
 کار و کسب طرح هیته مراحل

 ست؟یچ یهیتوج طرح

 از عبارتست و باشد یم Feasibility Study Report یسیانگل واژه معادل یهیتوج گزارش

 و یبررس مورد یمال و یفن بازار، مختلف یها جنبه از را طرح کی یریپذ هیتوج که یگزارش

 افتهی لیتشک لیذ موارد شرح به بخش سه از یهیتوج گزارش کی یکل بطور. دهد یم قرار مطالعه

 .است

 بازار مختلف یها جنبه که بوده Market Study یسیانگل واژه معادل: بازار مطالعه .1

 یم قرار مطالعه دمور را...  و هدف بازار کمبود، تقاضا، عرضه، جمله از طرح( محصوالت) محصول

 .دهد

 یفن یها جنبه که بوده Technical Feasibility یسیانگل واژه معادل: یفن یریپذ هیتوج

 طرح یاجرائ ساختار و دیتول زاتیتجه و آالت نیماش اجرا، محل ت،یظرف ،یآور فن جمله از طرح

 .دهد یم قرار یبررس مورد را

 مختلف یها جنبه و بوده Financial Analysis یسیانگل واژه معادل: یمال لیتحل و هیتجز

 .دهد یم قرار لیتحل و هیتجز مورد را طرح یسودآور و یمال

 یهیتوج گزارش کی مختلف یها بخش

 بازار مطالعات 

 هر. باشد یم آن بازار مطالعات به مربوط یطرح هر یریپذ هیتوج یبررس ندیفرا از مرحله نینخست

 یم دهینام محصول یکل حالت در که) خدمات ای محصوالت یادار آن تیماه به توجه با یطرح

 نیبرا. است مصرف بازار به محصول ارائه طرح، آن یاجرا از هدف که باشد یم یگوناگون( شود

 یبررس به یستیبا نظر مورد هدف بازار نییتع و محصول مصرف یبازارها ییشناسا از پس اساس



 گردد یم ارائه طرح بازار مطالعات در که یموارد نیرت مهم. دیورز اهتمام بازار نیا جانبه همه

 یط در نظر مورد محصول مصرف و صادرات واردات، د،یتول زانیم به مربوط آمار نییتع شامل

 .باشد یم یآت یسالها یط در موارد نیا ینیب شیپ نیهمچن و کشور در مختلف یسالها

 به استناد با کهیبطور. باشد یم بازار مطالعه ارکان نیمهمتر از یکی عنوان به تقاضا ینیب شیپ

 یها روش. ردیپذ یم صورت یبررس مورد صنعت ندهیآ تیوضع لیتحل شده انجام یها ینیب شیپ

 دو از متأثر نظر مورد روش انتخاب که دارد وجود یآت یسالها در تقاضا ینیب شیپ یبرا یمختلف

 .باشد یم ریز عامل

 بودن یا هیسرما ،یا واسطه ،یمصرف لحاظ به محصول نوع .1

 دسترس در اطالعات و آمار .2

  .است شده ارائه یآت یسالها یط در محصول یتقاضا ینیب شیپ مختلف یها روش ادامه در

 یقبل روند تداوم ای گذشته روند روش -1

 گذشته یسالها روند مشابه نده،یدرآ موردنظر پارامتر رییتغ روند که نیا فرض با روش نیا در

 تیمز. شود یم استفاده پارامتر زانیم ینیب شیپ جهت قبل یسالها متوسط رشد از بود، خواهد

 که داشت نگاه دور ذهن از را نکته نیا دینبا اما باشد، یم آن از استفاده سهولت روش نیا یاصل

 رایز. باشد کننده گمراه تواند یم گذشته یسالها روند به استناد صرف موارد، از یاریبس در

 رییتغ روند در ریتأث باعث یتیجمع تحوالت و یا قهیسل و یفرهنگ ،یکیتکنولوژ والتتح و راتییتغ

 .شد خواهد نظر مورد پارامتر

  سرانه مصرف ای مصرف سطح روش -2

 شود، یم استفاده یآت یسالها در محصول یتقاضا ینیب شیپ جهت عمده بطور که روش نیا در

 لحاظ با تقاضا ینیب شیپ. شود یم حاسبهم گذشته یسالها در سرانه مصرف رشد نرخ متوسط



                 .دیآ یم بدست تیجمع رشد نرخ و سرانه رشد نرخ متوسط کردن

 :آن در که

 

