مستمر

  . است يافته تحقق اندازه چه تا اهداف بازارها، از هريك در اينكه بررسى و شركت عمليات بر نظارت ـ
 اثر خاص بازارى در آورى سود و فروش ميزان بر احتماالً كه بازار شرايط در تغييرات از آگاهى كسب ـ

  . گذاشت خواهد
 انسانى، نيروى و هزينه لحاظ از بخشى اثر حداكثر با صادراتى، بازاريابى اقدامات اينكه از اطمينان حصول ـ

  .شود مى راهبرى و هدايت
 براى ليكن باشد صادرات براى بازاريابى در ارزشمندى ابزار تواند مى بازار مطالعه كه گفت توان مى مجموع در

  .گرفت بكار را آن هاى يافته بايستى ارزشمند ابزار اين از برخوردارى



18 

 

  بازار پتانسيل برآورد
  :دهد پاسخ زير اساسى سئواالت به نمايد سعى بايد بازار محقق كه گفت توان مى بيانى به
  خريد؟ خواهند را ما محصول مردم آيا ـ
  شود؟ بيشتر آن خريد احتمال تا كنيم ايجاد تغيير محصول در چگونه ـ
  خرند؟ مى را ما محصول چقدر مردم آينده در معينى زمانهاى در ـ
  باشد؟ چقدر ما فروش درآمد داريم انتظار ـ
  يابى بازار هاى هزينه چه و است؟ كدام محصول براى بازار يافتن هاى راه بهترين ـ

  دارد؟ وجود
 اتخاذ بايستى گذارىه سرماي تصميمات چه گردد، بازار مناسب تا يابد تغييراتى محصول باشد الزم چنانچه ـ

  شود؟
  :دارد  بستگى زير اساسى قاعده دو رعايت چگونگى به زيادى حد تا سئواالت اين به پاسخگوئى صحت

  .دريابيد را واقعيات در نهفته دالئل كنيد سعى همواره ـ
  .باشيد محصول با رابطه در خاص اطالعات جستجوى در امكان حد تا ـ
  

  دالئل يافتن
 وقوعه ب آينده در آنچه بينى پيش به نمايد سعى بايد ليكن دارد، كار سرو حاضر زمان با بازار محقق گرچه
  .يابد دست پيوندد مى

 وقوع بررسى دهند انجام توانند مى آنچه. ببينند را آينده توانند نمى آنها. نيستند پيشگو بازار محققان
  .باشد مى آينده وقايع زمينه در هائى برآورد انجام و حال و گذشته در رخدادها

 آگاهى بايد وقوع چرائى از بلكه است، داده رخ تنهاازآنچه نه بازار محقق هائى، برآورد چنين به دستيابى براى
 كافى جارى و گذشته مصرف ارقام محصول،تصوير يك آتى مصرف برآورد براى مثال عنوان به. باشد داشته
 اگر. كنند مى تغيير احتماالً آينده در كه است شرايطى و رويدادها نتيجه صرفا مصرف، روندهاى نيست،
 آينده در محصول مصرف بينى پيش براى دقيقى مبناى ندهد، قرار شناسائى مورد را مهم عوامل اين محقق
  .داشت نخواهد

  



19 

 

  تحقيق محدوده
  زير عنوان پنج تحت تواند مى نمايد مى محدود كننده صادر يك براى را بازار پتانسيل كه عواملى
  :گردد بندى طبقه

  كننده صادر كشور تجارى مقررات
  بازار به دستيابى هاى محدوديت

  بازار رشد و اندازه
  رقابت
  قبول قابل هاى قيمت

  
  كننده صادر كشور تجارى مقررات

 كشور خارجى تجارت مقررات گيرد، قرار توجه مورد بايد صادرات بازار مطالعه در كه اساسى عوامل از يكى
 چنين از صرفنظر. گردد كشورها برخى به صادرات مانع است ممكن مقررات اين. است كننده صادر

 طى را متعدد اسناد تهيه جمله از مشكلى مراحل باشند مجبور كنندگان صادر است ممكن هايى محدوديت
  .نمايند

  
  بازار به دستيابى هاى محدوديت

 احتمالى مكان تعيين در خود كشور مقررات از بيشتر بسيار هدف، مورد بازارهاى تجارى موانع موارد، اكثر در
  .نمود اشاره ذيل موارد به توان مى مورد اين در كه است اهميت حائز محصول، ارائه براى

  
  5ها سهميه و ها تعرفه
 تعرفه بازارصادراتى، مطالعه هنگام بايد بازار، محققين چرا كه دارد وجود ذيل شرح به عمده دليل سه حداقل
                                                                   .دهند قرار توجه مورد را كشور آن وارداتى هاى
 وارد كشور داخلى . شده ساخته محصول مقابل در نظر مورد محصول رقابتى قدرت بر تواند مى ها تعرفه

                                                            
 ھا تعرفه تحليل و تجزيه ـ51
  وجود تعرفه نوع سه. گيرد قرار بررسى مورد بايد آن اثرات و ساختار خاص، محصول يك براى ھا تعرفه به راجع تحقيق در
 :دارد

 . شود مى وضع وارداتى كاالى CIF قيمت از درصدى بصورت كه ارزش، حسب بر تعرفه ـ          
 . است وارداتى كاالى واحد ھر ازاى به ثابتى مبلغ كه خاص، تعرفه ـ          
 كاال آن از واحد ھر ازاى  به ثابتى مبلغ بعالوه وارداتى كاالى CIF قيمت از درصدى شامل و است باال تعرفه دو از متشكل كه تركيبى، تعرفه ـ          

 . باشد مى
 حاكم خاص تعرفه كه است موردى از تر راحت قيمت كاھش طريق از گيرند، مى قرار حمايت مورد ارزش حسب بر تعرفه توسط كه بازارھايى در نفوذ
 .يافت خواھد كاھش قيمت با ھمراه پرداخت قابل گمركى حقوق ميزان كه چرا باشد، مى
 



20 

 

  .بگذارد تأثير كننده
 از كنندگان عرضه ديگر محصوالت مقابل در نظر مورد محصول رقابتى قدرت بر تواند مى ها تعرفه ـ

  . بگذارد تأثير گردند، تعرفه متفاوت هاى نرخ مشمول است ممكن كه ثالث كشورهاى
  .گيرد قرار توجه مورد احتمالى فروش هاى قيمت محاسبه در بايد ها، تعرفه ـ

  به غالبانسبت ها سهميه اين. كنند مى استفاده مختلف اشكال به وارداتى هاى سهميه از كشورها اكثر
 موجود بازار سهميه مؤثر، تواندبطور مى ها سهميه.گيرند مى قرار تعديل مورد بارها و هستند انتخابى ها تعرفه
  .شديدتركند را رقابت درمجموع و نموده محدود را خارجى كنندگان عرضه كليه براى

 اين. است مهم آينده در آنها احتمالى تغييرات تشخيص كشور، يك هاى سهميه و ها تعرفه بررسى هنگام
 تجارى مذاكرات اثر در يا مليتى چند تجارى جامعه در كشور آن عضويت اثر در ميتواند مثال بعنوان تغييرات

  .باشد آن جانبه چند
  

  داخلى مالياتهاى
 بازار دورنماى در نتيجه در و محصول يك قيمت و هزينه ساختار در مهمى نقش تواند مى داخلى مالياتهاى

 موارد برخى در. است برخوردار اى ويژه اهميت از افزوده ارزش ماليات مثل معامالت بر ماليات. نمايد ايفا آن
 كه طورى به شوند مى قائل تبعيض داخلى كاالهاى مقابل در كه گردند مى وضع شكلى به داخلى مالياتهاى

  .گردد مى وارداتى تعرفه شبيه آن اثر
  

  ارزى هاى محدوديت
 اعمال خود وارداتى خدمات يا كاال جهت ارزى مخارج براى هايى محدوديت و ها كنترل ها، دولت از بسيارى

 ليكن. ببندد كنندگان عرضه كليه بروى را بازار شديدا تواند مى هايى محدوديت چنين اوقات بعضى. كنند مى
 از چه واردات الگوى دادن قرار تأثير تحت براى و بوده انتخابى بيشتر ها محدوديت اين موارد، بسيارى در

  .شوند مى  استفاده مبدأ كشور جنبه از چه و كاال نوع جنبه
 50 نرخ به بار خوارو و غذايى مواد ورود براى ارز خريد به مجاز است ممكن كنندگان وارد مثال، عنوان به

 به مكلف را كنندگان وارد تواند مى دولت همچنين. باشند تجملى كاالهاى واردات نرخ از تر پايين درصد
 كشور با مطابق را سپرده ميزان است ممكن يا و نمايد كاالها برخى براى بيشتر وارداتى سپرده پرداخت

  .دهد مبدأتغيير
 برخى ولى گيرند مى قرار استفاده مورد روزانه حتى اوقات گاهى موقتى، اقدامات بعنوان غالبا ارزى مقررات
 مقررات بايد محقق لذا. اند گرفته بكار مدت بلند در منظم بطور واردات كنترل ابزار بعنوان را آنها كشورها
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 كه دهد تشخيص بايد باشد داشته وجود مقرراتى چنين اگر و دهد قرار بررسى تحت را نظر مورد بازار ارزى
 دقيق اثرات بايد محقق ضمن در است؟ گرديده وضع متناوب و منظم يا مدت كوتاه بصورت مقررات اين آيا

 منظم غير محتمل، غير ممكن، غير را فروش مقررات، آيا. نمايد تعيين بررسى مورد محصوالت بر را مقررات
  نمايد؟ مى كمك اى سهميه سيستم تحميل به صرفا يا و كند مى محدود ميزان، لحاظ از يا و
  

  ايمنى و بهداشتى مقررات
 محصوالت بخصوص محصوالت فروش يا واردات روى بر ايمنى و بهداشتى دقيق مقررات كشورها، از بسيارى
 شود، مى ساخته آن از محصول كه خامى مواد با رابطه در است ممكن مقررات اين. كنند مى اعمال غذايى
  .باشد بندى بسته نحوه يا و محصول ساخت شرايط
 شوند مى تركيب غذايى مواد با كه را نگهدارنده مواد انواع كه دارند قوانينى كشورها از بسيارى مثال بعنوان
 كاالها تزئين براى استفاده مورد رنگى مواد شيميائى محتواى زمينه در مقرراتى همچنين. كنند مى كنترل
  .شود مى مهم بيشتر هرچه محيطى، زيست مالحظات بر مبتنى مقررات كشورها، اكثر در. دارند
 محروم بازار به دستيابى از را كننده عرضه آنها، با سازگارى وجود عدم و مقرراتى چنين به توجه عدم
 ايجاد كه را اى هزينه بايد بلكه باشد، داشته آشنائى مذكور مقررات با بايد تنها نه كننده عرضه. كند مى

 قبل كننده عرضه براى اطالعاتى چنين وجود اين بنابر. دهد تشخيص داشت خواهد بهمراه سازگارى چنين
  .است ضرورى بازار به ورود براى گيرى تصميم از
  

  سياسى عوامل
 چگونگى از دركى بايستى او. كند اكتفا جارى مقررات به نبايد محقق واردات، قانونى موانع بررسى هنگام
. است سياسى هاى مشى خط بيان وسيع، مقياس در موانعى چنين آنجاكه از. باشد داشته موانع اين تغيير
  .نمايد حاصل اطالع بگذارند تأثير سياست بر توانند مى كه سياسى نيروهاى از بايد محقق
. هستند حساس سياسى لحاظ از محلى كار نيروى بر آنها واردات تأثير بدليل بخصوص محصوالت، از برخى
 مثل مشخص محصوالت وارداتى هاى محدوديت به تواند مى ايدئولوژيك يا مذهبى فشارهاى اوقات گاهى
 كه روند مى شمار به سياسى نيروهاى ديگر از كشورها برخى در محيطى هاى جنبش. بيانجامد الكلى نوشابه

  .باشد مى افزايش حال در آنها اثر
 و تجارى موانع حذف يا ايجاد در تواند مى الملل بين روابط سياست داخلى، سياسى عوامل اين از صرفنظر

  .باشد آگاه بايستى نيز ها زمينه اين در بازار محقق لذا. باشد داشته نقش سياسى موقعيت تغيير
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  رشد و الگوها بازار، اندازه
 محصول براى خاص بازارى  حصول در را بازار محقق تواند مى بازار به كاال ارائه براى قانونى موانع مطالعه
 ليكن. سازد رهنمون ها هزينه برخى و بازار مؤثر اندازه به را وى تواند مى همچنين. كند راهنمائى نظر مورد

 بايستى او. است برخوردار بازار در فروشى پتانسيل چه از واقعا وى محصول كه بداند بايد نيز بازار محقق
 تواند مى بازار از سهمى چه و كند مى رشد چگونه احتماالً بازار كه يابد در و كند ارزيابى را حاضر بازار اندازه

 بحث مورد را زير موارد توان مى رشد و الگوها بازار، اندازه با رابطه در .يابد اختصاص وى خاص محصول به
  .داد قرار

  
  واردات

 اهميت حائز داراست را آن با مستقيم ارتباط بيشترين كه واردات بررسى صادرات، بازار بررسى زمان در
  .نمايد حاصل را ذيل موارد در كافى اطالعات بايد محقق. است

  شود؟ مى وارد حاضر حال در محصول از ميزان چه ـ
  است؟ بوده جاهايى چه از واردات ـ
  است؟ داشته توسعه و رشد احتماالً و تغيير خارجى مختلف كنندگان عرضه بازار سهم چگونه ـ
  است؟ چگونه مختلف منابع صادرات هاى قيمت ـ
  

  مصرف
 الزم نيز موضوع اين درك. نيست كافى بازار پتانسيل واقعى اندازه درك براى ولى است مهم واردات بررسى
 در. گردد مصرف آينده در است قرار احتماالً و شود مى مصرف واقعى بطور محصول از ميزان چه كه است
  .دهد قرار بررسى مورد را زير موضوعات تواند مى محقق ابتدا

  توليد روند و اندازه ـ
  بازار به ارائه ميزان ـ
  .گذارد مى نظرتأثير مورد محصول مصرف سهم بخصوص و مصرف ميزان بر كه عواملى ـ

 بين روابط از نتايج اخذ و ها عامل از تعدادى بين رابطه قرارى بر مستلزم مصرف، بينى پيش صورت هر در
 محصول ديگر، مناطق با درمقايسه منطقه يك جمعيت از كمى درصد فقط اگر مثال عنوان به. باشد مى آنها

 چنين ولى باشد منطقه آن مصرف رشد براى پتانسيل دهنده نشان تواند مى اين كنند، مى مصرف را خاصى
 عوامل. بود خواهد معنى بى ها، سنت و درآمدها سطح چون عوامل ديگر گرفتن نظر در بدون اى مقايسه
  .باشند آمار از مهمتر توانند مى گاهى كيفى
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  .قراردهد بررسى مورد را زير موارد بايد محقق خاص، محصول مصرف الگوى و ميزان مطالعه هنگام
  شود؟ مى مصرف محصول از ميزان چه ساالنه ـ
 مصرف يا شود مى مصرف رود مى انتظار منطقا كه كسانى توسط محصول آيا كند؟ مى مصرف كسى چه ـ

  يا افراد كليه توسط پرتقال آيا مثال بعنوان. دارد خاصى كنندگان
  گردد؟ مى مصرف ها بچه توسط عمدتا

       يا شود مى مصرف كشور سراسر در پرتقال آيا مثال بعنوان شود؟ مى مصرف نظر مورد محصول كجا ـ
  دارد؟ محبوبيت كشور ديگرنواحى از بيش  خاص اى درناحيه

  فصلى بطور هرماه، هرهفته، است؟ چگونه فرد توسط محصول خريد دفعات تعداد ـ
  ؟ ساالنه يا و          

  فقط يا غذائى هاى وعده بين در پرتقال مثال بعنوان شود؟ مى استفاده محصول از چگونه ـ
  مربا كردن درست مثل خاص مصارف براى و بندرت يا و شود مى خورده غذا سر در          
  گردد؟ مى مصرف          

  جانشين كاالى دورنماى كنند؟ مى رقابت مشابه كاربرد براى ديگرى محصوالت چه ـ
  است؟ چگونه          

  
  شده مشتق تقاضاى

 شركتهاى توسط كه هستند محصوالتى اينها. دارد سروكار صنعتى محصوالت با بازار محقق موارد بسيارى در
  .شوند مى خريدارى ذيل مقاصد ازقبيل گوناگونى مقاصد براى موسسات ديگر يا توليدى

  )التحرير لوازم يا تايپ ماشين مثل( خود داخلى استفاده براى ـ
       بعنوان ـ)   ماشين ياالستيك اى پنبه الياف مثل( سازند مى كه محصوالتى منفصله قطعات يا خام مواد بعنوان ـ

  )آالت ماشين مثل( توليد در اساسى جزء
 توليد صنعتى محصوالت كمك به كه دارد محصوالتى براى تقاضا به بستگى صنعتى، محصوالت براى تقاضا
 از كه دارد  كاالهايى ساير و لباس براى تقاضا به بستگى اى پنبه الياف براى تقاضا مثال بعنوان. گردد مى

  . شود مى اطالق شده مشتق تقاضاى موضوع اين به. شوند مى ساخته اى پنبه الياف
 بازار، محقق براى گيرد، مى قرار استفاده مورد صنعت چند يا يك توسط صنعتى محصول يك كه زمانى
 محصوالت موارد از بسيارى در البته. است مهم بسيار صنايع آن محصوالت براى تقاضا دورنماى مطالعه
 محصوالت كليه دورنماى مشخص بررسى و دارد متنوعى و وسيع مصرف سيم يا مهره و پيچ مثل صنعتى
 وسيع دورنماى براساس را شده مشتق تقاضاى بايد محقق مواردى چنين در كه بود نخواهد عملى آنها نهائى
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  .نمايد برآورد اقتصادى تر
 در. گيرند مى قرار استفاده مورد مصرفى كاالى  عنوان به هم و صنعتى كاالى بعنوان هم محصوالت از برخى
  .دهد قرار مطالعه مورد را شده مشتق تقاضاى و كننده مصرف تقاضاى بايد محقق مواردى چنين

  
  بازار تفكيك

 مورد محصول بالقوه خريدار صنعتى، كنندگان مصرف كل يا جمعيت كل از معينى بخش فقط بازار، هر در
 خصوصيات اين افراد مورد در .هستند دارا را مشتركى خصوصيات مؤسسات يا افراد اين كه باشند مى نظر

 در و باشد غيره و نژاد تخصص، آموزش، سطح درآمد، سطح چون عواملى با رابطه در است ممكن مشترك
 مثال، براى. است مرتبط غيره و مؤسسه اندازه صنعت، نوع چون عواملى با خصوصيات اين مؤسسات، مورد

 كسانى به نسبت متفاوتى خصوصيات خرند، مى) مصنوعى مواد از شده ساخته( ارزانتر فوتبال توپ كه افرادى
 است ممكن ارزان هاى توپ مشتريان. دارند كنند، مى خريدارى) چرم از شده ساخته( گرانتر هاى توپ كه

 خرند، مى گرانتر توپ كه آنهائى ليكن كنند، مى خريدارى خود فرزندان براى را توپ كه باشند والدينى عمدتا
  و مدارس ورزشى، باشگاههاى شخصى، استفاده براى را آن كه باشند افرادى عمدتا است ممكن
  .كنند مى خريدارى غيره

 حداكثر منظور به بازاريابى، مناسب هاى تاكتيك تعين و بازار هاى بخش شناسائى فرآيند ،" بازار تفكيك"
  .باشد مى فروش نمودن

 شناسائى مورد خود محصول با رابطه در را بازار هاى بخش بايد بازار محققان چرا كه دارد وجود دليل سه
  .دهند قرار

  خريد احتمال بيشترين كه بازار، كل چوب چار در هايى بخش يا شناخت طريق از ـ
  بالقوه فروش و مصرف از ترى دقيق برآورد به تواند مى محقق دارد، وجود  محصول          
  .كند توجه كلى طور به بازار به صرفا اينكه تا يابد دست          

  اطالعات آورى گرد در ضرورى قدم بازار، يك در هدف مورد هاى بخش شناخت ـ
  .نمود خواهد كمك بازار يافتن چگونگى زمينه در گيرى تصميم به كه است          

  با محصول انطباق جهت مبنائى آن، خصوصيات درك و هدف مورد هاى بخش انتخاب ـ
  .نمايد مى فراهم آن موفقيت شانس افزايش منظور به بازار          
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  رقابت
 تواند نمى كننده عرضه باشد، شديد خيلى رقابت اگر. شوند مى مواجه رقابت با محصوالت بازار، هر در معموالً

 است كليدى عامل ، رقابت شدت بنابراين .برساند بفروش توجهى قابل باسود بازار، يك در را خود محصوالت
  .شود توجه آن به ، كننده عرضه توسط بازار به ورود تصميم از قبل بايد كه

 همان كه كنندگانى توليد ساير مورد در مستقيم رقابت.  باشد مستقيم غير يا مستقيم تواند مى رقابت
 توليد را جانشين محصوالت كه كنندگانى توليد مورد در مستقيم غير رقابت و كنند مى توليد را محصول

  .افتد مى اتفاق نمايند مى
  :شود آگاه زير موارد از بايد رقابت با رابطه در بازار محقق اساسا

  رقابت شدت و ساختار ـ
  اصلى رقباى موفقيت دالئل ـ
  اصلى رقباى مقابل در رقابت شانس ـ
  

  رقابت  ساختار
  :گويد پاسخ زير سئواالت به كند سعى بايد محقق رقابت، شدت و ساختار مطالعه در
  اصلى كنندگان عرضه كسانى چه وجود، صورت در و دارد جود و مستقيم رقابت آيا ـ

  هستند؟) خارجى يا داخلى(    
  دارد؟ وجود مستقيم غير رقابت نوع چه ـ
  اين تغيير وروند دارند اختيار در را بازار از سهمى چه اصلى، كنندگان عرضه از هريك ـ
  است؟ بوده چگونه بازار از سهم    
  برخوردارند؟ هايى مزيت چه از اصلى كنندگان عرضه ـ
  توسعه هاى برنامه و كنونى ظرفيت است؟ چگونه اصلى كنندگان عرضه آتى وضعيت ـ
  چيست؟ آنها     
  توليد يا است كنندگان توليد كوچك گروه يا كننده توليد يك سلطه تحت بازار آيا ـ

  دارند؟ حضور بازار در بسيارى كنندگان     
  يا تعرفه مزاياى از آيا دارند؟ اختيار در را بازار از مهمى سهم خارجى كنندگان توليد آيا ـ

  دارند؟ برخور مشابه هاى مزيت     
  دارند؟ شديد كنترل توزيع كانالهاى بر ، عمده رقباى آيا ـ
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  موفقيت دالئل
 و بازار به ورود شانس تواند مى بازار محقق قويتر، كنندگان عرضه موفقيت علل تحليل و تجزيه طريق از

 عرضه بررسى عمده، كنندگان عرضه به توجه بر عالوه. كند تر مشخص را پيشرفت هاى شيوه بهترين
  .بود خواهد مفيد نيز اند شده خود براى بازار از معقولى سهم اختصاص به موفق كه كوچكتر كنندگان

  :ميدهند تشكيل زير موارد احتماالً را موفقيت دالئل
  محصول كيفيت ـ
  محصول قيمت ـ
  اى هزينه هاى مزيت ـ
  كارخانه مكان ـ
  محصول بفرد منحصر ويژگيهاى ـ
  كننده عرضه قدرت و اندازه ـ
  توزيع كانالهاى بر تسلط ـ
  توزيع هاى روش و فروش ـ
  محصول براى تبليغ ـ
  تجارى هاى حمايت ديگر و تعرفه ـ

 را تحقيق ارزش نيز موضوع اين دالئل اند، داده دست از بازار در را خود موقعيت اصلى، كنندگان عرضه اگر
  .دارد

  
  ها قيمت

 قيمتى چه به اينكه، از عبارتست دهد پاسخ آن به كند سعى بايد بازار محقق كه اساسى سئواالت از يكى
  .باشد داشته وجود آن براى مشابه انواع با رقابت امكان تا شود فروخته محصول بايد

  ياخير؟ باشد آور سود تواند مى خاص بازار آيا كه داد نظر توان نمى سئوال اين به دقيق جواب بدون
 كنند، مى ارائه نهائى كننده مصرف به را خود محصوالت آتى، رقباى كه را هايى قيمت بايد شروع براى

  .دريابيم
 حقوق ماليات، و گردد تعيين سود حاشيه ميزان بايد محصول، رقابتى هاى قيمت سطح به رسيدن براى

  .شود محاسبه حمل هاى هزينه و گمركى
 شود، فروخته بازار در رود مى انتظار قيمتى چه به و وى محصول از ميزان چه كه بداند كننده عرضه يك اگر
 بازار چقدر كه دهد نمى جواب را مهم سئوال اين موضوع، اين ليكن. داشت خواهد اطالع فروش دورنماى از
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 هاى هزينه به راجع اطالعاتى بايد محقق ، سئوال اين پاسخ يافتن براى كمك جهت. است آور سود او براى
  .نمايد فراهم بالقوه فروش به نيل براى الزم اقدامات انجام و يابى بازار

  
  تقاضا بر مؤثر عوامل

 تقاضا نوع و ميزان بر توانند مى كه دارند وجود ديگر عوامل بسيارى گرديد، اشاره اينجا تا كه عواملى از غير
 عوامل جمله از. دهد قرار توجه مورد را عوامل اين بايد بازار محقق و بگذارند تأثير خاص محصول يك براى

  :نمود اشاره ذيل موارد به توان مى مذكور
  اقتصادى عوامل
 افراد خريد قدرت تأثير تحت خريد جهت محصوالت انتخاب و محصول خريد ميزان كه است بديهى

  .باشند مى
 حالتى از تر پائين محصوالت، از بسيارى براى بازار پتانسيل باشند، فقير بسيار كشور جميت اعظم بخش اگر

  .باشند ثروتمند افراد اكثر كه است
 در افزايش در جمعيت از وسيعى بخش و شد خواهد برخوردار اقتصادى سريع رشد از كشور رود انتظار اگر
 به نسبت خوبى بسيار آينده از محصوالت از بسيارى فروش دورنماى كه است واضح داشت، خواهد سهم آمد

  . است برخوردار دارد، وجود اقتصادى ركود احتمال كه حالتى
 سطح اقتصاد، دورنماى چون عواملى بايد محصول يك براى تقاضا بينى پيش براى تالش در بازار محقق لذا

 محصول تقاضاى با عواملى چنين ارتباط برقرارى در و بگيرد نظر در را غيره و درآمد توزيع سطح اشتغال،
 از قبل را تجملى محصوالت خريد معموالً يابد، كاهش افراد درآمد وقتى. باشد داشته را الزم دقت نظر مورد

  .ميدهند كاهش يا نموده متوقف اساسى كاالهاى
  

  جغرافيايى و جوى عوامل
  برچگونگى عامل اين است ممكن مثال بعنوان است جوى شرايط تأثير تحت محصوالت، از بسيارى مصرف
 است ممكن جغرافيايى عوامل باشد مؤثر افراد تفريح نوع و خورند مى آنچه پوشند، مى افراد كه هايى لباس

  .دهد قرار تأثير تحت را مصرف الگوهاى
 بخش در افراد معاش تأمين شيوه در هايى تفاوت به تواند مى مخابرات و نقل و حمل راه سر بر موجود موانع
 توزيع الگوهاى بر جغرافيايى عوامل. گردد منجر آنها استفاده مورد محصوالت و زندگى سبك مختلف، هاى

  .گذارد تأثير شديدا محصوالت مقدارى
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  فرهنگى و اجتماعى عوامل
 آنها سنجى بازار انجام چگونگى و بازار در محصول دورنماى بر تواند مى فرهنگى و اجتماعى عوامل از بسيارى

  .باشد مى مردم زندگى نحوه و عادات ها، سنت مذهبى، عقايد ها، نگرش شامل عوامل اين. بگذارد اثر
 بازار، در محصول يك سرنوشت به راجع گيرى تصميم در تواند مى ، مواردمذكور مانند نامحسوسى عوامل
 محصول تقاضاى بر آنها تأثير نحوه و عوامل اين به بايد محقق لذا. باشد ها قيمت يا تجارى موانع از مهمتر
  .كند توجه

  
  محصول مطالعه
 قرار بررسى تحت نظر، مورد محصول براى بازار پتانسل برآورد جهت بايستى بازار محقق كه را عواملى تابحال
 اين از بايد آنگاه دارد، وجود بازار در بالقوه امكان اين كه شود متوجه محقق اگر.  نموديم مطالعه دهد

 است؟ مناسب بالقوه، امكان اين كامل مزيت از برخوردارى براى نظر، مورد محصول آيا كه گردد آگاه موضوع
 محقق مهم هاى نقش از يكى مسئله اين. گردد مناسب تا يابد تغيير محصول بايد چگونه نيست اينطور اگر و

 منجر بازار در موفقيت عدم به تواند مى ، محصول در الزم تغييرات انجام و شناسايى در قصور. باشد مى بازار
  .شود

 قادر بايد بازار محقق و است تخصصى و مشكل مجموعه، طراحى و محصول مطالعه هاى جنبه از بسيارى
 تحقيقات ضرورت بايد او .نمايد تدارك و تهيه گيرد مى قرار بحث مورد اينجا در كه را اطالعاتى تا باشد

  .دريابد را تحقيقات جهت مشى خط تدوين و تر تخصصى
 رقابتى مزيت بيشترين از تا داد تغيير را محصول توان مى چگونه كه گردد روشن بايد محصول مطالعه در

  .گردد برخوردار ممكن
 هدف بازارهاى در را خريداران نيازهاى و ترجيحات بايستى وى محصول كه كند توجه بايد كاال كننده عرضه
 مورد در تفاوت اين بخصوص باشد متفاوت مختلف بازارهاى در تواند مى نيازها و ترجيحات اين. نمايد برآورد

  .باشد مى تر محسوس خارجى و داخلى بازارهاى
 آن به افراد كه بفروشد را محصولى كند مى سعى و نموده صرف را هنگفتى پول كاال كننده عرضه گاهى
 تغيير معموالً ولى است پذير امكان افراد ترجيحات تغيير محصول، ترويج و تبليغ طريق از. ندارند تمايلى

 آسانتر بسيار گردد، مى تأمين محصول توسط آن نيازهاى و ترجيحات كه بازارهايى كردن پيدا يا محصول
  .باشد مى
 آنها ترويج و تبليغ براى پول ميزان چه اينكه از صرفنظر نيستند، مناسب بازار براى كه محصوالتى غالبا
  .باشند مى ناموفق مدت دربلند است، گرديده صرف
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 تفاوت اين اغلب و دارد اهميت كنند مى فكر محصول مورد در كننده مصرف و كننده توليد آنچه ميان تفاوت
  .ماند مى باقى ناشناخته طوالنى زمان مدت براى است، نشده انجام جامع بصورت بازار مطالعه آنكه دليل به ها

 اين كه چرا نمود فرض نبايستى هرگز را محصول به نسبت افراد نيازهاى و ترجيحات كه نمود توجه بايد
  .كند خارج دور از را كننده توليد است ممكن گاهى فرضيات

  
  محصول
 عمده دالئل بررسى اوقات گاهى. باشد مى محيطى يا روانى عوامل و ها سنت نتيجه ترجيحات، از بسيارى

 و تحقيق كردن محدود موارد اكثر در ليكن است مهم محصول تبليغات نحوه درك براى بخصوص ترجيحات،
 تحت تواند مى محصول، از توقعات و ترجيحات اكثر. كند مى كفايت تنهائى به ترجيحات شناخت صرفا
  .شود بندى طبقه زير هاى مقوله

  
 كشورها بين و بازار هاى بخش بين مصرفى، كاالهاى براى مخصوصا رنگ هاى سليقه در تفاوت: رنگ
 كمتر ديگر كشور در تواند مى دارد، محبوبيت كشور يك در كه رنگ يك. شود فرض بديهى تقريبا تواند مى

  .باشد شديد تنفر مورد حتى يا باشد داشته طرفدار
 نمادى هاى ارزش از بازار هر در رنگ. است نداشتن يا داشتن دوست ساده مسئله از فراتر رنگ، موضوع ولى

 براى است، مناسب خاص محصول يك براى كه رنگ يك كه است ممكن است، برخوردار متغيرى عاطفى و
 ديگر سال به سالى از تواند مى رنگ ترجيحات ارزشها، چارچوب در بعالوه. نباشد مناسب محصوالت انواع
  .است مشهود بيشتر پارچه مورد در بخصوص موضوع اين كند تغيير

  
 شديدا واحد، بازار يك مختلف هاى بخش بين و مختلف بازارهاى در ها سليقه هم، مزه و طعم در :طعم
 بخصوص كه است زندگى اصلى واقعيت يك طعم، در فصلى هاى تفاوت و شيرينى مانند عواملى. است متغير

  .گيرد مى قرار نظر مد المللى بين يابى بازار در
  

 تفاوت كننده منعكس تواند مى تغييرات اين. باشد الزم محصول ابعاد در تغييراتى است ممكن گاهى :اندازه
 تواند مى اين. باشد ديگر منطقه به منطقه يك از كننده مصرف ترجيحات و محصول مصرف و خريد شيوه در

 عادت آنها به اينكه براى دهند مى ترجيح را كوچك پرتقال مردم كشورها، از برخى در ولى باشد، آور تعجب
  .شود مى داده ترجيح بزرگ پرتقال كشورها، از بسيارى در كه حالى در اند كرده
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 بخش و بازارها در كه را سبك و طراحى با مرتبط ترجيحات بايد محقق ، رنگ همانند :سبك و طراحى
  .كند كشف ، دارد وجود بازار هر هاى

  
 اى اوليه مواد روى قانونى، نيازهاى همچنين و بازار نيازهاى نتيجه ودر كننده مصرف ترجيحات : اوليه مواد
 ساخته هاى پيراهن بازارها، برخى در مثال بعنوان باشد مى مؤثر روند، بكار محصول ساخت در تواند مى كه

 هاى پيراهن يا مصنوعى الياف از شده ساخته هاى پيراهن به نسبت دارد ترجيح خالص پنبه از شده
 براين ايمنى و بهداشت مورد در كننده مصرف و دولت نگرانى همچنين. مصنوعى و طبيعى الياف از باتركيبى
  .باشد مى قبول قابل و مجاز اى اوليه مواد چه كه گذارد مى تأثير مسئله

  
 اعتماد، قابليت ، استفاده سهولت ، نگهدارى و تعمير  سهولت دوام، قبيل از محصول از خصوصياتى :عملكرد
ن اي و   باشد  متفاوت  ديگر منطقه به منطقه يك از كننده مصرف ترجيحات روى تواند مى غيره و مقاومت
 همچنين هايى تفاوت چنين. شود مى استفاده محصول از شرايطى چه تحت و چگونه آنكه به دارد بستگى

  .افرادباشد عادات يا قيمتى مالحظات كننده منعكس تواند مى
  

 در بخصوص غيره و الكتريكى ولتاژ ، سختى ، ها تلرانس مرغوبيت، درجه قبيل از ويژگيهايى :فنى ويژگيهاى
 تحميل خريدار توسط يا قانون وسيله به است ممكن خصوصيات اين. باشد مهم ميتواند صنعتى كاالهاى مورد
  .گردد

  
  .باشد مؤثر آن تقاضاى ميزان روى بر تواند مى محصول بندى بسته نظر از بازار نيازهاى درك :بندى بسته
 هاى شانس تواند مى نامناسب بندى بسته. است اهميت حائز هردو حمل بندى بسته و محصول بندى بسته

 كند، ايجاد نقل و حمل و جابجائى براى بااليى هزينه دارد امكان كه چرا ببرد بين بازاراز در را محصول
 اطالعات بايد بازار محقق. غيره و كند ايجاد مشكل مشترى جلب در آورد، بوجود كردن انبار در مشكالتى

 روى بندى بسته نوع تأثير. نمايد فراهم بندى بسته قبول قابل و مؤثر اقتصادى، نوع انتخاب جهت را الزم
  .باشد متفاوت ديگر بازار به بازارى از و ديگر منطقه به اى منطقه از تواند مى نيز كننده مصرف ترجيحات

  
  تقاضا تحليل و تجزيه

 متقاضيان به راجع بررسى  شود، انجام بايد جديد طرحهاى اجراى با رابطه در كه اقداماتى اولين از يكى
  .باشند كشور خارج يا داخل در است ممكن متقاضيان اين كه است شده ساخته كاالى
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 تقاضا، بودن ناچيز دليل به است ممكن. دارد را توليد امكانات و منابع تحليل با برابر اهميتى تقاضا بررسى
 طرح يك تفصيلى مطالعه از پيش بنابراين. باشد نداشته توجيه كاال آن براى توليدى اى مؤسسه ايجاد

  .باشد مى الزم نظر مورد كاالى بازار حجم درباره اطالعات حداقل كسب صنعتى،
 نظر مورد كاالهاى بازار مورد در  كيفى و كمى اطالعات و آمار كه است الزم تقاضا تحليل و تجزيه براى

  .آيد بدست
  آيد مى پيش اينجا در سئوال دو
  شود؟ مى تقسيم عمده طبقه چند به و چيست شود آورى جمع بايد كه اطالعاتى ـ
  آورد؟ بدست توان مى كجا از را اطالعات اين ـ

  :است ضرورى زير نكات ذكر مذكور سئوال دو به پاسخ از قبل
 ربط بى اطالعات و آمار از انبوهى با ترتيب اين به تا چيست تحليل و تجزيه از هدف شود معلوم ، اينكه اول
 يارى آينده بينى پيش و فعلى ضع و شناخت در را ما كه گردد آورى جمع اطالعاتى و آمار و نشود تلف وقت
  .دهد
  مشخصاتى داراى شود مى انتخاب اطالعات و آمار آورى جمع براى كه اى دوره اينكه، دوم نكته
  :باشد زير شرح به
  . باشد مقايسه قابل و همگن يكسان، اطالعات و آمار داراى دوره اين ـ
  اين در دهد قرار تأثير تحت را محصول تقاضاى روند اى مالحظه قابل بطور كه عواملى ـ
  مقطعى در اتومبيل واردات مقررات اگر اتومبيل واردات آمار مورد در مثالً نباشد دوره    

  و تجزيه به چندانى كمك تواند نمى دوره اين آمار باشد كرده تغيير بكلى دوره اين از     
  .كند اتومبيل تقاضاى تحليل     
  بررسى مورد دوره. باشد متكى خود قضاوت به بايد دوره انتخاب هنگام كننده بررسى ـ
  تواند مى دارند بيشترى سابقه كه محصوالتى براى و دارد بستگى نيز محصول طبيعت به    

  .شود انتخاب تر طوالنى    
  .است كاال نوع و ماهيت به توجه سوم، نكته

  كنند مى تقسيم دسته سه به را كاالها دانها اقتصاد معموالً
  دو به تواند مى كاالها اين كه شوند مى فروخته مشتريان به نهائى مصرف براى كه كااليى ـ

  خوراك مانند مصرفى و دوام بى كاالهاى و مبل و اتومبيل مثل بادوام كاالهاى نوع،     
  .شود تقسيم     

  آهن، مثل روند مى بكار دارند نهائى مصرف كه كاالهايى توليد امر در كه واسطه كاالهاى ـ
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  . شيمايى كود سيمان،          
  توليد ضمن و روند مى بكار واسطه و نهايى كاالهائى توليد براى كه اى سرمايه كاالهاى ـ

  .توليد تجهيزات و آالت ماشين مانند روند نمى بين از مذكور كاالهاى    
... و نفت ، ذغال ، چوب مثالً گيرد قرار مختلف طبقات در تواند مى آنها مصرف نحوه حسب بر كاالها از برخى

 توليد توسط اگر و مصرفى كاالهاى جزو شوند خريدارى خانگى مصرف منظور به خانوارها توسط اگر
  . شوند خريدارى انرژى توليد منظور به كنندگان

 مؤسسه براى و وبادوام مصرفى كاالهاى جزو خانوار براى اتومبيل. گردند مى محسوب واسطه كاالهاى جزو
  .شود مى محسوب اى سرمايه كاالهاى جزو نقل و حمل
 تأثير تحت كمتر پردرآمد، كنندگان مصرف اقتصادى نوسانات هنگام) نهائى( مصرفى كاالهاى مورد در مثالً
 نكاتى بپردازيم اطالعات منبع و نوع به ازاينكه قبل اينجا در. درآمد كم كنندكان مصرف تا گيرند مى قرار

  .نماييم مى مطرح را تقاضا تابع به راجع
  

  تقاضا تابع
 دارد، وجود مؤثرند تقاضا بر كه عواملى تمام و خاص محصول تقاضاى مقدار بين كه ارتباطى به تقاضا تابع

  .شود مى مربوط
  

 محصول كل تقاضاى بر كه متغيرهايى وX  (Qx)محصول تقاضاى مقدار بين است اى رابطه تقاضا، تابع
  .مؤثرند
 كه متغيرهايى ارزش به آن ارزش زيرا نامند مى  وابسته متغير را Qx يعنى X كاالى تقاضاى مقدار

  .دارد بستگى شوند مى ناميده مستقل متغيرهاى
  .گيرند مى قرار بحث مورد مؤثرند Qx بر كه  مستقلى عوامل اينجا در
  

  قيمت
 قيمت افزايش با .دارد محصول قيمت با معكوسى رابطه باشند ثابت شرايط ساير آنكه شرط به تقاضا مقدار
 افزايش باعث X كاالى قيمت در كاهش يا و كند پيدا كاهش(Qx) تقاضا مقدار كه داريم انتظار ،X كاالى
  .گردد(Qx) تقاضا
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  )مكمل كاالى و جانشين كاالى(وابسته محصوالت قيمت
 محصول از تغيير به تمايل كننده مصرف اينكه به نظر يابد افزايش جانشين محصوالت از يكى قيمت اگر

 كاهش صورت در. يابد افزايشX محصول تقاضاى كه رود مى انتظار كند، مى پيداX محصول به جانشين
 و ماهى يا گوسفند گوشت و مرغ گوشت شكر، و قند: مثال( داريم معكوس انتظار جانشين، محصوالت قيمت

  ...)قندو و چاى ـ الستيك و بنزين: مثال.(شوند مى مصرفX  محصول با همراه مكمل كاالهاى...). 
 محصول مصرف زيرا يابد كاهش X محصول تقاضاى كه داريم انتظار يابد افزايش مكمل كاالهاى قيمت اگر
X تقاضاى يابد كاهش مكمل كاالهاى قيمت اگر عكس بر. باشد مى گرانتر حالت اين در آن مكمل و  
Xكاالهاى قيمت مجموعه زيرا يابد مى افزايش X است يافته كاهش آن ومكمل .  
  

