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  هاي ايجاد كسب و كار  بررسي اقتصادي زمينه
  در صنعت گل و گياهان زينتي 

  )مطالعه موردي استان قم(
   2محمدحسين رحمتي ـ ∗1سيدمهدي الواني

   مديريت و حسابداري دانشگاه عالمه طباطبايي ياستاد دانشكده. 1
 جوي دكتري مديريت دولتي پرديس قم دانشگاه تهراندانش. 2
  )1/2/1387: ، تاريخ تصويب16/11/1386: تاريخ دريافت مقاله(

  
  چكيده

بررسي و شناسـايي    "گرفته از گزارش يك تحقيق پيمايشي است با عنوان             حاضر بر   ي مقاله
ؤلفين اين مقاله    كه توسط م   "هاي پرورش گل و گياهان زينتي       هاي تشكيل و توسعه تعاوني      زمينه

اين تحقيق بـا    .  است شدهدر استان قم انجام     ) 1386(و با پشتيباني مالي اداره كل تعاون، در سال          
زايي، پس از بررسي وضعيت موجود توليد و توزيع گل و گيـاه               هاي اشتغال   ي زمينه   هدف مطالعه 

  . پردازد زينتي در استان قم، به ارزيابي اقتصادي كشت گل و گياه در اين استان مي
اطالعات مورد نياز اين تحقيق از طريـق توليدكننـدگان، توزيـع كننـدگان و كارشناسـان                 

ي دوم    در مرحله . مربوطه در استان و محالت از طريق مصاحبه و پرسشنامه گردآوري شده است            
بـه   )POP  ،NPV ،PI ،IRR) 720هاي اقتصادي از جملـه        هاي ارزيابي طرح    با استفاده از تكنيك   

  . ها و چگونگي جريان نقدينگي پرداخته شده است  سوددهي اقتصادي طرحبررسي
نوع گل، مسقف يـا غيرمـسقف بـودن         : طور كلي سه بعد مورد توجه است        در اين تحقيق به   

هاي تحقيق بر توجيه اقتـصادي   در يافته. اي بودن زمين كشت گل    سيستم كشت و ملكي يا اجاره     
صـورت مـسقف بـدون        گل رز بـه   : قم تأكيد شده است   هاي زير در مناطقي از استان         كشت گل 

ي زمين، گل  ي اجاره ي اجاره، گل مريم و ميخك غيرمسقف بدون احتساب هزينه احتساب هزينه 
ي  ي اجـاره  ي زمين، گل داودي مسقف بدون احتساب هزينه     ي اجاره   رز مسقف با احتساب هزينه    

ره، گل داودي مسقف بـا احتـساب        ي اجا   زمين، گل مريم و ميخك غيرمسقف با احتساب هزينه        
گـل   (اي و پتـوس     ي اجاره، گل باغچـه      ي اجاره، گل رز غيرمسقف بدون احتساب هزينه         هزينه

  . لحاظ شده اندي اجاره  مسقف بدون احتساب هزينه)آپارتماني
 

، فرصت شغلي، ارزيـابي اقتـصادي، گـل و گيـاه زينتـي، گلخانـه،                  كارآفريني، اشتغال : واژگان كليدي 
   قماستان

                                                      
  Email: smalvani@ma.atu.ir           نويسنده مسؤول  ∗
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ي استان قم در امـر زيـارت و           اقتصادي و موقعيت ويژه     با توجه به شرايط اجتماعي،      
در راستاي  . د به خوبي استفاده كر    هاي فراوان اين استان     جهانگردي الزم است از پتانسيل    

انـدازي    توان به تشكيل و راه       مي ،حل برخي از مشكالت اقتصادي از جمله معضل بيكاري        
با توجه به   . هاي تعاوني توجه و اهتمام خاصي داشت        شركت  جمله  هاي مختلف از      شركت
هـا بـه نظـر        ي ايرانيان از گل و گياهان زينتي در بسياري از مراسـم و مناسـبت                استفاده