A                 یکنون تیجمع 

P               تیجمع رشد نرخ 

n            محاسبه مورد سال 

C   هیپا سال در سرانه مصرف 

R       رانهس مصرف رشد نرخ 

X         تقاضا 

 وجود مطالعه در سرانه مصرف شاخص به استناد امکان که شود یم استفاده یزمان فوق روش

 .باشد داشته

  مصرف بیضر روش -3

 یم استفاده گرید یکاال دیتول یبرا آنها از که یا واسطه یکاالها یبرا تقاضا ینیب شیپ روش نیا

 در یبررس مورد محصول مصرف بیضر داشتن اریتاخ در با که یبطور. باشد یم مناسب شود،

 استفاده یبررس مورد محصول از که ییکاال دیتول ینیب شیپ و محصول کننده مصرف یها بخش

 امکان که یموارد در فوق روش. افتی دست یبررس مورد محصول یتقاضا به توان یم دینما یم

 کننده مصرف یکاال دیتول ینیب شیپ امکان نیهمچن و باشد فراهم محصول مصرف بیضر نییتع

 .باشد یم مناسب باشد، فراهم ندهیآ یسالها در محصول

 



 (Markov Process) مارکو ندیفرا -4

 که موجود یکاالها از یخاص نوع ای دیجد یکاالها یبرا ،ینظرسنج از استفاده با روش نیا در

 مصرف عیصنا ای و یدرآمد یگروهها ای افراد از اعم محصول کنندگان مصرف رفتار یبررس ازمندین

 از روش نیا در. کرد استفاده مارکو ندیفرا روش از توان یم باشد یم یا واسطه محصول کننده

 یکاال یتقاضا رامونیپ یسنج نظر به توان یم مصاحبه ای و یدانیم مطالعه پرسشنامه، قیطر

  .پرداخت یبررس مورد

 ریمتغ روند روش -5

 از یناش یمصرف یالگوها تحول زین و یاجتماع و یاقتصاد طیشرا در رییتغ لیدال به روش نیا در

 یمل درآمد رییتغ با ارتباط در مورد برحسب نیمع یکاال کی مصرف راتییتغ روند یبررس آنها،

 ،یدولت) یمل یگذار هیسرما رینظ آن دهنده لیتشک یاجزا از کیهر ای و( سرانه ادرآمدی)

 انجام خانوار بودجه و یا برنامه خاص اعتبارات ای و...  و( یخصوص ،یدولت) یمل مصرف( یخصوص

 از بیترت به را فوق یپارامترها از هرکدام ای و یمل درآمد یبرا شده ینیب شیپ ریمقاد. شود یم

 ربطیذ یها سازمان ریسا و یمرکز بانک دولت، بودجه یعمران یها برنامه به مربوط یها گزارش

 .نمود هیته توان یم یمل و یدولت

 راتییتغ روند ای یبررس مورد یکال مصرف روند نیب سهیمقا و ارتباط لیتحل یبرا روش نیا در

 (Regression) یهمبستگ رابطه با و ساده تناسب قیطر و گرید پارامتر هر ای و یمل درآمد

 پارامتر رییتغ روند و کاال مصرف راتییتغ روند زانیم چون ساده تناسب روش در. شود یم استفاده

 روند زانیم ،یانتخاب پارامتر ندهیآ روند بودن معلوم با لذا هستند معلوم گذشته دوره در یتخابان

 روش در که یشکل همان به آمده بدست رقم از. شد خواهد برآورد ندهیآ در کاال مصرف راتییتغ

 .شود یم استفاده ندهیآ در محصول یتقاضا زانیم ینیب شیپ یبرا شد ذکر یقبل

 



 ییها شرکت داتیتول به مربوط اطالعات و آمار یگردآور شامل محصول داتیتول زانیم یبررس

 محسوب بیرق بعنوان یکل حالت در و باشند یم محصول نیا ارائه درحال حاضر درحال که است

 آمار یستیبا باشد یم واردات باضافه دیتول برابر که محصول عرضه زانیم نییتع از پس. گردند یم