  تبليغات
 مصرف ترجيح الگوى و سليقه بر تالشها اين آنكه علت به ، X كاالهاى فروشندگان توسط تبليغات با

 براى تبليغات مقابل، در. يابد افزايش محصول تقاضاى مقدار  داشت انتظار توان مى گذارد، مى اثر كنندكان
 مصرف كه كند مى ايجاد انگيزه كننده مصرف براى زيرا. دارد X تقاضاى مقدار بر منفى اثر جانشين، كاالهاى

 مقدار بر مثبت اثر مكمل، كاالى براى تبليغات برعكس. كندX كاالى مصرف جايگزين را جانشين محصوالت
 پيدا مشخص نسبت به مكمل كاالى و X محصول خريد به تمايل كنندگان مصرف زيرا. دارد X تقاضاى

  .كنند مى
  

  كاال طرح و كيفيت
 ميرود انتظار مشابه هاى قيمت صورت در. دارند نظر مد را كاال طرح و كيفيت كنندگان، مصرف معموالً
 كيفيت اگر برعكس .كند مصرف بيشتر باشد، داشته بهترى طرح و  كيفيت كه محصولى از كننده مصرف
 نسبت را خود كل تقاضاى كنندگان مصرف كه ميرود انتظار شود انگاشته پايين ديگر كاالى به نسبت كااليى

  .دهند كاهش كاال آن به
  

  فروش مكان و فروش بازار توزيع
 مصرف جزء اكنون كردند نمى مصرف را كاال اين كه كسانى شود مى باعث بيشتر فروش هاى بازار داشتن

  .كند مى ساده و سهل كنندگان مصرف براى را محصول خريد زيرا باشند كاال اين كنندگان
 بيشترى فروش است ممكن خريد مركز يك در فروشگاه يك. دارد توجهى قابل اهميت نيز فروش بازار مكان
  .باشد داشته آمد و رفت كم مكان يك در مشابه فروشگاه به نسبت
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  كننده مصرف درآمد
  تقاضا، مقدار و درآمد رابطه نظر، مورد محصول نوع و كننده مصرف درآمد سطح به توجه با رود مى انتظار
  .باشد منفى يا مثبت

 وقتى اما يابد مى كاهش تقاضا كند، پيدا افزايش درآمد سطح وقتى است، پست كاال خريداران اكثر براى اگر
  .يابد مى افزايش تقاضا كند پيدا كاهش درآمد

  .كنند پيدامى تغيير جهت يك در درآمد و تقاضا باشد، عادى خريداران اكثر براى كااليى اگر مقابل در
  

  كنندگان مصرف ترجيح و سليقه
 چارچوب در بنابراين. گردانند مى بر رو ديگر كاالى خريد از و آورند مى رو كااليى خريد به مردم بعضى

  .باشيم مى نظر مورد كاالى طرف به  سليقه تغيير به مند عالقه كل، تقاضاى
  

  كننده مصرف انتظارات
 بر  محصول، يك جانشينى قابليت و دسترسى قابليت آتى، قيمت خصوص در كننده مصرف انتظارات
  يا و شده  گرانتر نزديك آينده درX  كاالى كه باشيم داشته انتظار اگر مثالً گذارد مى اثر آن فعلى تقاضاى

 يك كه باشيم داشته انتظار اگر يا و يابد مى افزايش كاال آن فعلى تقاضاى شد، خواهد كمتر آن به دسترسى
 است ممكن باشد، تر پيشرفته بسيار مدل اين و بيايد بازار به نزديك آينده درX  محصول از جديد مدل

  .يابد كاهش X محصول  تقاضابراى
  

  عوامل ساير
 توليد براى حمايتى هاى سياست است ممكن دولت. گذارد مى اثر كاالها از بسيارى تقاضاى بر دولت سياست
  .بگيرد پيش در را كاالها از برخى براى گذارى قيمت سياست است ممكن يا و باشد داشته را كاالها برخى

  .دارد بستگى)  جمعيت( بازار در مردم تعداد به محصوالت اكثر تقاضاى همچنين
  

  عوامل بندى دسته
  :كنيم تقسيم گروه چهار به توانيم مى را تقاضا بر موثر عوامل

  
 را آنها و دهند مى قرار تأثير تحت مستقيما را تقاضا كه هستند متغيرهايى  ـ استراتژيك متغيرهاى ـ1

  .نامند مى كنترل قابل متغيرهاى
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  محصول توزيع و محصول وكيفيت شكل طرح، محصول، براى تبليغات محصول، قيمت: مثل
  .هستند كنترل قابل غير متغيرهاى كه  رقباـ متغيرهاى ـ2

  توزيع و وابسته كاالى كيفيت و شكل طرح، وابسته، كاالى تبليغات وابسته، كاالى قيمت: مثل
  وابسته كاالى

  كننده مصرف متغيرهاى ـ3
  .كننده مصرف انتظار و كننده مصرف ترجيح و سليقه كننده، مصرف درآمد:  مثل
  متغيرها ساير ـ4

  )هوا و آب شرايط مانند( محيطى شرايط و) جمعيت( بازار در افراد تعداد دولت، سياست:  مثل
  

  .گردد مى اشاره شود آورى جمع بايستى كه اطالعاتى نوع به راجع نكاتى به اكنون
  

  كمى اطالعات ـ الف
 اطالعات اين كلى بطور.باشد متنوع بسيار تواند مى محصول طبيعت به بنا شود آورى جمع بايد كه اطالعاتى

  :هستند تقسيم قابل عمده طبقه دو به
  قيمت به راجع اطالعات و مقدار به راجع اطالعات

  
  مقدار به راجع اطالعات

  .موجودى تغييرات احتماالً و صادرات واردات، توليد، به راجع است آمارهايى اطالعات، اين
  .كرد محاسبه توان مى زير معادله طريق از را كاال يك)  مؤثر تقاضاى( واقعى مصرف

  مصرف=  توليد+  واردات ـ) موجودى افزايش+  صادرات(
 بايد شود انجام مقايسه المللى بين سطح در باشد الزم اگر و ميشوند آورى جمع ملى سطح در آمارها اين

  .شوند آورى جمع نيز منتخب كشور چند براى آمارها همين
  

  ها قيمت به مربوط آمار
  : كرد آورى جمع توان مى را قيمت به مربوط آمارهاى طريق سه به حداقل

  معموالً نظر مورد كاالى اگر و فروش محل بندر در كاال اصلى قيمت يعنى (FOB) فوب قيمت ـ
  . نقل و حمل هزينه و بيمه اضافه به كاال اصلى قيمت يعنى(CIF) سيف قيمت است، شده مى وارد

  دوره همان طى فروشى عمده هاى قيمت ميانگين ـ
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  دوره همان طى فروشى خرده هاى قيمت ميانگين ـ
  .گردد ملحوظ پول ارزش كاهش تا شود تعديل بايد بحث مورد آمارهاى لزوم صورت در
  
  كيفى اطالعات و آمار  ـ ب

  اينگونه آوردن بدست در ميتواند ذيل عامل سه مطالعه و هستند متنوع بسيار كيفى اطالعات
  :كند كمك اطالعات

  محصول يابى بازار و توزيع روشهاى ـ
  كنندگان مصرف رفتار  ـ
  محصول قبال در دولت سياست ـ
  

  محصول يابى بازار و توزيع روش
 است متفاوت بسيار اى سرمايه كاالهاى يا مصرفى كاالهاى توزيع روش با واسطه كاالهاى توزيع روش طبيعتا

 وجود فروش نمايندگى مثالً. باشد متفاوت است ممكن توزيع هاى روش نيز خاص كاالى يك مورد در حتى و
  . يابى بازار روشهاى همچنين برساند فروش به را كاال مستقيما مؤسسه خود يا باشد داشته

  
  كنندگان مصرف رفتار
 يك مطالعه هنگام شود بررسى بايد شناسى جامعه عوامل به توجه با بلكه اقتصادى نظر نقطه از تنها نه تقاضا
 از كنندگان مصرف تفاوت. شود توجه نيز كننده مصرف بينش و ها انگيزه خواستها، رفتار، به بايد مصرف بازار

 رسوم و اعتقادات مذهب، همچنين و اجتماعى زمينه جنسيت، سن، درآمد، به بستگى خود فوق عوامل حيث
  .دارد آنان محلى

 جنس كننده مصرف كه شود موجب روانى عوامل است ممكن يكسان، هاى قيمت فرض با موارد اينگونه در
  .كند انتخاب است برتر كيفى لحاظ از اينكه خيال با را خارجى مشابه

  
  دولت سياست

 از دولت كه صورت بدان باشد مؤثر حال يا و گذشته در محصول يك توليد در دولت سياست كه است ممكن
 و سالمت به مربوط قوانين و داخلى يا و گمركى عوارض و حقوق برقرارى وارداتى، هاى سهميه طريق

 در. شود مانع را فعاليت ادامه بكلى يا و گردد محدود يا و تشويق كاالئى توليد كه شود موجب بهداشت
  .باشد آينده و فعلى بالقوه تقاضاى مبين تواند نمى داشته، وجود گذشته در كه تقاضائى مواقعى، چنين
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  اطالعات منابع
  :دارد وجود اطالعات آورى جمع براى عمده دوروش

  موجود مدارك و اسناد مطالعه ـ
  خاص هاى بررسى ـ
  

  موجود مدارك و اسناد مطالعه
 هاى نتايجبررسى مطالعه ديگر طرف از و منظم آمارهاى تحليل و مطالعه شامل طرف يك از مطالعه اين

  :است زير موارد شامل و است پيشين
  دولتى دستگاههاى مالى آمارهاى گمركى، آمارهاى شامل رسمى منابع ـ
  صنفى و بازرگانى هاى اتحاديه ـ
 كنند مى آورى جمع خود استفاده براى آمارهائى خصوصى يا و دولتى مؤسسات از تعدادى( خاص مؤسسات ـ

  ).كرد مراجعه نيز آنها به توان مى لزوم صورت در كه
 از هريك در كه مؤسساتى فعاليت محل ظرفيت، تعداد، تعيين هدف با آمارها اين( صنعتى آمارهاى ـ

 معين زمانى فواصل در معموالً آمارها اين تهيه و شود مى تهيه دارند اشتغال كار به صنايع مختلف هاى شاخه
  .)گيرد مى صورت

  
  خاص بررسيهاى

 و موجود توليد مقدار مورد در كمى لحاظ از. است كيفى يا كمى اطالعات و آمار كسب ها برسى اين هدف
 يك به نسبت مردم بينش و نظر به راجع جستجو كيفى لحاظ از و شود مى تحقيق محصوالت مصرف مقدار

 شود مى تمام گران بسيار توسعه حال در كشورهاى در بخصوص ها بررسى اين. است نظر مد خاص محصول
  .دارد پرسشگران صالحيت و شده انتخاب هاى نمونه به بستگى آن ارزش و

 اى عمده نقش ها برسى اين انجام در باشد شده طراحى بادقت  كه هايى پرسشنامه و بصير اشخاص وجود
  .دارد

  
  آمده بدست آمار اوليه بندى طبقه و انتقادى ارزيابى
 آمار درباره صحيحى تفسير كه دهد مى يارى را بازار بررسى مسئول اطالعات، و آمار آورى جمع نحوه دانستن

  .آورد عمل به مذكور اطالعات و
 نخواهد صحيح نيز آمده بدست آمارهاى گيرد، مى سرچشمه مأخذ از كه اشتباهاتى علت به موارد برخى در
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  .دهد نشان واقع از كمتر است ممكن درآمدهارا مالى آمارهاى مالياتى، بار از گريز علت به مثالً بود
  .شد روبرو آمارى اطالعات و ارقام با انتقادى ديد بايك است الزم بنابراين

  
         پيش پايه را آن ميتوان آيد بدست نظر  مورد كاالى بازار حال و گذشته وضع به راجع الزم اطالعات هرگاه* 

  .داد قرار آينده بينى
  

  تقاضا برآورد روشهاى
 بررسى و واردات آمار ساده مطالعه موارد دربعضى دارد وجود درآينده تقاضا بينى پيش براى مختلفى روشهاى

 مواردى در و دهد مى بدست را درآينده نظر مورد كاالى بازار از روشنى تصوير داخلى كنندگان مصرف وضع
  .سنجى اقتصاد پيشرفته هاى تكنيك از استفاده

 كيفيت بررسى، مورد بازار طبيعت به بستگى آنها انتخاب كه دارد وجود ديگرى روشهاى فوق دوحالت بين
  .دارد  انتظار مورد صحت و دقت و  موجود اطالعات و آمار وكميت
  :شود مى داده توضيح مذكور روشهاى از تعدادى دراينجا
  روند تعيين

  فنى ضرايب از استفاده
  الملى بين هاى مقايسه
  واردات جانشين يا و صادرات امكانات
  سنجى اقتصاد مدلهاى
  خانوار بودجه هاى بررسى از استفاده

  
  روند تعيين

 و آيد مى بدست گذشته سالهاى طى مصرف مقادير ميانه كه ترتيب اين به. روشهاست ترين ساده روش اين
  .گردد مى استفاده ميدهد نشان خط اين كه روندى از آينده در تقاضا تخمين براى
 نسبتا هاى دوره نظر، مورد كاالى مصرف در اقتصادى مدت كوتاه نوسانات آثار از پرهيز براى روش اين در

  .گردد انتخاب بايد طوالنى
 درآينده اند بوده گذشته در مصرف و توليد نرخ رشد موجب كه عواملى كه است آن روش اين ضمنى فرض
  . داشت خواهند وجود نيز

 بنابراين. شود مى واقع مفيد مقدماتى مطالعات در ولى است ترديد قابل علمى لحاظ از روش اين كه هرچند
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 فرض بتوان و باشد نداشته وجود ديگر روشهاى از استفاده امكان كه است مفيد وقتى روش اين از استفاده
  .دارد وجود نيز آينده در گذشته شرايط كه كرد

  
  فنى ضرايب از استفاده

 باشد معلوم مصرفى كاالهاى آينده تقاضاى اگر بخصوص واسطه، كاالهاى تقاضاى بينى پيش براى روش اين
 روش اين از استفاده از پيش نباشد معلوم آينده در نهائى مصرفى كاالهاى تقاضاى اگر. است مناسب بسيار

  .گيرد قرار بررسى مورد مصرفى بخشهاى كه ضروريست
 مثالً. يابند مى كاهش معموالً فنون پيشرفت با و ماند نمى ثابت زمان طى در فنى ضرايب كه است ذكر قابل
 در برق ساعت وات كيلو يك توليد براى مصرفى سوخت و آلومينيم تن يك توليد براى مصرفى برق مقدار
  .داشت ملحوظ را الزم انعطاف بايد فنى ضرايب از استفاده هنگام براين بنا يابد مى كاهش تدريج به زمان طى

  
  المللى بين هاى مقايسه

 به زمانى فاصله اين( است يكسان اغلب زمانى فاصله بايك مختلف كشورهاى در كاالها از بعضى تقاضاى روند
  ).دارد وجود اساسى تفاوتهاى ساير و سرانه درآمد تفاوت علت
 مطلوبى نتايج روش اين از استفاده شوند، برگزيده دقت با گردند مى انتخاب مقايسه براى كه كشورهائى اگر

  .باشد داشته ميتواند
 يك در را مختلف كشورهاى وضع توان مى آن، روند و مصرف سطح المللى بين هاى مقايسه از بااستفاده
 گيرد، مى قرار منحنى نقاط از يك كدام در نظر مورد كشور اينكه دانستن با. كرد مشخص عمومى منحنى
  .كرد بينى پيش توان مى اساس براين درآينده را تقاضا سطح

  
  وارداتى كاالهاى جانشين يا و صادرات امكانات
 بررسى در شد، خواهد مطرح نيز آن از پس و گرفته قرار بحث مورد تاكنون كه روشهائى صادرات، درمورد
 در مؤثر عوامل تحليل و آمارى ارقام آورى جمع مشكالت مورد اين در اما است استفاده قابل خارجى بازارهاى

 كه مشاورينى نظر از كه باشد بهتر شايد وضعى چنين در. بود خواهد چندان دو نظر مورد كاالى فروش رشد
  .شود استفاده دارند كامل آشنايى نظر مورد كشورخارجى ويژگيهاى به

 صورت اين در باشد كاالمى يك بازار دادن نشان براى خوبى راهنماى واردات سطح وارداتى، كاالهاى درمورد
 كه داشت توجه بايد منتهى زد تخمين درآينده را تقاضا مقدار توان مى وارداتى كاالى ميزان از استفاده با

 عواملى و. باشد كشور داخل در كاال يك توليد براى كافى دليل تواند نمى خود، بخودى بازارى چنين وجود
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 كافى مطالعه بايد نيز خارجى كننده توليد العمل عكس مورد در. باشد مؤثر تواند مى كيفيت و قيمت مثل
  .بشود

  
  سنجى اقتصاد روشهاى
 روشهائى اما است بوده اطالعات محدودى مقدار داشتن دست در مستلزم شده نامبرده تاكنون كه روشهائى

 و باشد دست در آمارى اطالعات زيادى مقدار كه گرفته قرار اساس براين گيرد مى قرار بحث مورد اكنون كه
 مورد محصول با آشنا و اقتصادى وسيع ديد و كافى آمارى اطالعات داراى ميكند استفاده ازآنها كه شخص
 و تحقيق براى سنجى اقتصاد روشهاى از استفاده باشد، جمع فوق شرايط تمام اگر. باشد آن صنعت و مطالعه
  .خواهدبود مؤثرى و مطلوب بسيار امر بينى، پيش

 مهم نتايج و هدفها درباره مختصرى توضيح فقط دراينجا و است مستقلى بحث داراى سنجى اقتصاد روشهاى
  .آوريم مى روشها اين
 و تعبير براى شود روشن دقيق فرمول بايك متغير چند بين رابطه بايستى مى سنجى اقتصاد روشهاى در

 زير رابطه سه در كه اقتصادى مفهوم سه با بايد آيد مى بدست فوق روشهاى از استفاده با كه نتايجى تفسير
  . بود آشنا آيد مى
  قيمت و تقاضا بين رابطه ـ
  درآمد و تقاضا بين رابطه ـ
  درآمد و قيمت تقاضا، بين همزمان رابطه ـ
  

  قيمت و تقاضا بين رابطه
 محالى امر آن قيمت گرفتن نظر در بدون كاال، آن مؤثر تقاضاى يا و كاال يك فروش مقدار تخمين مسلما
  .است

 مبحث اين از كند مى گيرى اندازه تقاضا مقدار روى به را قيمت تغييرات اثر كه تقاضا كشش اقتصادى مفهوم
  .شود مى داده نشان زير صورت به مذكور كشش رياضى نظر از. آيد مى پيش

  
  dQQ تقاضا تغييرات  مقدارتقاضا

e = كشش=     -     =                                       ـ      ــــــــ  
 dpp قيمت تغييرات اوليه قيمت
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  .دارد تقاضا روى منفى اثر قيمت افزايش شده فرض كه است آن بخاطر منفى عالمت
  : داريم ديفرانسيل معادله حل از پس

Q = k1 p - e1  
LoQ = Logk1 - e1 Log p  

  
 كه زد تخمين توان مى يعنى نمود محاسبه را تقاضا تغييرات ميزان توان مى قيمت تغييرات داشتن با اينجا در
  . كرد خواهد پيدا توسعه فروش اندازه چه تا بازار رايج قيمت از كمتر كاال، قيمت تعيين با

  . باشد يك مساوى يا بزرگتر ، كوچكتر ميتواند قيمت كشش ضريب
  

  درآمد و تقاضا بين رابطه
  . دارد تقاضا روى بر مثبتى اثر قيمت، برعكس آمد در

  .كرد خواهد پيدا افزايش كاالها از بسيارى مصرف ،) سرانه يا كل( آمد در افزايش با كرد فرض توان مى يعنى
  :نوشت را زير رابطه توان مى نيز اينجا در
  

  =Q = k2 R e2 R =I  درآمد
Log Q = Logk2 + e2 Log R  

  
  درآمد و قيمت و تقاضا بين رابطه

  : داشت خواهيم بدانيم وابسته درآمد و قيمت عامل دو هر به را تقاضا اگر
  

Q = K3 R e3 P -e4  
Log Q= Log K 3 + e 3 Log R - e 4 Log P  

  
  خانوار بودجه هاى بررسى از استفاده
 برد كار موارد بهترين از يكى خانوار بودجه هاى بررسى از استفاده اساس بر درآمد و تقاضا بين رابطه استقرار
 اگر مثالً. كرد معين را تقاضا درآمدى كشش توان مى محاسبات اين از استفاده با. است همبستگى تحليل
 تقاضا آمدى در كشش فرضا و يابد افزايش سال در درصد 10 نرخ با سرانه آمد در كه باشد شده زده تخمين

% 10% = 15 ساالنه بررسى مورد كاالهاى سرانه تقاضاى كه داشت انتظار توان مى اينصورت در باشد 5/1 نيز
 رشد اينصورت در يابد افزايش درصد 2 نرخ با ساالنه جمعيت كه شود فرض اگر و يابد افزايش 5/1× 
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  )باشد ثابت قيمت اينكه فرض با. (بود خواهد سال در درصد 17 معادل كاال يك كل تقاضاى
  

  بينى پيش مدلهاى
 ها بينى پيش. گردد مى پيدا كار سرو آن با نحوى به يا و است بينى پيش به نياز گيرى تصميم هر در اصوال
  .هستند مدت بلند گاهى و مدت كوتاه گاهى
 حداقل به را بينى پيش خطاى كه كوشيد بايد و كند نمى تطبيق واقعيت با دقيقا بينى پيش هيچگاه البته

  .رساند ممكن
 يك. دارد را خود خاص كاربرد آنها از هريك كه دارد وجود بينى پيش براى مختلفى هاى تكنيك و فنون
 است ممكن مواردى در.باشد او نيازهاى جوابگوى كه كند انتخاب بينى پيش براى را مدلى بكوشد بايد مدير
  .دهد ارائه پيچيده مدل يك به نسبت بهترى نتايج بينى پيش ساده مدل يك
  :شود توجه زير نكات به بايد بينى پيش مدل انتخاب براى

  
  زمانى محدوده ـ 1

 معموال.  است اهميت حائز بسيار تكنيك انتخاب در كنيم بينى پيش آينده در ميخواهيم كه را زمانى مدت
 هاى بينى پيش براى برعكس و شود استفاده كيفى روشهاى از است بهتر دور نسبتا زمانهاى بينى پيش براى
  . گيرد قرار استفاده مورد كمى روشهاى است بهتر مدت كوتاه و مدت ميان

  
  موجود ارقام و آمار پراكندگى ـ 2

 مواقعى در و است مشخص روند يك داراى آمار مواقع برخى در كند مى فرق آمار نوع با بينى پيش نحوه
 توجه بايد نيز نكته اين به تكنيك انتخاب در بنابراين است نامنظم و تصادفى گاهى و دارد فصلى نوسانات

  .شود
  
  نظر مورد متغير با اطالعات ارتباط ـ 3
 به مربوط اطالعات از بايد و نيست دست در نظر مورد متغير با رابطه در آمار و اطالعات مواقع برخى در

 ميزان اطالعات از توان مى شهر سطح در خودرو ميزان بينى پيش براى مثال كرد استفاده ديگرى متغير
  .نمود دقت مدل انتخاب در بايد رابطه اين در بنابراين. كرد استفاده شهر سطح در الستيك مصرف
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  هزينه ـ 4
  به كه هستند مختلفى هاى هزينه داراى دارند كه خصوصياتى به توجه با بينى پيش مختلف مدلهاى

  .شود توجه بايد نيز نكته اين
  
  دقت ـ 5

  كه انتظارى به توجه با بنابراين باشند متفاوتى بينى پيش دقت داراى است ممكن مختلف مدلهاى
  . كنيم انتخاب را مدل بايد داريم

  
  سادگى ـ 6

 نيستند موارد همه در استفاده قابل پيچيدگى بدليل ولى هستند بيشترى دقت داراى چه اگر مدلها برخى
  .شود توجه بايد نكته اين به كه

  .دهيم مى قرار بحث مورد را مربوطه مدلهاى و بينى پيش هاى شيوه اكنون
  

  قضاوتى بينى پيش
 در. شود مى استفاده بينى پيش نوع اين از ندارد وجود مساله مورد در كاملى و دقيق اطالعات كه مواقعى در
 فن كارشناسان نظرات از استفاده .آيد در كمى هاى بينى پيش بصورت ذهنى نظرات شود مى سعى روش اين

 توانند مى زمينه اين در كه متخصصانى نظرات همچنين و اند تجربه صاحب نگرى آينده در كه سازمانهايى
  . است استفاده قابل باشند مفيد
 پيش. كنيم بينى پيش را آينده بايد آنها تفسير تعبيرو و افراد ذهنى قضاوت از استفاده با روش اين در يعنى
  .است زير هاى تكنيك داراى قضاوتى بينى

  
  ) جمعى مشاوره جلسه(  جمعى توافق تكنيك

 جلساتى، طى بنابراين .است فرد يك نظر از برتر متخصصين جمع نظر كه است اين بر اعتقاد روش اين در
 پيش اساس است جمعى توافق مورد كه آنچه گفتگو و بحث از پس و شود مى گردآورى حضورا افراد نظرات
  .گيرد مى قرار بينى
  : است زير شرح به معايبى و مزايا داراى روش اين
  : مزايا

  . است بيشتر فرد اطالعات از گروه اطالعات مجموعه معموال ـ
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  .باشد مى بهره بى آن از فرد كه است تعامل داراى گروهى كار ـ
  : معايب

  باشند، مى مختلف تخصصى هاى زمينه با افرادى و مراتب سلسله داراى كه گروهائى در اغلب ـ
  .شود مى گرفته ناديده اقليت نظرات

  بيان توانائى كه كسانى و گيرد مى قرار تر قوى افراد نظرات تاثير تحت معموال گروه كار نتيجه ـ
  .كشند مى خود دنبال را گروه دارند بهترى

  .شود مى اكثريت نظر قبوالندن سبب جلسه جو و اجتماعى فشار جلسات، در ـ
  .گذاشت خواهد تاثير نتايج بر امر اين باشند داشته نظر در را خاصى هدف گروه افراد اگر ـ

  تكنيك از روش آن مزاياى از استفاده و)  جمعى توافق(  جمعى مشاوره جلسه معايب رفع جهت
  .شود مى استفاده دلفى

  
  6 دلفى تكنيك

  . آيد مى بعمل استفاده نهايت امر متخصصان نظر از روش اين در
 كه هايى پرسشنامه وسيله به و گردند مى انتخاب نظر صاحب متخصصان و شناسان كار از گروهى ابتدا

 خالصه سپس.گردد مى آورى جمع بررسى مورد موضوع مورد در آنان نظرات اند، نموده طراحى محققين
 نظرات پرسشنامه وسيله به مجددا و رسيده گروه اعضاى تك تك اطالع به و شده آورى جمع مختلف نظرات
  .كند پيدا ادامه تواند مى جريان اين و گردد مى آورى جمع آنها جديد

  .گيرند قرارنمى اكثريت نظر تاثير تحت گروه افراد ، است كتبى و فردى نظر اظهار چون روش اين در
 دلفى روش. آورد مى بدست بينى پيش براى مبنائى ، همگن شده آورى جمع نظرات اساس بر مدير بنابراين
  .رود مى كار به) سال2 از بيش(  مدت بلند هاى بينى پيش براى بيشتر
  : است زير شرح به روش اين اجرائى تفصيلى مراحل

  موضوع تعيين(  محصول فروش بينى پيش مثالً دلفى تكنيك كاربرد حوزه تعيين ـ 1
  )بينى موردپيش

  شناسى، مردم ، اقتصادى ، بانكى ، فروش ، بازاريابى ، فنى ، مالى مختلف شناسان كار تعيين ـ 2
  بينى پيش جهت الزم سواالت مجموعه تهيه در توانند مى كه.....  و روانشناسى ، شناسى جامعه
  .كنند كمك محصول فروش

  .شود مى تهيه  پرسشنامه ـ 3
                                                            

6
1.Delphi 
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  .گردد مى ارسال نظر مورد افراد براى پرسشنامه ـ 4
  .شود مى بررسى اول مرحله هاى پاسخ ـ 5
  ارسال كنندگان شركت براى ، است اول مرحله هاى پاسخ حاوى كه دوم مرحله هاى پرسشنامه ـ 6

  .گردد مى دريافت مجددا آنها نظرات و شده
  .شود مى بررسى توافق مورد نتايج به حصول براى دوم مرحله نتايج ـ 7
  .گردد مى تكرار 7و 6 مراحل نياز صورت در يا و آيند فر ختم ـ 8
  . مشترك نهائى جلسه برگزارى ـ 9

  .است ها بينى پيش تلفيق براى راهى دلفى
  

  دلفى تكنيك كاربرد دامنه
. است مدت بلند هاى بينى پيش به دستيابى و كارشناسان قضاوت و دانش ادغام روش، اين كاربرد از هدف
  :دارد برد كار زير موارد در تكنيك اين
 روند بر جديد كاالى تأثير مانند بگذارد اثر آتى وضعيت بر دارد احتمال كه جديدى عوامل كردن مشخص ـ

  . اقتصادى واحد يك فروش
  . مشخص زمانى دوره يك طى فروش يا عملكرد مورد در آمارى احتماالت ارزيابى ـ
 ديگر هاى تكنيك از استفاده كه مواردى در بويژه رويداد، يك وقوع بندى زمان مورد در بينى پيش انجام ـ

  .نباشد پذير امكان
  . ركوداقتصادى اثر در فروش كاهش مثالً مشخص شرايط تحت رويداد يك وقوع پذيرى امكان تعيين ـ
  .ندارد وجود عينى هاى داده كه مواردى در بويژه عملكرد، مورد در ذهنى و كمى معيارهاى آوردن بدست ـ
  

  )خصوصيات( دلفى تكنيك معايب و مزايا
 در و ندارد وجود كافى مقدار به گذشته اطالعات كه مواردى در بويژه بينى، پيش جهت تكنيك اين برد كار

  .مفيداست دارد وجود تركيبى بينى پيش به نياز و است انتظامى چند و تعاملى كه هايى زمينه
  دارند تعامل يكديگر با مديريتى و سياسى مالى، اقتصادى، فنى، اجتماعى، مختلف پارامترهاى كه مواردى در

  . است دلفى روش كاربرد بينى پيش راه تنها
 اعتماد قابليت بودن باال معناى به زياد همگرائى ولى شود مى نظرات همگرائى سبب دلفى تكنيك از استفاده
  .نيست
 بخش. كند مى عمل بهتر ديگر روشهاى از بسيارى از دلفى تكنيك كه دهد مى نشان آمده بعمل هاى بررسى
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 سئواالت اگر.  تكنيك خود نه است آن اجراى نحوه به مربوط شود مى روش اين از كه انتقاداتى از زيادى
 روى نبايد دلفى تكنيك كاربرد در .بود خواهد اندك واصله هاى پاسخ نباشد روشن اهداف و باشد مبهم

  .كرد تاكيد حد از بيش نظر اجماع به رسيدن
 پيش هاى تكنيك با چنانچه و است استفاده قابل بسيارى موارد در دارد كه اشكاالتى عليرغم دلفى تكنيك
  . شد خواهد حاصل بهترى نتايج شود، گرفته بكار توأما ديگر بينى

  
  گذشته مبناى بر بينى پيش

 اينجا در. دهيم مى قرار آينده بينى پيش اساس را گذشته اطالعات و ارقام و آمار بينى پيش نوع اين در
 براى روش اين رو اين از. داد تعميم آينده به توان مى را گذشته روند مدت كوتاه در كه است اين بر فرض
  .نمود مطرح توان مى را زير هاى تكنيك رابطه اين در. ندارد چندانى استفاده مدت بلند هاى بينى پيش

  
  7 متحرك ميانگين تكنيك
 ترين ساده. دارد نام متحرك ميانگين شود آورده در بروز مرتبا جديد اطالعات از استفاده با كه ميانگينى

 بگيريم نظر در بعد دوره براى را دوره آخرين در واقعى آمار كه است آن متحرك ميانگين محاسبه روش
 دوره در قبل دوره واقعى آمار تعيين در مؤثر عوامل تمامى كه است آن روش اين اشكاالت از يكى منتهى

 ميانگين محاسبه در توان مى مشكل اين رفع براى .نيست صحيح همواره امر اين كه است شده منعكس بعد
 اگر مثالً. گردد استفاده آينده بينى پيش براى دوره چند واقعى اطالعات و آمار از دوره يك جاى به متحرك

 فروردين، اطالعات از توان مى تيرماه فروش آمار بينى پيش براى دهيم، قرار بينى پيش مبناى را دوره سه
 براى و گرفت نظر در ماه تير فروش بينى پيش بعنوان را آنها ميانگين و كرد استفاده خرداد و ارديبهشت

 حالت اين در كه كرد استفاده ماه تير و خرداد ارديبهشت، اطالعات از توان مى ماه مرداد فروش بينى پيش
 تر جديد آمار ترتيب همين به و است شده جايگزين تيرماه آمار آن بجاى و حذف محاسبه از فروردين آمار

 را ميانگين كه است جهت اين از و كند مى حركت جلو سمت به ميانگين و شده قديمى آمار جايگزين
  .گويند متحرك ميانگين

 توان مى دهيم نشان n به را دوره تعداد و t به را دوره و F به را بينى پيش آمار و A به را واقعى آمار اگر
  .آورد دست به زير شرح به ميانگين محاسبه براى اى رابطه

  

                                                            
7
1. Moving Average  
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Ft+1=  At+At-1+At-2+...+At-n+1  n  

  
(t-n+1) دهيم دخالت محاسبات در را آن آمار و برگشته عقب به بايد كه است اى دوره آخرين .  

  
t  

Ft+1 = 1n Ai  
i= t-n+1  

  
  ) 1 ـ 1( مثال

  از استفاده با دارد تصميم شركت اين مديريت. است كامپيوتر قطعات كننده توليد شركتى
  متحرك ميانگين تكنيك كمك با را بعد دوره فروش ميزان گذشته دوره سه اطالعات

  .نمايد بينى پيش
  :از عبارتند موجود اطالعات

  
  6     5     4     3     2     1     ماه

  940     920     890     930     890     910     فروش
  

  :داشت خواهيم اين بنابر
  
t  

Ft+1 = 1n Ai  
i= t-n+1  

  
3  

910 ) =930  +890  +910 (31 Ai = 31F4=  
1    
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903 ) =890  +930  +890 (31F5=  
  

913 ) =920  +890  +930 (31F6=  
  

917 ) =940  +920  +890 (31F7=  
  

  بينى پيش خطاى محاسبه
 دوره انتخاب براى. است شده بينى پيش آنچه با دارد واقعيت آنچه فاصله از عبارتست بينى پيش خطاى
 راكه اى دوره و محاسبه را مختلف هاى دوره بينى پيش خطاى ميانگين معموالً ،(n) روش دراين مناسب
  .كنيم مى انتخاب باشد كمترى خطاى ميانگين داراى

  : داشت خواهيم كنيم محاسبه) 1ـ1( مثال براى را بينى پيش خطاى بخواهيم چنانچه
  
  123456 ماه

  910890930890920940واقعى فروش
  910903913   فروش بينى پيش

  1727-20   بينى پيش خطاى
  3/21=  بينى پيش خطاى متوسط

  
  8 وزنى متحرك ميانگين تكنيك

 است ممكن كه صورتى در شود مى داده مساوى ارزش گذشته ارقام و آمار به متحرك ميانگين تكنيك در
 بهتر مواقع دراينگونه. باشد داشته خود ماقبل هاى دوره آمار به نسبت بيشترى ارزش دوره جديدترين آمار
 بيشتر آتى هاى دوره برآورد جهت آنها ارزش كه هايى دوره به و شده داده وزن مختلف هاى دوره آمار به است
 ميانگين روش در مختلف هاى دوره آمار به ارزش دادن كه نمود دقت بايد. بدهيم بيشترى وزن باشد مى

  .گيرد مى صورت فن اهل نظر و سازمان تجربه به توجه با اغلب وزنى متحرك
  

  )1 ـ 2( مثال
  به آن از قبل دوره دو آمار به و 3 ارزش دوره جديدترين آمار به چنانچه) 1ـ1( درمثال

                                                            
8 - Weighted Moving Average 
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  ميزان وزنى متحرك ميانگين تكنيك از بااستفاده بخواهيم و شود داده 1 و 2 ارزش ترتيب
  : داشت خواهيم نماييم بينى پيش را بعد هاى دوره فروش

  
913)=1+2+3)]:(910×1)+(890×2)+(930×3=[(F4  
903=6)]:890×1)+(930×2)+(890×3=[(F5  
912=6)]:930×1)+(890×2)+(920×3=[(F6  
925=6)]:890×1)+(920×2)+(940×3=[(F7  

  
  دوره 3 براى را بينى پيش و نموده حل OMIS  افزار نرم با را) 1 ـ2( مثال بخواهيم چنانچه
  :داشت خواهيم دهيم انجام

  
  برنامه ورودى) 1 ـ 1( جدول

  
  برنامه خروجى) 1 ـ2(  جدول

 پيش دقت به مربوط نتايج و خطا درصد خطا، ميزان اطالعات فروش، بينى پيش بر عالوه برنامه خروجى در
  9.) است شده داده توضيح نويس زير در بينى پيش دقت گيرى اندازه(  است آمده بينى

  
  

                                                            
9

    بينى پيش دقت گيرى انداره  ـ 1
 .گيرد مى صورت زير محاسبات شده، انجام ھاى بينى پيش دقت گيرى اندازه براىOMIS افزار نرم در

 At = t دوره براى واقعى مقدار
 Ft = t دوره براى بينى پيش مقدار
 =n ھا دوره تعداد

 
 (MAD) انحرافات مطلق قدر متوسط ـ

 
 (BIAS) انحرافات متوسط ـ

 
 MSE  خطاھا مربع متوسط

 
 (MPE) خطاھا صد در متوسط ـ

 
 )( MAPE خطاھا متوسط ـ

 
 Tracking Signal (Ts) ـ

 
Ts( مقدار كه است بھتر و كمتر يا است بيشتر موجود ھاى داده متوسط به نسبت شده بينى پيش مقدار آيا كه ميكند مشخص  
 ). باشد+  4 تا ـ 4 بين آن
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  10هموار نمو تكنيك
  و شده گذارى ارزش دوره هر آمار وزنى، متحرك ميانگين تكنيك مانند تكنيك اين در
  وزن داراى جديدتر اطالعات كه ترتيب بدين است ترولى هندسى تصاعد تابع گذارى ارزش اين

  .يابد مى كاهش هندسى تصاعد يك مبناى بر قبل هاى دوره وزن و بوده بيشترى
  : است زير صورت به روش اين در رابطه

  
Ft+1 =At +(1-)At-1+ (1-(2 At-2 + .....  

  
 ضريب را.  نمايد مى ميل يك سمت به A ضرايب مجموع شود زياد جمالت تعداد كه هنگامى رابطه اين در
 اطالعات به كنيم اختيار بزرگتر را آن چقدر هر و بوده يك و صفر بين عددى ضريب اين. نامند هموار نمو

  .ايم داده بيشترى ارزش جديدتر
 كنيم مرتب را جمالت و قرارداده آن معادل بجاى را Ft و گرفته فاكتور )-1(  از چنانچه باال رابطه در

  :داشت خواهيم
  

Ft+1 = Ft + (At - Ft(  
  : يعنى

  آينده دوره بينى پيش=  قبل دوره بينى پيش) + قبل دوره بينى پيش خطاى(
  

  )1 ـ 3( مثال
  با خواهد مى شركت اين فروش مدير. دارد دست در را خود سال 6 فروش آمار شركتى
 كمك با ،) 1369( اول سال فروش=  1300 و a=  25/0 گرفتن درنظر با و موجود اطالعات از استفاده
  .نمايد بينى پيش را بعد سال 4 فروش ميزان ساده، هموار نمو تكنيك

  
  : زيراست بصورت شركت موجود اطالعات

  
  137413731372137113701369سال

  135012801310134012581250فروش

                                                            
10 - Exponential Smoothing 
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  : داريم نموهموار درتكنيك

Ft+1= Ft + (At - Ft) 
F1 = 0031 
F2 = F1 + (A1 -F1) = 5/7821 ) =0031-0521(52/0+0031  
F3 21/0821 ) =5/7821 -8521(52/0+5/7821 =  
F4 90/5921 =  
F5 28/8921 =  
F6 21/4921 =  
F7 90/8031 =  
F8 65/8131 =  
F9 24/6231 =  
F10 23/2331 =  

  : داريم نماييم حل OMIS افزار بانرم را) 1 ـ 3( مثال بخواهيم چنانچه
  

  برنامه ورودى) 1 ـ 3( جدول
  سيستم خروجى) 1- 4( جدول

  
  11دوبل نموهموار تكنيك

  گذشته ارقام و درآمار افزايشى روند اگريك معموالً را بينى پيش ميزان ساده هموار نمو روش
  گذشته ارقام و درآمار كاهشى روند يك درصورتيكه و واقعى ميزان از كمتر باشد داشته وجود
  .دهد مى نشان واقعى ازميزان بيشتر باشد داشته وجود

  سعى و شده محاسبه ضرايبى ساده نموهموار از حاصل ارقام براى دوبل نموهموار روش در
  به. شود گرفته درنظر آينده دوره دربرآورد گذشته ارقام و درآمار موجود روند تأثير گردد مى
  .پردازيم نمى آن تشريح به تكنيك اين بودن مفصل علت

  
  

                                                            
11 1. Double Exponential smoothing 
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  12مربعات حداقل تكنيك
  بينى پيش به آن براساس سپس و كرده ايجاد گذشته اطالعات بين رياضى رابطه يك روش دراين
  : زيراست بصورت تكنيك اين به مربوط روابط. پردازيم مى آينده

  
Y = a + bX  

  
2 (  ( Xـn X2  ( ) XY  ( ) X ـ ( ) X2 ( ) Ya =  
  
2 ( ) X ـ n X2 ( ) Y  ( ) X ـXY  n b =  
  

  )1 ـ4( مثال
  : است زير بصورت متوالى سال درچند كااليى براى گذشته تقاضاى ميزان
  123456 سال
  25/875/895/925/1011)هزار به(تقاضا
  و آوريم بدست بعد رادرسالهاى تقاضا روند مربعات، حداقل روش از بااستفاده خواهيم مى

  .كنيم بينى پيش بعد دوره سه براى را تقاضا ميزان آن از بااستفاده
Y = a + bx  

58/7  =2)21 (- )91×6)(208×21 (- )91×75/56 = (a  
54/0  =2)21 (- )91×6)(75/56×21 (- )208×6 = (b  
X54/0  +58/7  =Y  

  : زيراست بصورت بعد دوره سه براى تقاضا بينى پيش بنابراين
  

  789 سال
  33/1187/114/12)هزار به(تقاضا

  : داريم كنيم حل OMIS افزار نرم با را) 1 ـ4( مثال بخواهيم چنانچه

                                                            
12 2 .Least Square  
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  برنامه ورودى)  1 ـ 5(  جدول
  برنامه خروجى) 1 ـ 6(  جدول

  
  معلولى و علت بينى پيش
 توانيم مى باشد مشخص نيز متغيرها بين روابط و بوده موجود بينى پيش موضوع مورد در كافى اطالعات اگر
 اى رابطه... و درآمد قيمت، مثل ديگر پارامترهاى و تقاضا بين اگر مثال بعنوان. نماييم استفاده روش اين از

 را آتى تقاضاى مذكور، پارامترهاى به مربوط آمار داشتن با و روش اين كمك با توان مى باشد داشته وجود
  .نمود اشاره زير تكنيك به توان مى مورد اين در. نمود بينى پيش

  
  13 رگرسيون تكنيك

  مثل( مستقل متغير چند يا يك با را) فروش=  Y مثل( وابسته متغير يك رابطه تكنيك اين
X1  =،قيمت X2  =كند مى بيان....)  و درآمد.  

  : است زير بصورت آن روابط و
  

Y= a+b1X1+b2X2 +....  
  