 پرورش  ،دگذاري كر  توان در آن سرمايه     هايي كه در اين استان مي       رسد از جمله زمينه     مي
 مستلزم بررسي شرايط اقتصادي و      اين باره گيري در     تصميم. ينتي است ها و گياهان ز     گل

دن وضـع  دد است تا ضمن انعكـاس و مـستند كـر        اين تحقيق در ص   . اقليمي استان است  
هـاي    شناسي آن با استفاده از ابزارهاي متعارف در ارزيابي طرح           موجود و تحليل و آسيب    

 در استان   هاي پرورش گل و گياه زينتي       سنجي اقتصادي ايجاد تعاوني     اقتصادي، به امكان  
  .قم بپردازد

هاي تجـاري بـه هفـت          شركت ،طبق قانون تجارت جمهوري اسالمي    از سوي ديگر    
وليت محدود، شركت  شركت سهامي، شركت با مسؤ:شوند كه عبارتند از دسته تقسيم مي 

 شـركت نـسبي و شـركت         شركت مختلط سـهامي،     تضامني، شركت مختلط غيرسهامي،     
انـدازي هـر      ترين مرحله در ميان مراحل مختلف راه         مهم اولين و . تعاوني توليد و مصرف   

عبارت ديگر كسي كه درصدد است هر       به. ها است   ها شناخت فرصت    يك از اين شركت   
 خالءهاي موجـود   سي، الزم است با تحقيق و برراندازي كند،  ها را راه    ز اين شركت  يك ا 

تصادي را مورد توجـه قـرار       گذاري همراه با بازده اق      ي سرمايه   ده و زمينه  را شناسايي كر  
  .)90-109 ص ص،1385  احمدپور،(دهد 

ي ارزيابي اقتصادي كـشت گـل    ي يك تحقيق در زمينه  اين مقاله كه منعكس كننده    
هاي مختلفي از جمله مـروري بـر          است،  مشتمل بر بخش    ) بخش خلجستان (در استان قم    

العـات، قلمـرو    ادبيات تحقيق، تشريح اهداف، روش انجام طـرح، روش گـردآوري اط           
هـاي مـالي و ارزيـابي         ها در ايـن اسـتان، جنبـه         تحقيق، تشريح وضعيت موجود گلخانه    

  . است طرح ياد شدهاقتصادي

  مقدمه
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  بررسي جايگاه ايران در صنعت جهاني گل و گياه) الف
 5/0صادرات رسمي گل و گياه طي چند سال گذشته نرخ تقريبـاً ثـابتي در حـدود                  

هـاي   هاي صادراتي بر اساس نـرخ  ه نظر به اين كه اظهار نامهالبت. ميليون دالر داشته است 
هـاي    هاي پيمان حدود يك پنجم قيمت        و با توجه به اين كه نرخ       سابق پيمان ارزي بوده   

 5توان گفت كه ارزش واقعي صادرات رسـمي حـداقل             واقعي پيشنهاد شده بود پس مي     
 و بـدون تكميـل      ضمناً قسمت اعظمي از صادرات بـه صـورت غيررسـمي          . برابر است 
هـاي    مانند بخش زيادي از گياهان گلـداني و نهـال         . شود  ي صادراتي صادر مي     اظهارنامه

يا به كـشورهاي  زينتي شمال ايران كه به كشورهاي آسياي ميانه و تركيه يا از طريق در  
  .)47  ص،1383ادناني،  (شود عربي ارسال مي

 يكصد   ي رتبه ،گياهان زينتي  هفدهم در توليد      ي  حال حاضر ايران برخالف رتبه     در
دارد؛ اين در حالي است كه كشورمان با داشتن چهار           در صادرات گل و گياه       و هفتم را  

 طبيعتي بكر نه تنها قادر به چنين همفصل مختلف در اقصي نقاط كشور در طول يكسال و 
ت گل تواند صادرات و تجار  تعداد توليد مياين بلكه با استتوليد يك ميليارد شاخه گل 