 از تا گردد ارائه و یبررس نظر مورد محصول کننده مصرف تیجمع ای و ها رکتش به مربوط ارقام و

 یم بازارمصرف یدارا یدیتول محصول ایآ که گردد نییتع محصول، یتقاضا و عرضه زانیم سهیمقا

 ر؟یخ ای و باشد

 یها شرکت از یادیز حضورتعداد نشانگر که محصول ارائه جهت کشور داخل بازار اشباء درصورت

 توجه نظر مورد محصول صادرات به یستیبا باشد یم یداخل مصرف بازار وجود عدم ای و مشابه

. گردد یبررس( یجهان) یتر گسترده سطح در بازار مطالعات تا است الزم اساس نیبرا که داشت

 حضور جهت ممکن راه تنها متعدد، یالملل نیب یرقبا وجود و یبازارجهان اشباء درصورت نیهمچن

 و یبازرگان یها اتیفعال انجام و نییپا متیق و باال اریبس تیفیک با محصول دیتول ربازا نیا در

 .باشد یم گسترده اریبس یسطح در یغاتیتبل

 :باشد یم لیذ سئواالت به ییپاسخگو ،یهیتوج طرح بازار مطالعات جهینت

 وجود کشور خارج ای و داخل در یمطلوب و مناسب مصرف بازار ،یدیتول محصول ارائه یبرا ایآ 

 دارد؟

 است؟ چگونه بازار نیا به ورود نحوه

 باشد؟ یطیشرا چه یدارا یستیبا مصرف بازار به محصول ارائه تیکم و تیفیک 

 است گذار ریتأث محصول مصرف بازار در یپارامترها چه  

 است؟ زانیم چه به یخارج و یداخل یبازارها به ورود سکیر 

 ماند؟ خواهد یباق منوال نیهم هب بازار تیوضع یآت یسالها در ایآ 



 یفن یریپذ هیتوج 

 مورد یهیتوج گزارش یفن یریپذ هیتوج بخش در آن یاجرا امکان لحاظ از طرح یریپذ هیتوج 

 تحت طرح یاجرا نحوه درخصوص که یا هیاول یها یبررس بخش نیا در. ردیگ یم قرار یبررس

 و باشد یم یکل اطالعات یدارا کیفاز یحطرا. گردد یم ارائه گرفته انجام یطراح کی فاز عنوان

 نیا. باشد ینم است، یطراح دو فاز در آنچه همانند  (Detail) زیر اریبس اطالعات یحاو

 اتیعمل یاجرا نحوه ت،یظرف پروژه، یفن دانش طرح، یاجرا محل نیزم مشخصات شامل اطالعات

 و ساتیتأس ،یدیتول ازین مورد زاتیتجه و آالت نیماش ،یساز راه و یساز محوطه ،یساختمان

 .است گرفته قرار مدنظر یگذار هیسرما ثابت یها نهیهز عنوان تحت که است یموارد ریسا

 یهیتوج گزارش از بخش نیا در یبردار بهره و احداث مراحل در طرح یاجرا یفن اطالعات هیکل

 یها نهیهز املش که یگذار هیسرما یها نهیهز به مربوط اطالعات بخش نیا در. گردد یم هیارا

 با همراه یستیبا باشد یم گردش در هیسرما و یبردار بهره از قبل یها نهیهز ،یگذار هیسرما ثابت

. گردد یبررس و ارائه مربوط ینهادها ریسا و بانک در ارائه قابل (Performa) مستندات

 ه،یاول ادمو نیتأم یها نهیهز شامل که دیتول انهیسال یها نهیهز به مربوط محاسبات نیهمچن

 باشد یم رهیغ و یخدمات و یادار یها نهیهز ،یمال نیتأم یها نهیهز استهالک، ،یپرسنل سوخت،

 و یکل بصورت طرح یاجرا نحوه و یبند زمان بخش نیا در. گردد خواهد ارائه بخش نیا در زین

 کننده نیتأم بعنوان که ییها شرکت ریسا با مذاکرات جینتا. گردد یم حیتشر مرحله به مرحله

 مربوط مستندات با باشند یم طرح مختلف یها بخش یبردار بهره و ساخت مانکاریپ و زاتیتجه

 .گردد یم ارائه بخش نیا در

 از طرح یاجرا یریپذ امکان دهنده نشان مستدل مدارک با همراه الذکر فوق یها یبررس ارائه