  توان مى زير مجهول سه و معادله سه دستگاه حل از باشيم داشته مستقل متغير دو كه حالتى در
a،b1و  b2نمود محاسبه را.  

 
y =  a+b1x1+b2 x2 
x1y = a x1+b1 x12+b2 x1x2 
x2y = a x2+b1 x1x2+b2 x22 

  
  .گرفت كمك OMIS افزار نرم از توان مى نيز تكنيك اين براى

  
    

                                                            
13 1. Regression 
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  : طرح ظرفيت
  

  طـرح ظرفيت
 اسمى ظرفيت. برسد بردارى بهره به طرح كه هنگامى زمان، واحد در توليد مقدار از عبارتست طرح ظرفيت
 به شده تضمين و شده نصب ظرفيت با برابر اغلب و است تكنيكى نظر نقطه از ممكن ظرفيت از عبارت
 و انسانى نيروى كامل ظرفيت با كارخانه كه شود مى مطرح هنگامى ظرفيت اين. است كارخانه سازنده وسيله
  .كاركند زمان

 اوقات كار، عادى توقف قبيل از عواملى. است كار عادى شرايط تحت ممكن ظرفيت از عبارت واقعى ظرفيت
 بكار واقعى ظرفيت محاسبه در مديريت، سياستهاى و نگهدارى و تعمير اوقات تعطيالت، كارخانه، خرابى
 از كه باشد تقاضايى رقم با معادل بايد واقعى ظرفيت به مربوط رقم طرح، بررسى بعد از.شوند مى گرفته
 واحدهاى برحسب ظرفيت طرح، نوع به توجه با. است آمده بدست الزم، هاى بينى پيش و بازار مطالعه
 و متنوع توليدات كه مواردى در. شيفت در ليتر سال، در عدد روز، در تن مثالً گردد مى بيان مختلفى
  .گردد بيان ساعت ماشين برحسب تواند مى ظرفيت شود، مى تعيين سفارش برحسب
 گفته پاسخ بازار جارى تقاضاى به ها، هزينه نمودن حداقل به توجه ضمن كه است ظرفيتى مطلوب، ظرفيت

  .باشد داشته آتى تقاضاهاى براى را الزم هاى بينى پيش و
 به اينجا در كه بوده مؤثر مختلف هاى جنبه از متعددى عوامل طرح، ظرفيت تعيين براى گيرى تصميم در

  :پردازيم مى آن شرح
  

  بازار با ارتباط در ظرفيت
 و معين طرح يك تحليل براى و است ظرفيت تعيين در مؤثر عامل مهمترين تقاضا ميزان بازار بحث در

  .گيرند مى قرار توجه مورد احوال و اوضاع سه آن ظرفيت
  
 در و است باشدكمتر هم اقتصادى كه توليدى واحد كوچكترين ظرفيت از آشكارا تقاضا كل كه وقتى - 1

  .رسيد نخواهيم آن به نيز آينده سالهاى

user
1
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 تواند مى طرح توليدات كه گردد بينى پيش آنكه مگر ندارد وجود طرح ايجاد براى توجيهى حالت اين در
  .گردد واردات جايگزين يا و شود صادر

  
  .است توليدى واحد بزرگترين از زيادتر خيلى روشنى به تقاضا كه وقتى -   2
 در تكنولوژى همچنين و گذارى سرمايه ميزان بررسى و ممكن اقتصادى هاى ظرفيت بررسى با حالت اين در
  .شود مى گيرى تصميم طرح ظرفيت به نسبت شده گرفته نظر
 مورد اين در عوامل ساير و باشد داشته طرح ظرفيت تعيين در مؤثرى نقش تواند نمى بازار عامل واقع در

  .بود خواهند كننده تعيين
  
 اين در باشد مى توليدى واحد بزرگترين از كوچكتر و توليدى واحد كوچكترين از بيش تقاضا كه وقتى - 3

 در( طرح ظرفيت به نسبت مربوطه، هاى تحليل و تجزيه و بازار مطالعه از حاصله اطالعات بررسى با حالت
  .شود مى گيرى تصميم) بازار با ارتباط

  
  طرح اجراى محل و بازار جغرافيايى توزيع با ارتباط در ظرفيت

 زير روش سه از يكى طريق از و است بازار جغرافيايى توزيع كارخانه، يك ظرفيت تعيين براى مهم عوامل از
  :بود بازار تقاضاى پاسخگوى توان مى
  موجود جغرافيايى بازار تمام براى اصلى كارخانه يك ايجاد - 1
  هاى كارخانه ايجاد و مناطق از قسمت بيشترين براى مركزى و عمده كارخانه يك ايجاد - 2

  نواحى ساير در كوچكتر
  . مختلف مناطق در مشابه ظرفيت با كارخانه چند ايجاد - 3

  هاى هزينه) طرح ظرفيت افزايش يعنى( طرح عمل منطقه گسترش موازات به كه نمود توجه بايد
  كه رسد مى اى نقطه به و يافته افزايش نقل، و حمل بيشتر هزينه لحاظ به محصوالت فروش و توزيع
  .رود مى بين از آن قبال در بزرگ مقياس در توليد امتياز ديگر

  
  فنى عوامل با ارتباط در ظرفيت
 در توانند مى انرژى و اوليه مواد متخصص، انسانى نيروى تكنولوژى، و توليد روش قبيل از عواملى
  .باشند مؤثر ظرفيت براى گيرى تصميم
 هاىثابت هزينه دليل به كمتر توليد و بوده حداقل يك مستلزم فنى نظر از توليد هاى شيوه برخى
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  .باشد كمتر معينى حداقل از تواند نمى توليد ظرفيت اتوماتيك، توليد در مثالً. نيست صرفه به و پذير توجيه
 دچار را طرح ظرفيت تواند مى نيز كافى مقدار به انرژى و اوليه مواد متخصص، انسانى نيروى وجود عدم

  .نمايد محدوديت
  

  مالى تأمين و طرح ظرفيت
 از بايد ابتد از كه است بديهى ظرفيت، حداقل با طرحى اجراى براى موجود سرمايه نبودن كافى صورت در

 را گوناگون هاى ظرفيت ميان از گزينش امكان موجود مالى منابع اگر ديگر سوى از. شد منصرف آن اجراى
 تأمين آسانى به آن نياز مورد مالى منابع كه گردد مى ظرفيتى انتخاب به منجر محتاطانه عملكرد آورد، فراهم
  .باشد برخوردار الزم ايمنى از و شده
 مالى، مشكالت دليل به طرح كردن رها كاره نيمه از جلوگيرى براى باشد، داشته امكان كه طرحهايى مورد در
 آالت، ماشين از قسمت يك از بردارى بهره براساس و اى مرحله رابصورت طرح اجراى ريزى برنامه توان مى

 مورد يكپارچه طور به نظر مورد ظرفيت تمام و شده نصب آالت ماشين كليه سرانجام تا شود طراحى
  .گيرد قرار بردارى بهره

  
  سر سربه نقطه تحليل و تجزيه
 كل هزينه برابر كل درآمد كه است زمانى در توليد سطح تعيين سر، سربه نقطه تحليل و تجزيه از هدف
  .باشد مى متغير و ثابت هاى هزينه از تركيبى كل هزينه. گردد مى

 مانند مى ثابت تقريبا ،)اسمى ظرفيت تا حداكثر( توليد سطح تغيير با كه هستند هايى هزينه ثابت، هاى هزينه
  .كنند مى تغيير توليد، سطح تغيير با كه هستند هايى هزينه متغير، هاى هزينه و

 را دوره يك طى در ثابت هاى هزينه كل ،P با را محصول از واحد هر فروش قيمت ،Q با را توليد مقدار اگر
  و كل درآمد معرف تواند مى QP دهيم، نشان V با را محصول واحد ازاء به متغير هزينه و F با

F+QVنتيجه در هستند برابر كل درآمد و كل هزينه سر سربه نقطه در چون و باشد كل هزينه معرف 
  : داريم

QP= F+QV  
Q= FP-V  

  هزينه و درآمد تغييرات كه است حالتى در سر سربه نقطه دهنده نشان) 2 ـ 1( نمودار
  .باشد مى خطى توليد مقدار به نسبت
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  ) 2 ـ 1(  نمودار

  
  باشد مثبت N چنانچه كه شود مى تعيين N=QP-F-QV رابطه بوسيله ضرر يا سود مقدار
  .است ضرر دهنده نشان باشد منفى چنانچه و سود دهنده نشان

  مؤثر توليد، مقدار به نسبت هزينه و درآمد تغييرات برروند طرح ظرفيت كه آنجايى از
  اجرا بزرگ يا متوسط كوچك، مقياس در ظرفيت، نظر از طرح اينكه برحسب نتيجه در باشد، مى
  .بود خواهد متفاوت آن در سر سربه نقطه شود

  
  .نمود بيان توان مى زير بصورت تحليلى مورد اين در
 يك هر كه شود، تأمين )توليد مقياس( مختلف هاى اندازه با كارخانه چند يا يك توسط تواند مى تقاضايى هر
 تنها نه شود، مى گرفته مرحله اين در كه تصميمى. هستند شده تعريف ظرفيت حداكثر داراى ها كارخانه از
 متمركز غير توليد يا بزرگ كارخانه يك متمركز توليد به بلكه شود مى مربوط استفاده مورد تكنولوژى به

 هاى هزينه گرفتن نظر در بر عالوه بايد مديريت هنگام، اين در. گردد مى مربوط نيز كوچكتر كارخانه چند
 و مديريت سيستم تشكيالتى، ساختار رقابت، حال در بازار روى را تصميمى چنين اثرات توزيع، و توليد
 نظر در باشد، داشته محيط و آينده تغييرات با مؤثرى تطابق بتواند كه توليد پذيرى انعطاف قابليت ميزان
 تكنولوژى و كمى هاى جنبه نهائى گيرى تصميم بر زيادى بسيار اثر اوقات، از بسيارى در برنامه اينگونه. بگيرد
  نظر از بايد كارخانه، ظرفيت پيشنهادى طرح كه نمود توجه بايد رابطه اين در. داشت خواهد مسئله

 برگشت نرخ شود، زيادى خطر وارد اينكه بدون نيز گذارى سرمايه و باشد شده روشن كامالً اقتصادى
  .آورد فراهم گذار سرمايه براى را اى كننده قانع

 هر براى هزينه كاهش آن نتيجه ولى است، بيشتر گذارى سرمايه با همراه چه اگر كارخانه، اندازه  افزايش
 محصوالت برروى ثابت هاى هزينه شدن سرشكن به مربوط هزينه كاهش اين. باشد مى توليدى محصول واحد

 و خريد هزينه قبيل از يابد مى كاهش بزرگ هاى كارخانه در نيز متغير هاى هزينه از برخى. است توليدى
  .زياد حجم در اوليه مواد حمل

 به تكنولوژى و سرمايه كردن جايگزين كنيم، استفاده بزرگتر اندازه با هايى كارخانه از هرچه ديگر طرف از
  .گردد مى فرآيند هاى هزينه كاهش باعث كه دهد مى دست به بهترى بازدهى انسان، جاى
  اندازه و(B)  متوسط اندازه ،(A) كوچك اندازه با كارخانه، سه براى) 2 ـ 2( نمودار در موارد اين

  .است شده داده نشان) C( بزرگ
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  مختلف هاى اندازه با كارخانه سه در محصول واحد هر هزينه مقايسه)  2 ـ 2( نمودار
  

 صورت مختلف اندازه با هاى كارخانه نقدى جريانهاى تحليل و تجزيه براساس كارخانه، بهينه ظرفيت تعيين
 ظرفيتهاى براى را گوناگون آلترناتيوهاى كل، درآمد و كل هزينه تخمين با بايد زمينه اين در. گيرد مى

 و محصول واحد هر متغير هزينه مقدار محاسبه با آلترناتيو هر براى كل هزينه. كرد بررسى مختلف
 به توجه با توان مى درآمدها محاسبه براى .شود محاسبه تواند مى مطالعه، تحت كارخانه ثابت هاى هزينه

 مقدار به توجه با بنابراين. كرد محاسبه را كارخانه درآمد انتظار، مورد قيمت و تقاضا و شده تعريف ظرفيت
 را سرمايه برگشت مقدار كه كرد انتخاب كارخانه رابراى اى اندازه توان مى سال، هر براى تقاضا بينى پيش

  .كند سريعتر
  تعريف ظرفيت با نظر مورد كارخانه انتخاب براى را ظرفيت - هزينه تحليل) 2 ـ 3( نمودار
  .دهد مى نشان شده

  
  ) 2 ـ 3(  نمودار
 مختلف هاى اندازه با كارخانه سه براى را سودآورى محدوده و ميزان توان مى ،)2 ـ 3( نمودار به باتوجه

 در سودآورى اين و بوده سودآور  BوA  اندازه با اى كارخانه ،y1 مثل كم تقاضاى ميزان براى. كرد مشاهده
 اگر. باشد هايى هزينه چنين جوابگوى تواند نمى y1 فروش سطح در C كارخانه و باشد مى بيشتر A كارخانه
 در گردد، مى ضرر متحمل A كارخانه كه شود مى مشاهده نمودار روى از برسد y2 مقدار به تقاضا سطح
  .دارند سوددهى C و B هاى كارخانه كه حالى

  
  ملى نظر نقطه از باال مقياس در ظرفيت

. باشد مى مشكل امروز دنياى اقتصاد براى مهندسى، اقتصاد به مربوط تحليلى روشهاى از برخى بردن بكار
 ارزهاى نرخ ناپايدارى و بهره باالى نرخ مؤثر، گذارى سرمايه براى سرمايه فقدان اوليه، مواد كمبود تورم،

  .اند ساخته اطمينان غيرقابل و ناپايدار را سنتى روشهاى خارجى،
 اين گيرد صورت عامل چندين براساس تواند مى ظرفيت مقياس مورد در گيرى تصميم ملى نظر نقطه از

  :هستند زير شرح به عوامل
  

  موردنياز سرمايه
 در كشورهاى در دارد بيشترى سرمايه به نياز پايين مقياس در توليد به نسبت مسلما باال مقياس در توليد
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 از. است برخوردار بيشترى اهميت از موضوع اين هستند مواجه سرمايه كمبود با جدى بطور كه توسعه حال
  .كند مى بدتر را وضع اين جهانى تورم طرفى

  
  خارجى ارز و بازرگانى مبادالت
 داخل در را موردنياز اى سرمايه تجهيزات تمام كه باشد قادر كشور يك كه افتد مى اتفاق بندرت معموالً
  .است صادق نيز يافته توسعه كشورهاى مورد در حتى موضوع اين كند توليد خود مرزهاى
 تهيه منطقه بازار از يا داخلى بازارهاى از است ممكن براحتى كوچك صنعت يك براى اى سرمايه تجهيزات

 توليد براى تجهيزات و آالت ماشين نمودن وارد.نباشد اينطور است ممكن بزرگ صنايع در حاليكه در گردند
 مواجه ارز كمبود با جدى بطور كشورها از بسيارى .است كشور ارزى ذخيره صرف نيازمند باال، مقياس در

 توليد گاهى. يابد تخصيص بخوبى ملى، منافع كردن حداكثر براى بايد آنها اختيار در ارز بنابراين و هستند
  .دهد اختصاص بخود را خارجى ارز از باالئى سهم جهت بى است ممكن باال مقياس در
 توليد بعالوه شود مى تر مشكل ارز مسئله گردند، وارد نيز خام مواد از بخشى يا تمام باشد الزم كه مواردى در
 پرسنل نگهدارى، و تعمير خدمات قطعات، تأمين براى بيشترى ارز به نياز بعدها است ممكن باال مقياس در

  .باشد داشته توليد عوامل ساير و خارجى فنى
  

  اقتصادى زيربناى
 كشور اقتصادى زيربناى آيا كه است اين گردد مى مطرح باال مقياس در توليد مورد در كه عمده مسئله يك
 يك از پشتيبانى براى كه است مواردى شامل اقتصادى زيربناى. خير يا باشد مى فراهم كار اين انجام براى

  :از عبارتند موارد اين عمده. باشد مى الزم بزرگ صنعت
  

  ديده آموزش پرسنل
 تأمين. ندارد وجود مختلف هاى ملت بين در براحتى بزرگ، صنايع جهت نياز مورد متخصص پرسنل كليه

 مدت. داشت دربرخواهد را زيادى اقتصادى مشكالت و سياسى مسائل كشور،  خارج از نياز مورد هاى مهارت
  .باشد طوالنى است ممكن مواردى در كشور، داخل در ديده آموزش پرسنل توسعه براى الزم زمان

  
  وابسته صنايع و خدمات
 عبارتند موارد اين عمده باشند مى عمومى خدمات و اى حرفه خدمات  از زيادى تعداد به وابسته بزرگ صنايع

  :از
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  حقوقى خدمات ـ
  فنى خدمات ـ
  بهداشت و ايمنى خدمات ـ
  باربرى و نقل و حمل تسهيالت ـ
  غيره و گاز تلفن، برق، آب، تسهيالت -
  بانكدارى خدمات ـ
  ارزى تسهيالت و ويزا مثل دولتى خدمات ـ
  

  اقتصادى ساختار
 باشد اى بگونه بايد اقتصادى زيربناى ساختار بلكه نيست كافى اقتصادى زيربناى يك اجزاء بودن فراهم تنها
  .گردد فراهم صنايع اينگونه براى مستمر بطور و مناسب كارآئى با و بموقع خدمات و كاالها تا
  

  اشتغال
 آنجائى از و دربردارد جامعه براى را باالئى هزينه بيكارى كه چرا است مهمى عامل اشتغال ملى نظر نقطه از
 اين از ها ظرفيت اينگونه بنابراين آورند مى پايين را اشتغال سطح حدى تا باال هاى ظرفيت و بزرگ صنايع كه
  .باشند مى بررسى قابل نظر

  
  بازار
 يك محصوالت كه صورتى در. باشد مى بازار اندازه ظرفيت، مقياس براى گيرى تصميم در كنترلى عامل يك

 آن براى امتيازى كارخانه باالى ظرفيت برسد، بفروش مناسب قيمت با و مناسب مقدار به نتواند كارخانه
  .گردد نمى محسوب
  : از عبارتند گيرند مى قرار مدنظر رابطه اين در كه عواملى

  موجود بازار اندازه ـ
  رقابت قدرت و وسعت ـ
  آينده بازارهاى ـ
  خارجى بازارهاى ـ
  توسعه قابل بازارهاى ـ
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 كه بطورى دارد وجود باال مقياس در ظرفيت مورد در گيرى تصميم جهت مختلفى هاى گزينه كشور يك براى
 كنند مى توليد باال مقياس در كه را واحدهايى تعداد نمايد، نظر صرف باال مقياس در توليد از است ممكن
 باال مقياس در توليد از و داده گسترش را خود بازارهاى المللى بين توافقات طريق از يا و نمايد محدود
  .كند حمايت
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  :  طرح تكنولوژى مطالعه
  

  طرح تكنولوژى مطالعه
 را تكنولوژيكى هاى وجايگزين معين را بخصوص پروژه يك براى الزم تكنولوژى بايد سنجى امكان مطالعات
  .كند انتخاب طرح متشكله اجزاى تركيب ترين مطلوب برحسب را تكنولوژى ترين مناسب و ارزيابى

 در تكنولوژى، از استفاده جواز واخذ قراردادى هاى جنبه جمله از تكنولوژى، چنين يك تأمين مختلف آثار
  .بشود ارزيابى بايستى باشد داشته مورد كه صورتى

  
  تكنولوژى تعريف

 و منظم مطالعات و ها رويه از استفاده با صنايع در علوم كاربرد تكنولوژى، از منظور يويندو، تعريف طبق
. اند كرده بيان عمل در علمى هاى يافته و علوم كاربرد را تكنولوژى كماكان نيز تعاريف ساير. است دار جهت
 متفاوتى تعابير تكنولوژى فعاليتها، مختلف سطوح در ليكن است شده تكنولوژى از كه است كلى تعريفى اين
 از هدف. است شدن صنعتى يا محصول توليد براى توانها از اى مجموعه تكنولوژى ملى سطح در. كند مى پيدا

 ورزمى، دفاعى قابليت عمومى، رفاه رقابتى، توان بردن باال و اقتصادى توسعه به نيل تواند مى آن كاربرد
 ساختارهاى و روابط فرهنگ، ارتقاء همچنين و زيست محيط حفظ طبيعى، منابع از صحيح بردارى بهره

  ايجاد براى عاملى آن در كه كند مى تداعى را مفهومى تكنولوژى نيز بخشها و سطوح ساير در .باشد اجتماعى
 تركيب قابليت تكنولوژى صنعتى، واحد يك در ترتيب بدين. است اهداف ساختن برآورده قدرت و توان

 تكنولوژى حاصل خود كه( فيزيكى ابزارهاى از اى مجموعه كلى بطور و محصول ايجاد و توليد اصلى عوامل
  .است خدمات ارائه يا محصول ايجاد آن عينى نمود كه باشد مى  انسانى مهارتى و فكرى هاى توانايى و) است

 آنها تركيب در كه را تكنولوژيهايى. است افزار نرم و افزار سخت از تركيبى متفاوت هاى نسبت به هرتكنولوژى
 تركيب در كه را تكنولوژيهايى و افزار، سخت تكنولوژيهاى عنوان با رفته كار به افزار سخت از بيشترى نسبت

 تر، ساده سخن به. خوانيم مى افزار نرم تكنولوژيهاى است، يافته اختصاص افزار نرم به عمده سهم ها آن
 خاص فنون يا معلومات صورت به افزار نرم تكنولوژيهاى و مادى محصوالت صورت به افزار سخت تكنولوژيهاى

user
1
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  .گردند مى متجلى
  تكنولوژى زندگى دوران
 انديشه برپايه كه افزار، نرم تكنولوژى. كند مى پيروى S منحنى الگوى از افزار نرم تكنولوژى زندگى دوران
  .گذارد مى نمايش به را رشد تنها است، استوار
 دوران ويژگيهاى .است شده داده نشان) 3-1( شكل در افزار سخت تكنولوژى زندگى دوران پويايى و مراحل
 صنعتى محصوالت زندگى دوران مشابه است، مادى عوامل بر مبتنى كه افزار، سخت تكنولوژى زندگى
  .است شده شناخته
 از پس و گذراند مى سر از را پروردگى دوره يك آغاز در تكنولوژى هر پيداست،) 3- 1( شكل در كه همانطور

 ابتدا تكنولوژى از گيرى بهره موارد معرفى، دوره در. شود مى شروع معرفى دوره بازار، به تكنولوژى عرضه
 خود رشد دوره به تكنولوژى گذاشت، افزايش روبه سرعت به وقتى بعدها و يابد مى گسترش كندى به بسيار
 سرانجام و. خورد مى چشم به ثبات نوعى  دوره اين در كه رسد مى فرا اشباع دوره آن از پس. است نهاده گام

  .سازد مى منسوخ و كشاند مى زوال دوره به را پيشين تكنولوژى ترى، پيشرفته جايگزين تكنولوژى پيدايش
  

  )3-1(شكل
  

  تكنولوژى انواع بندى طبقه
 مرز و خط توان نمى و بوده نسبى ها بندى طبقه اين. شود بندى طبقه تواند مى مختلف مقاصد براى تكنولوژى

  :پردازيم مى ها بندى طبقه اين از برخى ذكر به اينجا در. شد قائل آنها بين دقيق
  

  ها توانائى براساس بندى طبقه)  الف
 هاى توانائى براى را زير تقسيمات توان مى كلى بصورت و است تكنولوژى سطح تعيين همان بندى طبقه اين

  .برشمرد تكنولوژى
  
  بردارى بهره و كاربرد تكنولوژى - 1
  نگهدارى و تعميرات تكنولوژى - 2
  مونتاژ تكنولوژى - 3
  اقتباس و سازى كپى تكنولوژى - 4
  ساخت و طراحى تكنولوژى - 5
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  جديد هاى تكنولوژى توليد توان - 6
  پايه تحقيقات توان - 7
  
  تكنولوژى مبداء براساس بندى طبقه)  ب

 بنابراين .دو اين از تركيبى يا و يابند مى انتقال خارج از يا شوند، مى توليد كشور داخل در يا ها تكنولوژى
  : گرفت نظر در توان مى تكنولوژى مبداء براى را زير تقسيمات

  
  وارداتى تكنولوژى - 1

 هدف. است مونتاژ از تر پايين سطوح در معموالً و بوده ملى مرزهاى از خارج آن مبداء كه است اى تكنولوژى
 جهت در و اقتصادى رشد سريعتر نرخ به دستيابى معموالً تر، پيشرفته كشورهاى از تكنولوژى انتقال اوليه

  .باشد مى ملى توسعه اهداف
  
  سنتى و بومى تكنولوژى - 2
 با رقابت در معموالً كه دارند وجود گذشته هاى دوران از سنتى بطور هاى تكنولوژى سوم جهان كشورهاى در

 با مقابله براى اند كرده گمان برخى .شوند مى خارج رده از بسرعت پايين ورى بهره بعلت وارداتى تكنولوژى
 اساس كه درحالى پرداخت سنتى هاى تكنولوژى حفظ به بايد وارداتى هاى تكنولوژى هجوم منفى اثرات

  .شود فراموش نبايد توليدى، عوامل ورى بهره و توسعه براى تكنولوژى وجودى ماهيت
  
  تركيبى تكنولوژى - 3
. است سنتى و وارداتى هاى تكنولوژى تركيب شود، مى مطرح تكنولوژى توسعه هاى استراتژى در كه حلى راه

 تركيب درواقع،. شوند تلفيق ملى تكنولوژيكى شرايط با و جذب وارداتى هاى تكنولوژى كه معنى بدين
 بعنوان وارداتى، مدرن هاى تكنولوژى مزاياى كردن جمع و سنتى تكنولوژى توسعه معنى به ها، تكنولوژى

 شرايط براى ها نسل طى كه تجربياتى حاصل بعنوان سنتى، تكنولوژى و بشرى تر پيشرفته دانش حاصل
  .باشد مى است، شده آورى جمع محلى

  
  پيچيدگى برحسب بندى طبقه) ج

 است، بوده آن شدن تر پيچيده با همراه تكنولوژيكى هاى پيشرفت. است نسبى امرى تكنولوژى پيچيدگى
. گيرد مى دربر را تخصصى هاى رشته از اى مجموعه و گرا تخصص بشدت نوين هاى تكنولوژى كه اى بگونه
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 و ابزار از دراستفاده انسانى مهارتهاى كردن وحداقل كاربرد در سادگى بسمت نوين هاى تكنولوژى حال درعين
 آن جذب چگونگى با تكنولوژى پيچيدگى توسعه، درحال كشورهاى براى. روند مى پيش محصوالت و امكانات
 بندى طبقه تكنولوژى يك جذب عدم يا جذب درقابليت را تكنولوژى پيچيدگى توان مى لذا شود مى سنجيده

  .كرد
  
  جذب قابل تكنولوژى - 1

 جذب قابل. شود بكارگرفته تواند مى كشور يك ملى درفضاى كه است پيچيدگى از اى درجه با تكنولوژى
 خاص هاى تكنولوژى يا تكنولوژى از سطوحى كه آنجا از و است مطرح تكنيكى و فنى بعد از تكنولوژى بودن

 تكنولوژى يك است، وتوسعه تحقيق مؤسسات يا انسانى نيروى ياتوان وابسته هاى تكنولوژى به نيازمند
  .بگيرد بعهده نقشى كشور تكنولوژيكى درنظام بتواند كه بود خواهد جذب قابل هنگامى

  
  جذب غيرقابل تكنولوژى - 2

 نظام در جايگاهى تنها نه ها تكنولوژى اينگونه بكارگيرى. است جذب قابل تكنولوژى مقابل نقطه طبعا
 اوليه مطالعه پس .دارد درپى نيز را ها فرصت و منابع رفتن هدر به حتى بلكه ندارند ملى منافع و تكنولوژى

  .است تكنولوژى جذب قابليت يا آن فنى بعد مناسب، تكنولوژى تعيين براى
  
  برى سرمايه -  كاربرى برحسب بندى طبقه) د

 و است يافته رشد كارانسانها نيروى كارآيى افزايش و بيشتر ورى بهره براى توليد ابزار يك بعنوان تكنولوژى
 كاربر دونوع به توان مى مشخص كاربردهاى رابراى ها تكنولوژى. شود جايگزين انسانى بانيروى تواند مى گاهى

 از توان مى محصوالت درتوليد بندى تقسيم اين دردوسوى .كرد تقسيم كاراندوز يا بر سرمايه و اندوز ياسرمايه
  .برد رانام كامل اتوماسيون و اتوماسيون مكانيزاسيون، ابزارساده، با دستى توليد

  
  كاربر تكنولوژى - 1

 براى كمترى اوليه گذارى سرمايه عموما و است انسانى نيروى از بيشتر براستفاده تأكيد تكنولوژى نوع دراين
  .دارد نياز توليد

  
  بر سرمايه تكنولوژى - 2

 نيروى و بيشتر گذارى سرمايه لحاظ بدين و داشته براتوماسيون بيشترى برتأكيد سرمايه هاى تكنولوژى
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 كار عامل و فراوان نسبتا سرمايه عامل درآنها كه پيشرفته صنعتى كشورهاى. داشت خواهند نياز كاركمترى
 بر، سرمايه و پيشرفته هاى تكنولوژى از استفاده.اند كرده پيدا گرايش ها تكنولوژى اين به بيشتر است كمياب
 بايد توسعه درحال كشورهاى بنابراين. است ناپذير اجتناب جهانى درصحنه رقابت قابل محصوالت توليد براى

  .بكارگيرند خود مناسب رادرجاى بر سرمايه هاى تكنولوژى و كرده توجه محصوالت مشخصات و فنى عامل به
  
  عمر طول برحسب بندى طبقه) هـ

 را آنها و شده تر قديمى تكنولوژيهاى جايگزين بسرعت اقتصادى، و فنى هاى مزيت با جديد هاى تكنولوژى
 اشاعه توليد، عرضه، توسعه، تحقيق، مختلف مراحل خود عمر طول در مختلف تكنولوژيهاى. كنند مى منسوخ

 و عمر طول مدت بينى پيش به بايد تكنولوژى درانتقال. كنند مى طى را شدن منسوخ تا جايگزينى و
 طول برحسب را تكنولوژيها توان مى ترتيب بدين. شود توجه قراردارد درآن تكنولوژى كه اى مرحله همچنين
  .كرد بندى مرحله زير شرح به زندگانى

  
  تكنولوژى معرفى يا عرضه دوره - 1
  تكنولوژى انتشار دوره - 2
  تكنولوژى شدن اشباع - 3
  تكنولوژى شدن منسوخ و تنزل - 4
  
  تكنولوژى ماهيت برحسب بندى طبقه) و

  .شود بندى طبقه تواند مى نيز مبنا براين و است افزار سخت و افزار نرم از اى برمجموعه مشتمل تكنولوژى
  
  افزار نرم تكنولوژى - 1

  .است انسانها اى انديشه و مهارتى توانايى و مهارتها فنى، دانش شامل
  
  افزار سخت تكنولوژى - 2

  .باشد مى آالت ماشين و تجهيزات وسائل، شامل
  

  مناسب تكنولوژى
 پديدارگشته، آن خاطر به كه هدفى با و شده زاييده درآن كه محيطى و خويش پيدايش بازمان هرتكنولوژى،
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 ديگر زمان در و باشد مناسب زمان يك در است ممكن معينى، مكان دريك تكنولوژى، يك. است مناسب
 در است ممكن طور، وهمين. دارد وجود اصلى درهدفهاى يا درمحيط تغيير احتمال زيرا نباشد، مناسب
 باز امر اين علت. گردد تلقى نامناسب يا مناسب زمانى، مختلف مقاطع يا معين زمانى در اما مختلف مكانهاى

 ويژگى يك "بودن مناسب" بنابراين،. است اصلى هدف و اطراف محيط بودن ناهمسان يا همسان سبب به
 به نسبت ونيز گيرد، مى قرار استفاده مورد درآن كه محيطى با ارتباط در بلكه نيست، تكنولوژى خود ذاتى

  .كند مى پيدا معنا دارد، كه هدفى
 محسوب مناسب تكنولوژى يك خود اوليه كاربرد مكان و درزمان هرتكنولوژى ما، ذهنى ساده الگوى برپايه
 با همسان هدفها و محيطى عوامل كه درصورتى متفاوت، مكانى يا و آينده در درزمانى وهمچنين،. شود مى

 تكنولوژى يك دارد احتمال اما. آيد شمار به مناسب تكنولوژى يك تواند مى باشند، آن اوليه خواستگاه
 امر اين براى حالت سه. نرود شمار به "مناسب" تكنولوژى ديگرى، مكان يا و پيدايش زمان از غير درزمانى

  : دارد وجود
  .باشند يافته ياتغيير بوده متفاوت محيطى عوامل است ممكن - 1
  .باشند يافته تغيير يا بوده متفاوت هدفها - 2
  .باشند يافته تغيير يا بوده متفاوت هردو هدفها، و محيطى عوامل - 3

 جزء دو. باشد متفاوت است ممكن مختلف هاى زمان و ها درمكان تكنولوژى توسعه و بكارگيرى اصلى هدف
 آثار مجموعه رساندن حداقل به و مثبت آثار مجموعه رسانيدن حداكثر به از عبارتند اصلى هدف عمده
 طريق سه به ديگر زمان به نسبت زمانى از و ديگر محل به نسبت محلى از تكنولوژى هدف رو، ازاين. منفى
  : كند مى پيدا تفاوت

  
  .گردند مى تلقى مثبت هاى جنبه عنوان به عواملى چه - 1
  .شوند مى محسوب منفى جوانب عواملى چه - 2
  .چيست هردسته دهنده تشكيل عوامل براى شده تعيين نسبى وزن - 3
  

 مختلف ملل بين حتى دارد بسيار اهميت توسعه، درحال و يافته توسعه كشورهاى هاى محيط تفاوت
 عوامل به تفاوت اين. دارد وجود بسيارى تفاوتهاى نيز توسعه درحال كشورهاى و يافته توسعه كشورهاى
 هاى جنبه ازجمله. دارند بستگى دهند، مى تشكيل را تكنولوژى فعاليت محيط آنها مجموعه كه محيطى
 عوامل. نمود اشاره سياسى جنبه و فرهنگى -  اجتماعى جنبه اقتصادى، جنبه به توان مى محيطى عوامل

 زمان درطول نيز، خاص مكان دريك عوامل همان بلكه متفاوتند مختلف هاى درمكان براينكه عالوه محيطى
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 دگرگون تكنولوژيها كاربرد و زمان باگذشت محيطى، عوامل همه كه گفت توان مى تقريبا. كنند مى تغيير
  .شوند مى
  

  . پردازيم مى زمينه دراين هايى نمونه بيان به اكنون
  
 با ولى داشت، قرار سوئيس دراختيار طوالنى نسبتا تامدتى سنتى، سازى ساعت تكنولوژى ترين مناسب  ـ

 محيطى درعوامل شديد دگرگونيهاى امر، اين علت. داد ازدست را خود مناسبت كوارتز، ساعتهاى پيدايش
 درمحيط، مهم تغييرات ايجاد سبب به تكنولوژى،  جايگزينى فرآيند معموالً،. بود اقتصادى و تكنولوژيكى
  .كند مى نامناسب را تر قديمى تكنولوژى

 محسوب مناسب  تكنولوژى طوالنى، بسيار زمانى سنگ ذغال سوخت از بااستفاده برق توليد تكنولوژى ـ
  .شد تبديل نامناسب تكنولوژى به جايگزينى، دراثرفرآيند ولى. شد مى
 از پس لكن رفت، مى بشمار مناسب تكنولوژى يك خود اوليه كاربرد مكان و درزمان ت.د.د شيميايى سم  ـ

 تغيير بخاطر صنعتى راكشورهاى سم اين. شد تبديل نامناسب تكنولوژى به نيز محل درهمان حتى چندى
 درحال كشورهاى از بسيارى در هنوز سم، اين. كردند  تحريم)آثارمنفى رسانيدن حداقل به(اصلى هدف در

 يك هستند، آن كاربرد اوليه مكان و زمان مشابه آنها هدفهاى و محيطى عوامل مجموعه كه توسعه
  .رود بشمارمى مناسب تكنولوژى

  
 تعريف متفاوتى هاى گونه به را» مناسب تكنولوژى« مختلف گروههاى توسعه، درحال كشورهاى مورد در

  :كرد تقسيم دسته چهار به توان مى را شده ارائه ديدگاههاى. اند كرده
  

  تكنولوژى گزينش به مربوط ديدگاههاى) الف
 بهره توان مى گوناگون تكنولوژيهاى از خاص، نياز يك ارضاى براى كه است آن ديدگاه دراين اصلى نكته

 گسترده پيچيده بسيار و نوين تكنولوژيهاى تا گرفته سنتى و ابتدائى تكنولوژيهاى از تنوع، اين دامنه. گرفت
 درحال كشورهاى براى است ممكن كه دارند وجود تكنولوژيها از مختلفى انواع دونهايت، اين بين. است

 مطرح "اصلح انتخاب يا مناسب تكنولوژى انتخاب" موضوع كه است ترتيب بدين و باشند، "مناسب" توسعه
  .گردد مى

ي برا تكنولوژىمناسب كه معنى بدين. است ساخته رامطرح» 14ميانى تكنولوژى« اصطالح شوماخر

                                                            
141. Intermediate Technology 
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 كاربر قيمت ارزان تكنولوژى و مدرن قيمت گران  تكنولوژى بين چيزى تواند مى توسعه، درحال كشورهاى
  .باشد

 و ها داده به زيرا است، مند بهره متعارف نسبتى به تكنولوژيكى هاى پيچيدگى و ها توانايى از ميانى تكنولوژى
 نوين تكنولوژيهاى به نسبت ديگر، سوى از و ترند پيچيده سنتى روشهاى از سو ازيك كه دارد نياز روشهايى

 در ميانى تكنولوژى از استفاده درباره كه استداللهايى از بخشى. برخوردارند كمترى پيچيدگى و ازپيشرفتگى
  : آيد مى ذيالً است، شده مطرح توسعه درحال كشورهاى

  همسان توسعه درحال دركشورهاى موجود شرايط با پيشرفته تكنولوژيهاى پيدايش شرايط - 1
  .دارد مشابهت كشورها اين كنونى شرايط با ميانى تكنولوژيهاى پيدايش شرايط آنكه حال نيست،

 است ممكن بزرگ، طرحهاى اجراى درصورت توسعه، درحال كشورهاى سرمايه محدوديت به باتوجه - 2
. نماند باقى اقتصادى نظام بقيه براى سهمى و شود متمركز طرحهايى درچنين كشورها اين سرمايه تمامى

 و كرد، تأسيس پراكنده بطور كشور مختلف درنقاط وسيعترى درسطح توان مى را صنعتى حجم كم واحدهاى
  .گماشت همت اقتصاد بخشهاى بقيه با توليد بخش پيوستگى تقويت به ترتيب بدين
 موردنياز تكنولوژى بناى كه است آن تر صحيح بلكه. كرد توجيه توان رانمى گذشته با ارتباط ناگهانى قطع - 3
 سازگار خود خاص باشرايط و دهيم توسعه را فنون و دانش و مهارتها تا سازيم استوار موجود هاى پى برپايه را

 تااحتمال است بيشتر شوند، سنتى بخشهاى بهبود سبب غيرمتمركز كوچك صنايع اينكه احتمال. گردانيم
  .آنها جايگزينى

  
 آموزش« طريق از مهارتها ارتقاء در را ترى بسيارگسترده انداز چشم كمترپيچيده، يا و ساده تكنولوژيهاى - 4

 سرزمين، از اى گسترده درسطح را تكنولوژيكى نفس به اتكاى پايه ايجاد گشايندو مى چشم درپيش» تجربى
  .سازند مى پذير امكان

  
 توسعه ونيز راباهم، ديگر تكنولوژيهاى پيوستگى امكان بتوانند كوچك، ميانى تكنولوژيهاى اينكه احتمال - 5

 نوع اين پيشرفته، تكنولوژيهاى از استفاده درصورت. بيشتراست سازند، فراهم كشور توسعه فرآيند در را آنها
  .شد خواهد محدودتر و شود مى زده واپس توسعه و پيوستگى

  
 به تكنولوژى غيركارآمد انتقال بخاطر لكن دهند، مى نويد را بيشترى منافع ظاهر به مدرن، طرحهاى - 6

 از استفاده درمورد كه مزايايى رغم به طورنيست، اين عمالً پروانه، فروش شرايط و توسعه درحال كشورهاى
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 به توسعه درحال كشورهاى شديد گرايش شاهد گذشته، سال بيست شد، ذكر» ميانى سطح« تكنولوژيهاى
 جنس« قبيل از اصطالحاتى با ميانى هاى تكنولوژى. ايم بوده غربى، تكنولوژيهاى برترين سرمايه و جديدترين

  .شوند مى معرفى» دوم دست« يا »دوم درجه جنس بهترين« ،»تر پست
 بصورت اند شده مطرح توسعه، درحال دركشورهاى نوين، تكنولوژيهاى كاربرد درباره كه استداللهايى از برخى

  : هستند زير
  
  درحال كشورهاى رو، ازاين. اند يافته توسعه كشورهاى پيشرفت محور پيشرفته تكنولوژيهاى - 1

  .گيرند بهره تكنولوژيها ازاين بايد شوند، صنعتى بيشترى باسرعت اينكه براى نيز توسعه
  .دارند بيشترى كارآيى ميانى، تكنولوژيهاى به نسبت معموالً نوين، تكنولوژيهاى - 2
 سرعت به آن ترين تازه و آخرين جز به تكنولوژى، هرگونه دارد احتمال كه يابيم درمى آينده به نگاهى با - 3

  .شود منسوخ
 كارگران و مديران كار كيفيت و دهد مى قرار تأثير تحت نوسازى، درجهت را جامعه پيشرفته تكنولوژى - 4
  .بخشد مى بهبود را
 بيشتر رشد درجهت خود، بنوبه است ممكن سود اين كه دارند بيشترى سوددهى نوين، بر سرمايه صنايع - 5

 تأمين تصاعدى صورت رابه بيشترى سود بر سرمايه صنايع مدت، دربلند درنتيجه. شود گذارى سرمايه صنايع
  .كنند
 تأمين است الزم رقابت براى راكه انبوهى توليد نتواند است ممكن نامتمركز و كوچك گذارى سرمايه - 6

  .كند
  : گيرد صورت زير داليل به است ممكن پيشرفته تكنولوژيهاى انتخاب بعالوه، -  7
  
  بسيارگسترده ارتباطات دراثر تبليغات فزاينده و همواره تأثير -
  دارند دراختيار غنى كشورهاى آنچه با مشابه توليدى منبع تملك به تمايل -
  صادرات و شهرها بازار سوى به توليدى ساختارهاى گيرى جهت -
  كنند مى كمك گذارى سرمايه به و شده، كارگر مزد افزايش باعث كه اقتصادى سياستهاى -
  خارجى هاى كمك طريق از تكنولوژى مالى منبع تأمين -
  

 درحال دركشورهاى را ميانه تكنولوژيهاى كاربرد كه است موجود هم ديگرى شرايط مذكور، دالئل بر عالوه
  :از عبارتند شرايط اين از برخى. كند مى توجيه را پيشرفته تكنولوژيهاى از استفاده و سازد مى دشوارتر توسعه
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 كم و كوچك اجزاى به را آنها توان نمى يعنى(نيستند تقسيم قابل اقتصادى ازنظر صنايع، از بسيارى - 1
 عرضه رابراى خود محصوالت بايد لذا ،)يافت دست مطلوبى اقتصادى نتيجه به و كرد تبديل سرمايه

 رقابت ضرورت سبب به رو، ازاين. كنند توليد) گنجد نمى محلى بازارهاى درمحدوده كه(وسيعتر دربازارهاى
 نياز مورد كيفيت حدنصاب از تامحصوالت شوند كارگرفته به مدرن تكنولوژيهاى بايد المللى، بين دربازارهاى

  .گردند مند بهره
 عملياتى هزينه يدكى، وسايل نبودن و زياد خرابيهاى سبب به ميانى، تكنولوژيهاى برخى از استفاده - 2

  .دارند بيشترى
 ده حدود كامپيوترها گذشته، دهسال درطول مثالً. دارند زودگذر حالتى پيشرفته، تكنولوژيهاى از برخى - 3

  .اند شده ارزانتر هزاربرابر و سريعتر صدبرابر برابركوچكتر،
  

  .نيستند نامناسب توسعه درحال كشورهاى براى ذاتا بر، سرمايه تكنولوژيهاى بنابراين
 بايد موجودند، تكنولوژيها از مختلفى شقوق  كه هايى درزمينه توسعه، درحال كشورهاى كه است بديهى

  .برگزينند توسعه راهبردهاى و توسعه سطح عوامل، اندازه به باتوجه را خود موردنظر تكنولوژى
  
  هدف هاى گروه به مربوط مالحظات) ب

 اصلى نيازهاى ارضاى كه است هدفى به يافتن دست مناسب، تكنولوژى يك براى ديگر معمول معيار
 بايد تكنولوژى رو، ازاين. است داده قرار نظر مورد اند، شده برگزيده مشخص هدف عنوان به راكه گروههايى

 فراهم وسائلى كه است برآن نظريه اين. سازد برآورده را مردم توده اصلى نيازهاى كه شود هدايت سويى به
  .شوند متكى خود هاى توانايى به مردم اين تا سازد

  
  منابع محدوديت به مربوط عقايد) ج

 طبيعى مواهب با تكنولوژى وضع مطابقت به مربوط مالحظات مناسب، تكنولوژى تعيين مبناى سومين
 دراين گوناگونى معيارهاى توسعه، درحال كشورهاى عمومى شرايط براساس. است توسعه درحال كشورهاى

 كارگر نيازمند راكه تكنولوژيهايى وجود مناسب، تكنولوژى درانتخاب ازاينها برخى. اند آمده بوجود زمينه
  .كنند مى توجيه هستند، ناچيزترى انرژى و كمتر مهارت كمتر، سرمايه بيشتر،

  
  تكنولوژى تخريبى جنبه به مربوط نظريات) د

 است تكامل طريق از تكنولوژيكى پيشرفت به دستيابى آرزوى تكنولوژى، بودن مناسب براى مبنا چهارمين
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  فعاليتهاى و كردارها از را جامعه كه هستند تكنولوژيهايى اينها. انقالب با نه
 باشند، داشته پيوستگى محلى فرهنگ با كه است الزم مناسب تكنولوژيهاى. كنند نمى دور شديدا اش، سنتى
  .باشند داشته مطابقت محلى گيريهاى تصميم فرآيند با و كنند حفظ را زيستى حيات چرخه

 تفاوت چگونگى گرفت، انجام» مناسب تكنولوژى« فلسفه در اصلى گيرى جهت چهار درباره كه هايى بحث از
 براى را متفاوتى نسبى اولويتهاى ازآنها هريك. گردد مى مشخص مختلف، كشورهاى و افراد براى مفهوم اين

 را معيارها همه همزمان، بتواند كه ندارد وجود تكنولوژى هيچ و شمرند برمى يادشده هاى جنبه از هريك
  .باشد داشته درخود

  
  تكنولوژى مناسبت معيارهاى

 اين از درزيرشمارى . است مناسب تكنولوژى گزينش زمينه در زيادى بسيار معيارهاى حاوى مذكور، موارد
  : كنيم مى ذكر را معيارها