 .باشد یم یفن مسائل دگاهید

 یمال لیتحل و هیتجز بخش خوراک بعنوان طرح یفن اتمطالع بخش در شده یآور جمع اطالعات

  .گردد ارائه و محاسبه قیدق و کامل بصورت یستیبا اساس نیا بر و باشد یم یهیتوج گزارش



 یمال لیتحل و هیتجز

 یم خدمات ارائه ای و محصول فروش محل از سود و درآمد کسب یطرح هر یاجرا از یینها هدف

 صورت در و است صرفه به سود مقدار چه به یابیدست که است نیا مهم اریبس سئوال اما. باشد

 نموده کسب را الزم منفعت شیخو یگذار هیسرما از سهامدار ،یدرآمد مقدار چه به یابی دست

 یسودده عدم ای و یسودده نییتع جهت مناسب شاخص و اریمع به یابی دست جهت لذا. است

 و کارشناسان جانب از گذشته یها سال یط در یاقتصاد و یمال یها شاخص یسر کی ها، طرح

 .است گرفته قرار استفاده مورد و فیتعر بزرگ دانان اقتصاد

 و یمال یها شاخص به یابی دست ،یهیتوج گزارشات در طرح یمال لیتحل و هیتجز از هدف

 و یمال یها شاخص محاسبه بمنظور الزم خوراک. است یمقتض میتصم حصول جهت یاقتصاد

 یفن مطالعات بخش در که باشد یم دیتول یها نهیهز و یگذار هیسرما یها نهیهز یاقتصاد

 هیسرما یها نهیهز از استفاده با گزارش از بخش نیا در. است دهیگرد ارائه و ینیب شیپ گزارش

 مفروضات و یمبان ریسا و طرح یبرا شده ینیب شیپ انهیسال درآمد د،یتول یها نهیهز ،یگذار

 ترازنامه نقد، وجوه گردش صورت ،(انیز) سود حساب صورت محاسبات، انجام جهت ازین مورد

 قرار استفاده مورد ها شاخص محاسبه جهت که یاقتصاد و یمال جداول ریسا و شده ینیب شیپ

 .گردد یم میتنظ و هیته ردیگ یم

 اجرا جهت یریگ میتصم در گذار ریتأث مهم یها شاخص ،یاقتصاد و یمال جداول لیتشک از پس

 ارائه مناسب میتصم اتخاذ بمنظور و محاسبه مربوط یها فرمول از استفاده با طرح یاجرا عدم ای و

 یها لیتحل در شده فیتعر یها شاخص و اهداف که است ذکر به الزم نهیزم نیا در. گردد یم

 .باشد یم متفاوت گریکدیبا یاقتصاد و یمال

 بکار یابزارها. هستند طرح کی تیمطلوب آزمون یبرا یاصل راه دو یاقتصاد لیتحل و یمال لیتحل

. دارد یاساس تفاوت آنها نگرش و کردیرو اما ستند،ین متفاوت آزمون دو نیا انجام یبرا شده گرفته

 یابیارز و( فرد ای بنگاه) گذار هیسرما کی دگاهید از دهیفا و نهیهز یانهایجر با یمال یابیارز



 یآزمونها ای ها لیتحل جهینت در. سروکاردارند یاجتماع دهیفا و نهیهز یانهایجر با یاقتصاد

 ای بنگاه کی. کنند یم لحاظ را ها دهیفا و ها نهیهز یتر عیوس دگاهید از یمال به نسبت یاقتصاد

 دولت ای جامعه کهیحال در دارد، توجه منفعت ثبات و یمال منفعت به یگذار هیسرما هنگام به فرد

 یها دهیفا و فقر یکن شهیر ،ییاشتغالزا ،یمل درآمد شیافزا رینظ یتر گسترده یها هدف به

 لذا. است متفاوت آزمون دو یها هدف جهینت در. شدیاند یم یکل طور به جامعه کی به معطوف

 یها طرح مانند) باشد یمل دگاهید از و جامعه یبرا طرح منفعت زانیم یابیارز هدف چنانچه

 .دیآ یم کار به یاقتصاد یابیارز ،(یمل

 یاقتصاد و یمال مهم یها شاخص

 Net Present Value (NPV)   خالص فعلی ارزش

 یبردار بهره و احداث  مختلف های دوره در که هایی فایده و هزینه شاخص، نیا محاسبه بمنظور

. گردد یم بیان خاص زمانی در مشترک روش یک بصورت آنها همه تنزیل آیند می بوجود طرح از

 هر برای جداگانه تنزیل از ناشی آمده دست به ارزش بعنوان روژهپ خالص فعلی ارزش تعریف، طبق

 تعیین پیش از و ثابت نرخ با پروژه عمر طول تمام در نقدی وجوه خروج و ورود میان تفاوت سال،

 نقدی جریانات ابتدا خالص، فعلی ارزش محاسبه برای ریاضی دیدگاه از. کند می بیان را بهره شده

 .شوند می جمع باهم سپس و ضرب سال همان یلتنز عامل در هرسال خالص

NPV=NCF0+(NCF1.a1)+ (NCF2.a2)+…+ (NCFa.an) 

 و باشد یم سال آن در تنزیل عامل at و t سال در پروژه خالص نقدینگی NCFt آن در که

 .باشد می طرح از یبردار بهره و احداث یسالها سیاند انگریب t=0,1,2,…,n نیهمچن

 .نمود خالصه زین زیر صورت به توان می را فرمول این

NPV=Σ(CIF-COF)t.at 

 



 یها سال در طرح پرداختی نقدی جریان COF و طرح دریافتی نقدی جریان CIF آن در که

 محاسبه نیز زیر فرمول طریق از را خالص فعلی ارزش توان می همچنین. باشدیم (t) مختلف

 .نمود

NPV= Σ(Bt-Ct)/(1+i)t 

 حرف و باشد یم ام t سال در طرح یبرا شده بینی پیش های ینههز Ct و منافع Bt درآن که

i گرفته درنظر برابر طرح از یبردار بهره و احداث دوران کل در که باشد یم یتنزیل نرخ انگریب 

 .است شده

 صفر مساوی یا بزرگتر یصنعت طرح کی یبرا شده محاسبه خالص فعلی ارزش اگر یکل حالت در

 منفی شده محاسبه خالص فعلی ارزش اگر و است توجیه قابل یمال رنظ از پروژه اجرای باشد،

 .ندارد یمال توجیه پروژه اجرای باشد،

  Internal Rate of Return (IRR)  داخلی بازده نرخ

 هزینه از گذاری سرمایه پروژه کی یبرا شده ینیب شیپ (IRR) یداخل بازده نرخ که یصورت در

 کمترین مالی تأمین هزینه زیرا بود، خواهد سودآور بررسی وردم پروژه باشد، بیشتر مالی تأمین

 مالی تأمین هزینه با گذاری سرمایه پروژه یداخل بازده نرخ تساوی. است انتظار مورد بازده نرخ

 بازده نرخ که هایی پروژه اساس نیبرهم. شد خواهد پروژه رد یا قبول بین تفاوتی بی موجب

 است نرخی داخلی بازده نرخ. شد خواهند رد نیز باشند داشته یمال تأمین هزینه از کمتر یداخل

 فعلی ارزش خالص محاسبه موجب آن مبنای بر گذاری سرمایه پروژه نقدی گردش تنزیل که

  .دارد وجود راه دو داخلی بازده نرخ محاسبه برای. باشد صفر مساوی

 صفر را طرح خالص فعلی ارزش که گردد محاسبه تنزیلی نرخ خطا و آزمایش راه از -اول روش

 .شود استفاده زیر رابطه از باید منظور این برای. نماید

 



Σ(CIF-COF)/(1+i)t=0             i=IRR 

 ارزش که است تنزیلی نرخ i و t سال در طرح خالص نقدی گردش (CIF-COF) آن در که

 .باشد می داخلی بازده نرخ برابر و کرده صفر را طرح خالص فعلی

 نیاز هم کمتری وقت دقت، برداشتن عالوه که داخلی بازده نرخ محاسبه دیگر روش -دوم روش

  .باشد می زیر خطی فرمول از استفاده دارد

IRR=i1+(NPV1(i2-i1))/(NPV1+NPV2) 

 نماید مثبت را طرح خالص فعلی ارزش بطوریکه است کوچکتر شده انتخاب نرخ یک i1 آن در که