  
  .است مردم توده اصلى نيازهاى ارضاى مناسب، تكنولوژى اصلى هدف  -  1
  .باشد داشته را موجود) متخصص و ساده(كار نيروى جذب توانايى بايد مناسب تكنولوژى -  2
  .باشد كارسازگار نيروى ارزانى و موجود كار نيروى تعداد با بايستى كاربرى جهت از مناسب تكنولوژى -  3
  .باشد داشته مطابقت آن ارزانى و موجود انرژى منابع با بايد مصرفى انرژى ازنظر مناسب تكنولوژى -  4
  .باشد بومى خدماتى تسهيالت و خام ازمواد استفاده به قادر بايد مناسب تكنولوژى -  5
  .باشد مناسب گيرد قرارمى استفاده مورد كه مكانى براى بايستى زائى آلودگى ازجهت مناسب تكنولوژى -  6
  .باشد آن كننده مصرف حال مناسب بايستى ارزانى جهت از مناسب تكنولوژى -  7
  .هاباشد توده خدمت در كه آورد پديد اقتصادى رشد فرآيند يك بايد مناسب تكنولوژى -  8
  .دهد كاهش را درآمدها نابرابرى بايستى تمركز ازجهت مناسب تكنولوژى -  9

  .باشد سازگار محلى بافرهنگ بايد مناسب تكنولوژى -  10
  باشد سازگار اجتماعى نظام با بايد مناسب تكنولوژى -  11
  .باشد پذيرفتنى سياسى، نظام براى بايد مناسب تكنولوژى -  12

  
 گو پاسخ را مذكور موارد كليه كه تكنولوژيى به دستيابى كه برد پى توان مى نيز ناقص فهرست اين از حتى
 كه است محيطى با درپيوند تكنولوژى مناسبت شد، اشاره قبالً كه همانطور اما است، دشوار بس كارى باشد،

 بهره تكنولوژى ازآن كه مردمى ازسوى تناسب صفت و قرارگيرد بردارى بهره مورد درآن تكنولوژى قراراست
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 آثارمنفى رسانيدن حداقل به و مثبت آثار رسانيدن حداكثر به از است اى آميزه و شود مى تعيين برد خواهند
  . آينده و حال براى

  تكنولوژى ارزيابى
 مؤسسه، و جامعه منافع تأمين درجهت تكنولوژى از استفاده و مناسب تكنولوژى انتخاب هاى ضرورت از

  .است آن صحيح ارزيابى
 محيط مختلف هاى نظام با و فيزيكى محيط با ها تكنولوژى. است انسانى محيط دريك تكنولوژى وجود
 در آن دهنده تشكيل هاى نظام ساير و سياسى و فرهنگى نظام اجتماعى، نظام اقتصادى، نظام شامل انسانى
 اين و سازند مى متأثر را خود اطراف انسانى محيط گوناگون هاى نظام مختلف، تكنولوژيهاى. باشند مى تعامل
 دار نظام و كلى نگرش بايك بايد تكنولوژى ارزيابى بنابراين. دارند را هايى واكنش خود نوبه به نيز ها نظام

 اقتصادى ورى بهره و فنى اثربخشى فقط نبايد مالك تكنولوژى، محدوديتهاى و مزايا دربررسى. گيرد صورت
  .پذيرد مى صورت بررسى اين اطراف، انسانى محيط كل با دررابطه بلكه باشد

 توسعه و مثبت اثرات رسانيدن حداكثر به و منفى اثرات رسانيدن حداقل به تكنولوژى ارزيابى مفهوم
 تكنولوژيهايى سازد مى قادر مارا تكنولوژى، ارزيابى مثال بعنوان. باشد مى اطراف بامحيط سازگار تكنولوژيهاى

 ديگر، بعبارت. نزنند برهم باشد، مى بحث مورد نظامهاى از يكى راكه زيستى نظام ثبات كه كنيم انتخاب را
 فقط محيط به دراينجا. باشد آن ترميم به قادر نظام اين كه نمايند بردارى بهره زيستى نظام حداز تاآن

  .نگرد مى آلودگى ازجنبه
  .دهد قرارمى گيرندگان تصميم دراختيار رهنمود، عنوان به را خود هاى يافته تكنولوژى، ارزيابى فرآيند

  
  : عبارتنداز تكنولوژى درارزيابى مرسوم گامهاى

  . بكاربگيريم خواهيم مى را تكنولوژى مورد درچه اينكه يعنى مسئله، شناسائى - 1
  .گيرند مى قرار ارزيابى مورد كه مختلفى شقوق شناخت - 2
  آنها بندى طبقه و متغيرها شناسائى شامل ارزيابى، عوامل تعيين - 3
  اثرات گيرى اندازه و تحليل و تجزيه شامل اثرات، ارزشيابى - 4
  ها گزينش از هريك تحليل و تجزيه شامل ممكن، هاى گزينش شناسائى - 5
  نهائى انتخاب توجيه شامل مناسب، تكنولوژى گزينش - 6
  

 تكنولوژى ارزشيابى عوامل از فهرستى. است بسيارى عوامل مالحظه نيازمند تكنولوژى، ارزيابى فرآيند
  : نمود ارائه توان زيرمى رابصورت
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  تكنولوژى با مرتبط عوامل - 1
  فنى ورى بهره -
  پذيرى انعطاف -
  مقياس -
  )خدمات پشتيبانى،(زيربنائى عوامل وجود -
  
  اقتصادى عوامل - 2
  سود و هزينه -
  سرمايه -
  بازار كشش و اندازه -
  
  منابع عوامل - 3
  انرژى و اوليه مواد منابع وجود -
  مالى منابع وجود -
  انسانى منابع وجود -
  
  محيطى عوامل - 4
  )خاك آب، هوا،( فيزيكى برمحيط تأثير -
  ...)سروصداو آسايش،( زندگى برشرايط تأثير -
  )سالمتى ايمنى،( برزندگى تأثير -
  
  فرهنگى - اجتماعى عوامل - 5
  افراد شخصى برزندگى تأثير -
  جامعه برارزشهاى تأثير -
  موجود بافرهنگ سازگارى قابليت -
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  جمعيتى عوامل - 6
  جمعيت رشد -
  آموزش سطح و بيسوادى نرخ -
  بيكارى -
  
  سياسى عوامل - 7
  سياسى پذيرش قابليت -
  مردم توده نياز برآوردن -
  سياستها و نهادها با سازگارى قابليت -
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  :  طرح  اجراى محل

  
  طرح اجراى محل

 اقتصادى جهات از و15پذير امكان فنى جهات از كه بنحوى طرح اجراى جهت مناسب محل انتخاب و بررسى
  .است ناپذير اجتناب و ضرورى كامالً باشد صرفه با

  .آيد مى الزم نيز ذيل موارد در جديد، طرح يك اجراى بر عالوه محل، انتخاب روى بررسى و مطالعه
  جديد محصول ارائه يا توليد افزايش جهت از كارخانه توسعه هنگام در ـ
  جديد انبارهاى يا شعب دفاتر، ايجاد هنگام در ـ
  دليل هر به جديد محل به كارخانه انتقال هنگام در ـ

 مقدور موجود محدوديتهاى بعلت است ممكن باشد مناسب جهات جميع از كه بطورى آل ايده محل انتخاب
  .نمود انتخاب را محل ترين مناسب امكان درحد بايستى مى بنابراين نباشد،

 حائز مالى و فنى جهات و بازار قبيل از گوناگون جهات از طرح اجراى محل مورد در مطالعه اينكه به توجه با
 مورد بايستى و باشند مى مؤثر محل انتخاب براى گيرى تصميم در كه دارد وجود زيادى عوامل است، اهميت
  .گردند مى بررسى بقيه ثبات فرض با و جداگانه بطور عوامل اين منظور بدين. بگيرند قرار تحليل
 گردد مى انتخاب و گرفته قرار مطالعه مورد كلى منطقه ابتدا ، طرح اجراى محل تعيين در كه است ذكر قابل

  .شود مى مشخص آن دقيق محل سپس و
  .پردازيم مى عوامل از يك هر شرح به اينجا در
  

  بازار
 آنان توليدى كاالى كه مؤسساتى مورد در مسئله اين. است اهميت داراى فروش بازار به مؤسسه نزديكى
 داشته بايستى مى مشترى با بيشترى ارتباط كه مؤسساتى درمورد همچنين و باشد مى حجيم و سنگين
 توليد مشترى سفارش برحسب را كاال مؤسسه كه زمانى مثالً. است برخوردار زيادترى اهميت از باشند
 تماس و مشترى محل در حضور دارد، مشترى و مؤسسه بين ارتباطاتى برقرارى به نياز توليد اين و كند مى

  .باشد مى مهم بسيار او با مستقيم

                                                            
151.  Feasible 

 

user
1
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  اوليه مواد
  .باشد مى طرح محل تعيين در مهم عوامل از نيز ابزار و قطعات اوليه، مواد به آسان و سريع دسترسى

 اين دهد، مى تشكيل را شده تمام هزينه از توجهى قابل درصد نقل، و حمل هاى هزينه كه وقتى كلى بطور
 به ديگر دالئل يا فيزيكى خصيصه علت به اوليه مواد برخى طرفى از. كند مى پيدا بيشترى اهميت عامل
 محل بايستى دهد، تشكيل را نياز مورد منابع قسمت بيشترين مواد اينگونه اگر. نيست حمل قابل آسانى
 آن اوليه مواد كه صنايعى مورد در مسئله اين. گرفت نظر در مواد اين توليد محل به نزديك را طرح اجراى

 و سازى كمپوت شير، صنايع مثل دارد مصداق است آن مانند و شدنى فاسد دامى يا كشاورزى محصوالت
 صنايع مانند باشد ارزش كم و حجيم معدنى مواد آنها اوليه مواد كه صنايعى مورد در همچنين. كنسروسازى

  .است منوال همين به وضع آهك و سيمان
  

  :از عبارتند شوند ارزيابى بايد طرح موقعيت بررسى موقع در كه اوليه مواد از اطالعاتى
  نياز مورد اوليه مواد كيفيت و كميت ـ
  مواد استخراج يا تهيه هزينه ـ
  كارخانه تا تهيه محل از مواد حمل راحتى و زمان ـ
  مواد ذخيره مقدار ـ
  قبلى مواد جاى به جديد مواد شدن جايگزين احتمال ـ
  

  كار نيروى
 حاضر عصر در صنعتى هاى پروژه يابى مكان مهم عناصر از يكى عنوان به كار نيروى كيفيت و تركيب ميزان،
 ميزان كار، نيروى بودن دردسترس ميزان به بايد منطقه تعيين در بنابراين است، كرده پيدا بيشترى اهميت
 شرايط اختالف علت به. داشت توجه منطقه در متداول دستمزدهاى ميزان و نياز مورد مهارتهاى و تخصص
 افراد است ممكن آنها، از برخى در ماندگى عقب و كشور مختلف هاى منطقه ميان اجتماعى و اقتصادى
 الزم شرايط زمينه اين در بايد اين بنابر. كنند كار ها منطقه اينگونه در ميل با شوند حاضر كمتر متخصص

 بايد طرح موقعيت مطالعه موقع در كه انسانى نيروى از اطالعاتى. گردد فراهم متخصص نيروى جذب براى
  گردند .  بررسى
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  عبارتنداز : 
  سنى تركيب ـ
  تخصص درجه ـ
  فن يا حرفه نوع ـ
  دستمزدها ميزان و زندگى سطح ـ
  كارفرما و كارگر روابط سابقه ـ
  آنها كارآئى درجه و كارگران استقامت و بنيه ـ
  كار نيروى عرضه ميزان ـ
  نظر مورد محل در موجود آموزشى امكانات ـ
  

  مقررات و قوانين
 ها، مشوق ايجاد و گذاريها سرمايه جذب براى توانند مى مختلف شهرهاى و استانها مثل كشور مختلف مناطق
 عادالنه و تر منطقى جغرافيايى توزيع براى هايى انگيزه ترتيب اين به و باشند داشته خاصى قوانين و مقررات
 و كم ماليات يا و كم بهره با و مطلوب شرايط با بيشتر اعتبار اعطاى مثالً. نمايند ايجاد گذاريها سرمايه
  .باشد مقررات اينگونه جمله از تواند مى مالياتى بخشودگى احتماالً
 بازدارنده قوانين و مقررات تواند مى آلودگى و زياد جمعيت مختلف، صنايع تجمع دليل به مناطق برخى
 تأسيس حقوقى، قوانين گاهى .باشد اينگونه از تواند مى زيست محيط آلودگى به مربوط مقررات. باشند داشته
 بايد نيز نكته اين به محل انتخاب در بنابراين نمايد مى اعالم ممنوع خاصى مناطق در را ها مؤسسه از بعضى
  .شود توجه
  : از عبارتند مقررات و قوانين از برخى

  كار مقررات ـ
  صنايع مقررات -
  بيمه مقررات ـ
  مالياتى مقررات -
  

  سوخت
 مناطقى گاهى. گذارد مى تأثير طرح اجراى محل برانتخاب آن انتقال و منطقه در نياز مورد سوخت وجود
  .باشند مى امتيازاتى داراى طبيعى گاز مثل ارزان و مناسب سوخت وجود بدليل
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  برق

 به برق نيروى انتقال زيرا است، طرح اجراى محل انتخاب در اساسى و مهم عامل برق نيروى وجود گاهى
 صنايعى در گاه. نباشد باصرفه و موجه است ممكن طرح يك اجراى براى فقط گزاف هزينه با دوردست نقاط
 لحاظ از را محدوديتهايى برق تأمين مسئله است، زياد آنها برق مصرف كه شيميايى الكترو صنايع مثل

  .نمايد مى ايجاد محل انتخاب
  

  آب
 عامل يك تواند مى آب. است اجتناب غيرقابل و موردنياز منابع از يكى آب صنايع، كليه در تقريبا

 است طرح نوع به مربوط كارخانه محل انتخاب در آب تأثير. باشد مناطق برخى در صنعت رشد محدودكننده
 براى نخستين شرطهاى از كافى آب كيفيت و ميزان تأمين. دارد نياز آب به كيفيتى چه با و ميزان چه به كه

 ذوب، شيميائى، صنايع مانند ها رشته از برخى براى ويژه به است، صنعتى طرحهاى از بسيارى اجراى
 يك به صنايع براى آب كيفيت همچنين. هستند آب عمده كننده مصرف كه آن جز و سازى چرم كاغذسازى،

 هاى رشته در باال كيفيت با آب تقاضاى. شود مى مربوط آن جز و تركيب سختى، درجه مانند عوامل سلسله
 از بيش آب كيفيت اهميت. دارد صنعت آن در آب از استفاده نوع به بستگى و نيست يكسان صنعتى مختلف

 را خام مواد خصيصه آب ها رشته اين در و است باال داروسازى و غذايى صنايع مانند هايى رشته در همه
 اثر محصول كيفيت در آب كه نيست ترديدى رو اين از آيد، مى بحساب محصول از جزئى حتى و داشته

         .گذارد مى
 عنوان به آب مسئله به بايستى مى صنعتى طرحهاى يابى مكان در كه است بديهى مذكور موارد به توجهبا 
  .گردد توجه مؤثر عامل يك
 و بوده توجهى قابل گذارى سرمايه و كار مستلزم گاه آن مقدار و آب وجود درباره بررسى و كاوش طرفى از

 انجام غيرمسكونى و صحرائى مناطق در معموالً معادن از بردارى بهره مثال براى. شود مى طرح اصلى مسئله
 انتقال يا حفرچاه درمورد كه بطورى است آب وجود مسئله تابع كارخانه نصب محل موارد اين در و گيرد مى
  .گيرد صورت الزم مطالعات بايد دوردست نقاط از آب
  

  نقل و حمل
 نيروى جابجائى براى دريائى و هوائى نقل و حمل امكانات و جاده آهن، خط مانند ونقل حمل تسهيالت وجود
 تعيين گيرى تصميم در توليدى، محصول توزيع و انتقال و طرح نياز مورد تجهيزات و اوليه مواد وانتقال كار
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 شده كاسته عامل اين اهميت از ونقل، حمل وسائل باتوسعه كه هرچند. كند مى ايفا را مهمى نقش طرح محل
 اين بررسى از هدف. شود مى محسوب صنعتى هاى طرح يابى مكان اساسى هاى ضابطه از يكى هم هنوز ولى

 و اوليه مواد ميزان نقل، و حمل نظر از طرح يابى مكان براى. است نقل و حمل هزينه و زمان كاهش عامل،
 اوليه مواد شاخص كه صنعتى هاى رشته در. گيرد مى قرار توجه مورد آنها حمل مسافت و شده توليد محصول

 و باشد اوليه مواد منابع به نزديكتر هرچه بايد كارخانه محل باشد باال بودن، حجيم يا سنگينى علت به آنها
 بازار به بايستى كارخانه محل باشد، اينگونه توليدى محصول مورد در و بوده برعكس موضوع كه صورتى در

 همانا كارخانه محل تعيين اصلى ضابطه صنعتى هاى رشته از برخى در. باشد نزديك مصرف محل و فروش
  . است ونقل حمل مسئله

  
  : از عبارتست شود گرفته نظر در بايستى ونقل حمل مورد در كه آنچه

  توليدى محصول و تجهيزات اوليه، مواد كار، نيروى براى نياز مورد ونقل حمل ميزان -
  دريائى و هوائى مسيرهاى و جاده آهن، راه قبيل از موجود ونقل حمل امكانات -
  عمومى نقل و حمل وسائل  تردد وضعيت ـ
  ونقل حمل هاى هزينه و نرخ -
  

  محلى و جوى شرايط
 هوائى و آب شرايط داراى كه هايى محل در بايستى مى دارند كه ويژگيهايى دليل به طرحها از برخى گاهى

 باد انرژى يا خورشيدى انرژى از كه طرحهايى به توان مى رابطه اين در شوند ايجاد هستند، بخصوصى
  .نمود اشاره كشاورزى طرحهاى همچنين و كنند مى استفاده
  بگيرند قرار موردتوجه طرح مورد در است ممكن كه محلى شرايط و هوائى و آب جوى، عوامل

  :از عبارتند
  هوا حرارت درجه -
  هوا رطوبت درجه -
  خورشيد تابش-
  باد وزش -
  برف و باران ريزش -
  دود و غبار و گرد -
  سيل -
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  زلزله -
  

  زندگى شرايط
 كه درجايى طرح محل انتخاب است، نشده بينى پيش آنها براى زندگى امكانات ايجاد كه طرحهايى مورد در
 امكانات اين جمله از. است توجه قابل نكات از باشد، نزديك آن به يا و بوده برخوردار امكانات اينگونه از

  :نمود اشاره زير موارد به توان مى
  مسكن -
  مدرسه -
  بيمارستان ـ
  خريد تسهيالت -
  رفاهى امكانات -
  

  زمين
  : است اهميت داراى باشد، مناسب زير جهات از كه زمين وجود طرح، اجراى محل انتخاب در
  زمين مساحت -
  زمين موقعيت -
  زمين مقاومت قبيل از فنى شرايط -
  زمين قيمت -
  

  محل صنعتى سابقه
 بعنوان باشد برخوردار بيشترى تمركز از خاصى هاى محل يا مناطق در صنايع برخى است ممكن مواردى در

  .برد نام را مشهد در غذائى صنايع يا و كاشان در بافى فرش صنايع توان مى مثال
  

  :از عبارتست باشد داشته تواند مى تمركز اين كه مزايايى
  مربوطه صنعت متخصص و كارگر وجود -
  مربوطه صنعت براى الزم خدمات و سرويسها وجود -
  آنها قبلى مسائل و صنعتى مقررات با شهرداريها و دولتى سازمانهاى آشنائى -
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  )طرح محل انتخاب( جايابى مدلهاى
 و تهيه مكانى موقعيت بهترين يافتن منظور به عملياتى هاى سيستم جايابى براى مختلفى كمى مدلهاى
  .گردد مى اشاره آنها از برخى به اينجا در كه است گرديده تنظيم

  
  16 ثقل مركز مدل

 كااليى ميزان و پخش مراكز به مربوط نقاط و اوليه منابع به مربوط نقاط مختصات به توجه با مدل اين در
 مركز اين فاصله به توجه با كه شود مى انتخاب نقاط بين مركزى شود، مى حمل نقاط از هركدام مورد در كه
  .باشد برداشته در را ونقل حمل هزينه كمترين آنها، از شده حمل كاالى ميزان و نقاط از هركدام از

  .دهيم مى قرار مختصات محور روى را پخش مراكز و اوليه منابع نقاط كار اين براى
  

  )4 ـ 1( نمودار
  

  )  diy  ،dix(  : از عبارتست پخش مراكز و اوليه منابع نقاط از يك هر مختصات
  .باشد مى Vi نقاط از هريك از شده حمل كاالى ميزان

  : داريم نقاط، تعداد n و باشد ثقل مركز نقطه مختصات Cy وCx  اگر
 يا و داشته محل انتخاب در اساسى نقش ونقل حمل كه است استفاده قابل وقتى روش اين كه است ذكر قابل
 براى حمل مسيرهاى كيفيت همچنين و بوده برخوردار يكسانى وضعيت از عوامل ساير مكان چند مقايسه در

  .شود داده دخالت بايستى نيز ديگرى پارامترهاى غيراينصورت در باشد، حد يك در مختلف نقاط
  

  )4 ـ 1( مثال
 درصدد بنابراين بسازد مركزى انبار يك ميخواهد d,c,b,a شهرهاى در شعبه چهار با اى زنجيره فروشگاهى

  .است آن براى مناسبى جاى نمودن پيدا
  . است آمده زير در آنها از شده حمل كاالى حجم و شعبه چهار مختصات

  )شهر(فروشگاه شعب(x,y)شعبه درماهمختصات شده حمل كاالى ميزان
  a)100و80(15
  b)80و30(10

                                                            
161. Center of Gravity 
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  c)90و60(12
  d)95 و 50(8
92  =8+12+10 +15)8×95)+(12×90)+(10×80)+(15×100 = (Cx  

  
22/58  =8+12+10 +15)8×50)+(12×60)+(10×30)+(15×80 = (Cy  

  
  :داشت خواهيم كنيم، حل OMIS افزار نرم با را) 4 ـ1( مثال بخواهيم چنانچه
  برنامه ورودى) 4 ـ 1(  جدول
  برنامه خروجى) 4ـ 2( شكل
  17نقل و حمل مدل
 از حمل مقادير هرمسير، در حمل هاى هزينه و كاال حمل مقاصد و مبادى بودن بامشخص مدل دراين

 حمل هاى هزينه كل سپس و برسد حداقل به حمل هاى هزينه تا شده تعيين طورى هرمقصد به هرمبدأ
  .گردد مى محاسبه
 آن حمل هاى هزينه كل كه شقى باشد، داشته وجود انتخاب براى شق چند كه درصورتى است بديهى

  .بود خواهد مناسبترين باشد نيمم مى
 يا و باشد داشته محل انتخاب در اساسى نقش حمل هاى هزينه كه مواردى در روش ازاين است ذكر قابل
  .گردد مى استفاده باشند داشته قرار مشابهى وضعيت در عوامل ساير

  
  )4 ـ 2( مثال

 ها كارخانه ظرفيت .است مختلف منطقه دو در كارخانه دو داراى بندى بسته كاغذ توليد براى ABC شركت
 شهر سه در توزيع مركز سه داراى شركت اين. باشد مى درسال كاغذ بند هزار 300 ديگرى و هزار 100 يكى

B,S,P و هزار 350 هزار، 150 ترتيب به فوق شهرهاى از درهريك  بندى بسته كاغذ براى تقاضا و باشد مى 
 بيش بند هزار 500 ميزان به ساالنه بندى بسته كاغذ براى تقاضا اينكه به باتوجه. است درسال بند هزار 400

  .است برآمده جديد كارخانه يك تأسيس درصدد شركت باشد، مى ازتوليد
 زير جدول. دارد وجود IIو I منطقه دردو جديد واحد تأسيس امكان كه داده نشان اوليه مطالعات

  .باشد مى توزيع هاى محل تا ها ازكارخانه نقل و حمل هزينه به مربوط اطالعات دهنده نشان
  

                                                            
17 1. Transformation 
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  مراكزتوزيعظرفيت
  توليدPSBكارخانه

1400300100100  
2500400200300  

I100300200500  
II200500150500  

  400350150900تقاضا
  

 توزيع مركز به پولى، واحد P، 100شهر توزيع مركز به 1 كارخانه از آن واحد ازاى به كاال حمل يعنى
  ....و دارد هزينه پولى واحد B، 400شهر توزيع مركز به و پولى واحد S، 300شهر
 كل كه)IIيا I(كنيم انتخاب طورى را جديد كارخانه مكان خواهيم مى نقل و حمل مدل از بااستفاده حال

  .گردد حداقل حمل هاى هزينه
 Iو2و1 كارخانه سه مجموعه براى را حمل هزينه حداقل بخواهيم و بگيريم درنظر را I كارخانه ابتدا چنانچه

  . داشت خواهيم مربوطه هاى تكنيك از مذكور مدل حل از پس آوريم، بدست B و P ، S توزيع مراكز و
  

  مراكزتوزيعظرفيت
  توليدPSBكارخانه

100100100  
2025050300  

I4001000500  
  400350150900تقاضا

  
 P شهر توزيع مركز به را خود توليد كليه بايستى باشد، مى هزار 100 آن توليد ظرفيت كه 1 كارخانه يعنى
 و Pشهر توزيع مركز به را هزار 50 بايستى باشد، مى هزار 300 آن توليد ظرفيت كه 2 كارخانه. نمايد ارسال
 ظرفيت بايستى مى است شده جديدااحداث كه I كارخانه و كند ارسال S شهر توزيع مركز به را هزار 250
 شهر توزيع مركز به را هزار 400 و Sشهر توزيع مركز به را هزار 100 باشد، مى هزار 500 كه را خود توليد

Bنمايد ارسال.  
  : از عبارتست آن حمل هزينه كل و داشت خواهد را حمل هزينه حداقل مجموعه اين ترتيب بدين

  حمل هزينه كل) = 100×100)+(200×50)+(400×250)+(300×100)+(100×400(
  حمل هزينه كل=  190000
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  واحد 190ر000ر000برابر حمل هاى هزينه كل بنابراين است شده بيان هزار به كاال ميزان چون
  .بود خواهد پولى

  : داشت خواهيم بگيريم، كمك OMIS افزار نرم از)  4 ـ 2( مثال براى بخواهيم چنانچه
  

  برنامه ورودى)  4 ـ 3(  جدول
 كارخانه سه مجموعه براى را حمل هزينه حداقل بخواهيم و بگيريم درنظر را II كارخانه چنانچه حال
  : داشت خواهيم مربوطه هاى تكنيك از مذكور مدل حل از پس آوريم، بدست B,S,P توزيع مراكز و IIو2و1

  كارخانهمراكزتوزيعظرفيت
PSBتوليد  

105050100  
203000300  

II4000100500  
  400350150900تقاضا

  
  : از عبارتست آن حمل هزينه كل و داشته دربر را حمل هزينه حداقل مجموعه اين نيز ترتيب بدين

  حمل هزينه كل) = 50×100)+(100×150)+(50×300)+(300×400)+(400×200(
  حمل هزينه كل=  235000

 پولى واحد 235ر000ر000برابر حمل هاى هزينه كل بنابراين است شده بيان هزار به كاال ميزان چون
  .بود خواهد

  
  رادر جديد كارخانه كه درحالتى حمل هاى هزينه كه بينيم مى مذكور حالت دو در حمل هاى هزينه بامقايسه

  .باشد مى تر مناسب محل آن انتخاب و بوده كمتر نماييم احداث I محل
  

  18وزنى امتيازدهى مدل
 مقايسه براى همچنين و موردنظر شق يك ارزيابى براى و كند مى قبول را كيفى و كمى هاى ورودى مدل اين

  .است مفيد و سودمند مختلف شقوق
  : است زير مراحل شامل مذكور مدل
  ...)و كار نيروى مواداوليه، مثالً( كنيم مى تعيين را مؤثر عوامل -  1

                                                            
18 1. Weighted Scores 
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  عوامل ديگر با درمقايسه را هرعامل نسبى اهميت وزن( دهيم مى اختصاص وزنى هرعامل به - 2
  )گردد يك آنها مجموع كه شود مى انتخاب طورى وزنها عموما و دهد مى نشان
  آنها انتخاب امكان كه مختلف هاى محل تعيين( كنيم مى تعيين را مكان براى مختلف شقوق - 3

  ).دارد وجود
  )مشترك مقياس دريك( دهيم مى اختصاص اى نمره هرمحل به هرعامل براى - 4
  زنيم مى جمع هرمحل براى را نتايج و كرده ضرب ها درنمره را وزنها عامل هر براى - 5
  نماييم مى انتخاب آورده، رابدست تركيبى نمره بيشترين راكه محلى - 6
  

  )4 ـ 3( مثال
. است قرارداده بررسى مورد را محل دو همزمان و دهد توسعه را خود فعاليت كه گرفته تصميم شركتى
  : است آمده درزير موردنظر مكان دو براى عوامل از هريك ونمره وزن و مؤثر عوامل

  
  عاملوزننمره

  
  2مكان     1مكان

  80     30/0100مواداوليه
  50     15/040كار نيروى

  90     30/080آب به دسترسى
  70     20/090بازار

  60     05/040ماليات
  
  1 امتيازمكان) = 3/0×100)+(15/0×40)+(3/0×80)+(2/0×90)+(05/0×40(

  1 امتيازمكان=  80
  2 امتيازمكان) = 3/0×80)+(15/0×50)+(3/0×90)+(2/0×70)+(05/0×60(
  2 امتيازمكان=  5/75
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 از مكان اين بنابراين است 2شماره مكان به نسبت بيشترى) تركيبى نمره(امتياز داراى 1 شماره مكان چون
  .باشد مى برخوردار بهترى شرايط
  : داشت خواهيم كنيم حل OMIS افزار بانرم را) 4 ـ 3(   مثال بخواهيم چنانچه

  
  برنامه ورودى)  4 ـ 5( جدول
  برنامه خروجى) 4 -  6( جدول
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  :  پروژه  مديريت  و  طرح  مهندسى
  پروژه مديريت و طرح مهندسى

  : شود انجام است ممكن دوصورت به پروژه طراحى و طرح مهندسى به مربوط خدمات
  گردد مى ارائه) اجرا و مطالعه نظر ازنقطه( مؤسسه درداخل كه مهندسى خدمات - 1
  .شود مى فراهم ازمؤسسه ازخارج قرارداد عقد طريق از كه مهندسى خدمات - 2
  

 تخصصى خدمات بعضى بايد مورد بى هاى هزينه صرف از پرهيز و مشكالت بعضى حل براى كه است روشن
 رغم على مؤسسه فنى افراد زيرا گردد فراهم ديگر هاى مؤسسه يا باافراد قرارداد عقد طريق از مهندسى
. دارند متخصص مهندسان ساير تعليمات به نياز و نداشته تخصص ها رشته درساير ها، زمينه دربعضى خبرگى
 از دربسيارى بيمورد جويى صرفه و غفلت زيرا گرفت بهره خبره مشاوران خدمت از است بهتر مورد دراين
  .بيند مى اساسى آسيب مالى لحاظ از طرح نتيجه در و شود مى اضافى مخارج و ها هزينه ايجاد به منجر اوقات

 قراردادهاى بستن فنى، گزيدارهاى توليد، روشهاى امتياز، حق مورد در اطالعاتى شامل اى مشاوره خدمات
 آالت ماشين و تجهيزات مشخصات اوليه، بردارى بهره قرارداد، براجراى نظارت آالت، ماشين نصب ساختمانى،

  .باشد مى... و
  

  : باشد مى زير شرح به طرح مهندسى اساسى مراحل
  مقدماتى هاى آزمايش و ها بررسى - 1
  توليد شيوه گزينش و بررسى - 2
  تجهيزات و آالت ماشين مشخصات و گزينش - 3
  كارخانه طراحى - 4
  تكميلى طرحهاى - 5
  توليد ظرفيت پذيرى انعطاف - 6
  طرح بندى زمان و پروژه ريزى برنامه - 7
  

  مقدماتى آزمايشهاى و ها بررسى

user
1
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 تصميماتى آن براساس كه دارد مقدماتى هاى بررسى و آزمايشها به نياز بيش و كم مهندسى، طرحهاى كليه
  : است زير موارد شامل آزمايشها اين. شود مى گرفته

  ساختمان ايجاد براى موردنظر مكان مقاومت آزمايش -
  اوليه مواد درمورد اى يانمونه آزمايشگاهى آزمايشهاى -
  توليد روشهاى براى الزم آزمايشهاى -
  كند مى ميسر را برداى بهره امكان كه شرايطى تعيين به مربوط آزمايشهاى -
  محصول به مربوط آزمايشهاى -
  

  .شود مى منعكس آزمايشها از آمده بدست هاى نتيجه طرح، توجيهى درگزارش
  

  توليد شيوه گزينش و بررسى
  .باشد پذير امكان مختلف هاى شيوه به توليد است ممكن درمواردى
  : نمود انتخاب توليد براى مناسبى شيوه زير نكات به باتوجه بايستى مى بنابراين

  نياز مورد اوليه مواد نوع -
  نياز مورد تكنولوژى نوع -
  توليد براى نياز مورد شرايط -
  نياز مورد آالت ماشين و تجهيزات نوع -
  توليدى محصول چگونگى -
  توليد مختلف هاى شيوه به مربوط مالى مسائل -
  

  تجهيزات و آالت ماشين ومشخصات گزينش
 مورد زير شرح به مواردى بايد توليد شيوه به باتوجه و شده انتخاب كلى تكنولوژى به باتوجه مرحله دراين
  .بگيرند قرار بررسى

  
  اتوماسيون ميزان ازنظر آالت ماشين نوع -
  ظرفيت لحاظ از آالت ماشين نوع -
  نگهدارى و تعمير امكانات لحاظ از آالت ماشين نوع -
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 متفاوت مطالعه، مورد طرح نوع به بسته آنها نسبى اهميت كه دارند نياز آالت ماشين دونوع به معموالً طرحها
. است موردنياز بردارى بهره براى كه آالتى ماشين ديگر و طرح اجراى براى موردنياز آالت ماشين يكى. است
 برخوردار بسزائى اهميت از طرح اجراى براى الزم آالت ماشين سدسازى، يا سازى راه درطرحهاى مثال براى
  .دهد مى تشكيل توليد به مربوط آالت ماشين را آالت ماشين اقالم مهمترين صنعتى طرحهاى در و است

  
  كارخانه طراحى
  : بپردازد زير موارد به بايد طرح نوع براساس طرح مهندسى

  
  طرح نياز مورد ساختمانهاى

 ساختمان ادارى، ساختمان مثل باشد نياز مختلفى ساختمانهاى به است ممكن اجرا مورد طرح به بسته
  غيره و مسكونى ساختمانهاى رستوران، انبار، آزمايشگاه، توليد،

  
  ساختمانها  طراحى
 داشته بايد هرساختمان كه  فنى مشخصه و هرساختمان درمورد نياز مورد زيربناى سطح ازقبيل مواردى

  .باشد
  

  )ساختمانها آوت لى( ساختمانها محل
  .همديگر به نسبت آنها مكانى موقعيت ازلحاظ ساختمانها تركيب از عبارتست
 ارتباطى خطوط و برسد حداقل به ها تقاطع كارخانه درمحيط كه باشد شكلى به بايد ساختمانها موقعيت
 ساير و سوختى مواد محصول، اوليه، مواد جريان با ارتباط در كه باشند شكلى به كارخانه محوطه در داخلى
  .باشد ممكن درحداقل ترافيك ديگر، موارد

  
  )آالت ماشين آوت لى( توليد ساختمان در آالت ماشين نصب محل

 و كار وقت، در جويى صرفه موجب و داشته زياد بستگى آالت ماشين استقرار وضع به توليدى عمليات كارآيى
 خواهد مؤثرتر و آسانتر بردارى بهره درنهايت و كرد خواهد تسهيل را امور جريان حركت درنتيجه و شده مواد
  .بود
  

  آينده احتمالى گسترش به مربوط مالحظات
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 و محوطه و ساختمانها محل درطراحى كافى فضاى بينى پيش ازنظر بايد را آينده گسترش به مربوط مسائل
  .قرارداد توجه مورد آالت ماشين محل ازنظر همچنين

  
  تكميلى طرحهاى

  تأسيسات اين از برخى. باشد مى نياز اضافى تأسيسات به طرحها دربرخى كارخانه، ايجاد براى
  : از عبارتند

  برق به مربوط تأسيسات -
  آب  به مربوط تأسيسات -
  فاضالب به مربوط تأسيسات -

 تكميلى طرحهاى اجراى آيند، درمى اجرا مرحله به صنعتى و شهرى مراكز از دور كه طرحهايى درمورد
  .است ناپذير اجتناب اصلى، طرح با درارتباط

  
  توليد ظرفيت پذيرى انعطاف

 در توليد مالى، مشكالت يا درابتدا بازار تقاضاى وجود عدم اوليه، مواد درعرضه موقت محدوديت علت به
 بايد باال، مشكالت رفع امكان به توجه با بنابراين. شود مى آغاز محدودترى مقياس در اول مرحله
 اين به بايد كارخانه طراحى درمرحله طرح مهندسى گيرد قرار توجه مورد توليدى ظرفيت پذيرى انعطاف
  .باشد داشته مورد دراين را الزم هاى بينى پيش و نموده توجه مسئله

  
  طرح بندى زمان و پروژه مديريت
  : زير موارد به باتوجه طرح مهندسى

  آن هاى حل راه و اجرا مرحله مشكالت بينى پيش -
  آنها زمان و گذارى سرمايه مراحل تعيين -
  )تأخر و تقدم ازجهت( اندازى راه دوره تا عمليات برنامه تعيين -

  : نمايد مى زير عمليات انجام براى بندى زمان جدول تنظيم به اقدام
  زمين سازى آماده و قانونى مراحل طى ، زمين خريد -
  شده بينى پيش ساختمانهاى ساخت و مصالح خريد -
  شده بينى پيش آالت ماشين و تجهيزات خريد -
  آالت ماشين اندازى راه و نصب -
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  نياز مورد اقالم ساير و اوليه مواد تهيه -
  كارخانه اندازى راه -
  بردارى بهره آغاز -
  

  پروژه كنترل و ريزى برنامه
 استفاده مختلفى هاى تكنيك از مختلف، درمراحل پروژه يك اجراى هزينه و زمان كنترل و ريزى برنامه براى
  .باشد مىC.P.M 19 تكنيك ها، تكنيك اين جمله از كه شود مى

  : از عبارتند C.P.M تكنيك اجراى مختلف مراحل
  
  ريزى طرح - 1

  .است پروژه اجراى براى هماهنگ برنامه يك بوجودآوردن منظور
 مرحله از پروژه انجام جهت الزم اجرائى هاى فعاليت كليه پروژه، اصلى هدف شدن معين از پس مرحله دراين
  .گردد مى ليست و شده مشخص خاتمه تا شروع
 و كار وسائل و هزينه زمان، عامل سه نظر از كه عملياتى واحد كوچكترين از عبارتست فعاليت ازيك منظور
  .دارد كنترل به احتياج عامل سه ازاين يايكى
 آنها روابط و ها فعاليت اطالعات مجموعه و شده سنجيده بهم نسبت آنها روابط ها فعاليت ليست تهيه از پس

  .شود مى داده نشان شبكه يك بصورت
 ها فعاليت بين روابط درآن كه ترسيمى بصورت پروژه يك هاى فعاليت نمودن مشخص از عبارتست شبكه
  .باشد شده معين كامل بطور

  
  ارزيابى - 2

 هاى فعاليت از هريك درمورد ديگر بعبارت. هاست فعاليت از هريك ارزيابى بعدى قدم شبكه، تكميل از پس
 مشخص آن نياز مورد منابع و هزينه فعاليت، آن انجام جهت الزم زمان مقدار درشبكه، شده داده نشان
  .گردد مى
  
  تنظيم و محاسبه - 3

. گردد مى تعيين پروژه انجام جهت الزم منابع و هزينه زمان، كل و شده انجام شبكه محاسبه ارزيابى، بعداز
                                                            

19  1. Critical Path Method 



94 

 

 خواهد داده الزم تغييرات و گيرد مى قرار  بررسى مورد  نتايج شود، مى مشخص بحرانى مسير مرحله دراين
  .گردد نزديك بوده موردنظر آنچه به حدامكان تا شده تهيه تابرنامه شد
  
  كنترل - 4

 افراد و مديريت كه ترتيبى به الزم گزارشات تهيه براى است اطالعاتى سيستم يك شامل كنترل، مرحله
  .نمايند اتخاذ را الزم تصميمات و قرارداده مطالعه مورد را پروژه پيشرفت آسانى به بتوانند مسئول
 مقايسه آنها شده ريزى برنامه اطالعات با ها فعاليت از هريك اجراى به مربوط واقعى اطالعات مرحله دراين
  .شد خواهد داده پروژه اصلى هدف درجهت تغييراتى لزوم درصورت و شده

  
  )5 ـ 1( مثال

 پروژه شبكه خواهيم مى .است آمده) 5 ـ 1(  جدول در پروژه يك براى آنها نياز پيش و انجام زمان ها، فعاليت
  .نماييم محاسبه را فعاليت هر شناورى زمان و ختم و شروع هاى زمان و نموده رسم را
  

  نياززمان فعاليتپيش
_____A4  

AB3  
AC4  
BD2  
DG1  
GK4  
CE2  
CF4  
EH1  
FI6  

H,IL5  
K,LM5  
  ) 5 ـ 1(  جدول

  
  : باشد مى زير صورت به پروژه فعاليتهاى شبكه
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  )5 ـ 1(  شكل
  :است زير صورت به فعاليت هر شناورى و ختم و شروع هاى زمان

  
  20ES21EF22LS23LF24TFفعاليت

A04040  
B4713169  
C48480  
D7916189  
G91018199  
K101419239  
E81015177  
F8128120  
H101117187  
I121812180  

L182318230  
M232823280  

  فعاليت هر شناورى و ختم ، شروع هاى زمان) 5 ـ 2( جدول
  
  

                                                            
 Eariliest Start.1شروع زمان زودترين20
 Eariliest Finish.2 ختم زمان ترين زود21

 Latest Sstart.3شروع زمان ديرترين22
 Latest Finish.4 ختم زمان ديرترين23
 Total Float .5 كل شناورى زمان24
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  ) 5 ـ 2( مثال
 باقى فعاليت هفت تنها. كند اندازى راه را خود جديد توليد خط زودتر هرچه دارد درنظر L & M شركت
 ليستى چقدراست؟ باشند يافته خاتمه ها فعاليت تمامى كه زمانى زودترين. شوند تكميل بايستى كه اند مانده

  : است آمده زير جدول در آنها نيازى پيش روابط و) هفته به(آنها شدن تكميل زمان ها، فعاليت از
  

  نيازفعاليت پيش)هفته(زمان
2-A  
3-B  
3CA  
8DC  
5ED,B  
6FC  
9GE  

  L & Mشركت مثال هاى داده)  5- 3( جدول
  

  .است زير صورت به پروژه فعاليتهاى شبكه
  L & M شركت مثال براى فعاليتها شبكه)  5 - 2( شكل
  : داريم كنيم حل OMIS افزار نرم با را مذكور مثال بخواهيم اگر

  L&M شركت مثال براى برنامه ورودى) 5 -  4( جدول
  L&M شركت مثال براى برنامه خروجى)  5 -  5( جدول
  هاى فعاليت بحرانى مسير روى هاى فعاليت. اند شده مشخص ستاره عالمت با بحرانى هاى فعاليت

G,E,D,C,A باشد مى هفته 27 پروژه ختم زمان و هستند.  
  