. نماید منفی را طرح خالص فعلی ارزش بطوریکه است بزرگتر شده انتخاب نرخ یک i2 و

 نرخ در منفی خالص فعلی ارزش NPV2 و i1 ازاء به خالص فعلی ارزش NPV1 همچنین

 با درصد دو تا یک از بیشتر نباید i1 و i2 که داشت توجه باید. باشد می i2 بزرگتر تنزیل

 ای بینانه واقع نتایج فوق فرمول باشد زیاد خیلی تفاوت این اگر زیرا. باشند داشته تفاوت یکدیگر

   .دهد نمی دست به

 داخلی قبول قابل گذاری سرمایه نرخ ترین پایین که کننده تعیین نرخ از داخلی بازده نرخ اگر

 بازده نرخ حداقل از داخلی بازده نرخ اگر و است توجیه قابل یمال نظر از طرح باشد بزرگتر است

  .ندارد یمال توجیه رحط باشد کمتر قبول قابل داخلی

 Modified Internal Rate of Return (MIRR) شده لیتعد یداخل بازده نرخ

 IRRE سهامدار دگاهید از و IRR یگذار هیسرما کل دگاهید از یداخل بازده نرخ محاسبه در

 نرخ همان با ها درآمد هیکل که گردند استقراض ینرخ همان با ها نهیهز هیکل که است برآن فرض

 که است برآن فرض یداخل بازده نرخ محاسبه در گرید انیب به. شوند یم مجدد یگذار هیرماس

 بازار طیشرا به توجه با که یدرصورت اما گردد یم لیتنز ثابت نرخ کی با درآمدها و ها نهیهز هیکل

 را مورد دو نیا از کیهر نرخ یستیبا باشد متفاوت درآمدها لیتنز نرخ و ها نهیهز لیتنز نرخ



 Modified Internal بصورت شده محاسبه یداخل بازده نرخ اساس نیبرا که نمود نییتع

Rate of Return و Modified Internal Rate of Return on Equity یم انیب 

  .گردد

 تیحساس لیتحل

 می انجام اطمینان عدم حالت یک در معموال ها طرح یمال پذیری توجیه بررسی اینکه به باتوجه

 فرایند یک حساسیت تحلیل باشد، نمی کشور اقتصادی آتی شرایط به اعتمادی هیچگونه و گیرد

 بازده نرخ آنکه از پس کامفار افزار نرم در. باشد می گذاری سرمایه ریسک بررسی برای مفید بسیار

 محاسبه در گذار تأثیر مهم پارامترهای گردد، می محاسبه کاربر ورودی اطالعات به باتوجه داخلی

 تحلیل داخلی بازده نرخ بر آنها تأثیر تا شوند می داده تغییر منفی و مثبت های جهت در نرخ نای

 یاتیعمل های هزینه و ثابت یهاییدارا فروش، درآمد از متأثر عمده بطور داخلی بازده نرخ. گردد

+  20 دازهان به پارامتر سه این گردد می مشاهده نیز نمودار در که همانگونه اساس براین. باشد می

 ثابت پارامترها سایر پارامتر هر در تغییر حین در و اند شده داده تغییر پایه حالت به نسبت درصد

 آن نتیجه که است شده ارائه و محاسبه طرح برای داخلی بازده نرخ یک تغییر هر در. است مانده

 .باشد می داخلی بازده نرخ حساسیت تحلیل نمودار و جدول

 رس سربه نقطه لیتحل

 آینده از و گیرد می صورت اطمینان عدم شرایط در اوقات بیشتر در طرحها ارزیابی که آنجا از

 پیشنهادی پروژه. شود اشتباه دچار اولیه های تخمین در است ممکن باشد نمی دست در اطالعی

 مورد دقت بردن باال برای باید آن گوناگون دهنده تشکیل اجزای باشد که شکلی هر به نهایی

 اجتماعی، سیاسی، تحوالت بسیاری از متأثر گذاری سرمایه به مربوط تصمیمات. گیرد قرار سیبرر

 اینکه برای لذا. است تولید قابلیت و ها قیمت سطح تکنولوژی، در تغییرات همچنین و اقتصادی