  25PERTپرت تكنيك
  .گيرد مى صورت زمان براى برآورد 3 تكنيك اين در
  (a) بينى خوش با زمان برآورد - 1
  (b) بدبينى با زمان برآورد - 2
  (m)) ترين محتمل( محتمل زمان برآورد - 3

                                                            
25 1 .Project Evaluation and Review Technique 
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  از Te ميانگين زمان واحد، ميانگين يك به آنها تبديل و مذكور زمان سه از استفاده با:  انتظار زمان
  .آيد مى بدست زير رابطه

Te=16 (a+4m+b)  
  

=TE ختم و شروع زمان زودترين  
=TL ختم و شروع زمان ديرترين  
=TS بين تفاوت( اثر بى زمان Te , TL(  

TE ـ   TS = TL  
  
 به چولگى منحنى كه نرمال توزيع همان( است شده استفاده ß  توزيع از فعاليت هر به مربوط زمان مورد در

  .)باشد داشته راست يا چپ
 چولگى باشد داشته بدبينانه زمان يا بينانه خوش زمان سمت به گرايش فعاليت هر انجام مدت اينكه برحسب
  . است راست يا چپ به منحنى
  :شود مى محاسبه زير روابط از فعاليت هر براى واريانس و معيار انحراف

  
=V=(b - a  6)2 واريانس                  = S= b - a 6 معيار انحراف  

 به كرده احاطه را ما شده بينى پيش مقدار كه را اطمينانى عدم درجه حقيقت در واريانس و معيار انحراف
 زمان به يابى دست امكان كه است آن دهنده نشان باشد بيشتر معيار انحرف ميزان هرچه دهد مى دست
 هاى واريانس مجموعه از بود خواهد عبارت شبكه كلى واريانس. بود خواهد كمتر (Te)شده بينى پيش

  .دارند قرار بحرانى مسير برروى كه هائى فعاليت
  

  )5 ـ 3( مثال
  .كنيد معين را شبكه اين در شده برآورد زمان به دستيابى امكان. است موجود زير مشخصات با اى پروژه

  هفــته
  bmaنياز فعاليتپيش

-a2514  
ab51417  
-c31221  
cd258  
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ce61530  
b,df147  
  مثال هاى داده)  5 ـ 6( جدول
  .است زير صورت به پروژه هاى فعاليت شبكه
  پروژه فعاليتهاى شبكه) 5 ـ 3( شكل

  :زيراست صورت به پروژه فعاليتهاى براى Te زمان و واريانس معيار، انحراف
  

  واريانس6V=(b-a(2معيار انحراف a+61Te=6S=b-a)m+b)4فعاليتگره
a2-1624  
b4-21324  
c3-11239  
d4-3511  
e5-316416  
f5-4411  

  )5 ـ 7( جدول
  
 مقادير جمع به توجه با پروژه انجام زمان مدت. e فعاليت و c فعاليت از است عبارت بحرانى مسير اينجا در

Te هاى واريانس مجموع از عبارتست شبكه واريانس و هفته 28 از عبارتست بحرانى مسير برروى 
  S=Vt=  25= 5  از عبارتست شبكه معيار انحراف =9Vt+16=25 يعنى بحرانى مسير هاى فعاليت

  : داريم نرمال توزيع از استفاده با اين بنابر
  )معيار انحراف 3 به مربوط. (شود انجام هفته 43 و هفته 13 بين در پروژه كه دارد امكان درصد 73/99
  )معيار انحراف 2 به مربوطه. (شود انجام هفته 38 و هفته 18 بين در پروژه كه دارد امكان درصد 95
  ) معيار انحراف  1 به مربوطه. ( شود انجام هفته 33 و هفته 23 بين در پروژه كه دارد امكان درصد 68

  .نمود محاسبه توان مى ترتيب همين به را مشخص زمان يك در پروژه انجام احتمال
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  )5 ـ 4( مثال
Franco-Tech قراردادى اخيرا .است بفرد منحصر هاى سازه و ساختمان ساخت در متخصص شركت يك 

 بنا شركت. است كرده منعقد اروپايى كشور چند هاى پايتخت در بزرگ خريد مركز چندين ساخت بر مبنى
 ختم زمان در مهمى عامل تواند مى اروپايى مختلف هاى قسمت وهوائى آب شرايط كه داند مى خود تجربه به

 برآورد الزم هاى فعاليت تمامى رابراى ترين محتمل و بدبينانه خوشبينانه، زمانهاى شركت،. باشد ها پروژه
. است شده داده زير جدول در آنها نيازى پيش روابط و زمان پروژه، هاى فعاليت از ليستى است، نموده

 در پروژه ختم احتمال است؟ چقدر پروژه انتظار مورد ختم زمان. هستند هفته برحسب ها فعاليت زمانهاى
  چقدراست؟ هفته 16 از كمتر

  
  نيازفعاليت ترينخوشبينانهپيش بدبينانهمحتمل

amb  
  Aـــ874
  Bـــ743
531CA  
842DA  
863EA  
422FB,C  
432GD  

  
  Franco - Tech شركت مثال  هاى داده)  5 -  8(  جدول

  :داريم كنيم حل OMIS افزار نرم كمك با را فوق مثال بخواهيم اگر
  Franco - Tech شركت مثال براى برنامه ورودى) 5 -  9(  جدول
  Franco - Tech شركت مثال براى برنامه خروجى) 5 - 10( شكل

. دهند مى تشكيل را بحرانى مسير GوD,A هاى فعاليت. اند شده مشخص ستاره باعالمت بحرانى هاى فعاليت
 بحرانى مسير روى هاى فعاليت استاندارد انحراف و باشد مى هفته 14 پروژه براى انتظار مورد ختم زمان
  .باشد مى 25/1
 احتمال برنامه)  است شده وارد 16 مثال اين در( شود وارد)   5 ـ 11( جدول در نظر مورد ختم زمان اگر

  )9456/0 مثال اين در. (كند مى محاسبه  زمان آن در را پروژه ختم
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  )5 - 11( جدول
  نرمال توزيع جدول) 5 ـ 12( جدول
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  : طرح مالى تامين و گذارى سرمايه
  

  طرح مالى تأمين و گذارى سرمايه
  .گردد مشخص نيز طرح مالى تأمين نحوه و محاسبه الزم گذارى سرمايه ميزان بايستى طرح يك اجراى براى

  
  طرح گذارى سرمايه
  :افتد مى اتفاق مرحله دو در طرح براى گذارى سرمايه

  طرح اجراى مرحله - 1
  طرح از بردارى بهره مرحله - 2
  

 گردش در سرمايه را بردارى بهره دوره موردنياز سرمايه و ثابت سرمايه را طرح اجراى دوره نياز مورد سرمايه
  .نامند مى

  .شود مى تعيين بازار قيمت برحسب ها قيمت عوامل، كليه هزينه برآورد براى
  :پردازيم مى طرح گردش در سرمايه و ثابت سرمايه تعيين به مربوط عوامل شرح به دراينجا

  
  طرح ثابت سرمايه
 واقع در. گيرد مى قرار استفاده مورد بردارى بهره دوره طى و خريدارى طرح اجراى مرحله در ثابت هاى دارائى
  .دهد مى تشكيل را ثابت سرمايه دارايى، اين پولى ارزش
  :جمله از نمود بندى دسته توان مى مختلف صور به را ثابت سرمايه عوامل
  . زمين مثل شوند نمى مستهلك كه عواملى و آالت ماشين و ساختمان مانند شونده مستهلك عوامل

 و زمين و ساختمان آالت، ماشين مانند ملموس هاى دارائى از متشكل توان مى را عوامل اين همچنين
  .دانست اندازى راه هزينه و سازماندهى هزينه امتياز، حق مانند ملموس غير هاى دارائى
 عوامل ارزش سپس و تعيين را طرح عوامل مشخصات و تركيب ابتدا بايد ثابت سرمايه برآورد و محاسبه براى

  .نماييم مشخص بازار قيمت برحسب را مذكور

user
1
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  عوامل اين. است متفاوت طرح نوع به بسته آنها نسبى اهميت و ثابت سرمايه دهنده تشكيل عوامل
  :باشند مى زير شرح به
  

  اوليه مطالعات و آزمايش تحقيق، هزينه
 مشخص طرح انجام چگونگى و بودن عملى اوليه، مطالعات و ها آزمايش و پژوهش و تحقيق كمك با

  .باشد مى هزينه صرف به نياز مذكور امور انجام براى. گردد مى
. نمود محاسبه اينجا در توان مى نيز را ها هزينه اين باشد، داشته وجود طراحى هاى هزينه كه صورتيكه در

  .است توجه قابل معادن از بردارى بهره طرحهاى مورد در آزمايش و تحقيق هاى هزينه مثال بعنوان
 ممكن زيرا شود نمى منظور گذارى سرمايه هاى محاسبه در اوليه مطالعات و آزمايش تحقيق، هاى هزينه گاه

 مانند. بگذارد اختيار در رايگان بطور را نتايج و داده انجام را مربوط مطالعات دولتى، مؤسسه يك است
  .شناسى زمين هاى مؤسسه يا كشاورزى هاى پژوهش هاى مؤسسه

  
  طبيعى منابع و زمين هزينه

. گردد مى معادن قبيل از طبيعى منابع صرف كه اى هزينه همچنين زمين خريد به مربوط هزينه از عبارتست
 بردارى بهره هاى هزينه جزو شود پرداخت اجاره بصورت كه صورتيكه در طبيعى منابع يا زمين هزينه البته

  .گردد مى محاسبه
  

  سازى محوطه و مربوطه تأسيسات ساختمان، هزينه
  :قبيل از طرح نياز مورد ساختمانهاى ساخت به مربوط هاى هزينه كليه از عبارتست

  ادارى ساختمان -
  توليد ساختمان -
  انبار ـ
  آزمايشگاه ـ
  رستوران ـ
  

  :قبيل از ها ساختمان نياز مورد تأسيسات ايجاد به مربوط هاى هزينه همچنين
  سرمايش و گرمايش سيستم -
  تهويه سيستم -



103 

 

  ساختمانها سوخت و برق آب، تأمين سيستم -
  سازى محوطه به مربوط هاى هزينه ونيز

  
  توليد تجهيزات و آالت ماشين هزينه

 و آالت ماشين اين. توليدى تجهيزات و آالت ماشين نصب و خريد به مربوط هاى هزينه كليه از عبارتست
  .دارند نقش توليد در نوعى به همگى تجهيزات

  
  صنعتى تأسيسات هزينه

  :قبيل از صنعتى تأسيسات به مربوط تجهيزات نصب و خريد به مربوط هاى هزينه كليه از عبارتست
  بخار تأمين سيستم -
  فاضالب و آب تصفيه سيستم -
  صنعتى برق و آب سوخت، تأمين سيستم -
  فشرده هواى تأمين سيستم -
  

  توليدى غير وسائل و تجهيزات هزينه
  : ازقبيل غيرتوليدى وسائل و تجهيزات نصب و خريد به مربوط هاى هزينه كليه از عبارتست

  نقليه وسائط -
  ادارى لوازم -
  آزمايشگاه لوازم -
  انبارها لوازم -
  رستوران لوازم -
  

  اندازى راه دوره هزينه
 بردارى بهره مرحله آغاز تا سازى آماده و آزمايشى دوره طى كه هايى هزينه و مخارج كليه از عبارتست

  .گردد مى صرف رضايتبخش
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  مشابه موارد و سازماندهى امتياز، حق هزينه
 مؤسسات مورد در كه است بديهى. باشد مى متناسب سازماندهى يك ايجاد مستلزم طرح يك ايجاد معموالً

 هاى دارائى از جزئى سازماندهى هزينه. باشد نداشته وجود هزينه اين است ممكن دارند توسعه قصد كه دائر
 حقوقى هاى هزينه و امتياز حق هاى هزينه. گردد مى مستهلك كوتاهى دوره طى و شده محسوب غيرملموس

 هزينه است ممكن گاهى. گردد مى محاسبه اينجا در مشابه هاى هزينه و مؤسسه تأسيس از ناشى مالياتى و
 بردارى بهره هاى هزينه جزو هزينه اين اينصورت در كه شود پرداخت محصول واحد برحسب امتياز حق

  .گردد مى محسوب
  

  طرح اجراى دوره طى بهره هزينه
 اصل بازپرداخت معموالً .شود مشخص وام اين بهره هزينه بايد گردد استفاده وام از طرح اجراى براى چنانچه

 كه است بديهى. گردد مى شروع بردارى بهره دوره آغاز از و طرح اجراى دوره از پس شده گرفته وام فرع و
 باتوجه بدهى اين مجموع بردارى، بهره آغاز از پس و شده اضافه وام اصل به طرح اجراى دوره طى بهره هزينه

 محاسبه براى طرح اجراى دوره به مربوط بهره تعيين بنابراين. شود مى پرداخت وام، قرارداد شرايط به
  .است ضرورى هزينه اينگونه

  
  نشده بينى پيش هاى هزينه

 برآورد ميزان از بيش عمل در يا و بيفتد قلم از ها هزينه برخى است ممكن طرح ثابت هاى هزينه محاسبه در
 مجموع از درصدى معموالً كارى محافظه و احتياط اصل رعايت براى و دليل بدين بنابراين. گردد هزينه شده

  .گيرند مى نظر در نشده بينى پيش هاى هزينه بابت را مذكور هاى هزينه
  

  گردش در سرمايه
 انجام ثابت گذارى سرمايه از بردارى وبهره بكارگيرى جهت الزم امكانات مجموعه از عبارت گردش در سرمايه

  .باشد مى فعاليت استمرار و تداوم حفظ و توليد جهت شده
  :از عبارتند هستند تأثيرگذار گردش در سرمايه ميزان بر كه اصلى عوامل

  . شركت فعاليت روى فصلى نوسانات تاثير حدود ـ
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  . شركت هاى برنامه براى الزم  سرمايه ميزان -
  . شركت به فروشندگان اعطائى اعتبار مدت و مشتريان به اعطائى اعتبار مدت -
 به مربوط وجوه دريافت تا كار شروع زمان از توليد درگير مالى منابع يعنى شركت فعاليت گردش مدت -

  . فروش
  . مواد اين نگهدارى مدت و اوليه مواد قيمت كاهش يا افزايش تأثير حدود -
  

  :است زير بشرح گردش در سرمايه دهنده تشكيل عمده اقالم
  

  اوليه مواد موجودى
 به كامل بستگى طرح هر براى گردش در سرمايه اقالم از يكى بعنوان نياز مورد اوليه مواد موجودى ميزان
 نياز مورد اوليه مواد باشد قرار اگر مثالً. دارد ديگر طرف از مواد تأمين نحوه و منبع و يكطرف از توليد ميزان
 كه است الزم وقت طوالنى نسبتا مدتى مواد سفارش لحظه از مسلما گردد تأمين كشور از خارج از طرح يك
 و سفارش زمان مسلما گردد، تأمين كشور داخل از اوليه مواد باشد قرار اگر حاليكه در برسد انبار به مواد

 تعيين براى كه گردد مى مالحظه شده ذكر نكات به توجه با. بود خواهد كوتاهتر بسيار انبار به آن رسيدن
 ميزان گرفتن نظر در ضمن بايد گردش، در سرمايه از رقمى بعنوان نياز مورد اوليه مواد موجودى ميزان
 و كمكى مواد مورد در است بديهى. داشت توجه آن حمل و تحويل زمان و مواد تأمين منبع به توليد،
 تعيين تحويل زمان و تأمين منابع به توجه با و نياز براساس بايستى الزم موجودى تعيين نيز بندى بسته
  .گردد

  
  يدكى قطعات موجودى

 زمان در. گردد مى خريدارى نيز سال دو يا يك مدت براى يدكى قطعات آالت، ماشين خريد هنگام در معموالً
 كه باشد مى نياز مورد تأسيسات، و آالت ماشين تعميرات براى يدكى قطعات توليدى، واحد يك از بردارى بهره
 توجه با همچنين و اضطرارى موارد در فعاليت تداوم حفظ بمنظور. شود مى انجام معمول روال طبق آن تهيه
 نگهدارى كارخانه در قطعات اين از كافى موجودى كه است الزم يدكى، قطعات سريع تهيه امكان عدم به

  .گردد
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  راه در كاالى و سفارشات
 يا و قسمتى پرداخت و اعتبار گشايش براى اقدامات قبل از است الزم يدكى، قطعات و اوليه مواد خريد براى
 به كاال همواره انبار، به كاال رسيدن و ترخيص و تحويل زمان به توجه با تا آيد بعمل مربوطه هاى هزينه تمام

 كاال، تحويل و پرداخت نحوه و اعتبار گشايش شرايط به توجه با لحاظ بدين. شود نگهدارى الزم ميزان
  .گردد مى منظور گردش در سرمايه در عنوان اين تحت مبلغى

  
  شده ساخته و ساخت جريان در كاالى موجودى

 شده ساخته كاالى به نهايت در و ساخت جريان در كاالى به شد، توليد مراحل وارد اينكه از پس اوليه مواد
 دارد توليد روش ماهيت به بستگى شده ساخته كاالى به مواد تبديل براى الزم زمان مدت. گردد مى تبديل

 مقدارى و خواهدماند باقى توليد خطوط در ساخت جريان در كاالى بعنوان كاال مقدارى مسلما حال هر ودر
 در بنابراين. يافت خواهد انتقال شده ساخته كاالى انبار به تكميل از پس و گذرانده را توليد مراحل نيز

 نظر در ساخت جريان در كاالى بعنوان را رقمى توليد، چگونگى به توجه با بايد گردش در سرمايه محاسبه
 شده ساخته كاالى شود گرفته نظر در بايد گردش در سرمايه اقالم از يكى بعنوان كه ديگرى رقم. گرفت

 كه است الزم وقت مدتى و رسد نمى بفروش شدن آماده از پس اكثرا شده توليد كاالى كه آنجايى از باشد مى
  و نوع برحسب كه بود خواهد موجود انبار در فروش براى آماده كاالى مقدارى هميشه شود، فروخته
 محصوالت نگهدارى زمان كه مواردى در. باشد مى متفاوت شركت فروش سياست همچنين و كاال ماهيت
 از بيش گردش در سرمايه به است، ديگربيشتر خاص شرايط يا  فروش بودن فصلى قبيل از مختلف بداليل
  .آيد بعمل آن منابع تأمين جهت الزم هاى بينى پيش بايستى كه بود خواهد نياز مورد، اين در معمول مقدار

  
  تجارى مطالبات

 فروخته كاالى وجه و برسد بفروش نسيه بطور است ممكن شده توليد كاالى از قسمتى همواره آنجائيكه از
 بايد نيز وجه دريافت و كاال تحويل بين زمان مدت براى برسد، كننده توليد بدست تحويل از بعد مدتى شده
 در مطالبات ميزان تعيين براى. شود گرفته نظر در گردش در سرمايه محاسبه در مطالبات بعنوان رقمى

 شركتى اگر حتى. داشت نظر در را صنعت در موجود عرف يا فروش سياست بايد گردش در سرمايه محاسبه
 دريافت و صورتحساب ارسال و كاال تحويل بين اى فاصله ولى دهد مى انجام نقد رابطور خود فروشهاى كليه
  .شود گرفته نظر در مطالبات نيز مدت اين براى بايد باشد، داشته وجود وجه
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  نقد موجودى
 رقمى دهند، مى تشكيل را گردش در سرمايه اصلى اقالم كه فوق موارد از غير گردش در سرمايه محاسبه در
 سرمايه محاسبات در بايستى نيز رقم اين كه شود مى گرفته نظر در گردان تنخواه يا نقد موجودى بعنوان نيز
  .شود بينى پيش گردش در
  

 ساخته كاالى و ساخت جريان در كاالى قيمت در انسانى نيروى به مربوط هاى هزينه كه است ذكر قابل
  .است گرديده ملحوظ شده

  
  طرح مالى منابع
  .شود مى فراهم منبع دو از كلى بطور طرح، براى نياز مورد وجوه

  
  داخلى منابع
 مثبت صورت در كه گويند ثابت داراييهاى استهالك و ويژه سود قبيل از منابعى مجموع به داخلى منابع
 و طرح ثابت هاى هزينه از قسمتى تأمين براى داير شركتهاى توسعه طرحهاى اجراى در آن از توان مى بودن

 عوامل كه جديد طرحهاى در كه داشت توجه بايد ولى. نمود استفاده گردش در سرمايه از قسمتى تأمين يا
  .گردد استفاده داخلى ازمنابع نبايد نيستند، شده شناخته كامالً آن اجرايى

  
  خارجى منابع
 گيرد مى قرار مؤسسه اختيار در مستقيما كه منابعى يك كرد تفكيك دسته دو به توان مى را خارجى منابع
 فراهم بانكها مانند مالى واسطه هاى مؤسسه طريق از توان مى كه منابعى ديگر و سهام مستقيم فروش مانند
  .نمود عنوان توان مى ذيل شرح به را طرح مالى تأمين براى خارجى منابع. كرد

  
  طرح صاحبان مالى حقوق
 شود، مى نيز عمومى بخش شامل گاهى كه مند، عالقه گذاران سرمايه طرف از طرح صاحبان مالى حقوق
 سهامى، شركت مشاركت، فردى، گذارى سرمايه مانند سرمايه تدارك حقوقى شكل. گردد مى تأمين و فراهم
  .دارد بستگى كشور جارى قوانين و خاص شرايط به غيره و تضامنى شركت
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  سهام فروش
 آگاه طرح در گذارى سرمايه مزاياى مورد در را ها سرمايه اين صاحبان بايد خصوصى هاى سرمايه جلب براى
 است بديهى. شوند تشويق گذارى سرمايه به و شده مطمئن شان سرمايه بودن ايمن درباره كه طورى به. كرد
 برگشت بينى پيش كه شد خواهد سرمايه جلب به موفق طرحى طرح، چند بين شرايط مساوى صورت در كه

  .باشد تر مطمئن آن در سرمايه
 سهام فروش به مايل بعدا سهامداران از بعضى اگر كه باشد ترتيبى به سهام فروش و خريد مقررات است بهتر
  .دهند انجام را كار اين بتوانند باشند خود

  .شوند انتخاب شايستگى و استحقاق به بنا بايد طرح گردانندگان و مديران
 خريد روش اين در. دارد وجود نويسى پذيره روش نام به روشى گذارى سرمايه طرحهاى سهام انتشار براى
 تخصصى بانك مثالً مؤسسه يك كه است آن كار ترتيب. شود مى تعهد يافرد و مؤسسه يك توسط طرح سهام

 و گذارد، مى فروش معرض به معينى نرخ با را سهام از مشخص تعدادى گذارى، سرمايه مؤسسه يك صنعتى
 منتشر شركت ترتيب اين با. شود مى آن خريد دار عهده مؤسسه اين خود نرسد، فروش به سهام اين چنانچه
 كننده، تعهد مؤسسه بعدا. كند مى آورى جمع آيد مى دست به سهام فروش از كه را وجوهى سهام، كننده
 سهامى چنانچه و رساند مى فروش به است ممكن كه قيمتى هر به را شده خريدارى سهام از بخشى يا تمام
 ظرف تواند مى كننده تعهد مؤسسه گيرد، رونق طرح كار اگر. كند مى نگهدارى خود براى موقتا بماند باقى
 تاقيمت رانگهدارد سهام است ناگزير اينصورت غير در و بفروشد منفعت با را شده خريدارى سهام كمى مدت
. كنند مى ايفا را متعهد نقش ديگر سازمانهاى طريق از يا مستقيم طور به دولتها موارد بعضى در. رود باال آن

 معرض به زودتر هرچه آن سهام شد داده تشخيص مفيد طرحى آنكه مجرد به كه است آن كار اين از هدف
  .شود گذارده فروش
 امتيازات از عادى سهام به نسبت سهام اين كه شود منتشر ممتاز سهام بصورت سهام از بخشى است ممكن
  .است مند بهره سهام سود دريافت در اولويت نظير خاصى

  
  وام اخذ
 گرفته وام بانكها اين از تخصصى، بانكهاى تائيد مورد و شده مطالعه و مفيد گذارى سرمايه طرحهاى قبال در
 آن، تائيد و ارزيابى و طرح مشخصات مجموعه تدوين طريق از گذارى سرمايه طرح منظور، بدين. شود مى

 قرار وام، كنند درخواست اختيار در مناسب شرايط با مدت بلند وام آن براساس و گرفته قرار سنجش مورد
  .گيرد مى
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  .شود مى تقسيم دسته سه به بازپرداخت مدت برحسب وامها
  
  مدت كوتاه وامهاى - 1

  . شود مى ناميده جارى وامهاى و است يكسال از كمتر بازپرداختشان مدت وامها اين
  
  مدت ميان وامهاى - 2

  . است سال پنج تا يك بين وامها اين بازپرداخت مدت
  
  مدت بلند وامهاى - 3

  .است سال پنج از بيش وامها اين بازپرداخت مدت
  

 بلند و مدت ميان اعتبارات و وامها و گردش در سرمايه از بخشى تأمين براى جارى اعتبارات و وامها معموالً
  .گيرد قرارمى مورداستفاده ثابت گذارى سرمايه از بخشى تأمين براى مدت
 مؤسسه به كه افرادى موقعيت. است قرضه اوراق فروش و انتشار طريق از گيرى وام طرح مالى تأمين ديگر راه
 هنگام خود، سرمايه سود دريافت ضمن آنها كه است صورت بدين دارند مى دريافت قرضه اوراق و داده وام

 تضمين يك مقابل در آنان اعطايى وام چون عالوه به. گيرند مى پس باز را خود سرمايه نيز شركت تصفيه
 وام مبلغ چنانچه بنابراين.  است برخوردار بيشترى ايمنى از شود مى پرداخت شركت اموال از ملكى) وثيقه(

  .شد نخواهد آنان سرمايه متوجه خطرى باشد، شركت كل دارائى با متناسب
 خريدارى قرضه اوراق توانند مى بازنشستگى صندوقهاى و بيمه هاى شركت بانكها، كشورها از بسيارى در

 بويژه گذارى، سرمايه طرحهاى براى خوبى منابع ها مؤسسه اينگونه ندارند را سهام خريد اجازه ولى كنند
 طور به دهد، تشخيص مفيد را طرح كه صورتى در نيز دولت. هستند تخصصى بانكهاى تائيد مورد طرحهاى
  .كند مى خريدارى را قرضه اوراق غيرمستقيم يا مستقيم

 تخصصى بانك يك يا دولت توسط) ياهردو( آن سود پرداخت يا سرمايه استرداد است ممكن درمواردى
  . خواهديافت افزايش قرضه اوراق فروش امكان صورت اين در كه شود تضمين دولتى،

 خواهد پاداش نوعى تقاضاى تضمين مقابل در مخاطره، نوعى پذيرش خاطر به كننده تضمين مؤسسه گاه
 طرحهاى از حمايت زمينه در را خود امكانات توانند مى قرضه اوراق تضمين طريق از تخصصى بانكهاى. كرد

  .نمايند برابر چندين غيره و كشاورزى يا صنعتى
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  سهام فروش يا وام گرفتن مورد در طرح صاحبان ديدگاه
 دست به سودى كه مادام زيرا است، زياد سهام فروش طريق از سرمايه تحصيل مثبت نكات كلى طور به

 از غير چيزى سهامداران كه دارد وجود نيز امكان اين و شود نمى پرداخت سهامداران به پولى است نيامده
 طرح شركاء سهامداران واقع در .بدهند طرح پيشرفت براى را واقعى كمك و كنند كمك طرح به نيز پول

  .كنند ايفا توانند مى را مهمى نقش و بوده سهيم طرح رونق در بنابراين و شوند مى محسوب
 قابل ميزان به طرح گذارى سرمايه سود درصد نسبت صورتيكه در كه گفت توان مى وام گرفتن مورد در

  .بود خواهد سودمندتر طرح براى وام گرفتن باشد، وام بهره نرخ از بيشتر توجهى
  

  سرمايه جلب براى شرايط حداقل
  :دارند توجه زير موارد به كنند مى مشاركت گذارى سرمايه طرح يك در كه سهام خريداران و دهندگان وام
 متكى صحيح برپايه مالى و اقتصادى فنى، نظر از و شده بررسى كامالً كنند مى شركت آن در كه طرحى ـ

  ) .آوراست  زيان دهنده وام براى چه و سهام خريدار براى چه طرح شكست( باشد
 وام كه شود مطلع  چنانچه زيرا كند حاصل اطمينان طرح مالى وضع از بايد وام دادن از قبل دهنده وام -

 وام، اعطاى براى مذاكره به شدن وارد از حتى است عاجز طرح سرمايه از معينى قست پرداخت از گيرنده
  .كرد خواهد خوددارى

 را طرح سرمايه  از) درصد50 تا 35 از( معينى مقدار يك الاقل گيرنده وام كه دارند انتظار دهندگان وام -
  .بدانند قبول قابل آن به وام اعطاى نظر از را طرح بتوانند تا كند تأمين خود

 بكار سرمايه به مشابه، اوضاع به توجه با كه باشند داشته اطمينان بايد سهام خريداران يا و دهندگان وام -
  .گرفت خواهد تعلق سود حداقل آنان، شده گرفته

 اطمينان طرح صاحبان  شهرت حسن و اعتماد قابليت صداقت، از بايستى سهام خريداران و دهندگان وام -
  .كنند حاصل

  .دارند العاده فوق توجه) مديريت( طرح اداره مسئله به سهام خريداران و دهندگان وام -
  :موجودباشد كشور در بايستى نيز زير شرايط رسد مى نظر به خارجى، سرمايه جلب مورد در خصوصا

  قضائى امنيت وجود -
  دولت قدرت و ثبات -
  اغتشاش و نظامى تهاجم از ناشى خطرهاى نبود -
  كشور جارى پول ارزش ثبات -
  طرح پيشرفت براى محيط در كار نيروى و هوش ابتكار، قوه وجود -



111 

 

  برنامه داراى و كاردان دولت يك وجود -
  
 از او مطالعه مورد طرح كه شود مطمئن شده، ارائه واقعى ارقام به مراجعه با است مايل اى دهنده وام هر

  :برخورداراست زير، شرح به گذارى سرمايه سالم طرح يك مالكهاى و شرايط حداقل
 احتياط جانب آن مورد در كافى اندازه به و بوده كامل و منطقى طرح، گذارى سرمايه كل به مربوط رقم -

  .است شده رعايت
  . است شده برآوده حقيقى طرح، مالى نيازهاى كليه -
  .كند مى تطبيق واقعيت با موجود شرايط در و بوده اعتماد مورد و دقيق طرح درآمدهاى و ها هزينه -
 اين در و كند  پرداخت را خود وامهاى فرع و اصل اقساط بردارى، بهره هنگام توانست خواهد طرح -

  . است شده رعايت احتياط جانب ها محاسبه
 به نيز مناسبى سود و كرده تأمين را جارى هاى هزينه تمام توانست خواهد واقعى ظرفيت با طرح -

  .كند پرداخت سهامداران
 در الزم زمانهاى در را نياز مورد وجوه طرح كه است ترتيبى به طرح براى شده بينى پيش مالى برنامه -

  .داشت خواهد اختيار
  

  دهنده وام براى الزم اطالعات
  : زيراست شرح به دهد قرار دهنده وام اختيار در بايستى مى وام كننده درخواست كه اطالعاتى

  
  طرح گذارى سرمايه كل رقم)  الف

  هركدام عوامل تفكيك به طرح گردش در و ثابت گذارى سرمايه ميزان
  
  : شامل طرح مالى قدرت)  ب
  طرح صاحبان گذارى سرمايه نحوه ـ
  سهامداران حقوق و سهام درباره روشنى توضيح -
  سهام صدور زمانى برنامه و سهام رسمى قيمت سهام، تعداد سهام، انواع سهام، به سرمايه تقسيم نحوه -
 نوع  و بهره نرخ  وام، بازپرداخت برنامه دهنده، وام وام، ميزان شامل شده بينى پيش هاى وام مشخصات -

  وثيقه
  داير هاى مؤسسه مورد در قبل سالهاى هاى نامه تراز -
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  :شامل طرح سود برآورد)  ج
  محصول شده تمام قيمت و ها هزينه -
  محصول فروش قيمت -
  طرح خالص سود -
  داير هاى مؤسسه مورد در زيان و سود صورت -
  داير هاى مؤسسه مورد در سهام سود بابت پرداختى ارقام سوابق -
  
  : شامل طرح نقدى نيازهاى برآورد)  خ
  طرح اجراى براى نياز مورد نقد وجوه ميزان و زمان -
  مختلف زمانهاى در نياز مورد وجوه تأمين منابع -
  
  : شامل نامه تراز ارقام برآورد)  د
  بردارى بهره و اجرا دوران در طرح مصارف و منابع به مربوط گزارش -
  مصارف و منابع جدول از استفاده با ترازنامه ارقام -
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  :  طرح ارزشيابى معيارهاى
  طرح ارزشيابى معيارهاى

  دارد؟ ارزش آن انجام آيا كه است اين منطقى سؤال پروژه، يا طرح هر با رابطه در
  .است شده پيشنهاد ها پروژه  ارزيابى جهت متعددى و متنوع معيارهاى
 شود مى بندى طبقه تنزيلى معيارهاى و تنزيلى غير معيارهاى: مقوله دو تحت ها پروژه ارزشيابى  معيارهاى

  :است آمده زير در تر مهم معيارهاى كه
  

  : شامل 26تنزيلى غير معيارهاى
  فوريت -
  27 بازگشت دوره -
  28 حسابدارى بازده نرخ -
  29بدهى دهنده پوشش نسبت -
  

  : شامل 30تنزيلى معيارهاى
  31 خالص فعلى ارزش -
  32 منفعت - هزينه نسبت -

                                                            
261. Non Discounting 

 
27

                2. Payback Period 
 

283. Accounting Rate of Return 
 

29
4. Debt Service Coverage Ratio 

 
305. Discounting 

 
31                               6. Net Present Value 
 

327. Benefit Cost Value 
 

user
1
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  33 داخلى بازده نرخ -
  34سرمايه ساالنه هزينه -

  ارزشيابى روش انتخاب به همچنين. پردازد مى معيارها اين ارزيابى و توصيف به فصل اين
  .كند مى اشاره

  
  فوريت
 هستند، ضرورى كمتر كه هايى پروژه به نسبت شود، مى تلقى تر ضرورى كه هايى پروژه معيار، اين مطابق
  .كنند مى پيدا اولويت
  نمود؟ مشخص توان مى را فوريت ميزان چگونه:  كه آنست معيار اين شكل
 ممكن مثالً. بود نخواهد مشكل برخوردارند، بااليى اولويت از كه هايى پروژه شناسائى معين، شرايط در البته
 توليد تداوم از تا كنيم جايگزين فورا نقص، دليل به را اهميت كم تجهيزات از برخى شويم مجبور است

. است توليد در توقف از ناشى مالحظه قابل زيانهاى معناى به تجهيزاتى چنين جايگزينى عدم. شويم مطمئن
  . بياندازيم تأخير به را تصميم و شويم تفصيلى تحليل و تجزيه وارد كه معناست بى موارد اين در
 قابل و عينى مبناى يك وجود عدم دليل به فوريت نسبى ميزان تعيين شرايط، از بسيارى در حال هر به

 پروژه كه كسانى پافشارى كه باشد موضوع اين بر دال تواند مى فوريت معيار كاربرد. است مشكل گيرى اندازه
 جنبه سرمايه تخصيص هم گاهى. شد خواهد گذارى سرمايه تصميمات در عامل مهمترين كنند، مى پيشنهاد
  .كند مى پيدا سياسى

 گيرى تصميم براى تواند نمى معيار اين كلى بطور كه كنيم مى پيشنهاد فوريت، معيار هاى محدوديت لحاظ به
 كه شرطى به دارد، وجود واقعى فوريت كه استثنائى موارد در ولى گيرد قرار استفاده مورد گذارى سرمايه
  .شود گرفته بكار تواند مى نباشد، مالحظه قابل و مهم گذارى سرمايه هاى هزينه

  
  بازگشت دوره
  . آن عايدات محل از پروژه اوليه سرمايه كسب زمان مدت از عبارتست بازگشت دوره

 به اوليه سالهاى در آن عايدات و باشد ريال ميليون 600 اوليه سرمايه داراى پروژه يك اگر مثال بعنوان
 كه چرا بود خواهد سال چهار پروژه بازگشت دوره باشد، ريال ميليون 200 و 150 ،150 ،100 ترتيب

                                                            
33                8. Internal Rate of Return 
 

349. Annual Capital Charge 
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  .شود مى اوليه سرمايه معادل سال چهار طى در عايدات مجموع
. ساالنه عايدى بر تقسيم اوليه سرمايه از عبارتست بازگشت دوره باشد، ثابتى مبلغ ساالنه، عايدات كه زمانى
  آن سال هر ثابت عايدى و ريال ميليون 1000 آن اوليه سرمايه كه اى پروژه مثالً
  .سال  3001000=  313:  از عبارتست آن بازگشت دوره باشد، ريال ميليون 300
  .است مطلوبتر پروژه باشد، كوتاهتر بازگشت دوره هرچه معيار، اين مطابق
. نمايند مى مشخص را قبول قابل زمانى دوره حداكثر معموالً كنند، مى استفاده معيار اين از كه هايى شركت

 با هايى پروژه و شوند مى تلقى ارزش با كمتر، يا سال n زمانى دوره با هايى پروژه باشد، سال n مدت اين اگر
  .شوند مى گرفته نظر در اقتصادى صرفه بدون سال n بر بالغ زمانى دوره
  : است زير بصورت بازگشت دوره محاسبه كلى رابطه

P و اوليه سرمايهj  (CF) سال عايدى j و ام n مختلف سالهاى درآمد حالتيكه در باشد مى بازگشت دوره 
  .گردد مى محاسبه زير بصورت بازگشت دوره باشد، مساوى

  
n = PCF  

  
  )7 ـ1( مثال

 در زير اطالعات. داد قرار استفاده مورد كارخانه در مواد نقل و حمل براى توان مى را B,A ماشين نوع دو
  .است اختيار در ماشين دو اين ساالنه عايدى و اوليه سرمايه مورد

  
  B ماشينA ماشينماشين
  20003000اوليـــه ســـرمـايــه

  450600ساالنه عايدى
  100700عمرمفيد درپايان اسقاط ارزش
  ) 7 ـ 1( جدول
  :از عبارتست گذارى سرمايه اين براى بازگشت دوره
  = 4502000nA = PA(CF)A = 4/4 سال

  
  = 6003000PB(CF)B =  nB = 5   سال
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  .دهند مى بازگشت را اوليه سرمايه سال، 5 مدت از پس B ماشين و سال 4/4 مدت از پس A ماشين
  .است مطلوبتر A ماشين خريد بازگشت، دوره معيار طبق بنابراين

  
  )7 ـ2( مثال

  آنها عايدات شوند گرفته بكار توانند مى 100ر000 و مساوى اوليه سرمايه با D,C ماشين دو
  :از عبارتست

  
(CF)C(CF)Dسال  

  501ر20000ر000
  302ر20000ر000
  203ر20000ر000
  104ر40000ر000
  105ر50000ر000
  6ــــــ60ر000
  )7 ـ2( جدول

  
  طبق و باشد مى سال D، 4 ماشين سرمايه بازگشت دوره و سال C، 3 ماشين سرمايه بازگشت دور

  .است مطلوبتر C ماشين بازگشت دوره معيار
  

  بازگشت دوره معيار ارزيابى
 رسد مى نظر به و گيرد مى قرار استفاده مورد اى گسترده بطور آن، محدوديتهاى رغم على بازگشت دوره معيار
  :باشد مى زير مزاياى داراى

 كننده خسته و طوالنى محاسب و پيچيده مفاهيم از. است ساده كاربرد لحاظ از هم و مفهوم لحاظ از هم -
  .دارد كمى ضمنى مفروضات و كند نمى استفاده

 عايدات اول سالهاى در كه است هايى پروژه نفع به. است ريسك با مقابله براى اى ساده و تقريبى روش -
 درآينده ريسك اگر. است بيشتر آنها عايدات بعدى سالهاى در كه است هايى پروژه ضرر به و دارند بيشترى
 هاى پروژه گذاشتن كنار در تواند مى بازگشت دوره معيار كه دارد واقعيت موضوع اين كلى بطور ، يابد افزايش

  .باشد مفيد ريسك پر
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 كه زمانى خصوصا. باشد معقول معيار يك است ممكن دارد، تأكيد اوليه سالهاى در برعايدات كه آنجائى از -
  .دارد قرار نقدينگى فشار تحت شركت

  
  :هستند زير صورت به و بوده جدى بسيار بازگشت دوره معيار محدوديتهاى

 با مناسب تنزيل بدون محاسبه، اين در نقدى عايدات. گيرد نمى نظر در را پول زمانى ارزش روش، اين -
  .برد مى سوال زير به را مالى تحليل و تجزيه اصل ترين اساسى مسئله اين شود، مى جمع يكديگر

 عمل هايى پروژه ضرر به و)  7 ـ2( مثال مانند گيرد مى ناديده را بازگشت دوره از بعد عايدات روش، اين -
  .كنند مى ايجاد زيادى عايدات نيز بعدى سالهاى در كه كند مى

 هايى پروژه ضرر به و) 7 ـ1( مثال مانند گيرد مى ناديده را اسقاط ارزش مثل ديگرى پارامترهاى روش اين -
  .است زياد مفيد عمر از پس آالت ماشين اسقاط ارزش كه كند مى عمل

 سودآورى از را توجه است، پروژه سرمايه اصل بازگشت چگونگى از سنجشى بازگشت، دوره باينكه نظر -
 از غذاى بربازگشت كه چرا رود مى بكار ماهى صيد براى كه غذايى به شود مى توصيف و سازد مى منحرف
 منظور. (باشد داشته شده صيد ماهى جثه به توجهى آنكه بدون دارد تأكيد طعمه صيد براى رفته دست

  .)است سودآورى
  

  حسابدارى بازده نرخ
 به را درآمد كه است سودآورى از سنجشى ساالنه، نرخ يا بازده نرخ متوسط معناى به حسابدارى بازده نرخ

 و درآمد كه آنجائى از. شود مى گيرى اندازه حسابدارى زبان به همچنين و سازد مى مرتبط گذارى سرمايه
 حسابدارى بازده نرخ جهت زيادى هاى سنجش شود، گيرى اندازه گوناگون طرق به تواند مى گذارى سرمايه

  :است آمده ذيالً آنها روابط كه باشد، داشته وجود تواند مى
  

   = A ماليات از پس درآمد متوسط  اوليه گذارى سرمايه
  

  = B ماليات از پس درآمد متوسط  گذارى سرمايه متوسط
  

  = C كسربهره از قبل و ماليات از پس درآمد متوسط  اوليه گذارى سرمايه
  

  = D بهره كسر از قبل و ماليات از پس درآمد متوسط  گذارى سرمايه متوسط
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  = E ماليات و بهره كسر از قبل درآمد متوسط  اوليه گذارى سرمايه

  
  = F ماليات و بهره كسر از قبل درآمد متوسط  گذارى سرمايه متوسط

  
 استهالك كسر از قبل و ماليات از بعد درآمد كل  سالها تعداد در ضرب 2 بر تقسيم اوليه گذارى سرمايه
  = G اوليه سرمايه منهاى

  
  داده نشان فرضى پروژه يك به توجه با زير در حسابدارى بازده نرخ گوناگون هاى نسبت محاسبه

  .است شده
  )7 ـ 3( مثال

  
  گذارىسال ازاستهالكسرمايه درآمدپسمالياتدرآمدقبلبهرهدرآمدقبل

  وماليات ازمالياتازمالياتبهره
112132101  

25/125/15/215/3282  
5/15/1314263  
5/15/1314244  
25/125/15/215/3225  
  جمع5/65/6135181030
  متوسط3/13/16/216/326

  )7 ـ 3( جدول
13 =%103/1    A =  

  
7/21 =%63/1 B =  
  
23 =%101+3/1 C =  
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3/38 =%61+3/1 D =  
  
36 =%106/3 E =  

  
60 =%66/3 F =  

  
26 =%5 × 10 -10+5/6G =  
2  10  
  

 كه هايى پروژه كلى بطور. است مطلوبتر و بهتر پروژه باشد، بيشتر حسابدارى بازده نرخ هرچه كه است واضح
 ديگر و هستند پذيرفته شده، مشخص قبالً كه باشد بازدهى نرخ از بزرگتر يا معادل آنها حسابدارى بازده نرخ

  .شوند مى رد ها پروژه
  

  حسابدارى بازده نرخ معيار ارزيابى
  :باشد مى زير مزاياى داراى حسابدارى بازده نرخ معيار

  
  . است ساده آن محاسبه -
  .است آشنا  گذاران سرمايه براى و دسترس در براحتى كه است حسابدارى اطالعات براساس ـ
  .دارد مى ملحوظ نيز را پروژه مفيد عمر از پس منافع -
  .شود اخذ شركت مالى حسابدارى سيستم از براحتى تواند مى كه است حسابدارى هاى نسبت بر مبتنى -
 نرخ محاسبه امكان  نباشد، دردسترس پروژه عمر سالهاى تمام براى كامل اطالعات كه هم صورتى در -

 از كاملى بينى پيش پروژه، عمر تعيين عدم دليل به كه زمانى مثال عنوان به. دارد وجود باز حسابدارى بازده
  .شود محاسبه نمونه سال چند درآمد براساس تواند مى حسابدارى بازده نرخ آورد، بدست نتوان درآمد

  
  : است زير شرح به حسابدارى بازده نرخ معيار محدوديتهاى

  . است نقدى جريانهاى نه و حسابدارى سود براساس معيار اين -
 نظر در را Y,X  گذارى سرمايه طرح دو نكته، اين توضيح براى. گيرد نمى نظر در را پول زمانى ارزش -

 ارزش آن از پس و دارند چهارساله عمر طرح دو هر. باشد هزار يكصد اوليه سرمايه داراى هريك كه بگيريد
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  : است شده آورده زير در طرحها اين به مربوط جزئيات. باشد صفر اسقاط
  

  )7 ـ4( مثال
  

  YXطرح
  جريان     سودبعداز     استهالك     ارزش     جريان     سودبعداز     استهالك     ارزش     سال

  نقدى     كسرماليات          دفترى     نقدى     كسرماليات          دفترى
  100ر000     0     0     100ر000     100ر000     0     0     100ر000     0
     10ر000     25ر000     75ر000     65ر000     40ر000     25ر000     75ر000     1

  35ر000
     20ر000     25ر000     50ر000     55ر000     30ر000     25ر000     50ر000     2

  45ر000
     30ر000     25ر000     25ر000     45ر000     20ر000     25ر000     25ر000     3

  55ر000
  65ر000     40ر000     25ر000     0     35ر000     10ر000     25ر000     0     4

  )7 ـ4( جدول
  
  = A  ماليات از پس سود متوسط  اوليه گذارى سرمايه% = 50:  حسابدارى بازده نرخ با طرح دو هر
  

 Y طرح به نسبت اول سالهاى در بيشتر منافع دليل به X طرح آنكه حال. باشند مى مشابه

  .تراست مطلوب
  موضوع اين. دارد وجود حسابدارى بازده نرخ زمينه در زيادى هاى نسبت ديديم، كه همانطور -

  .باشد داشته بهمراه تفسير با ارتباط در را مشكالتى و باشد مبهم و انگيز بحث تواند مى
  و شود نمى تعريف منحصرا) كنيم انتخاب كه مشخص نسبت هر( حسابدارى درآمد -

  هاى هزينه تخصيص و انبار موجودى گذارى ارزش استهالك، هاى روش تأثير تحت اينكه بدليل
  درآمدى ارقام به مشابه حسابدارى هاى داده با احتماالً مختلف، حسابداران باشد، مى مشخص
  .رسند مى متفاوت
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  بدهى دهنده پوشش نسبت
 يك مالى ارزشمندى كنند، مى تأمين صنعتى هاى پروژه براى را مدت بلند مالى منابع كه مالى مؤسسات

 پوشش نسبت. گيرند مى نظر در بدهى دهنده پوشش نسبت و داخلى بازده نرخ برحسب مقدمتا را پروژه
  :شود مى تعريف زير بصورت (DSCR) بدهى دهنده

  
DSCR =     (PATi +Di + Ii)   (Ii +LRIi)  

  
  : آن در كه
  

PATi   =سال براى ماليات كسر از پس سود i ام .  
Di  =سال براى استهالك  i ام .  
Ii  =سال براى مالى مؤسسات مدت بلند وام بهره  i ام .  