 را سری سربه نقطه تحلیل معیار باید گیرند صورت باال اطمینان ضرایب با شده انجام های تخمین

 .داد نجاما



 

 آنها در که آید می پیش مسائلی مواقع بعضی طرحها اقتصادی ارزیابی و فایده -هزینه تحلیل در

 که باشد این هدف است ممکن همچنین. باشد نمی دست در کافی اطالعات پارامترها از یکی برای

 خطر در بدون بتواند پروژه مقدار و قیمت آن در بطوریکه شود تعیین تولید مقدار و قیمت کمترین

 در که شود می استفاده روشی از موارد گونه این در. دهد ادامه فعالیت به خود مالی وضع افکندن

 تکنیک سر سربه نقطه تحلیل فنی دید از. شود می گفته سر سربه نقطه تحلیل اقتصادی اصطالح

 تعریف بقط و رود می کار به سود و درآمد ها، هزینه بین روابط مطالعه جهت که است مهمی

 به. کند می ایجاد زیان نه و سود نه طرح از برداری بهره درآن که است ای نقطه سر سربه نقطه

 با برابر فروش درآمد درآن که کند می تعیین را ای نقطه سری، سربه نقطه تحلیل دیگر عبارت

 ولمحص حجم تغییر که موضوع این تحلیل و تجزیه جهت ترتیب بدین و است تولید های هزینه

 .گیرد می قرار استفاده مورد داشت خواهد برسود اثر چه

 :نمود محاسبه زیر صورت سه به توان می را سری سربه نقطه

  برداری بهره ظرفیت درصد یا تولید سطح صورت به -اول روش

. باشد برابر طرح کل درآمد با طرح کل هزینه درآن که شود می تعیین تولیدی سطح حالت این در

 :شود می محاسبه زیر صورت به جبری طریق به حالت این در سر سربه نقطه

 فروش کل= ها هزینه کل

TR (Total Revenue)= فروش کل 

TC (Total Cost)= ها هزینه کل 

P (price)= محصول قیمت 

Q (Quantity)= محصول تعداد 



TFC (Total Fixed Cost)= ثابت هزینه کل 

TVC (Total Variable Cost)= تغیرم هزینه کل 

AVC (Average Variable Cost)= محصول واحد ازاء به متغیر هزینه 

AC (Average Cost)= رابطه از سر سربه نقطه فوق فرمول محصولدر واحد ازاء به هزینه 

 سه و شود می تعیین واحد متغیر های هزینه و واحد فروش قیمت تفاوت و ثابت های هزینه بین

 .گردد می حاصل حالت این در سری سربه نقطه تحلیل از عملی نتیجه

 .بود خواهد باالتر نیز سر سربه نقطه باشد باالتر ثابت های هزینه هرقدر

 سر سربه نقطه باشد بیشتر متغیر عملیاتی های هزینه و واحد فروش قیمت بین تفاوت هرقدر

 و احدو فروش قیمت بین تفاوت طریق از ثابت های هزینه حالت این در و بود خواهد تر پایین

 .شود می جذب سریعتر واحد متغیر های هزینه

( فروش) تولید سطح تغییرات مقابل در را شرکت زیرا است نامتناسب باال سر سربه نقطه یک

 .سازد می پذیر آسیب

 فروش یا درآمد سطح صورت به -دوم روش

. است مفید غالبا( فروش حجم جای به) فروش پولی ارزش براساس سری سربه نقطه محاسبه

 فروش های قیمت با متعددی تولیدات که مؤسساتی برای که است آن روش این اصلی امتیاز

 بسیار اطالعات به روش این عالوه به. نماید می محاسبه کلی سری سربه نقطه یک دارند مختلف

 ضروری متغیر های هزینه و ثابت های هزینه فروش، یعنی ارزش سه تنها. است نیازمند محدودی

 به. است صفر طرح اقتصادی سود درآن که شود می تعیین درآمدی سطح حالت این رد پس. است

 .شود می محاسبه زیر بصورت سر سربه نقطه در تولید سطح به توجه با درآمد سطح دیگر عبارت

 



 محصول قیمت سطح صورت به -سوم روش

 این. باشد کل هزینه مساوی طرح کل درآمد آن در که شود می تعیین قیمتی سطح حالت این در

 .شود می محاسبه زیر بصورت قیمت سطح