LRIi  =سال براى وام بازپرداخت قسط  i ام .  
n  =شود بازپرداخت آن طى بايد وام كه اى دوره.  
  

  )7 ـ 5(  مثال
  .است شده آورده) 7 ـ 5( جدول در اى پروژه براى مرتبط مالى اطالعات

  
  پروژه مالى اطالعات جدول

 ازاستهالك، سالدرآمدقبل
  وام بازپرداخت ازمالياتمالياتسودبعدازمالياتقسط ومالياتبهرهسودقبل ازبهره ومالياتاستهالكدرآمدقبل بهره

  
  00/10-00/1 ـ -18/1300/680/780/800/1
220/2240/580/1680/800/8500/4500/400/10  
339/3786/453/3253/800/2400/1200/1200/10  
480/4137/443/3743/700/3000/1500/1500/10  
527/4094/333/3633/600/3000/1500/1500/10  
677/4854/323/4523/500/4000/2000/2000/10  
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732/4719/313/4413/400/4000/2000/2000/10  
890/5587/203/5303/300/5000/2500/2500/10  
951/5458/293/5193/100/5000/2500/2500/10  
1016/5333/283/5083/000/5000/2500/2500/10  
  12/41508/3904/37704/5500/32250/16150/16000/100جمع
  پروژه مالى اطالعات)  7 ـ 5(  جدول

  
  : از عبارتست بدهى دهنده پوشش نسبت
64/1  =04/15562/254 =     (PATi+Di+Ii)   (Ii+LRIi)  

 پروژه الح اين با و باشد 2 از كمتر نسبت اين اگر. دانند مى بخش رضايت را 2 نسبت مالى، مؤسسات طبيعتاً
 بيشتر خيلى نسبت اين اگر مشابه، فرض با. شود داده است ممكن تر مدت بلند سررسيد با وام باشد، مطلوب

  .باشد كوتاهتر تواند مى وام سررسيد دوره باشد، 2 از
  

  انتقاد
 از قبل و ماليات از بعد ارقام از تركيبى كسر، صورت كه يابيم مى در بدهى، دهنده پوشش نسبت به بانگاه

 طريق به) باشد مى ماليات از قبل رقم بهره، و است ماليات از بعد رقم ماليات، كسر از بعد سود( است ماليات
 و ماليات از بعد رقم  وام، بازپرداخت قسط( است ماليات از بعد و قبل ارقام از تركيبى نيز كسر مخرج مشابه،
  )است ماليات از قبل رقم بهره،
 راهكار دو. باشد مى مشكل است، ماليات از بعد و قبل ارقام از تركيبى بر مبتنى كه نسبت يك تفسير

  :شود مى پيشنهاد
  

  ماليات و بهره ، استهالك از قبل آمد وامدر پرداخت باز قسط+  بهره)     1 راهكار
         1 - مــاليــات نـــرخ 

  
  

  استهالك+  ماليات كسر از بعد وامسود بازپرداخت قسط) 2 راهكار
  

 ماليات كسر از پس ارقام براساس 2 راهكار است، ماليات كسر از قبل ارقام براساس 1 راهكار درحاليكه
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 از وام پرداخت باز تعهدات و بهره اينكه فرض با 1 راهكار كه دارد وجود تفاوت يك منتهى. شود مى محاسبه
 فرض با ،2 راهكار. دارد تاكيد مشتركا تعهدات اين تحقق براى شركت توانائى بر برخوردارند، مشابهى شرايط
 باز تعهد تحقق براى شركت توانايى بر است، برخوردار باالترى الويت از حدودى تا بهره پرداخت اينكه

  .شد،تاكيددارد انجام كامالً بهره پرداخت آنكه از پس اصلى پرداخت
  

  (NPV) خالص فعلى ارزش
 هاى پرداخت مابين تعادلى پول، زمانى تعديل گرفتن نظر در با تا دارد سعى خالص، فعلى ارزش معيار

  .نمايد پيدا گذارى، سرمايه اجراى از حاصل درآمدهاى و گذارى سرمايه
 و گذاريها سرمايه براى شركت مديريت كه است استانداردى بهره نرخ با مقايسه در تعادل اين ارزيابى

 نيز) MARR(35 جذب قابل بهره حداقل بهره، اين به.است نموده تعيين قبل از شركت، وجوه بكارگيرى
  .گويند مى
 دريافتهاى فعلى ارزش و گذارى سرمايه پرداختهاى فعلى ارزش توانيم مى نظر مورد بهره نرخ بردن بكار با

  .كنيم مقايسه يكديگر با آن اقتصادى عمر طول در را پروژه اجراى از حاصل
 توجيه قابل استاندارد نرخ با پروژه آيا كه دهد مى نشان بود، خواهد منفى يا مثبت رقمى كه محاسبات نتيجه

 مبلغ اصل پروژه اقتصادى عمر طول در كه است آن بيانگر مثبت خالص فعلى ارزش. خير يا باشد مى
 نيز بيشترى احتياطى درآمد يك بعالوه و دارد مطلوبى بازده نرخ پروژه و گرديده برگشت شده گذارى سرمايه
 درحد كافى درآمد تواند نمى پروژه كه دهد مى نشان منفى خالص فعلى ارزش برعكس،. است نموده ايجاد
 به منجر گذارى سرمايه از حاصل سود اگر گفت توان مى كلى بطور. باشد داشته قبول قابل استاندارد نرخ

 فعلى ارزش چنانچه ولى است توجيه قابل گذارى سرمايه پروژه گردد، صفر يا مثبت خالص فعلى ارزش
 و منفى عالمت با ها هزينه روش اين در.  دانست قبول قابل توان نمى را پروژه باشد، منفى پروژه خالص

  .گردند مى بيان مثبت عالمت با درآمدها
  .است پروژه با مرتبط نقدى جريانهاى كليه فعلى ارزش مجموع معادل پروژه يك خالص فعلى ارزش

  
NPV=  CF (1+k) +  CF1 (1-k)1  +0000 +  CFn (1+k)n   = t=0n         CFt(1+k)t 
 

: آن در كه  

                                                            
351. Minimum Attractive Rate of Return 
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NPV =  خالص فعلى ارزش  
CFt = .... و1وt=0) آيد مى بدست  n) t و سال انتهاى در كه نقدى جريان  
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  .شود مى  داده نشان منفى عالمت با شده صرف نقدى جريان و مثبت عالمت با شده كسب نقدى جريان
n =  پروژه عمر  
k = گيرد مى قرار استفاده مورد تنزيل، نرخ بعنوان كه سرمايه هزينه   

  :باشد زير نقدى جريانهاى داراى كه بگيريد نظر در را اى پروژه خالص، فعلى، ارزش محاسبه تشريح براى
  

  )7 ـ 6( مثال
  

  نقدى سالجريان
  - 1ر000ر0000
  200ر1000
  200ر2000
  300ر3000
  300ر4000
  300ر5000
  ) 7 ـ 6( جدول
  :از عبارتست پروژه خالص فعلى ارزش. است درصد 10 شركت براى (K) سرمايه هزينه

  
NPV   ـ    01ر000ر000)01/1(
=0 +002ر000)01/1( 1 +002ر000)1/1( 2 +003ر000)1/1( 3 +003ر000)1/1( 4 +003ر000)1/1( 5

3725-=  
 

 فعلى ارزش اگر گيرد مى قرار قبول مورد پروژه: است اين خالص فعلى ارزش با ارتباط در گيرى تصميم قانون
 صفر پروژه خالص فعلى ارزش اگر( باشد منفى آن خالص فعلى ارزش اگر شود مى رد و باشد مثبت آن خالص
  ).است تفاوت بى باشد،
  .نمود استفاده ريال يك فعلى ارزش جداول از فرمول، از استفاده بجاى توان مى
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  )7 ـ 7( مثال
 اول سال در آن عايدات و باشد مى 571ر000 است سال سه آن عمر كه پروژه يك گذارى سرمايه ميزان
% 10 جذب قابل بهره نرخ حداقل اگر. است 300ر000 سوم سال در و 350ر000 دوم سال در ،400ر000
  .نماييد محاسبه را پروژه خالص فعلى ارزش باشد،

  
  فعلى ارزش%)10(در تنزيل وجوهفاكتورنرخ سالگردش

  - 751ر0/1000-751ر000)صفر سال(اول سال ابتداى
  +364ر909/0000+400ر000اول سال پايان
  +289ر826/0000+350ر000دوم سال پايان
  +225ر751/0000+300ر000سوم سال پايان
  +127000خالص فعلى ارزش
  )7 ـ 7( جدول

  
  .باشد مى توجيه قابل پروژه اين نتيجه در و است مثبت پروژه خالص فعلى ارزش كه شود مى مشاهده

  
  )7 ـ 8( مثال

 كنيد مقايسه خالص فعلى ارزش روش با را است آمده زير جدول در آن اطالعات كه ب و الف پروژه دو
)15=%MARR (  
  

  ب الفپروژه پروژه
  فعلى وجوهارزش فعلىگردش وجوهارزش سالفاكتورنرخگردش

  ب بپروژه الفپروژه الفپروژه پروژه%15در تنزيل
  -11ر000- 11ر000- 11ر000-11ر0/1000صفر سال
  +5ر220+6ر000+870+1ر870/0000اول سال
  +3ر780+5ر000+1ر512+2ر756/0000دوم سال
  +1ر974+3ر000+1ر974+3ر658/0000سوم سال
  +1ر144+2ر000+2ر860+5ر572/0000چهارم سال
  +497+1ر000+2ر982+6ر497/0000پنجم سال
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  +1615- 802خالص فعلى ارزش
  ) 7 ـ 8( جدول

  
 مثبت آن خالص فعلى ارزش كه ب پروژه لكن نبوده، قبول قابل دارد منفى خالص فعلى ارزش كه الف پروژه
  .باشد مى قبول قابل است

  
  خالص فعلى ارزش معيار ويژگيهاى

  :است زير شرح به معيار اين خصيصه دو
  
 نرخ با دوباره پروژه، مدت ميان شده كسب نقدى جريانهاى كه است فرض اين براساس NPV معيار - 1

  .شود مى گذارى سرمايه شركت، سرمايه هزينه معادل بازده
  .يابد مى كاهش يكنواخت بطور تنزيل نرخ افزايش با پروژه، يك خالص فعلى ارزش - 2
  

  خالص فعلى ارزش معيار ارزيابى
  :باشد مى دارا را زير مالحظه قابل مزاياى خاصل فعلى ارزش معيار

  .گيرد مى نظر در را پول زمانى ارزش ـ
  .گيرد مى نظر در دوره كل در را نقدى جريان ـ
  .دارد تطابق سهامداران ثروت حداكثرسازى مالى هدف با كامالً ـ
  .شود جمع تواند مى امروز پول ارزش به گوناگون، هاى پروژه خالص فعلى ارزش ـ

 خالص فعلى ارزش جمع با است برابر سادگى به B,A پروژه دو از مركب اى مجموعه خالص فعلى ارزش مثالً
  :يعنى ها پروژه از هريك

NPV(A+B) = NPV(A) + NPV(B)  
  : است ذيل هاى محدوديت داراى خالص فعلى ارزش معيار

  .گيرد مى قرار تنزيل نرخ تأثير تحت خالص فعلى ارزش براساس ها پروژه بندى رتبه ـ
 زير نقدى جريانهاى داراى كه بگيريد نظر در را B,A بفرد منحصر پروژه دو مطلب، اين توضيح براى
  :باشد مى
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  )7 ـ 9( مثال

  
  نقدى جريان
  BAسال

  - 300ر000-300ر0000
  130ر60000ر1000
  100ر100000ر2000
  80ر120000ر3000
  60ر150000ر4000
  )7 ـ 9(  جدول

  
  : است شده آورده زير در گوناگون تنزيل هاى نرخ براى B , A  هاى پروژه خالص فعلى ارزش

  
  NPV(B)NPV(A)تنزيل نرخ
  29ر36180ر10%622
  17ر20658ر12%390
  6ر5828ر14%318
  1ر654-1ر15%826
  -3 ر350-8ر16%702

  )7 ـ 10( جدول
  

  .است شده داده نشان)  7 ـ 1( نمودار در مطلب اين همچنين
  مختلف تنزيل هاى نرخ براى B و A  پروژه خالص فعلى ارزش) 7 ـ 1( نمودار

  : كه گيريم مى نتيجه خالص فعلى ارزش نقش به توجه با
 پروژه خالص فعلى ارزش از بيشتر A پروژه خالص فعلى ارزش است، درصد 12 تنزيل نرخ كه زمانى - الف
B است .  
 A پروژه خالص فعلى ارزش از بيشتر B پروژه خالص فعلى ارزش است، درصد 14 تنزيل نرخ كه زمانى -  ب
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  .است
 بازدهى نرخ هاى نسبت برحسب اند كرده عادت كه گذارانى سرمايه براى خالص، فعلى ارزش مطلق ميزان
  .نيست دار معنى خيلى بگيرند، تصميم

  
  منفعت -  هزينه نسبت

  .دارد وجود معيار اين تعريف براى راه دو
  .كند مى مرتبط اوليه گذارى سرمايه به را منافع خالص فعلى ارزش اول، تعريف

  : آن در كه
BCR = PVBI 
BCR = منفعت -  هزينه نسبت  
PVB= منافع فعلى ارزش  
I = اوليه سرمايه  

  .دهد مى ربط اوليه گذارى سرمايه به را خالص فعلى ارزش ، دوم تعريف
  

NBCR = NPVI = PVB-II = PVBI - 1 
  : آن در كه

NBCR = منفعت - هزينه نسبت خالص  
NPV = خالص فعلى ارزش  
PVB = منافع فعلى ارزش  
I = اوليه سرمايه  

  ) 7 ـ 10( مثال
 يك توسط كه بگيريد نظر در 1ر100ر000 اوليه سرمايه با را اى پروژه ها، نسبت اين محاسبه توصيف براى

  .شود مى ارزشيابى درصد 12 سرمايه هزينه با شركت
  : از عبارتست اوليه گذارى سرمايه منافع

  
  اوليه گذارى سرمايه سالمنافع

  25ر1000 سال
  40ر2000 سال
  40ر3000 سال
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  50ر4000 سال
  )7 ـ 11( جدول

  
  : از عبارتند پروژه اين براى منفعت - هزينه هاى نسبت

  
  25ر000) 12/1(1+   40ر000) 12/1( 2+  40ر000) 12/1( 3+  50ر000) 12/1( 4

145/1                                                                                     =BCR=  
  100ر000

  
145/0 =  1 - NBCR = BCR  

  
  .باشد مى زير شرح به آنها گيرى تصميم با مرتبط قوانين.دارند مشابهى عالمت نسبت، دو هر
  

  .شود مى قبول پروژه باشد NBCR>0 يا BCR>1 زمانيكه
  .است تفاوت بى باشد NBCR=0 يا BCR=1 زمانيكه
  .شود مى رد پروژه باشد NBCR<0 يا BCR<1 زمانيكه

  
  منفعت ـ هزينه نسبت معيار ارزيابى

 يك خالص فعلى معيار،ارزش اين كه آنجائى از كنند، مى استدالل منفعت - هزينه نسبت معيار طرفداران
 به نسبت لذا و شود مى قائل تفاوت بزرگ و كوچك هاى گذارى سرمايه بين سنجد، مى را گذارى سرمايه ريال
  . داد ارجحيت فعلى، ارزش خالص معيار
  :شود مى گيرى نتيجه زير بصورت كلى بطور

 ارزش معيار مانند را مشابه هاى پروژه منفعت، -  هزينه نسبت معيار محدوديت، و قيد بدون شرايط تحت ـ
  .كند مى رد يا قبول خالص فعلى

 را ها پروژه تواند مى منفعت، -  هزينه نسبت معيار است، محدود جارى دوره در اى سرمايه بودجه كه زمانى ـ
 هاى پروژه كردن يكى جهت ابزارى اينكه دليل به ولى. (كند فهرست سرمايه از استفاده كارآيى ترتيب به

  )شود نمى پيشنهاد كند، نمى فراهم بزرگ، باپروژه مقايسه جهت كل پروژه يك قالب در كوچكتر
 عنوان به ، منفعت - هزينه نسبت معيار پيوندد، بوقوع جارى دوره از بعد نقدى هاى پرداخت كه زمانى ـ
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  . نيست مناسب انتخاب، معيار
  

  (IRR) داخلى بازده نرخ روش
  .شود صفرمى با برابر پروژه خالص فعلى ارزش آن براساس كه است تنزيلى نرخ داخلى، بازده نرخ
 نرخ از پروژه آن داخلى بازده نرخ كه شود مى نتيجه چنين باشد مثبت اى پروژه خالص فعلى ارزش اگر

 خالص فعلى ارزش اگر بالعكس، و است بيشتر شده برده كار به گذارى سرمايه براى كه قبولى مورد بازدهى
 پروژه خالص فعلى ارزش اگر نيز و است كمتر قبول مورد نرخ از آن داخلى بازده نرخ باشد منفى اى پروژه
 سال هر در متعلقه هاى بهره انضمام به پروژه در رفته كار به سرمايه تمام كه شود مى گيرى نتيجه باشد صفر

  .است قبول مورد بازدهى نرخ معادل پروژه داخلى بازده نرخ و شده برگشت
 اى بهره نرخ يا و سرمايه بازار در موجود مدت بلند وام واقعى بهره نرخ معادل قبول، قابل بهره نرخ حداقل
  .گردد مى پرداخت شده گرفته وام وجوه بابت كه است
 برآنكه مشروط زيادتر، داخلى بازده نرخ برحسب گذارى سرمايه مختلف طرحهاى ميان از گزينش و بندى رتبه

  .گيرد مى انجام باشد بيشتر قبول مورد حداقل نرخ از
  شود مى استفاده خطا و آزمون روش از ها پروژه داخلى بازده نرخ دقيق محاسبه براى
  تا نمود آزمايش تنزيل مختلف نرخهاى در را فعلى ارزش محاسبات بايستى كه ترتيب بدين
  .گردد صفر پروژه خالص فعلى ارزش آن ازاى به كه آيد بدست نرخى

  ارزش به منجر يكى پروژه، در آنها بردن كار به از كه آيد بدست هم به نزديك نرخ دو چنانچه
  بازده نرخ اينصورت در گردد منفى خالص فعلى ارزش به منجر ديگرى و مثبت خالص فعلى

  :آورد بدست زير رابطه از يابى درون وسيله به توان مى بود خواهد نرخ دو اين بين كه را داخلى
  

Ir = i1 + PV( i2 - I1 )PV+NV  
  

=Ir طرح داخلى بازده نرخ  
=i1 گردد مى مثبت خالص فعلى ارزش آن براساس كه تر پايين تنزيل نرخ.  
=i2 گردد مى منفى خالص فعلى ارزش آن براساس كه باالتر تنزيل نرخ.  

=PV تر پايين تنزيل نرخ براساس پروژه مثبت خالص فعلى ارزش  
=NV گيرد مى قرار رابطه در عالمت بدون( باالتر تنزيل نرخ براساس پروژه منفى خالص فعلى ارزش.(  

  : زير معادله در (r) تنزيل نرخ از عبارتست داخلى بازده نرخ
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  : آن در كه
  CFt = t سال پايان در نقدى جريان

  = r تنزيل نرخ
  = n پروژه عمر
 پروژه، خالص فعلى ارزش و است مشخص تنزيل نرخ كه بود آن بر فرض خالص، فعلى ارزش محاسبه در

 تنزيل نرخ و گرفته قرار صفر معادل پروژه خالص فعلى ارزش داخلى، بازده نرخ محاسبه در. گرديد مى تعيين
  .شود مى تعيين است، پروژه داخلى بازده نرخ همان كه
  

  )7 ـ 11( مثال
  . كنيم محاسبه را آن داخلى بازده نرخ خواهيم مى. است آمده زير جدول در اى، پروژه نقدى جريانهاى
  نقدى سالجريان
  -100ر0000
  30ر1000
  30ر2000
  40ر3000
  40ر4000
  )7 ـ 12( جدول

  
  .كند مى صدق زير معادله در كه باشد مى r ارزش داخلى، بازده نرخ

  
4)r+1(0003+40ر)r+1(0002+40ر)r+1(00030ر)+r+1(000100ر000=     30ر  
  
r مختلف ارزشهاى ما. شود مى محاسبه خطا و آزمون فرآيند طريق از r برابر معادله راست طرف كه زمانى را 
  : با است برابر راست طرف. باشد درصد =12r كنيم فرض. كنيم مى امتحان شود 100ر000 با
  

  30ر000)12/1(1+30ر000)12/1(2+40ر000)12/1(3+40ر000)12/1(4=107ر773
  
 r ارزش هرچه كلى بطور( كنيم مى انتخاب باالتر را r ارزش است، 100ر000 از بيشتر عدد اين كه آنجائى از
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  ).بالعكس و شود مى كمتر معادله راست طرف مقدار كنيم انتخاب باالتر را
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  :اينصورت در باشد درصد  =14r كنيم فرض
  

  30ر000)14/1(1+30ر000)14/1(2+40ر000)14/1(3+40ر000)14/1(4=103ر046
  

  اگر.  كنيم انتخاب r براى باالترى ارزش كنيم مى سعى است 100ر000 از باالتر عدد اين چون
15 r=داريم باشد درصد :  

  
  30ر000)15/1(1+30ر000)15/1(2+40ر000)15/1(3+40ر000)15/1(4=100ر802

  
 صورت اين در كنيم مى انتخاب درصد 16 را r ارزش لذا.  است 100ر000 از باالتر كمى نيز، مقدار اين

  . داريم
  

  30ر000)16/1(1+30ر000)16/1(2+40ر000)16/1(3+40ر000)16/1(4=98ر641
  

  16و15 بين r ارزش كه گيريم مى نتيجه است 100000 از كمتر مقدار اين باينكه نظر
  رابخواهيم دقيق نرخ چنانچه منتهى كند مى كفايت تقريب اين موارد اكثر براى. است رصد 

  : داريم كنيم محاسبه
  

ir=i1PV(i2-i1)PV+NV  
  

  PV   = 100ر802-100ر000=802
  NV   = 98ر641-100ر000=  - 1359
37/15=1359+802)15-16(802+15 =     ir  

  
  كوتاه راه

  .باشد كننده خسته تواند مى خطا و آزمون روش
. گرفت بكار توان مى باشد، نزديك داخلى بازده نرخ به تقريبا كه تنزيل نرخ شروع كردن پيدا براى كوتاهى راه
  : است زير هاى گام شامل راه اين
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  .كنيد پيدا پروژه عمر در را پروژه نقدى جريانهاى متوسط:  1 گام
  

  30ر000+30ر000+40ر000+40ر4000= 36ر250
  

  .كنيد تقسيم نقدى جريانهاى متوسط بر را اوليه گذارى سرمايه:  2 گام
  

  100ر36000ر250=759/2
  

 پروژه عمر دوره براى ريال يك فعلى ارزش كه بيابيد را تنزيلى نرخ ريال، يك فعلى ارزش جدول در:  3 گام
  .باشد معادل 2 گام در آمده بدست عدد با

  .درصد16از عبارتست باشد، 759/2 معادل آن ريال يك فعلى ارزش ، چهارسال در كه تنزيلى نرخ
  . كنيم مى آغاز را خطا و آزمون فرآيند عدد، اين بافرض

  
  )7ـ 12( مثال

 ميزان. نمايد اجرا را ب يا الف پروژه دو از يكى تواند مى خود مازاد وجوه گذارى سرمايه براى شركتى
 وارده وجوه گردش بينى پيش .است گرديده برآورد 200 مبلغ و بوده يكسان پروژه دو هر در گذارى سرمايه

  : است زير شرح به
  

  ب پروژه الفعايدى پروژه سالعايدى
  40200اول سال
  24060دوم سال

  )7 ـ 13( جدول
 دو از هريك براى داخلى بازده نرخ و خالص فعلى ارزش باشد، درصد 7 سرمايه هزينه نرخ آنكه فرض با

  . كنيم مى انتخاب را پروژه و كرده محاسبه را تر مناسب پروژه
  :از عبارتست پروژه دو خالص فعلى ارزش: حل

  ب الفپروژه پروژه
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  گردشارزش گردشارزشخالص تنزيلخالص سالنرخ
  وجوهفعلىوجوهفعلى7%

  -200- 200- 200-0/1200صفر
  935/04037200187اول
  873/02402106052دوم

  39     47     خالص فعلى ارزش
  )7 ـ 14( جدول

  
  : داريم الف پروژه داخلى بازده نرخ محاسبه براى
  %22 در آزمايش%18 در آزمايش وجوه گردش سال

  فعلى فعلىفاكتورارزش فاكتورارزش
  -0/1200-0/1200-200صفر
  40847/034820/033اول
  240718/0172672/0161دوم

  - 6     6     خالص فعلى ارزش
  )7 ـ 15( جدول
  Ir=درصد18)]+126×درصد4=[(درصد20

  : است زير بصورت ب پروژه براى داخلى بازده نرخ محاسبه
  %26 در آزمايش%22 در آزمايش وجوه سالگردش

  فعلى فعلىفاكتورارزش فاكتورارزش
  -0/1200-0/1200-200صفر
  200820/0164794/0159اول
  60672/040630/038دوم

  - 3     4     خالص فعلى ارزش
  )7 ـ16( جدول

  Ir= درصد22)]+74×درصد4=[(درصد3/24
 الف پروژه شوند مقايسه خالص فعلى ارزش گرفتن نظر در با پروژه دو چنانچه آمده بدست نتايح به توجه با

  .دارد ارجحيت ب پروژه بگيريم نظر در را آنها داخلى بازده نرخ اگر و است بهتر
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 خالص فعلى ارزش مختلف، نرخهاى ازاء به كه را نمودارى پروژه دو از يكى انتخاب و بهتر گيرى نتيجه براى
  .نماييم مى رسم دهد، نشان را پروژه دو از هريك
  )7 ـ 2( نمودار

% 13 نرخ تا ارجحيت حالت چنين و است بيشتر ب پروژه از الف پروژه منحنى شيب كه شود مى مالحظه
  .دارد ادامه

  قبول مورد بازهى نرخ اگر و است بهتر ب پروژه از الف پروژه% 13 نرخ تا بهرحال
(MARR) از هم ب پروژه %13 از باالتر نرخهاى در اما شود مى انتخاب الف پروژه باشد كمتر درصد 13 از 

  .دارد ارجحيت الف پروژه به نسبت داخلى بازده نرخ لحاظ از هم و خالص فعلى ارزش لحاظ
% 13 از مراتب به نرخ اين و است گرديده فرض درصد 7 نظر مورد بازدهى نرخ چون فوق مراتب به باتوجه
 ايجاد زيادترى درآمدهاى سرمايه، هزينه نرخ تأمين از پس زيرا است انتخاب بهترين الف پروژه است كمتر
  .نمايد مى
  

  داخلى بازده نرخ معيار ارزيابى
  : است زير مزاياى داراى داخلى بازده نرخ معيار

  .گيرد مى نظر در را پول زمانى ارزش ـ
  .گيرد مى نظر در خود كليت در را نقدى جريانهاى روند ـ
  .دارد معنا كنند، كار بازده نرخ با اند كرده عادت كه گذارانى سرمايه براى ـ
  

  :دارد را زير هاى محدوديت داخلى، بازده نرخ معيار
 در تغيير يك از بيش پروژه يك نقدى جريانهاى روند اگر. نشود تعريف فرد به منحصر شكل به است ممكن ـ

  .باشد داشته وجود متعدد بازده هاى نرخ كه دارد وجود امكان اين باشد، داشته را عالمت
 نرخ نتيجه در و شود قائل تفاوت دادن قرض و گرفتن قرض شرايط بين تواند نمى داخلى بازده نرخ رقم ـ

  .نيست مطلوبى رقم يك ضرورتا باال، بازده
  

  )7 ـ 13( مثال
  :بگيريد نظر در را B,A هاى پروژه

  
  نقدى پروژهجريانهاى
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  1سال     0سال
A400 -     600+  
B400     +700-  

  )7 ـ 17( جدول
  

 موضوع اين آيا. است درصد B، 75 پروژه بازده نرخ كه حالى در است درصد A، 50 پروژه داخلى بازده نرخ
  است؟ تر مطلوب A پروژه از B پروژه كه است معنى بدين
 يكA  پروژه چرا؟ باشد مى نامطلوب خيلىB  پروژه آنكه حال است، مطلوب خيلى A پروژه نه كه البته

 ميزان به استقراض يكB  پروژه كه حالى در  است درصد 50 بازده نرخ با 400 ميزان به گذارى سرمايه
 مطلوبتر A پروژه از B پروژه كنيم، توجه داخلى بازده نرخ ارقام به اگر. باشد مى درصد 75 بازده نرخ با 400

  .آيد مى نظر به
 گذارى سرمايه مبلغ كه مستقل پروژه دو بين كه زمانى باشد كننده گمراه تواند مى داخلى بازده نرخ معيار
  .بزنيم انتخاب به دست بخواهيم باشد، داشته زياد اختالف آنها

  
  )7 ـ 14( مثال
  :بگيريد نظر در را Q,P هاى پروژه

  
  خالص فعلى داخلىارزش بازده نقدىنرخ پروژهجريانهاى

  )درصد12 بهره بافرض)(درصد(1 سال0 سال
P000100857/7+20ر000-10ر  
Q00050964/16+75ر000- 50ر  

  ) 7 ـ 18(  جدول
 از اما. است سهامداران نفع به بيشتر باالتر، خالص فعلى ارزش با Q پروژه ولى هستند مناسب پروژه هردو
 براى روش اين رسد مى بنظر بنابراين. باشد مى Q پروژه از مطلوبتر P پروژه داخلى، بازده نرخ نظر نقطه
  .نباشد مناسب  36متفاوت مقياس با هايى پروژه كردن بندى رتبه

                                                            
ه  ـ36 ار البت رخ معي ازده ن ى ب ى داخل د م ين در توان رايطى چن ا ش ه ب ه توج رخ ب ازده ن ى ب ى داخل وه از ناش د وج ائى نق ر در نھ   نظ

ثالً . شود گرفته روژه در م روژهP پ ه اى پ ه ك ه ب ذارى سرمايه ھزين ر گ از كمت يم مى دارد ني ه بين دليل ك ه ب رخ آنك ازده ن ى ب وبتر است، درصد 100 آن داخل  مطل
ن سؤال حال. باشد مى ه است اي رخ ك ازده ن اى ب دى جريانھ ائى نق روژه از اگر چيست؟ نھ ا( P پ ذارى سرمايه مخارج ب ه گ ايين اولي ه) پ روژه ب ا( Q پ  مخارج ب

 چنين از نقدى عايدات شويم، منتقل) باال اوليه گذارى سرمايه
 :از عبارتست انتقالى

     1                         0                         سال                                             
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  سرمايه ساالنه هزينه
 هاى هزينه و گذارى سرمايه يك اوليه مخارج ساالنه هزينه از عبارتست گذارى، سرمايه يك ساالنه هزينه

 هزينه به عملياتى، هاى هزينه و گذارى سرمايه اوليه مخارج كه زمانى. گذارى سرمايه آن به مربوط عملياتى
 ساالنه هزينه از لذا. شود مى گرفته نظر در صحيحى بطرز پول زمانى ارزش شود، مى تبديل سرمايه، ساالنه

  .شود مى ياد ساالنه هزينه معادل عنوان به همچنين سرمايه،
  

  : است زير شرح به سرمايه ساالنه هزينه تعيين مراحل
  

  .كنيد تعيين را عملياتى هاى هزينه و گذارى سرمايه اوليه مخارج فعلى ارزش - 1 گام
 بازيافت مناسب  عامل يك بكارگيرى طريق از سرمايه، ساالنه هزينه به را 1 گام در آمده بدست رقم - 2 گام

  .كنيد تبديل سرمايه
  :بگيريد نظر در را زير پروژه محاسبه، اين توصيف براى

  
  ) 7 ـ 15(  مثال

  
  1ر000ر000اوليه مخارج
  :عملياتى هاى هزينه
  200ر1000 سال
  250ر2000 سال
  300ر3000 سال
  350ر4000 سال
  400ر5000 سال

  )7 ـ 19( جدول
  .باشد مى درصد10 شركت براى سرمايه هزينه
  .شود مى محاسبه زير بصورت مذكور، روش طبق سرمايه ساالنه هزينه

                                                                                                                                                                                         
 +50000               -40000               عايدات                                             

 .است مطلوب Q پروژه به P پروژه از انتقال لذا. باشد مى سرمايه ھزينه از باالتر بسيار كه است درصد 5/37 عايداتى، چنين داخلى بازده نرخ          
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  : از عبارتست ها هزينه فعلى ارزش - 1 گام

  
/10+(250ر000)10/1(2+300ر000)10/1(3+350ر000)10/1(4+400ر000)10/1(5=2ر101ر220
  1ر000ر000+200ر000)1
  

  : از عبارتست درصد  =10K و سال  =5n براى37 سرمايه بازيافت عامل ـ2 گام
  

2638/0  =  7908/3  1  =  (10K=538وPVIFA)n =  1  
  در آمده بدست فعلى ارزش رقم در  ،2 گام در آمده بدست سرمايه بازيافت عامل كردن ضرب با

  : رسيم مى سرمايه ساالنه هزينه به ،1 گام
  

  2ر101ر220×2638/0=554ر302
  
 داشته وجود اسقاط ارزش كه زمانى. ندارد وجود اسقاطى ارزش هيچ بودكه اين بر فرض مذكور، مثال در

  : از عبارتست پروژه با مرتبط هاى هزينه حال ارزش باشد،
  

  گذارى سرمايه اوليه مخارج+  عملياتى هاى هزينه فعلى ارزش - اسقاط ارزش فعلى ارزش
  

  سرمايه ساالنه هزينه معيار كاربرد
 با مرتبط هاى هزينه الگوى ولى دارند مشابه خدمات كه راهكارهايى انتخاب در سرمايه ساالنه هزينه معيار
 است ممكن شركتى مثالً. دارند نامساوى عمرهاى اغلب راهكارهايى چنين. باشد مى مفيد است، متفاوت آنها

 و شود مى استفاده شرايط چنين در سرمايه ساالنه هزينه روش.شود تجهيزات دوسرى بين انتخاب به مجبور
  .گردد مى انتخاب سرمايه ساالنه هزينه حداقل با راهكار
 دولت المنفعه عام خدمات قيمت تعيين زمينه دارد، كاربرد سرمايه ساالنه هزينه روش كه ديگر اى زمينه

                                                            
 .  باشد مى PVIFA عكس سرمايه بازيافت عامل 37
 

38
PVIFA -پولى واحد يك مساوى اقساط فعلى ارزش از عبارتست  )P/A، جدول از ( 
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. شود مى تبديل سرمايه ساالنه هزينه به برق ايستگاه يك عملياتى هاى هزينه و اوليه ساخت هزينه. است
 اى شيوه به است ممكن تعرفه ساختار. كند مى عمل تعرفه ساختار جهت مبنايى بعنوان رقم اين سپس
  .گردد بازيافت سرمايه، ساالنه هزينه كه شود تعيين

  
  آن منطقى دالئل و ارزشيابى روشهاى
  .گيرد مى قرار استفاده مورد گذاريها سرمايه ارزشيابى براى  ومتعددى  متنوع روشهاى

 روشهاى و شود مى توصيه اى سرمايه بندى بودجه ادبيات در كه شود مى مواردى شامل روشها اين
  .گيرد برمى در نيز را غيراستاندارد

  
 دوره گيرد، مى قرار استفاده مورد كوچك هاى پروژه براى كه گذارى سرمايه ارزشيابى روش معمولترين

  :شود مى ارائه روش اين بكارگيرى براى مديران توسط زير دالئل. است بازگشت
 وجوه تا كنيم مى قبول دارند، كوتاه بازگشت دوره كه را گذاريهايى سرمايه تنها. نداريم فراوان وجوه ما -

  .نشوند حبس طوالنى مدت براى ما محدود
  .است بيشتر  بازدهى باشد، كوتاهتر بازگشت دوره هرچه كه چرا گيريم مى بكار را بازگشت دوره روش -
 سريعا كه بگيريم بكار راهى رادر پول است تر ايمن ندارد، وجود بازدهى مورد در اطمينانى كه آنجائى از -

  .شود بازگشت
 و گردد مى استفاده اصلى معيار بعنوان معموالً بازدهى، نرخ متوسط بزرگ، هاى پروژه در گذارى سرمايه براى
 بعضى بازدهى، نرخ متوسط روش از حمايت در. شود مى گرفته بكار مكمل معيار عنوان به بازگشت دوره

  :گويند مى مديران
 ما به رقم اين است،  بازدهى نرخ متوسط گذارى، سرمايه با رابطه در سود. است سودآورى افزايش ما هدف -

  .شود مقايسه پول هزينه با تواند مى موضوع اين. نه يا است مناسب پروژه آيا كه گويد مى
 اين. طلبد مى پروژه عمر طول در درآمدها و ها هزينه براى هايى تخمين شده، تنزيل نقدى جريانهاى روش -

 از تر طوالنى بسيار آالت ماشين از ما. بزنيم تخمين را پروژه عمر توانيم نمى اوقات، اغلب. است مشكل مسئله
 تواند نمى نيز درآمدها و ها هزينه در تغييرات. ايم كرده استفاده مناسب، نگهدارى و تعمير طريق از آنها عمر
  .كنيم مى استفاده حسابدارى بازده نرخ روش از ما مشكالت، اين بخاطر.  شود بينى پيش

  
  ليكن شود، نمى استفاده معمول بطور چه اگر ،(DCF) شده تنزيل نقدى جريانهاى هاى تكنيك

  .يابد مى اهميت بزرگ هاى پروژه گذارى سرمايه ارزشيابى در بخصوص
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 گيرد، مى قرار استفاده مورد كوچكتر هاى گذارى سرمايه براى رسمى غير هاى ارزشيابى كه هايى شركت در
  .شود مى بكارگرفته دارند، بااليى اى سرمايه مخارج كه مستقل هاى پروژه براى DCF تحليل و تجزيه
 زمينه در صريحى سياست كمتر ليكن شود مى انجام گذارى سرمايه ارزشيابى براى مشخصى محاسبات گرچه

 براى ثابتى استاندارد كلى بطور. دارد وجود محاسباتى، چنين بر مبتنى گذارى سرمايه هاى پروژه مقبوليت
 هاى نسبت كه باشد مى عالى مديريت برعهده نهائى تصميم. گيرد نمى قرار استفاده مورد ها پروژه رد يا قبول
  .نمايد تركيب مناسب اى شيوه به ذهنى هاى قضاوت با را كمى
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  طرح مالى هاى بينى پيش و آورى سود
  

  طرح مالى هاى بينى پيش و آورى سود
 ميزان يابد، تغيير فرضيات اين اگر كه شود مى محاسبه فرضياتى و روشها براساس طرح يك 39سودآورى
 نظر از.است تعريف يك بلكه نبوده واقعى رقم يك سود رقم ديگر بعبارت. خواهدكرد تغيير نيز سودآورى
 سال آن فعاليت با رابطه در شده انجام هاى هزينه و فروش تفاوت از عبارت يكسال براى سودآورى تعريف،

 بر و برسد بردارى بهره به طرح كه شود مى بينى پيش هنگامى براى طرح يك ساليانه سودآورى. باشد مى
 در كه اصلى موارد بنابراين. گيرد مى صورت بردارى بهره مدت براى الزم هاى تحليل و تجزيه آن اساس

 نقطه و طرح بردارى بهره هاى هزينه از است كردعبارت بحث آن روى توان مى مشخص طرح يك سودآورى
  .دهد مى تشكيل را طرح درآمد كه محصول فروش ميزان سرو سربه

  
  بردارى بهره دوران در طرح هزينه برآورد
 منابع كليه چون .محصول توليد براى شده صرف هاى هزينه كليه از عبارتند بردارى بهره دوره هاى هزينه
 با توان مى بنابراين است، شده برآورد مهندسى مطالعات اساس بر آن كمى مقادير و توليد براى نياز مورد

 را توليد يا بردارى بهره هاى هزينه گردند، مى مشخص بازار مطالعه با كه ذكرشده منابع قيمت از استفاده
  .نمود برآورد
 گفت اينطور توان مى حال هر در ولى شوند بندى دسته است ممكن مختلف صور به بردارى بهره هاى هزينه

  .ندارند توليد با مستقيم رابطه ديگر بخشى و هستند توليد با رابطه در مستقيما ها هزينه اين از بخشى كه
  :پردازيم مى بردارى بهره هاى هزينه اقالم شرح به ذيالً

  
  اوليه مواد هزينه

  :كرد تقسيم توان مى قسمت دو به را طرح نياز مورد اوليه مواد
 محصول درتوليد كه كاالهايى و مواد كليه از است عبارت كه توليد مستقيم مواد يا توليد اوليه مواد -  الف

  .دهد مى تشكيل را نهايى محصول از قسمتى و داشته مستقيم نقش
                                                            

39 1. Profitability  

user
1
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 ،)فلزى غير و فلزى( معدنى محصوالت تواند مى طرح نوع به بسته كه باشد خام مواد است ممكن مواد اين
  .باشد دريايى محصوالت يا دامى محصوالت جنگلى، محصوالت كشاورزى، محصوالت

 مواد ، فلزات  مختلف هاى شمش مثل پايه فلزات قبيل از باشد صنعتى كاالهاى و مواد است ممكن يا و
 قطعات مانند شده ساخته وكاالهاى قطعات يا و پتروشيمى مواد مثل مختلف صنايع توسط شده ساخته

  .مونتاژى
  .بندى بسته مواد قبيل از كمكى مواد شامل توليد مستقيم غير مواد - ب

 را كمكى مواد نقش مصرفى سموم و توليدى اوليه مواد نقش بذر كشاورزى طرحهاى مورد در مثال بعنوان
  .باشند مى دارا
  

  انسانى نيروى هزينه
 كارگران و كارمندان كارشناسان، شامل كاركنان كليه گرفتن خدمت به براى كه هايى هزينه از است عبارت

  .گردد مى صرف طرح بردارى بهره دوران در
  :شوند مى تقسيم قسمت دو به ها هزينه اينگونه

 كاركنانى به مربوط هاى هزينه و مزايا ساير و دستمزد و حقوق از است عبارت كه مستقيم كار هزينه - الف
  .گويند مى توليد مستقيم كار هزينه ها هزينه اينگونه به. دارند نقش محصوالت، توليد در مستقيم بطور كه
 نيروى به مربوط هاى هزينه و مزايا ساير و دستمزد و حقوق از است عبارت كه مستقيم غير كار هزينه - ب
  .وفروش پشتيبانى واحدهاى كار نيروى هاى هزينه قبيل از مستقيم غير كار
  

  سوخت و برق آب، هزينه
  .سوخت و برق آب، مصرف يا خريد به مربوط هاى هزينه كليه از است عبارت

 نيست بردارى بهره هاى هزينه جزو برق توليد تأسيسات يا چاه حفر به مربوط هاى هزينه كه نمود توجه بايد
  .گردد مى محاسبه طرح گذارى سرمايه در و
  

  نگهدارى و تعميرات هاى هزينه
 صورتى در.تجهيزات و آالت ماشين كليه نگهدارى و تعمير براى شده صرف هاى هزينه كليه از است عبارت

 محاسبه انسانى نيروى قسمت در مربوطه هزينه باشند، كارخانه پرسنل جزو نگهدارى و تعمير پرسنل كه
  .است گرديده
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  اجاره و ماليات بيمه، هاى هزينه
 اجاره به مربوط هاى هزينه سوزى، آتش بيمه قبيل از مختلف هاى بيمه به مربوط هاى هزينه از است عبارت
  .ماليات پرداخت به مربوط هاى هزينه و آالت ماشين يا محل

  
  ارتباطات هزينه
  .پستى هاى هزينه و مخابرات به مربوط هاى هزينه كليه از است عبارت

  
  مالى هاى هزينه
  .بانكى هاى هزينه ساير و بهره به مربوط هاى هزينه از است عبارت

  
  استهالك هزينه
 آنها نوسازى منظور به و ساختمانها و آالت ماشين كهنگى و فرسودگى علت به كه هايى هزينه از است عبارت
  .گردد مى صرف

  
  نشده بينى پيش هاى هزينه
 هاى هزينه و افتاده قلم از هاى هزينه براى احتياط اصل رعايت منظور به كه هايى هزينه از است عبارت
  .شود مى گرفته نظر در نشده، بينى پيش اتفاقات به مربوط

  
  40استهالك
 طور به. است اى سرمايه فيزيكى شرايط در تغيير يك و ارزش در تغيير يك هزينه، تخصيص يك استهالك

 روى آن اثرات طريق از نقدى جريانهاى روى كه است غيرنقدى هزينه يك استهالك هزينه يا استهالك كلى
  .آورد بوجود را تغييراتى گيرى تصميم در است ممكن نتيجتا و بوده مؤثر درآمد بر ماليات
 ارزش دفترى، ارزش بازار، ارزش ،)اصلى ارزش( اوليه هزينه از است عبارت استهالك محاسبه در مؤثر عوامل

  :شوند مى تعريف زير صورت به عوامل اين. دارائى مفيد عمر و اسقاطى
  

  .گردد مى صرف دارائى خريد موقع در كه اى هزينه از است عبارت): اصلى ارزش( اوليه هزينه
  .كند كسب بازار در آن فروش با تواند مى دارائى صاحب كه ارزشى از است عبارت: بازار ارزش

                                                            
40 . Depreciation 
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  .شود مى ثبت دفاتر در كه دارائى از قسمت آن از است عبارت:  دفترى ارزش
  .آن شدن مستهلك از پس دارائى بازار ارزش از است عبارت:  اسقاطى ارزش
  .باشد اقتصادى دارائى، از استفاده كه زمانى مدت از است عبارت:  دارائى مفيد عمر
 مساوى دارائى ارزش آن، پايان در كه است مفيدى عمر داراى) ساختمان و آالت ماشين قبيل از( دارائى هر

  .گردد مى آن اسقاطى ارزش
  

  استهالك محاسبه مختلف مدلهاى
 در هزينه تخصيص اين مقدار. بيفتد اتفاق است ممكن ساله هر كه است اى هزينه تخصيص نشانگر استهالك

 رااز دارائى مفيد عمر دوران در استهالك هزينه اگر. باشد متفاوت است ممكن مختلف مدلهاى حسب بر سال
  .گردد مى محاسبه آن اسقاطى ارزش نمائيم، كسر دارائى اوليه هزينه يا اصلى ارزش
  شده مستهلك مقدار = )اوليه هزينه( اصلى ارزش - اسقاطى ارزش
  هرسال در دفترى ارزش = )اوليه هزينه( اصلى ارزش -  زمان آن تا استهالك هزينه مقدار

  :باشد مى زير صورت به استهالك هزينه محاسبه مختلف مدلهاى
  

  خطى روش به استهالك محاسبه
  .است استهالك محاسبه در روش ترين متداول و ترين ساده مدل، اين
 صورت به سال در هزينه اين و بوده ثابت دارائى، مفيد عمر سالهاى تمام براى استهالك هزينه روش، اين در
  :گردد مى محاسبه زير

(P-S)N1DJ=  
(BV)J=P-J(DJ(  

(DC)J=J(DJ(  
P       =اصلى ارزش( اوليه هزينه(  
S       =اسقاطى ارزش  
N       =دارائى مفيد عمر  
J       =محاسبه مورد سال  

DJ       =سال در استهالك هزينه Jام  
(BV)J       =سال پايان در دارائى دفترى ارزش Jام  
(DC)J       =سال پايان تا استهالك كل ميزان Jام  
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  )8 ـ1( مثال
  .است شده خريدارى ميليون 150 ارزش به دستگاهى

 هر در استهالك ميزان باشد، ميليون 5 آن اسقاطى ارزش و سال 10 دستگاه اين مفيد عمر كه صورتى در
  :گردد مى محاسبه زير صورت به خطى روش از سال هر پايان در دفترى ارزش و سال

  
N=01 
P= 051ر000ر000  
S= 5ر000ر000  
DJ 1= N(P-S 1)= N )051ر000ر000 5ر000ر000( -    
DJ =41ر005ر000  
(BV)J= P-J(DJ = (051ر000ر000-41ر005ر000) J) 
 

  »  هزار به ارقام«
  )BV= (امJ سال درپايان دفترى ارزش امJ سال در استهالك سالهزينه
  135ر14500ر1500
  121ر14000ر2500
  106ر14500ر3500
  92ر14000ر4500
  77ر14500ر5500
  63ر14000ر6500
  48ر14500ر7500
  34ر14000ر8500
  19ر14500ر9500
  5ر14000ر10500
  )8 ـ1( جدول
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  :است زير صورت به دستگاه عمر حسب بر دارائى دفترى ارزش منحنى
  

  ) 8 ـ 1(  نمودار
  

  سنوات ارقام مجموع روش به استهالك محاسبه
 از بسيارى در است ممكن اين كه بود شده فرض يكسان سالها تمام براى استهالك هزينه خطى، روش در

  .باشد واقعيت از دور موارد
 يعنى. است دارائى مفيد عمر بعدى سالهاى از بيشتر اوليه سالهاى در دارائى استهالك ميزان موارد خيلى در

 ناچيز كهنه دارائيهاى استهالك ميزان است ممكن كه طورى به شود مى كمتر بتدريج استهالك هزينه ميزان
  .باشد مى حالت اين كننده بيان كه است روشهايى از يكى سنوات ارقام مجموع روش. باشد

  
  :است زير صورت به سنوات ارقام مجموع روش در استهالك محاسبه

  
  سال هر در استهالك مقدار=سال آن ابتداى در مفيدباقيمانده سنواتعمر جمع)استهالك كل ميزان(
)1+N(N21=N+...+2+1=سنوات جمع  
  
  
)S-P)(1+N(N         1+J-N=DJ  

21  
  

(BV)j =P          ji=1     Di=P(DC)j  
  
)S-P((N+2NJ+2J -JN2)=J)DC(  
  

  )8 ـ2( مثال
  محاسبه را ساالنه استهالك هزينه نموده، حل سنوات ارقام مجموع روش با را)  8 ـ 1( مثال
  .كنيم مى
55)=1+10(10×21)=1+N(N21=سنوات جمع  
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  S-P)(1 +N(N       1+N-J=DJ=(55J -11) 145ر000ر000(

21  
  
  )N+2NJ+2J-JN2 (-P=J)BV)(S-P=(145ر000ر000- )1102J -J21)(145ر000ر000(
  

  هزار به ارقام
  )DJ=( امJسال استهالك سالهزينه
  26ر1364
  23ر2727
  21ر3091
  18ر4455
  15ر5818
  13ر6182
  10ر7545
  7ر8909
  5ر9273
  2ر10636
  ) 8 ـ2( جدول

  
  :است زير صورت به دارايى عمر برحسب دفترى ارزش منحنى

  
  ) 8 ـ 2( نمودار

  
  نزولى روش به استهالك محاسبه

 داده تخصيص سال آن استهالك هزينه بعنوان دارائى، دفترى ارزش از ثابتى درصد ساله هر نزولى روش در
 سالهاى از بيش اول سالهاى در سنوات ارقام مجموع روش مانند روش اين در استهالك هزينه و شود مى

  .است بعدى
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  دارائى مفيد عمر از پس دفترى ارزش و باشد مشخص بايستى()  كاهش ضريب نزولى روش در
  .بود نخواهد دارائى اسقاط ارزش مساوى الزاما

  :زيراست صورت به نزولى روش در استهالك محاسبه
J-1)-1( P=J) ]BV( =[DJ  
J-1)-1( P=J )BV(  

J)] -1(-1 P=[J )DC(  
  )يك و صفر بين عددى( كاهشى ضريب=
  

  )8 ـ3( مثال
  عمر و 4/0 كاهشى ضريب با 4ر000ر000 با برابر دستگاه يك) اصلى ارزش( اوليه هزينه اگر

  به نزولى روش در سال هر در دفترى ارزش و استهالك ميزان باشد سال 5 آن مفيد
  :زيراست صورت

J-1)6/0(0001600 ر =J-1 )6/0)(0004000ر(4/0 =J-1 )-1(P=DJ  
J-1)6/0(0004000ر =J-1 )-1( P=J )BV(  

  
  )BV(J=امJ سال پايان در دفترى ارزش )DJ)امJ سال استهالك سالهزينه
  2ر400ر1000ر600ر1000
  1ر440ر960000ر2000
  864ر576000ر3000
  518ر345400 ر4006
  311ر124040ر5416
  )8 ـ3( جدول
  :است زير بصورت دارائى عمر برحسب دفترى ارزش منحنى

  
  ) 8 ـ 3(  نمودار

  
  محصول واحد براساس استهالك، محاسبه

 فرسودگى كه مواردى در. شد مى محاسبه زمان از تابعى بصورت استهالك هاى هزينه قبلى، هاى روش در
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 هزينه شود، گرفته نظر در دارائى كاركرد ميزان از تابعى بصورت باشد، زمان از تابعى آنكه بجاى دارائى
  :داريم اينصورت در. گردد محاسبه محصول واحد براساس بايستى استهالك

  
  توليد واحد در استهالك ميزان=  P-Sمفيد عمر در توليد تخمين ميزان
  )8ـ4( مثال
 و سال 5 دستگاه مفيد عمر. شود مى خريدارى 2ر500ر000 ارزش به اى قطعه توليد براى دستگاه يك

  .باشد مى 1ر000ر000 مفيد عمر از پس دستگاه اسقاطى ارزش
  :گردد توليد زير بصورت سال 5 طى در قطعه 100ر000 ميزان شود مى بينى پيش

  
  10ر000                    اول سال
  20ر000                    دوم سال
  30ر000                    سوم سال
  30ر000                    چهارم سال
  10ر000                    پنجم سال

  
 زير بصورت محصول واحد براساس استهالك روش از سال هر در دستگاه دفترى ارزش و استهالك ميزان

  :شود مى محاسبه
  
 ميزان=  P-Sمفيد عمر در توليد ميزان=  2500ر000-1ر000ر100000ر000=  15

  توليدهرقطعه براى استهالك
  

  سال هر در دفترى ساالرزش هر در استهالك سالهزينه
  2ر350ر10000ر000×  15=  150ر1000
  2ر050ر20000ر000×  15=  300ر2000
  1ر600ر30000ر000×  15=  450ر3000
  1ر150ر30000ر000×  15=  450ر4000
  1ر000ر10000ر000×  15=  150ر5000
  ) 8 ـ 4( جدول
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  :است زير بصورت محصول توليد ميزان برحسب دفترى ارزش منحنى
  

  ) 8 ـ 4(  نمودار
  

  41سر سربه نقطه وتحليل تجزيه
. باشد مى توليدى شركتهاى در اقتصادى مسائل تحليل و تجزيه در رايج فنون از يكى سر سربه نقطه مطالعه

 توليد سطح كاال، شده تمام قيمت دهنده تشكيل گوناگون عوامل بررسى با كه است آن بر سعى روش اين در
  .باشد نداشته زيان يا سود گونه هيچ شركت آن در كه گردد محاسبه سطحى در

  .باشد برخوردارمى بسيارى اهميت از توليدى واحدهاى مديريت، در توليد سطح يا و نقطه اين از آگاهى
 گشا راه بسيار بررسى، مورد طرح سر سربه نقطه از اطالع صنعتى، طرحهاى ارزيابى زمان در كه همانطور
 نحوى به را شركت فعاليتهاى سطح كه نمود خواهد سعى مديريت سر، سربه نقطه از اطالع با. خواهدبود

  .نمايد تأمين نيز كافى سود نقطه اين از گذشتن بر عالوه كه نمايد تعيين
 نمودار و عملياتى اهرم ايمنى، حاشيه ، فروش حاشيه متغير، نيمه و متغير ثابت، هاى هزينه مفاهيم اينجا در

  . دهيم مى توضيح را فروش حجم ـ سود
  

  42ثابت هاى هزينه
 سطح در زياد نوسان عليرغم مشخص زمان مدت يك طول در كه هايى هزينه از دسته آن از است عبارت

 از مشخصى حدود و سطح به نسبت ها هزينه از گروه اين اصوالً. ماند مى باقى تغيير وبدون ثابت فعاليتها،
 است ممكن فعاليتها حجم افزايش به نياز صورت در باشند مى ثابت مشخص زمان مدت يك براى و فعاليت
 صورت به ها هزينه از دسته اين افزايش كه داشت توجه بايد هميشه ليكن. باشد الزامى ها هزينه اين افزايش

 افزايش جهشى صورت به ها هزينه اين ميزان فعاليت از معينى سطح در كه معنى بدين. باشد مى اى پله
 در پرسنل حقوق و بيمه استهالك، هزينه به توان مى ها هزينه اين جمله از. آنها كاهش بالعكس يا و يابند مى

  .نمود اشاره سرپرست و مدير سطح
  

  43متغير هاى هزينه
 بر عالوه لذا. ناميم مى متغير هاى هزينه را يابند مى تغيير فعاليتها سطح تغييرات با متناسب كه هايى هزينه

                                                            
41 1. The Breakeven point 

42 . Fixed costs 
43 . Variable costs 
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 براى نيز فعاليتها و توليد تغييرات با تغييرات اين تناسب فعاليتها سطح نوسان اثر در ها هزينه نمودن تغيير
 انرژى و اوليه مواد هزينه به توان مى ها هزينه اين جمله از. باشد مى ضرورى هزينه يك نمودن تلقى متغير
  .كرد اشاره

  
  44متغير نيمه هاى هزينه

  ليكن. نمايند مى تغيير فعاليتها يا و توليد سطح تغييرات اثر در چه اگر ها هزينه از گروه اين
  بخش يك داراى ها هزينه از گروه اين معموالً. گيرد نمى صورت فعاليتها با متناسب تغييرات اين
  اين جمله از. يابند مى افزايش عموما نيز آنها متغير فعاليتهابخش حجم افزايش با  و بوده ثابت
  ها هزينه اين از بخشى كه نمود اشاره فروش نمايندگان هزينه و مخابرات هزينه به توان مى ها هزينه
  .است متغير ديگر بخشى و ثابت

  
  45فروش حاشيه
  .نامند مى نيز فروش حاشيه تحليل و تجزيه را سر سربه نقطه تحليل و تجزيه
. كاال واحد متغير هاى هزينه متوسط و فروش قيمت بين تفاوت از است عبارت تعريف به بنا فروش حاشيه
  .باشد مى مديريت گيريهاى تصميم زمينه در مفيدى بسيار روش فروش، حاشيه تحليل و تجزيه
  گرديده ثابت هاى هزينه جبران صرف ابتدا در كاال واحد هر فروش از آمده دست به فروش حاشيه

  .خواهدگرديد سودآور شركت سر، سربه نقطه از گذشتن و ثابت هاى هزينه كامل پوشش از پس و
  :يعنى باشد مى كاال واحد فروش حاشيه بر دوره ثابت هاى هزينه تقسيم حاصل سر سربه نقطه

 واحد فروش حاشيه=دوره ثابت هاى كاالهزينه واحد فروش قيمت-كاال واحد متغير هاى هزينه متوسط
  سر سربه نقطه=دوره ثابت هاى كاالهزينه

  
  46ايمنى حاشيه
 مرحله به شدن وارد از قبل شركت كه باشد مى شركت درآمد در تنزل ميزان آن از عبارت ايمنى حاشيه
 بيان ظرفيت درصد يا كاالو واحد حسب بر توان مى را مقدار اين. بود خواهد آن تحمل به قادر دهى، زيان
  .نمود

  
                                                            

44 . Semi Variable costs 
45 . Contribution Margin 

46 . Margin of Safety 
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  چه در حاضر شرايط در بداند است عالقمند مديريت آن، از آگاهى و سر سربه نقطه محاسبه با
  جارى فعاليتهاى سطح در كاهش ميزان چه ديگر عبارت به يا و دارد قرار نقطه اين از اى فاصله

  .داد خواهد سرتنزل سربه نقطه به را آن شركت،
  

  47عملياتى اهرم
  تسهيالت مقابل در ثابت توليدى تسهيالت از استفاده ميزان دهنده نشان عملياتى اهرم

  و تجزيه در مهمى بسيار ابزار عنوان به توان مى را سر سربه نقطه بررسى. باشد مى متغير توليدى
  شركت كه همچنان اهرم اين خصوصيات از آگاهى با. داد قرار استفاده مورد عملياتى اهرم تحليل
  آن عملياتى سود بر را تغييرات اين اثر نمايد، مى را پيشرفته آالت ماشين از بيشتر استفاده به ميل
  .نمود بينى پيش توان مى
  توليد تغيير اثر در سود در حاصل تغيير حسب بر توان مى را عملياتى اهرم تر، دقيق مفهوم در

  .كنيم مى استفاده عملياتى اهرم درجه مفهوم از رابطه اين محاسبه براى لذا و نمود تعريف
  مقدار در معينى تغيير درصد اثر در خالص سود تغيير درصد از است عبارت عملياتى اهرم درجه
  :يعنى فروش

  
  عملياتى اهرم درجه=سود در تغيير فروشدرصد در تغيير درصد

  
  فروش حجم - سود نمودار

  سر سربه نقطه تحليل و تجزيه در مورداستفاده اطالعات و مفروضات اساس بر نمودار اين
  اين در. نمود بررسى را فروش و ها هزينه سود، بين روابط توان مى آن از استفاده با و گردد مى تهيه

  حجم دهنده نشان افقى محور و شود مى داده اختصاص زيان يا سود به عمودى محور نمودار
  .بود خواهد فروش

  
  ) 8 ـ 5(  نمودار

  
 محور روى در زيان اين و بوده دوره ثابت هاى هزينه جمع برابر كل زيان باشد، مى صفر فروش كه زمانى در

  .شود مى داده نشان منفى قسمت در عمودى

                                                            
47 . Operating Leverage 
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 حركت )مثبت(باال سمت به خالص سود خط فروش، حاشيه ميزان با متناسب فروش ميزان افزايش با
  .باشد مى فروش حجم افزايش مقابل در سود افزايش سرعت بيانگر سود، خط شيب. كند مى

 نتيجه نقطه اين به رسيدن از قبل تا. باشد مى سر سربه نقطه همان افقى محور با سود خط تالقى محل
 سطح هر در را زيان يا سود ميزان و باشد مى سود فعاليتها نتيجه نقطه، اين از گذشتن از پس و زيان فعاليتها
  .نمود محاسبه)  8 ـ 5(  نمودار از استفاده با توان مى ازفروش

  
  مالى هاى بينى پيش
  :پذيرد مى انجام زير نيازهاى برآورد منظور به طرح مالى هاى بينى پيش

  .آورى سود وضعيت دادن نشان منظور به زيان، و سود عملكرد بينى پيش -
 سرمايه برآورد طرح، هزينه تأمين نحوه دادن نشان منظور به نقدى وجوه گردش بينى پيش جدول تهيه -
 پرداختهايى نحوه تعيين و مالى كمكهاى پرداخت باز نحوه عمليات، از حاصل منابع ميزان تعيين گردش، در
  .غيره و ماليات سهام، سود قبيل از
  .شده بينى پيش سالهاى در شركت مالى وضع  دادن نشان منظور به نامه تراز بينى پيش -
 مالى صورتهاى  تحليل و تجزيه منظور به شده انجام هاى بينى پيش اساس بر مالى نسبتهاى جدول تهيه -

  .شده تهيه
  

  محاسبات مبانى و مأخذ جدول
  نكات شامل گيرد مى قرار استفاده مورد زيان و سود عملكرد بينى پيش منظور به كه جدول اين
  :باشد مى زير

 تعداد ظرفيت، از استفاده درصد گرفتن درنظر با توليدى ظرفيت حداكثر به دستيابى تا توليد بينى پيش -
  .كار روزهاى تعداد و كار نوبت

  .شده بينى پيش توليد اساس بر آن قيمت تعيين و نياز مورد كمكى و اوليه مواد ميزان -
 از ميزان آن براى الزم تعديالت ضمن شده بينى پيش توليد اساس بر فروش قيمت و ميزان تعيين-

  ).خالص فروش ميزان تعيين(است نرسيده بفروش كه موجوديهائى
  دستمزد، و حقوق قبيل از توليد هاى هزينه ساير مرحله اين در كه است يادآورى به الزم

  بينى پيش در و گردد مى محاسبه سربار هاى هزينه و شنايى رو و سوخت نگهدارى، و تعمير
  .گرفت خواهد قرار استفاده مورد زيان و سود و عملكرد
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  زيان و سود  عملكرد بينى پيش جدول
  تمام قيمت جدول اين در مختلف سالهاى در توليد هاى هزينه و فروش بينى پيش مبناى بر

 شده، ساخته و ساخت جريان در كاالى موجودى ميزان كسر با كه گردد مى بينى پيش توليدى، كاالى شده
  مختلف سالهاى در ناويژه سود نتيجه در و تعيين رفته فروش كاالى شده تمام قيمت
  هزينه كسر و طرح به مربوط فروش و ادارى هاى هزينه از اطالع با مرحله اين در. شود مى بينى پيش
  با شده بينى پيش ويژه سود تعيين از پس. شد خواهد بينى پيش طرح خالص سود عملياتى، غير هاى
  و سود حساب مانده الزم، ذخائر و سهام سود پرداخت بينى پيش همچنين و ماليات گرفتن نظر در

  .گردد مى نقل ترازنامه به زيان
  

  نقدى وجوه گردش بينى پيش جدول
  و باشد مى آن از بردارى بهره و طرح اجراى دوره در طرح مصارف و منابع نمايانگر جدول اين
  .گردد مشخص جدول اين در آن مصرف نحوه و مالى منابع در تغييرات كليه بايستى مى

  ترتيب بدين گيرد مى صورت زيان و سود جدول تهيه با همراه عمل در جدول اين تنظيم
  اعطائى اعتبارات و مالى كمكهاى و سرمايه صورت به منابع بردارى بهره از قبل سالهاى در كه
  در سرمايه و بردارى بهره از قبل هاى هزينه اى، سرمايه هاى هزينه آن مصارف و شده شركت وارد

  از حاصل منابع ميزان طرح، از بردارى بهره سالهاى در. خواهدبود دوره هر در نياز مورد گردش
  با و تعيين بردارى بهره از قبل هاى هزينه و ثابت داراييهاى استهالك ويژه، سود شامل عمليات،

  اعتبارات و مالى كمكهاى پرداخت باز ميزان و اضافى گردش در سرمايه حاصل، منابع به توجه
  هنگامى كه است تذكر به الزم. گردد مى تعيين دوره همان در شركت تعهدات ساير و شده استفاده
  از كافى نقدينگى كه بود خواهد شده تعيين رسيدهاى سر در خود تعهدات انجام به قادر شركت
  مطلوب ظرفيت به دستيابى و گذارى سرمايه خاتمه از پس را عمليات از حاصل منابع محل
  .باشد داشته بردارى، بهره

  
  نامه تراز بينى پيش جدول

  گردش و زيان و سود عملكرد و محاسبات مبانى و مأخذ بينى پيش جداول تنظيم از پس
  و ثابت هزينه بينى پيش اساس بر آن در كه گردد مى تنظيم ترازنامه بينى پيش جدول نقدى، وجوه

  پس، آن از و مشخص بردارى بهره از قبل سالهاى در طرح بدهيهاى و دارائيها گردش، در سرمايه
  .بود خواهد الذكر فوق شده تهيه جداول اساس بر تغييرات
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  مالى نسبتهاى جدول
 بازپرداخت قدرت و نقدينگى و مالى وضعيت از اطالع منظور به ترازنامه، بينى پيش جدول تنظيم از پس

 هر مختلف، نسبتهاى محاسبه با آن در كه خواهدشد تنظيم مالى نسبتهاى جدول دريافتى، مالى كمكهاى
 قرار گيرى تصميم در استفاده مورد تواند مى نسبتها اين هنگامى. آمد خواهد بدست الزم اطالعات از يك
 از گيرنده، تصميم سنجش معيارهاى و ضوابط همچنين و نظر مورد فعاليت مورد در مقايسه مبناى كه گيرد
  .باشد شده تعيين پيش

  
  مالى نسبتهاى

 شوند، مى استخراج مالى گزارشهاى يا و صورتها از كه عدد چند يا دو بين رابطه از عبارت مالى نسبت
  .باشد مى
 نسبتهاى عام طور به اصطالحا شود، مى عنوان درصد صورت به يا و نسبت صورت به يا كه روابط اين
 يك عملكرد و مالى وضعيت تحليل و تجزيه نسبتها، محاسبه از هدف. شود مى ناميده) حسابدارى(مالى

 قبلى هاى دوره با مقايسه در كه باشد معنى داراى تواند مى صورتى در غالبا تحليل و تجزيه اين. است مؤسسه
  .گيرد صورت ديگر مشابه مؤسسات يا و مؤسسه همان

 و مالى وضعيت زيرا شود واقع مفيد تواند مى نسبتها محاسبه نيز مالى هاى بينى پيش و طرحها بررسى در
  .نمود ارزيابى طريق اين از توان مى را اساسى مفروضات تحقق صورت در طرح، عملكرد
. است حسابدارى اصطالحات معانى قرارگيرد، توجه مورد بايد مالى نسبتهاى محاسبه در كه مهمى مسئله

 شود مى آن اجزاء از كه تعريفى برحسب نسبت يك از لذا و دارد متعددى تعاريف گاه اصطالح يك زيرا
. شد خواهد تر روشن مختلف نسبتهاى توضيح هنگام مسئله اين. شود حاصل متعددى جوابهاى است ممكن

 طلبكاران، گذاران، سرمايه سهام، صاحبان قبيل از مختلف اشخاص توسط است ممكن مالى نسبتهاى
 تجزيه براى نسبتها اين اكثر. گيرد قرار استفاده مورد مالى كمكهاى كننده تأمين بانكهاى و كاال فروشندگان

 توضيح. رود مى بكار سرمايه سودآورى ميزان تعيين و كاركرد نتايج بررسى و اعتبارى و مالى وضع تحليل و
  توان مى شركت يك آتى فعاليت براى ريزى برنامه در كه است اين رسد مى نظر به الزم اينجا در كه ديگرى

  طور به الزم اقدامات انجام به ملزم شركت آن مديريت تا نمود مشخص هدف، بعنوان را نسبتهايى
  .گردد شده تعيين نسبتهاى به نيل يا و حفظ براى مستمر
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  :است زير شرح به آنها مهمترين كه كنند مى تقسيم گروههايى به معموالً را مالى نسبتهاى
  

  نقدينگى
 نسبى قدرت گويند مى جارى نسبت آنرا اغلب كه جارى هاى بدهى به جارى دارائيهاى نسبت :جارى نسبت

 كوتاه طلبكاران لحاظ از جارى نسبت. گيرد مى اندازه آن مدت كوتاه هاى بدهى پرداخت در را مؤسسه يك
 جارى دارائيهاى به بيشتر خود مطالبات سريع وصول براى طلبكاران اين زيرا دارد را اهميت اول درجه مدت،
  :گردد مى محاسبه زير طريق به جارى نسبت. دارند چشم
  جارى نسبت=   جارى دارائيهاى  جارى هاى بدهى

  
 بدهى با را است نقد وجه به تبديل قابل سريعا كه جارى دارائيهاى از قسمت آن رابطه ):سريع( آنى نسبت

 ميدهد نشان شرايط بدترين در را جارى تعهدات انجام قدرت واقع در نسبت اين. دهند مى نشان جارى هاى
 عهده از حد چه تا شركت بستانكاران، كليه همزمان مراجعه صورت در كه است واقعيت اين دهنده نشان و

 شرايط در را مدت كوتاه هاى بدهى پرداخت قدرت جارى نسبت آنكه حال. آمد برخواهد آنان طلب پرداخت
  .گيرد مى اندازه عادى
  :گردد مى محاسبه زير طريق به آنى نسبت

  )سريع(آنى نسبت=  جارى دارائيهاى - جنسى موجوديهاى  جارى بدهيهاى
 رابطه اين. گرفت اندازه جارى بدهيهاى به جنسى موجوديهاى نسبت از توان مى را آنى و جارى نسبت تفاوت
 به الزم. است تأمين قابل جنسى موجوديهاى محل از طلبكاران مطالبات از نسبت چه كه دهد مى نشان

  .دارد نقدى جنبه كمتر جارى دارائيهاى ديگر از جنسى موجوديهاى كه است يادآورى
  

  فعاليت
  مطالبات وصول براى الزم زمان مدت دهنده نشان مطالبات وصول مدت :مطالبات وصول مدت
 اعتبارى شرايط آيا كه است اين دهنده نشان نسبت اين همچنين. باشد مى نسيه يا اعتبارى صورت به فروش

 راكد و گذارى سرمايه مطالبات، در اندازه از بيش منابع كه نمايد مى روشن و خير يا گردد مى مراعات عمل در
 گردد موجب و ببرد بين از را كاال موجودى سريع گردش از حاصل منابع كه است ممكن چون باشد نشده

  .بماند استفاده بال و راكد شود مصرف مجدد فروش جهت كاال خريد براى است ممكن كه وجوهى
  :گردد مى محاسبه زير طريق به مطالبات وصول مدت
  مطالبات وصول مدت=روزانهمطالبات نقدى غير فروش
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  طى كه باشد مدتى از بيش آيد بدست فوق فرمول از كه زمانى مدت چنانچه مثال بعنوان 
  ضعف نشانه هستند، خود بدهى پرداخت به موظف مشتريان شركت، اعتبارى سياست اساس بر آن

  .بود خواهد مطالبات وصول در شركت
  

  :گردد مى محاسبه زير طريق به جنسى موجوديهاى گردش :موجودى گردش
  
  موجودى گردش=رفته فروش كاالى شده تمام قيمت)            دوره آخر موجودى+  دوره اول موجودى( 
21  

  
  روز حسب بر را آن توان مى و دهد مى نشان را موجودى گردش دفعات تعداد فوق، نسبت
  كمك گيرنده كاالى موجودى گردش دوره مالى، منابع كننده تأمين بانك يك نظر از. داد نشان
  :باشد زير علل از ناشى است ممكن موجودى نامطلوب گردش. است دقت قابل مالى
  موجودى مقدار بردن باال - 1
  موجودى گذارى قيمت اضافه - 2
  بازار در قيمتها رفتن باال با مقابله براى نياز از بيش خريدهاى - 3
  فروش قابل غير و ناباب كهنه، كاالهاى وجود - 4
  

  :باشد زير عوامل از ناشى است ممكن مطلوب حد از بيش موجودى گردش
  موجودى كارانه محافظه گذارى قيمت -  1
  حداقل به موجودى نگاهدارى -  2
  موجودى بودن مرغوب -  3
  دوره پايان موجودى در راه، در شده خريدارى كاالهاى از بعضى نشدن منظور -  4
  

  مالى توان
 در كه نسبتهايى .كند مى مشخص را ديگر منابع و سهام صاحبان گذارى سرمايه بين رابطه اصوالً نسبتها اين
 تأمين در را شركت بستانكاران يا و مالى كمك كنندگان اعطاء نقش آيد مى بدست نامه تراز اقالم از رابطه اين

 حدود دهنده نشان زيان و سود حساب از آمده بدست نسبتهاى. سازد مى مشخص شركت هاى دارائى منابع
 توان كننده تعيين نسبتهاى ترين عمده. باشد مى مالى كمكهاى هزينه پرداخت براى شركت سود كفايت
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  :است زير شرح به مالى
  

  از شركت داراييهاى كل از درصد چند كه دهد مى نشان نسبت اين :سهام صاحبان حقوق به بدهيها كل
  باالتر نسبت اين چه هر است بديهى. است گرديده تأمين) مدت بلند و جارى بدهى( بدهى طريق
  .بود خواهد كمتر شركت براى جديد اعتبار اخذ قدرت باشد

  :باشد مى زير شرح به محاسبه طريقه
  

  سهام صاحبان حقوق به بدهيها كل= مدت بلند بدهيهاى+ جارى داراييهابدهيهاى
  

 كل از درصد چند كه دهد مى نشان نسبت اين:سهام صاحبان حقوق به مدت بلند بدهيهاى
  گذارى سرمايه

  طريق به و گرديده تأمين سهام صاحبان حقوق طريق از درصد چند و مدت بلند بدهى طريق از
  :گردد مى محاسبه زير
  

 هاى بدهى=مدت بلند بدهى جارى قسمت+مدت بلند هاى بلندمدتبدهى هاى بدهى+سهام صاحبان حقوق
  سهام صاحبان حقوق به مدت بلند
  ترى مستحكم مالى وضعيت از مؤسسه باشد، بيشتر سهام صاحبان حقوق نسبت قدر هر كلى طور به

  در و گرديده تأمين سهام صاحبان سرمايه محل از آن منابع عمده قسمت زيرا است برخوردار
  .افتاد خواهد خطر به اى مؤسسه چنين وضع كمتر اقتصادى ناگوار آمدهاى پيش مقابل

  
  يك ثابت داراييهاى مشكالت، بروز صورت در كه دهد مى نشان نسبت اين:ثابت داراييهاى پوشش
 منظور مورد اين در كه است يادآورى به الزم. داشت خواهد را ارزشى چه  مدت بلند بدهى مقابل در مؤسسه

 مورد زير طريق به و است شده گرفته رهن به كه باشند مى ثابت، دارائيهاى از دسته آن ثابت دارائى از
  :گيرد مى قرار محاسبه

  
 كمكهاى مورد در كه نمود توجه بايد ثابت دارائهاى پوشش=ثابت دارائيهاى خالص مدت بلند هاى بدهى
 در بايد شود مى مشترك رهن حقيقت در و گردد مى اعطاء مشتركا اعتبارى مؤسسه ياچند دو توسط كه مالى

  .گرفت نظر در را شده اعطاء مالى كمكهاى مجموع نسبت اين محاسبه



161 

 

  
 چه تا مؤسسه يك عمليات از حاصل منابع كه دهد مى نشان نسبت اين:مالى كمكهاى اقساط پوشش
 محاسبه مورد زير طريق به و دارد مالى دوره يك طى را مالى كمكهاى اقساط بازپرداخت توان ميزان
  :گيرد قرارمى
 استهالك+ازماليات قبل مدتسودويژه بلند مالى هاى كمك هزينه+مدت بلند مالى هاى كمك ساليانه اقساط
 پوشش=    بلندمدت مالى هاى كمك+بردارى ازبهره قبل ها هزينه استهالك+  ثابت هاى دارايى
  مالى هاى كمك اقساط

  
  آورى سود

 تحليل و تجزيه در مؤثرى نقش تواند مى عملكرد ارزيابى اصلى معيارهاى از يكى بعنوان سودآورى نسبتهاى
  .هستند زير شرح به نسبتها اين ترين عمده. باشد داشته مؤسسه يك وضعيت
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 از را شركت يك عملكرد ارزيابى امكان نسبت اين از استفاده :سهام صاحبان حقوق به ويژه سود نسبت
 منابع به توجه با سود كل در مديريت كارائى كننده مشخص معموالً نسبت اين. سازد مى ممكن مالى ديد
 قبل هاى دوره يا ديگر صنايع و شركتها به نسبت شركت يك كارائى مقايسه براى. باشد مى شده گرفته بكار

  .نمود استفاده توان مى نسبت اين از شركت همان
  

 يك در گذارى سرمايه مجموع به نسبت آورى سود ميزان دهنده نشان نسبت اين :گذارى سرمايه بازده
  :گردد مى محاسبه زير طريق به كه باشد مى مؤسسه

  
 بلند هاى بدهى هزينه+  ماليات از قبل ويژه سود  مدت بلند هاى بدهى+  سهام صاحبان حقوق×   100
  گذارى سرمايه بازده=   مدت

  
  يا و داران سهام بين كه است وجوهى درصد دهنده نشان نسبت اين:شده پرداخت سرمايه به سهام سود
  :گيرد مى قرار محاسبه مورد زير طريق به و شود مى تقسيم مؤسسه يك شركاء

  
  شده پرداخت سرمايه به سهام سود  نسبت= سهام شدهسود پرداخت سرمايه×100

  
 نسبت اين. آيد مى بدست فروش به ويژه سود ازتقسيم فروش به ويژه سود درصد :فروش به ويژه سود
 كرد معلوم توان مى نسبت اين روى از ديگر عبارت به ويا دهد مى نشان را مؤسسه عمليات سودآورى درجه

  .دارد بر در را سودى چه فروش و ساخت خريد، عمليات كه
 مورد اين در بلكه گيرد قرار موردتوجه سودآورى قضاوت براى تنهايى به نبايستى فروش به ويژه سود نسبت
 مطالبات وصول دوره و موجوديها گردش و گذارى سرمايه ميزان فروش، حجم جمله از ديگرى عوامل به بايد
  .شود توجه نيز
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  گيرى نتيجه
 براى كه اقالمى نظر از چه و نسبتها تعداد نظر از چه و بندى طبقه نظر از چه مالى نسبتهاى مورد در

 مالى گران تحليل و ندارد وجود يكنواختى و استاندارد روش گيرند، مى قرار استفاده مورد نسبت يك محاسبه
  .دهند مى قرار استفاده مورد و نموده تعريف را نسبتهايى دارند كه نيازى به توجه با

 مشتريان، مالياتى، مراجع ، داران بانك داران، سهام عمدتا كه مالى صورتهاى از كنندگان استفاده
 خاصى نسبتهاى بر خود نيازهاى يا نياز به توجه با يك هر. باشند مى جديد گذاران سرمايه و فروشندگان

 به توجه با ولى كند جلوه مطلوب است ممكن شده محاسبه نسبت يك كه اين ديگر نكته. كنند مى تكيه
 ممكن گذشته در روند به نامطلوب نسبت ،يك بالعكس و دهد نشان را نامطلوبى روند گذشته، هاى دوره
  .كند ترسيم آينده براى را مطلوبى وضعيت است

 باشد واقعيت يك نشانگر تواند نمى مطلق طور به نسبت يك كه گرديد متذكر بايد فوق مطالب به توجه با
 عوامل ساير گرفتن نظر در با و نياز حسب بر نسبتها از اى مجموعه بايد صحيح قضاوت براى هميشه بلكه
  .گيرد قرار بررسى و مقايسه مورد

  
  الف ضميمه

  
  :  ها دارايى اجاره بر مبتنى طرحهاى ارزيابى

  
  ها دارايى اجاره بر مبتنى طرحهاى ارزيابى

 پروژه يك آالت ماشين و دستگاهها ساختمان، زمين، قبيل از ثابت دارائيهاى تهيه جهت متداول روش
  .گردد مى تأمين سهامداران سرمايه يا و وام اخذ طريق از نياز مورد نقدينگى كه باشد مى آنها خريد توليدى
 مؤسسات سابقا. باشد مى آنها اجاره گيرد، قرار استفاده مورد تواند مى دارائيها تهيه جهت كه ديگرى روش
 اينك اما. دادند مى قرار استفاده مورد اجاره بصورت خود ادارى و توليدى فعاليتهاى جهت را ساختمان فقط

 اجاره طريق از ادارى ماشينهاى بخصوص تجهيزات، و آالت ماشين قبيل از ثابت دارائيهاى انواع از بسيارى
 كامپيوترها انواع از برخى بخصوص ادارى ماشينهاى اجاره ايران در حاضر حال در. گيرد مى قرار استفاده مورد

 انعطاف قابليت ايجاد ، آالت ماشين بخصوص دارائى، يك خريد بر اجاره مزيت مهمترين. است شده متداول
  با را خود بخوبى نمايد اجاره را خود نياز مورد ثابت دارائى مؤسسه چنانچه ديگر، بعبارت .است فنى

  و دهد مى قرار استفاده مورد را پيشرفته تكنولوژى بسهولت و كرده همگام تكنولوژى پيشرفت
  .خواهدبود بركنار دارائيها تكنولوژيكى كهنگى و مدافتادن از ريسك از ترتيب بدين
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 واقع، در. نيست پول كردن اجاره جز چيزى استقراض ديگر بعبارت. است استقراض شبيه دارائى كردن اجاره
 خود مستقيما تواند مى بنمايد، دارائى يك خريد به مبادرت آن با و كرده اجاره را پول آنكه بجاى مؤسسه
 شرايط در و است استقراض مشابه آن آثار و است مالى تأمين نوع يك نيز اجاره لذا. كند اجاره را دارائى
 با گيرى وام همچون نيز و دهد مى كاهش را مؤسسه سرمايه هزينه استقراض، مثل آن به اقدام خاص،

  .روبروست محدوديتهائى
 به سپس و داده شرح را مدت بلند هاى اجاره مختصر بطور ابتدا دارائيها اجاره چگونگى با آشنائى بمنظور
  .پردازيم هامى پروژه دهى سود روى بر دارائيها عملياتى اجاره از ناشى اثرات

  
  آنها بندى طبقه و مدت بلند هاى اجاره
 در را دارائى يك از استفاده حق دهنده اجاره آن اساس بر كه اى نامه موافقت از است عبارت مدت بلند اجاره
 مبتنى مدت بلند هاى اجاره بندى طبقه .كند مى واگذار كننده اجاره به توافق مورد مدت براى و بها اجاره برابر
  :باشد مى ذيل موارد بر
  مورد دارائى مالكيت مزاياى و مخاطرات از ميزان آن بر مبتنى بلندمدت هاى اجاره بندى طبقه - 1 

 زيان وقوع احتمال شامل دراينجا مخاطرات. گيرد مى تعلق كننده اجاره يا دهنده اجاره به كه است اجاره
 شرايط بدليل دارايى دربازده تغييرات و تكنولوژى پيشرفت از حاصل نابابى يا استفاده بال ظرفيت از ناشى
 از حاصل سود گونه هر و دارائى اقتصادى عمر طول در سودآور عمليات بينى پيش است اقتصادى متغير

  .باشد مالكيت مزاياى معرف تواند مى اسقاط ارزش دريافت يا دارائى ارزش افزايش
 بلند اجاره .قرارداد شكل به نه دارد بستگى معامله محتواى به مدت بلند اجاره نبودن يا بودن اى سرمايه - 2

 به) قرارداد موضوع( مالكيت مزاياى و مخاطرات تمامى تقريبا كه شود مى محسوب اى سرمايه هنگامى مدت
 اجاره گذارى سرمايه بازيافت و.  است فسخ قابل غير معموالً ها اجاره گونه اين. شود منتقل كننده اجاره
 بلند اجاره. كند مى تضمين وى براى را شده گذارى سرمايه وجوه به نسبت مناسب بازدهى اضافه به دهنده
 اجاره به مالكيت مزاياى و مخاطرات تمامى تقريبا كه شود مى بندى طبقه و محسوب عملياتى هنگامى مدت
 اجاره معموالً مدت بلند اجاره قرارداد كه دهد مى نشان را شرايطى)  9 ـ 1( شكل. نشود منتقل كننده
  .خواهدشد محسوب اى سرمايه
  .گردند مى بندى طبقه عملياتى اجاره و اى سرمايه اجاره به مدت بلند هاى اجاره الذكر فوق موارد براساس

  
  اى سرمايه اجاره
 كننده اجاره به دارائى يك مالكيت مزاياى و مخاطرات تمامى تقريبا آن، اساس بر كه اى اجاره از است عبارت
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 وقايع نظر نقطه از. نيابد يا يابد انتقال كننده اجاره به نهايتا است ممكن) دارائى( مالكيت. شود مى منتقل
 شود مى بدهكار آن مقابل در كننده اجاره و گرديده تلقى كننده اجاره دارائيهاى جزء شده اجاره مورد مالى،

 اجاره مورد مالى هاى هزينه و استهالك و بدهى بازپرداخت بعنوان كننده اجاره توسط بها اجاره پرداخت لذا
  .گردد مى تلقى كننده اجاره مؤسسه ماليات مشمول درآمد از كسر قابل هاى هزينه بعنوان

  
 قرار اى سرمايه هاى اجاره طبقه در را آنها كه بلندمدت اجاره قراردادهاى شرايط از برخى )9 ـ1( شكل
  :باشد مى زير بشرح دهد مى
  .شود مى منتقل كننده اجاره به قرارداد مدت پايان در دارائى مالكيت ، اجاره قرارداد طبق ـ الف
 خريد اختيار از  استفاده براى شده تعيين تاريخ در را نظر مورد دارائى باشد داشته اختيار كننده اجاره ـ ب
 آغاز در و كند خريدارى باشد تاريخ آن در دارائى متعارف ارزش از كمتر بمراتب رود مى انتظار كه قيمتى به

  .كرد خواهد استفاده اختيار اين از كننده اجاره كه باشد مسلم معقول بطور قرارداد،
 اجاره به نهايتا است ممكن دارائى مالكيت.  برگيرد در را دارائى مفيد عمر عمده بخش قرارداد، مدت ـ پ

  .نشود يا شود منتقل كننده
 اجاره مورد دارائى متعارف ارزش معادل تقريبا يا بيشتر قرارداد آغاز در اجاره مبالغ حداقل فعلى ارزش ـ ت

 دارائى مالكيت.  باشد تاريخ آن در دهنده اجاره به متعلق مالياتى معافيتهاى و بالعوض كمكهاى منهاى
  .يابديانيابد انتقال كننده اجاره به نهايتا است ممكن

  
  عملياتى اجاره
 بهاى اجاره مالى، وقايع نظر نقطه از.  اى سرمايه اجاره از غير مدت بلند اجاره گونه هر از است عبارت

  .گردد مى تلقى كننده اجاره مؤسسه ماليات مشمول درآمد از كسر قابل هاى هزينه عنوان به شده پرداخت
  

  مدت بلند هاى اجاره انواع
 ها اجاره اين از يك هر  و باشد مى ذيل شرح به مختلفى انواع شامل قرارداد شكل نظر از مدت بلند هاى اجاره
  .قرارگيرد عملياتى يا اى سرمايه هاى اجاره طبقه در ميتواند قرارداد محتواى به بسته

  
  اجارى استرداد و فروش - 1
 سپس. فروشد مى قطعى بيع بصورت بانك مثل مالى مؤسسه يك به را خود دارائى مؤسسه حالتى چنين در

 يك فقط مال حالتى چنين در. نمايد مى اجاره مشخصى مدت براى معينى بهاى اجاره با را دارائى همين
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 ديگر بعبارت. داشت نخواهد دگرگونى و انتقال جغرافيائى و فيزيكى نظر از ولى كند مى پيدا حقوقى انتقال
 فروشنده كه بهائى اجاره. خواهديافت ادامه السابق كمافى آن از بردارى بهره و باقيمانده فروشنده يد در دارائى

 اينك كه بانك براى را مناسبى بازده نيز و خريد قيمت كه است ميزانى به پردازد مى بانك به فعلى مستأجر و
  .آورد فراهم است موجر

  
  خدمت اجاره - 2

 و مستمر نگهدارى دهد، مى قرار مستأجر اختيار در را مالى آن بر عالوه موجر كه است حالتى خدمت اجاره
 ماشينهاى اجاره مورد در بيشتر كه حالت اين مهم خصوصيت.  دارد بعهده نيز را آن احتمالى تعميرات
 ، اجاره مدت مجموع ظرف مقرر بهاى اجاره جمع كه است آن كند مى صدق اتومبيل و فتوكپى كامپيوتر،

 به و فنى عمر يافتن پايان از قبل معموالً ماشنيها قبيل اين كه آنست علت.  است دارائى كل قيمت از كمتر
 تكنولوژى نظر از كه ديگرى ماشين آن بجاى و شده فروخته موجر طرف از آن تكنولوژيكى عمر زوال محض

 از كمتر معموالً اجاره مدت دليل همين به و گردد مى خريدارى باشد سودآورتر آن كاربرد و بوده پيشرفته
 حتى. است بها اجاره جزو بخود خود ماشينها اين نگهدارى و تعمير هزينه . است اجاره مورد ماشين عمرفنى

 بهاى اجاره يك معموالً حالتى چنين در. گردد مى شامل نيز را ماشين مصرفى مواد بها اجاره موارد، بعضى در
 و نگهدارى و تعمير هزينه و ماشين قيمت ثابت، بهاى اجاره كه دارد وجود متغير بهاى اجاره يك و ثابت
  اتومبيل مورد در مثالً.  پوشاند مى را مصرفى مواد هزينه متغير بهاى اجاره و كرده جبران را ماشين بيمه
 فتوكپى ماشينهاى در و كرده تأمين را بنزين هزينه ، است شده طى كيلومتر حسب بر كه متغير، بهاى اجاره
 را ماشين مصرفى پودر و كاغذ هزينه متغير، بهاى اجاره ميباشد، شده فتوكپى نسخ تعداد حسب بر كه

  .نمايد مى تأمين
 عدم بدليل را قرارداد يكطرفه فسخ حق معموالً مستأجر حالتى چنين در كه است گفتنى نيز نكته اين

  .باشد مى دارا ماشين تكنولوژيكى كهنگى بدليل يا و مؤسسه نيازهاى با ماشين ظرفيت تناسب
  
  مالى اجاره - 3

. نيست فسخ قابل يكطرفه بطور نيز و نبوده موجر بعهده نگهدارى و تعميرات كه است حالتى مالى اجاره
 بانكهاى يا و تخصصى بانكهاى موجر باشد تجهيزات و آالت ماشين اجاره، مور اگر حالتى چنين در معموًال
  . است زير بشرح حالتى چنين در عمل مراحل.  ميباشند تجارى

  غيره و تحويل شرايط و قيمت مورد در مذاكره و ماشين نوع انتخاب ـ الف
  به سپس و كرده خريدارى فروشنده شركت از را ماشينها آنكه جهت بانك با مذاكره ـ ب
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  بهره نيز و ماشين خريد بهاى كه باشد ميزانى به بايد معموالً بها اجاره.  دهد اجاره متقاضى          
  .نمايد تأمين را متعلقه كارمزد و بانك معمول          

  
 توليد شركت از و بوده نو ماشين حالت اين در كه آنست اجارى استرداد و فروش روش با روش اين تفاوت
 ماشين اجارى، استرداد و فروش حالت در حاليكه در ، گردد مى خريدارى آالت ماشين كننده توزيع يا كننده

  .شود مى خريدارى كننده مصرف خود از و بوده مستعمل
  

  دارائيها عملياتى اجاره با خريد مقايسه
 يك اجاره هزينه بين مقايسه يك است الزم شود روشن دارائيها عملياتى اجاره معايب و مزايا آنكه براى

 امكان روش دو به مقايسه اين انجام.  آيد بعمل است كننده استفاده مالكيت در دارائى كه حالتى با دارائى
  .شود مى پرداخته آنها شرح به ذيالً كه باشد مى پذير

  
  : اول روش

 در و شده كسر مؤسسه ماليات مشمول درآمد از هزينه يك بعنوان شده پرداخت بهاى اجاره روش اين در
  .گذارد مى اثر نقدى وجوه گردش جدول در مستقيما نتيجه

  
  )9 ـ1( مثال

 اين مؤسسه براى. آورد بدست 100ر000 قيمت به ماشين يك دارد نظر در اى مؤسسه مثال عنوان به
 قسط هر بقرار ساليانه قسط ده در آنرا و گرفته وام% 5 بهره با را ماشين بهاى يا كه دارد وجود امكانات
 يك مؤسسه اجاره، صورت در. (كند اجاره15ر000 ساالنه قرار از را ماشين يا و نمايد بازپرداخت  13ر000
 قرار استفاده مورد سال 10 مدت به ماشين .)پرداخت خواهد است موجر درآمد كه% 5 قرار از مخفى بهره

 كند اجاره را ماشين مؤسسه چنانچه. بود خواهد10,000 مدت، پايان در آن اسقاطى قيمت و گرفت خواهد
 مؤسسه گردد خريدارى وام محل از ماشين چنانچه اما.  بود خواهد بها اجاره جزء نگهدارى و تعمير هزينه
  .بپردازد نگهدارى و تعمير بابت  2,000 متوسط بطور ساله همه بايد

 خط اساس برئ استهالك هزينه 7 ستون در و ميدهد نشان را وام پرداختهاى) 9 ـ1( جدول 5 تا 2 ستون
 هزينه و وام بهره از عبارت كه مالياتى قبول قابل هاى هزينه مجموع 8 ستون در.  است آمده مستقيم
 ، است شده فرض% 50 ماليات  نرخ چون.  باشد مى منعكس است نگهدارى و تعمير هزينه و  استهالك

  .است گرديده درج 9 ستون در جوئى صرفه عنوان به آن نصف
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 اين كه است شده داده نشان 10 ستون در وام محل از ماشين خريد حالت به مربوط خالص هزينه جمع
 مالياتى جوئى صرفه منهاى نگهدارى و تعمير هزينه عالوه به وام بابت ساليانه قسط هر جمع حاصل مبلغ

  .باشد مى9ستون در مندرج
 داشته انتظار بازده %5) باشد دهنده وام بانك همان است ممكن كه( موجر شركت كه شود فرض چنانچه

 بعالوه) 13ر000( بازپرداخت ساليانه قسط از عبارت كه بود خواهد  15ر000 ساليانه بهاى اجاره باشد
 بود خواهد  500،7 ساليانه اجاره، ماليات از بعد هزينه بنابراين. باشد مى)  2ر000( نگهدارى و تعمير هزينه

 مزيت از عبارت تفاضل كنيم، كسر 11 ستون از را 10 ستون چنانچه حال.  است منعكس 11 ستون در كه
. است شده داده نشان 12 ستون در كه بود خواهد ماشين اجاره به نسبت) مالكيت( خريد مثبت يا منفى
  .باشد مى دهم سال پايان در ماشين قراضه فروش درآمد از عبارت رديف آخرين در 10,000 رقم
 و اجاره هزينه ماليات از بعد نرخ از عبارت كه% (5/2 نرخ با را 11 و 10 ستون تفاضل حاصل چنانچه حال
 ميزان كه( را دهم سال پايان در ماشين قراضه ارزش و) است معلوم و محقق نيز ها هزينه اين و بوده وام بهره
 ماشين خريد صورت در كه دهد مى نشان آنها جمع حاصل بگيريم فعلى ارزش% 8 نرخ با) ندارد قطعيت آن

 به مبادرت كه است مؤسسه نفع به بنابراين و داشت خواهد وجود جوئى صرفه اجاره، حالت به نسبت  777
  .بنمايد ماشين خريد

  
)          11( ـ)10)          (3)+(6(-)9)          (3)+(6)+(7(                          وام به مربوط ارقام

)13)×(12(  
 قابل هزينه      استهالك     نگهدارى هزينه      مانده      بازپرداخت      وام بهره     پرداخت جمع     سال
  فعلى ارزش     فعلى ارزش     خريد مزيت     اجاره هزينه     پرداخت كل     در جويى صرفه     قبول
%)     5/2(ريال يك          ازماليات پس%)          50(ماليات     مالياتى                    وام اصل
  مالكيت مزيت

)1)     (2)     (3)     (4)     (5)     (6)     (7)     (8 (    )9)     (10)     (11)     (12)     (13     (
)14(  
     8ر000     16ر000     9ر000     2ر000     92ر000     8ر000     5ر000     13ر000     1

  488     976/0     500     7ر500     7ر000
     7ر800     15ر600     9ر000     2ر000     83ر600     8ر400     4ر600     13ر000     2

  286     952/0     300     7ر500     7ر200
     7ر600     15ر200     9ر000     2ر000     74ر800     8ر800     4ر200     13ر000     3
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  93     929/0     100     7ر500     7ر400
     7ر400     14ر800     9ر000     2ر000     65ر600     9ر200     3ر800     13ر000     4

  )91(     906/0)     100(     7ر500     7ر600
     7ر200     14ر400     9ر000     2ر000     56ر000     9ر600     3ر400     13ر000     5

  )265(     884/0)     300(     7ر500     7ر800
     6ر900     13ر800     9ر000     2ر000     45ر800     10ر200     2ر800     13ر000     6

  )517(     862/0)     600(     7ر500     8ر100
     6ر700     13ر400     9ر000     2ر000     35ر100     10ر700     2ر300     13ر000     7

  )673(     841/0)     800(     7ر500     8ر300
     6ر400     12ر800     9ر000     2ر000     23ر900     11ر200     1ر800     13ر000     8

  )903(     821/0)     1ر100(     7ر500     8ر600
     6ر100     12ر200     9ر000     2ر000     12ر200     11ر700     1ر300     13ر000     9

  )1ر121(     801/0)     1ر400(     7ر500     8ر900
     5ر900     11ر800     9ر000     2ر000      ـــــ        12ر200     800     13ر000     10
  )1ر250(     781/0)     1ر600(     7ر500     9ر100
      ـــــ         ـــــ         ـــــ         ـــــ         ـــــ         ـــــ         ـــــ         ـــــ        10

  630/4     463/0     10ر000      ـــــ     )   10ر000(
  

     70ر000     14ر000     90ر000     20ر000          100ر000     30ر000     130ر000     جمع
  777               75ر000     70ر000

  
  

  ) 9 ـ 1(  جدول
  ): 48معادل خريد قيمت روش( دوم روش

 (NPV) خالص فعلى ارزش يا و  )IRR( داخلى بازده نرخ محاسبه منظور به روش اين در

  محاسبه را معادلى خريد قيمت بايست مى باشند، مى دارائيها عملياتى اجاره شامل كه هايى پروژه
  .است شده خارج نقدينگى بصورت گذارى سرمايه صفر سال در كه نمود

                                                            
48 1. Purchase - Equivalent Method 
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  هاى هزينه كليه و بوده خدمت اجاره نوع از موردنظر عملياتى اجاره كه است آن بر فرض
  .گردند مى پرداخت موجر توسط اجاره مورد دارائيهاى عملياتى
  .را آن مالى هاى جنبه نه نمايد مى منعكس را اجاره گذارى سرمايه هاى جنبه واقع در معادل خريد قيمت

  
  :از عبارتند اجاره گذارى سرمايه هاى جنبه
 شده پرداخت بهاى اجاره از است عبارت مبلغ اين كه. ماليات از بعد بهاى اجاره ساليانه هاى پرداخت ـ الف

 دارائيهاتوسط اگر كه موجر توسط اجاره مورد شده پرداخت عملياتى هاى هزينه منهاى مستأجر توسط
  .گرديد مى پرداخت مستأجر توسط ميبايست شد مى خريدارى مستأجر

  .شده اجاره دارائيهاى استهالك مالياتى جوئيهاى صرفه ـ ب
  .شده اجاره دارائيهاى ماليات از بعد اسقاط ارزش ـ ج

 خريد قيمت .باشند مى عملياتى اجاره ماليات از بعد هزينه دهنده تشكيل فوق نقدى جريان سه مجموع
 با كه پروژه اول سال ابتداى در فوق نقدى جريانات فعلى ارزش با است برابر شده داده اجاره دارائيهاى معادل

  .باشد شده محاسبه مناسبى تنزيل نرخ
 طرح از نقدينگى يك بصورت گذارى، سرمايه صفر سال در معادل خريد قيمت روش اين در اينكه به توجه با

 اجاره ماليات از بعد هاى هزينه كه است الزم آن نقدى وجوه گردش جدول تنظيم در لذا گردد، مى خارج
 بر بها اجاره پرداخت اثرات واقع در عمل اين با.  گردد اضافه نقدى جريانات به سال هر در مجددا عملياتى

 واقع در. است شده جانشين دارائيها اسقاط ارزش و استهالك اثرات و حذف نقدى وجوه گردش جدول روى
 اسقاط ارزش و استهالك اثرات بتوانيم اى بگونه كه است همين نيز " معادل خريد قيمت " محاسبه از هدف

  . نمائيم بها اجاره پرداختهاى جانشين را شده اجاره دارائيهاى
. ميباشد مناسب تنزيل نرخ يك انتخاب معادل خريد قيمت محاسبه در فاكتور ترين پيچيده و مهمترين

 را نظر مورد دارائيهاى كه باشد داشته وجود امكان اين دارائيها، كننده اجاره مؤسسه  براى اگر مثال براى
 ماليات از بعد وام بهره نرخ صورتيكه در ، نمايد تهيه وام اخذ طريق از را نياز مورد نقدينگى و نمايد خريدارى

 كمتر شده محاسبه " معادل خريد قيمت " آنگاه باشد، كمتر دارائيها اجاره ماليات از بعد ضمنى سود نرخ از
 دارائيهاى " معادل خريد قيمت " و خريد قيمت بين اختالف ميزان.  خواهدبود بالعكس و آن خريد قيمت از

 ماليات از بعد ضمنى سود نرخ و ماليات از بعد وام بهره نرخ بين اختالف باميزان مستقيم رابطه شده اجاره
   .دارد دارائيها اجاره
  ماليات از بعد ضمنى سود نرخ آنصورت در دهيم قرار بررسى مورد موجر ديد از را موضوع اگر
  )*rL( با را سود اين اگر. باشد مى دارائيها دادن اجاره از موجر انتظار مورد سود همان واقع در
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  .نمود محاسبه آنرا مقدار توان مى) 1( معادله از آنگاه دهيم نمايش
  

Po     :شده داده اجاره دارائيهاى خريد قيمت .  
Li     :هزينه شامل  مربوطه عملياتى هاى هزينه منهاى شده داده اجاره دارائيهاى ماليات از قبل بهاى اجاره 

  . امi سال در غيره و استهالك بيمه، نگهدارى، و تعميرات
t     :دهنده اجاره مؤسسه بردرآمد ماليات نرخ .  

Di     :سال در شده داده اجاره دارائيهاى استهالك iام .  
S     :شده داده اجاره دارائيهاى ماليات از بعد اسقاط ارزش.  
n     :مفيددارائى عمر با است برابر اجاره مدت كه است آن بر فرض( دارائى مفيد عمر(  
  

 و وام اخذ با مستأجر كه بگيريم نظر در را حالتى و داده قرار بررسى مورد مستأجر ديد از را موضوع اگر حال
 خريد قيمت " آنصورت در نمايد، خريدارى را اجاره مورد دارائيهاى بخواهد ra معادل مالياتى از بعد بهره با

  .شد خواهد زيرمحاسبه معادله از )PE0) " معادل
  

Li     :سال در مستأجر توسط شده پرداخت ماليات از قبل بهاى اجاره كل iام.  
t     :مستأجر درآمد بر ماليات نرخ  

Di     :سال در شده اجاره دارائيهاى استهالك iام.  
S     :شده اجاره دارائيهاى ماليات از بعد اسقاط ارزش.  
n     :مفيددارائى عمر با است برابر اجاره مدت كه است آن بر فرض( دارائى مفيد عمر(  
  
  اجاره دارائيهاى استهالك مالياتى جوئى صرفه همان واقع در )t(Di مقدار) 2( معادله در

  باقى شركت در نقدينگى بصورت مذكور مبلغ شد، مى خريدارى دارائيها اين اگر كه باشد مى شده
  اين بنابراين ندارد وجود دارائيها استهالك هزينه ديگر چون اجاره حالت در ولى ماند مى

  .گردد مى خارج شركت از نقدينگى بصورت مذكور مقدار واقع در و نداشته وجود جوئى صرفه
  

  بعد اجاره هزينه فعلى ارزش همان) 2( معادله در i)ni=1     Li(1-t)+t(Di)(1+ra      مقدار ضمنا
  وام ماليات از بعد بهره نرخ معادل تنزيلى نرخ با كه باشد مى پروژه اول سال ابتداى در ماليات از

  .است گرديده محاسبه
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  طريق از دارائيها كه زمانى مشابه را پروژه NPV و IRR توان مى PE0 محاسبه از پس
  معادل )*r) طرح داخلى بازده نرخ حالت اين در. نمود محاسبه اند گرديده تأمين گذارى سرمايه

  اضافه به PE0 برابر را شده تعديل نقدى جريانات فعلى ارزش كه بود خواهد سودى نرخ
  .خواهدكرد)A0)  صفر سال در دارائيها ديگر بخش خريد جهت شده انجام واقعى گذارى سرمايه
  .گردد مى مشخص شد خواهد زده كه مثالى در شده تعديل نقدى جريانات از منظور

  در را طرح داخلى بازده نرخ توان مى ،)3( معادله از استفاده با و شد داده شرح كه آنچه اساس بر
  .نمود محاسبه حالت اين
  

Ri     :سال در درآمد iام.  
Ci     :بابت موجر توسط كه عملياتى هاى هزينه بر مشتمل شده پرداخت عملياتى هاى هزينه كل  

  .است شده پرداخت اى اجاره آالت ماشين          
Li     :گردد مى پرداخت مستأجر توسط كه ساليانه ماليات از قبل بهاى اجاره.  

t     :كننده اجاره مؤسسه درآمد بر ماليات نرخ.  
Di*     :است كننده اجاره مؤسسه مالكيت در كه دارائيهائى ساالنه استهالك.  

Di     :شده اجاره دارائيهاى ساالنه استهالك  
S     :شده اجاره دارائيهاى ماليات از بعد اسقاط ارزش  

S*     :كننده اجاره مؤسسه مالكيت در دارائيهاى ماليات از بعد اسقاط ارزش.  
n     :پروژه عمر( دارائيها مفيد عمر(  
  

  در "K" را سرمايه بازگشت انتظار مورد نرخ ديگر عبارت به يا گذارى سرمايه هزينه نرخ چنانكه
  .نمود محاسبه را پروژه(NPV) توان مى) 5( معادله از استفاده با صورت آن در بگيريم نظر

  
)5               (NPV=     ni=1     (Ri-Ci)(1-t)+t(Di*+Di)(1+K)i+S+S*(1+K)n - 

(PEo+Ao(  
  

  )9 ـ 2( مثال
 يك كنيد فرض .داد نشان بخوبى را "معادل خريد قيمت" كاربرد نحوه توان مى ساده مثال يك از استفاده با

 ساالنه قرار از را آن آالت ماشين و زمين كه را خود ساله 5 پروژه يك NPV و IRR خواهد مى مؤسسه
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 مؤسسه مالكيت در پروژه اين دارائيهاى از هيچيك ضمنا. كند محاسبه است نموده اجاره دالر 2020
  :باشد زيرمى شرح به پروژه اين به مربوط اطالعات. باشد نمى
Pe     :دالر 5 000 آالت، ماشين خريد قيمت  
PL      :دالر 9 000 زمين، خريد قيمت  

n      :سال 5 پروژه، عمر  
s      :ارزش( دالر 10 000 پنجم، سال پايان در زمين فروش از حاصل ماليات از بعد نقدينگى  

  .)باشد مى صفر پنجم سال پايان در آالت ماشين اسقاطى          
ra     :04/0 وام، ماليات از بعد بهره نرخ  
t     :5/0 مؤسسه، درآمد بر ماليات نرخ  

K     :1/0 سرمايه، هزينه نرخ  
Li     :دالر 2020 ساالنه، ماليات از قبل بهاى اجاره  

Ri - Ci     :دالر 7 500 ساالنه، عملياتى هاى هزينه منهاى ساالنه نقدى درآمد جريان  
Di     :زير شرح به سنوات ارقام جمع روش به آالت ماشين ساالنه استهالك:  

  
 سال دالر 668           سوم سال دالر 1ر000           دوم سال دالر 1ر333          اول دالرسال 1ر668
  پنجم سال  دالر 333           چهارم

  
 اين. باشد مى صفر سال در (PEo) "معادل خريد قيمت" محاسبه روش اين از استفاده در قدم اولين

  .است گرفته انجام) 9 -2( جدول در محاسبه
  واقعى قيمت از بيش دالر 1000 شده محاسبه "معادل خريد قيمت" شود مى مالحظه چنانكه

  .باشد مى شده اجاره دارائيهاى
  داده نشان) 9ـ3( جدول در) NPV( خالص فعلى ارزش و) IRR( طرح داخلى بازده نرخ محاسبه

  .است شده
)1)     (2)     (3)     (4 (    )5)     (6(  
]S]     [t)Di)]     [(1 -t(Li[  

PV  
  %4تنزيل نرخ با)     2+3+4(      اسقاط ارزش     مالياتى جوئيهاى صرفه      بعد بهاى اجاره      سال

  ازماليات بعد     استهالك     ماليات از
  1ر773     دالر 1ر834      ـــــ        833     1ر010     1
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  1ر551     1ر677      ـــــ        668     1ر010     2
  1ر342     1ر510      ـــــ        500     1ر010     3
  1ر148     1ر344      ـــــ        334     1ر010     4
  9ر186     11ر176     10ر000     166     1ر010     5

  دالر15ر000     دالر 17ر550     دالر10ر000     دالر2 ر500     دالر5ر050     جمع
  
  ) = PE0دالر15ر000(
  

  معادل خريد قيمت محاسبه) 9 ـ2( جدول
  
)1)     (2)     (3)     (4)     (5)     (6)     (7(  

(1- t)(Ri-Ci-Li)[  
(Ri-Ci-Li)شده تعديل نقدى جريان      جريان تعديالت     خالص نقدى جريان      PV )فعلى ارزش     (

PV)فعلى ارزش (  
  %10تنزيل بانرخ%     25تنزيل نرخ با          نقدى     بعدازماليات     نقدىخالص جريان      سال

  
  )15ر000)     (15ر000)     (15ر000)     (15ر000(      ـــــ         ـــــ        0
  4ر166     3ر666     4ر583     1ر843     2ر740     5ر480     1
  3ر648     2ر827     4ر417     1ر677     2ر740     5ر480     2
  3ر192     2ر176     4ر250     1ر510     2ر740     5ر480     3
  2ر789     1ر674     4ر084     1ر344     2ر740     5ر480     4
  8ر641     4ر564     13ر916     11ر176     2ر740     5ر480     5
  

  دالر 7ر436     دالر)93(     دالر 16ر250     دالر 2ر550     دالر 13ر700     دالر 27ر400     جمع
  
  )NPV)      (7/24= % IRR=دالر 7ر436دالر(
  

  NPV و IRR محاسبه) 9 ـ3( جدول
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  محاسبه بمنظور تعديل از قبل ماليات، از بعد خالص نقدى جريان شود مى مالحظه چنانچه

IRR و  NPVروش به PE، مبلغ نقد وجوه گردش جدول، تعديل جهت. باشد مى دالر 2ر740 ساالنه 
 صورت به است، صفر سال در گذارى سرمايه مشابه واقع در و باشد مى PEo معادل كه را دالر 15ر000
  مبلغ 4 تا 1 سالهاى براى و كنيم مى وارد جدول در صفر سال در نقدينگى خروج

Li(1-t) + t(Di) باضافه مبلغ همين پنجم سال براى و  Sنقدى جريان. كنيم مى اضافه نقدى وجوه به را 
 جريان به كننده تعديل نقدى جريان افزودن با. است شده درج) 9 ـ3( جدول) 4( ستون در كننده تعديل
 نشان جدول همين) 5( ستون در كه آيد مى دست به شده تعديل نقدى جريان ماليات، از بعد خالص نقدى
  .است شده داده

 كه تفاوت اين با باشد مى دارائيها مالك مؤسسه كه است زمانى مشابه دقيقا شده تعديل خالص نقدى جريان
 15ر000 اجاره صورت در و باشد مى دالر 14ر000 مالكيت صورت در صفر سال در گذارى سرمايه ميزان

  .دالراست
  در "معادل خريد قيمت" روش كاربرد است، شده داده نشان) 9 ـ3( جدول در چنانكه
  مبلغ به طرح خالص فعلى ارزش و% 7/24 داخلى بازده نرخ آمدن بدست به منجر پروژه ارزيابى
  و% 6/27 داخلى بازده نرخ مؤسسه، توسط دارائيها خريد صورت در كه است شده دالر 7ر436
  اجاره صورت در طرح سوددهى بين اختالف. شد مى دالر 436/8 مبلغ طرح خالص فعلى ارزش

  با گذارى سرمايه نحوه خصوص در كه دهد مى را امكان اين طرح مديريت به آنها خريد با دارائيها
  از يكى كه كند مى كمك پروژه مديريت به محاسبات اين انجام واقع در. نمايد اقدام بازترى ديد
  در و تدريجى بصورت اجاره هاى هزينه پرداخت و دارائيها اجاره نمايد، انتخاب را راه دو اين

  .دارائيها خريد بمنظور پروژه ابتداى در يكجا گذارى سرمايه يا و پروژه عمر طول
  است، گرديده تأمين اجاره طريق از پروژه دارائيهاى كل كه است شده فرض فوق مثال در
  طريق از هم و اجاره طريق از هم آنها دارائيهاى كه دارند وجود ها پروژه از بسيارى واقع در اما

  ارزيابى جهت مناسب روش يك PE روش نيز حالت اين در كه گردد تأمين ميتواند توأما خريد
  .باشد مى ها پروژه اينگونه
  كه است هائى پروژه ارزيابى تكنيكهاى از يكى واقع در PE روش گرديد مالحظه چنانكه

  ارزيابى براى تكنيك اين از البته. گردد مى تأمين توأما خريد و اجاره طريق از آنها دارائيهاى
  توان مى نيز (Ao = o) گردد مى تأمين اجاره طريق از صرفا آنها دارائيهاى كه هائى پروژه

  محاسبه طرح خالص فعلى ارزش همچنين و داخلى بازده نرخ روش اين از استفاده با. كرد استفاده
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  اين انجام. دارد آنها "اجاره قيمت" و دارائيها خريد بين اختالف تأثير تحت مستقيما كه گردد مى
  در دارائيها اجاره تأثير ارزيابى به قادر را آنها كه نمايد مى مجهز ابزارى به را مديريت محاسبات

  .نمايد مى پروژه سودآورى روى بر آنها خريد مقابل
  ناچارند الزاما كه باشد مى هائى پروژه ارزيابى در آن از استفاده تكنيك اين مزاياى از ديگر يكى

  اين از استفاده به ناچار پروژه مديريت حالتى چنين در. نمايند اجاره را خود دارائيهاى از بخشى
  .ندارد ديگرى انتخاب، اين جز چراكه باشد مى پروژه ارزيابى منظور به روش

  
  

  ب ضميمه
  

  شده تنزيل نقدى جريانهاى
  

  شده تنزيل نقدى جريانهاى
  

  مختلف حالتهاى در گيرى تصميم مفاهيم
 كه است اى سرمايه هاى هزينه از دسته آن براى ريزى برنامه كامل جريان شامل گذارى سرمايه هاى هزينه
 دائمى افزايش همچنين و تجهيزات و ساختمان زمين، در گذارى سرمايه. نمايد مى تجاوز يكسال از آنها بازده
 يك. هستند اى سرمايه مخارج از واقعى هاى نمونه توليدى، ظرفيت گسترش جهت گردش در سرمايه در

 باشد داشته يكسال از تر طوالنى اثراتى اگر احتماالً نيز بررسى و تحقيق برنامه يك يا و تبليغاتى مبارزه
  .نمود بندى طبقه اى سرمايه هاى هزينه بعنوان آنرا توان مى
  : باشد مى ضرورى ذيل عامل چهار به توجه گذارى سرمايه مخارج بينى پيش تعيين در
  ها هزينه ايجاد زمان و گذارى سرمايه با ارتباط در هاى هزينه كليه گرفتن نظر در ـ1
  استناد قابل درآمدهاى و سود ـ2
  گذارى سرمايه اقتصادى مفيد عمر ـ3
  ريسك همچنين و ها هزينه تشخيص و درآمدها تحقق زمان در متداول بهره ميزان ـ4

  گذارى سرمايه
  
  اقتصادى مفيد عمر تعيين ـ1
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 بازده داراى گذارى سرمايه زمان، آن طول در كه ميباشد زمانى مدت از عبارت گذارى سرمايه مفيد عمر
  : باشد مى ذيل موارد تابع گذارى سرمايه هر مفيد عمر برآورد. باشد شركت براى مفيد اقتصادى

  خرابى يا فرسودگى ـ1
  اقتصادى بازدهى عدم ـ2
  اى سرمايه دارائى وجود به اقتصادى سازمان نياز عدم ـ3
  تكنولوژى تغييرات ـ4

  فوق شرايط از يك هر وقوع امكان گرفتن نظر در با اى سرمايه دارائى هر اقتصادى مفيد عمر طول
  .است تخمين قابل مشابه رويدادهاى تاريخى سابقه به توجه با زمان اين. گيرد مى قرار بررسى مورد

  
  نقدى جريانات  ـ 2

  نقدى جريان از فقره هر و باشد پروژه با ارتباط در نقد اقالم تمام شامل بايستى نقدى جريان
  .شود مشخص تحقق زمان اساس بر و مجزا بطور بايستى

 p جدول اين در. است شده داده نشان زير در) زمانى دوره( سال n براى نقدى جريان از عمومى مدل يك
 دوره هر پايان در كه باشد مى برابرى و نقدى دريافتهاى A و اوليه گذارى سرمايه فعلى ارزش از عبارتست

  .است شده گرفته نظر در دوره پايان در دارائى ارزش بعنوانS  و آيد مى بدست
 در منفصل نقدى جريانات تمام گردد مى تصور كه شود مى پرداخته مواردى مطالعه به مهندسى اقتصاد در

 اين است ممكن البته. باشد مى سال هر انتهاى در معموالً نقدى جريانات اين كه. ميدهند روى دوره هر پايان
  .شود فرض نيز بلندتر يا كوتاهتر زمانى مدتهاى براى رويدادها

  ستون جدول، در. بگيريد نظر در را ذيل جدول در شده ارائه منفصل اقالم  نقدى جريانات مثال براى
CFباشد مى نقدى جريان نشاندهنده.  
  .شود مى ايجاد نقدى هزينه يا نقدى مصرف باشد، CF<0 كه صورتى در
  .است خالص درآمد يا عايدى نشاندهنده گردد، CF>0 كه صورتى در
  

CF     سال پايان     دريافتها     پرداختها  
  00ـ6000     ـ6000

  20001ـ 500     1500     
  35002ـ 1000     2500
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  بهره نرخ تعيين و انتخاب ـ3
 ارزش اول مرحله در اصل دو اين. گيرند قرار نظر مد بايستى اصل دو گذارى سرمايه امكان بررسى زمان در

 هر بهره نرخ تعيين. باشند مى نقدينگى ميزان با ها هزينه و درآمدها تطبيق دوم مرحله در و پول زمانى
 مدت بلند وام از را اش اندوخته كه شركتى بهره نرخ مثال براى دارد آن سرمايه ساختار به بستگى شركت
  .باشد مى متفاوت كند مى استفاده مدت كوتاه طرحهاى از كه ديگر شركت بهره نرخ با نموده تأمين

 نمايد مى تعيين اى جامعه هر اقتصادى دستگاه را بهره نرخهاى عمومى سطح كه نمود توجه بايد اول وهله در
 يك در هيچگاه. آيد مى بوجود هم روى بر تقاضا و عرضه متقابل تأثير اثر در نرخها عمومى سطح اين و

 نرخهاى معموالً باشد مى متفاوت بهره نرخهاى زمان هر بلكه ندارد وجود واحدى بهره نرخ اقتصادى دستگاه
 و ريسكى گذاريهاى سرمايه به مربوط باال بهره نرخهاى و خطر بى گذاريهاى سرمايه به مربوطه پائين بهره

  .باشند مى پرخطرتر
  

  بهره عوامل كاربرد
 آور الزام را بهره تئورى از استفاده اول وهله در آنها مدت بلند طبيعت بدليل ثابت دارائيهاى در گذارى سرمايه

  .باشد مى ديگر زمان به زمان يك در نقدى جريان ارزش تبديل براى مكانيزمى بهره، فرمولهاى. نمايد مى
  
  ساده بهره ـ 1

 مشخص دوره طى از پس را پول اصل بهره دارد كاربرد مهندسى اقتصاد در بندرت كه بهره  محاسبه نوع اين
  Fn=P(1+in): از عبارتست ساده بهره تعيين در استفاده مورد فرمول. ميدهد قرار محاسبه مورد
  و بهره نرخ  iگذارى، سرمايه اوليه ارزش p سال، n مدت از بعد پول بهره و اصل Fn فرمول اين در كه
nباشد مى زمانى دوره.  
  
  مركب بهره ـ2
 قرار بهره محاسبه مالك جا يك بطور متعلقه بهره و پول اصل جمع سال هر پايان در روش اين اساس بر

  Fn=P(1+i)n:شود مى استفاده ذيل فرمول از مركب بهره محاسبه منظور به.  گيرد مى
  
  بهره محاسبه دوره ـ 3
 اين ولى باشند مى مناسب بهره براى يكساله هاى دوره احتساب مهندسى اقتصاد تحليلهاى از بسيارى در
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 عمل صورتيكه در موارد اينگونه در. يابد تغيير بهره احساب زمان مالى قراردادهاى در كه دارد وجود امكان
  : نمائيم استفاده ذيل فرمول از توانيم مى باشد، سال در بار يك از بيشتر گيرى بهره

Fn=P(1+im) m n  
  

  ضريب آن در كه باشد مى يكساله مركب بهره فرمول همان فوق فرمول شود مى مالحظه بطوريكه
 mاست شده داده تأثير سال در گيرى بهره تعداد يعنى.  

  
  مركب بهره فاكتورهاى
  : باشد مى ذيل شرح به استفاده مورد متغيرهاى

i     :مؤثر بهره نرخ  
n      :زمانى دوره  
A      :مساوى پرداختهاى  
F     :آينده( دوره پايان در وجه ارزش(  
P     :وجه) حاضر حال يا( فعلى ارزش  

  .گردد مى محاسبه است، آمده)10 ـ 1( جدول در كه روابطى از مركب بهره فاكتورهاى
  

  مركب بهره فاكتورهاى)  10 ـ 1( جدول
  

  .است شده آورده فصل پايان جداول در بهره هاى نرخ از تعدادى براى فاكتور هر مقادير
  : پردازيم مى فاكتورها اين شرح به اينجا در
  49مركب بهره فاكتور ـ1
 فرمول. شود مى مشخصn  زمان طول در i مشخص بهره با P وجه آينده مركب ارزش فاكتور، اين وسيله به

  :از عبارتست مركب بهره محاسبه
F= P(1+i)n                                        يا F= P(F/p , i, n) 

  باال فرمول از استفاده با% 10 نرخ با سال 9 مدت از بعد دالر 1200 مركب ارزش مثال براى

                                                            
491.Compound Amount Factor (Single payment) 
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  .شود مى محاسبه ذيل بشرح
  عبارت از استفاده بجاى كه آورد مى فراهم محاسب براى را امكان اين مركب بهره فاكتور

  پايان جداول از استفاده با را  ,F/P)%9,10) يعنى مركب بهره فاكتور ،)%1 +  10( 9
  .دهد قرار فوق فرمول در و محاسبه فصل

F= 0021 9)01+%1(  =0021(F/p , 01%  , 9) 
F= 0021 )9753/1(  
F= 9282  دالر  

  
  50فعلى ارزش فاكتور ـ2

 سرمايه فعلى ارزش محاسبه براى و رقم همان مركب ارزش معكوس حالت از عبارتست رقم يك فعلى ارزش
  .شود مى استفاده ذيل فرمول از گذارى

P= F (P/F, i , n)  
  

 مركب بهره محاسبه در كه) i-1(n عبارت عكس يا باشد مى 1)n)i+1 عبارت واقع در پرانتز داخل عبارت
 از استفاده صورت در و شود مى ناميده فعلى ارزش فاكتور (P/F , i , n) يعنى فوق عبارت. دارد كاربرد
  .است استخراج قابل فصل انتهاى جداول
 خواهيم مى .باشد مى 4241/0 برابر سال 9 مدت در% 10 نرخ با رقم يك فعلى ارزش فاكتور مثال براى

  بهره نرخ با و ديگر سال 9 در تا كنيم گذارى سرمايه مقدار چه حاضر حال در ببينيم
  .باشد دالر 2829 آن ارزش% 10

  
)9 , 10%P= F (P/F ,  
)4241/0( 2829P=  

  =1200P دالر
  
  51 مساوى اقساط مركب ارزش فاكتور ـ3

 هر كه معين سالهاى تعداد و ثابت مبالغ با پرداختهائى سرى يك از عبارتست مساوى اقساط مركب ارزش
                                                            

502.Present Worth Factor (Single Payment) 
 

511.Compound Amount Factor ( uniform Series )  
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  F= A (F/A , i , n). گيرد مى انجام سال هر پايان در پرداختها از يك
 كه صورتى در. شود مى ناميده مساوى اقساط سال، 6 مدت براى سال هر در دالر 800 پرداخت مثال براى
. باشد مى محاسبه قابل ذيل بشرح دوره پايان در اقساط اين مركب ارزش. درآيد فرمول بصورت عمليات اين

  %)12 بهره(
  
  ) F/A  F= A و%  12 و 6( 

F  مركب ارزش ، A است مساوى اقساط مركب ارزش فاكتور پرانتز داخل عبارت و قسط رقم.  
  
)2997 /12(800 F=  

9840F=  
  
  52 سرمايه استهالك فاكتور ـ4
  يكسان پرداخت سريهاى A= F (A/F, i, n) فرمول از استفاده با فاكتور اين وسيله به

  يعنى سرمايه استهالك فاكتور. شود مى تعيين A رقم يعنى ،F سرمايه استهالك جهت
n)و  iو (A/F عامل دو از استفاده با  iو بهره نرخ n قابل فصل انتهاى جداول از زمان، مدت  

  .باشد مى استخراج
  ،%7 بهره با و سال 20 مدت با گردد، آورى جمع قرضه اوراق دالر ميليون 2/1 اگر مثال عنوان به

  : از عبارتست يكسان پرداختهاى مقدار
  , 1200A=                                         (20 , 7%A = F (A/Fر%000)244(

  =29Aر280  دالر
  
  53 مساوى اقساط فعلى ارزش فاكتور ـ 5

 اين. نمايد مى محاسبه شود، مى پرداختi  بهره نرخ با سال n مدت در كه را اقساطى فعلى ارزش فاكتور اين
  .شود مى پيدا جدول وسيله به فاكتور كه است ذكر به الزم. شود مى انجام ذيل فرمول از استفاده با عمل

% 7 بهره با سال 30 طول در را دالرى 50ر000 ساالنه هزينه تا  است الزم كه اى سرمايه  ، مثال عنوان به
  .گردد مى محاسبه زير صورت به نمايد، تأمين

                                                            
521.Sinking fund factor 

 
531.Prasent Worth factor (uniform series) 
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P= A (P/A , i , n)  
  =50PرP/A (000 و% 7 و 30(

  =50Pر000)  409/12( 
  =P 620ر450 دالر

  
  54 سرمايه پوشش فاكتور ـ 6

  .كند پيدامى را باشد مى P فعلى ارزش با معادل كه)   i بهره با و  n زمان در( ساليانه پرداختهاى فاكتور اين
 يك خريد كه ساله، 8 دوره پايان در كارخانه يك ساالنه هاى هزينه در جوئى صرفه  مقدار:   مثال عنوان به

 شود، گرفته نظر در درصد 25 بهره نرخ حداقل صورتيكه در كند مى توجيه را دالرى 120ر000 ماشين
  :از عبارتست

  A = p (A/p و% 25 و 8(
  = 120Aر%000)  3004(

  =A 36ر048  دالر
  

  مركب بهره فاكتورهاى جداول
  مختلف زمانى هاى دوره براى درصد پنجاه تا درصد يك از مركب بهره فاكتورهاى اينجا در

  . است شده آورده
  
  
  
  

    

                                                            
54 2.Capital Recovery Factor 
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