  .و گياه منطقه و برخي بازارهاي جهاني را نيز در دست بگيرد
هاي موجود موجب شده كـه ايـران           مديريت صحيح و عدم استفاده از ظرفيت       فقدان
گونه كه شايسته است به ظرفيت مناسب بـراي حـضور در بازارهـاي جهـاني                 نتواند آن 

ات يك ميليـارد دالر گـل و        كه بنا بر نظر كارشناسان، ايران توان صادر        در حالي . برسد
 با دارا بودن تنوع اقليمي و استعداد پرورش انواع گياهان تزئينـي              از اين رو   .گياه را دارد  

  . پرورش انواع گياهان استرهاي بسيار قوي د داراي پتانسيل
حمـل و نقـل نامناسـب، مقـررات         تـوان     مـي ترين موانع صادرات گل و گياه        از مهم 

 ي  هـدف و سـليقه    ي شناسايي مناسـب بازارهـا     نبودصادرات،   ي  دست و پاگير در زمينه    
بـو و     گياهـان خـوش    ي  هاي گياهي ايـران از گونـه         گونه . برشمرد  را كنندگان  مصرف
توان خارج از فصل به بازار عرضه كرد           و با توجه به شرايط اقليمي مي       هستندرنگ   خوش

رگاني و توليدكنندگان   هاي خدماتي و باز     هاي دولت از شركت      اين امر نيازمند حمايت    و
  .گل و گياه است

 مروري بر ادبيات تحقيق و ضرورت انجام آن
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 كشش بـازار    نبود مرزي و      گل ايراني در بازارهاي برون     نبود سوي ديگر به علت      از
 فقـط در دو بـازار       به عنوان مثال  شود    ها شاخه گل به دور ريخته مي        داخلي روزانه ميليون  

 و يـك  تهران، روزانه يك ميليـون شـاخه گـل فروختـه       ) ع(شهيد محالتي و امام رضا      
  .شود ميليون گل ديگر ضايع و به زباله تبديل مي

ـ    تجربيات با كشورهاي پيشرو در اين صنعت همچون هلند، احداث پايانـه            تبادل اي ه
هاي بانكي براي اخذ وام و كاهش         بندي مناسب، تضمين    مجهز صادرات گل و گياه، بسته     

گيـري    بـه دسـت   ها از جمله عواملي است كه حضور جدي دولت بـراي              نرخ سود بانك  
 .طلبد  ن را در اين تجارت پرسود مي       ايرا توسطاي بازار گل      اي و فرامنطقه    مديريت منطقه 

  )17  ص،1386شاهنوشي،(
 سال دارد ولي تا قبل از       90چه قدمتي در حدود     ليد تجاري گل و گياه در ايران گر       تو

منـوع شـدن   بعد از پيروزي انقالب بـا م . پيروزي انقالب اسالمي رشد كندي داشته است 
اي گرفتند و در واقع يك جهش توليدي به           واردات اين كاال، توليدكنندگان جان دوباره     

 درصد بـر سـطح كـشت ايـن          10وجود آمد كه هنوز هم ادامه دارد و هر ساله بيش از             
 تـا  1375هـاي    ها طي سـال      رشد سطح گلخانه   ،به عنوان نمونه  . شود  محصوالت افزوده مي  

بوده و طي هفت سال سطح توليد اين محصوالت بيش از سه             درصد   200 در حدود    1381
البتـه  . اين نرخ رشد در بين ساير محصوالت كشاورزي بسيار نادر است          . برابر شده است  

 سال گذشته تقريباً نـرخ ثـابتي دارد و          7مساحت توليدات گل و گياه در فضاي باز طي          
ي فـراوان و مناسـب بـراي        ها  اين مبين آن است كه در بخش گل و گياه با وجود اقليم            

اي به دليـل عملكـرد مطلـوب و كيفيـت      توليد در فضاي خارج گلخانه، توليدات گلخانه  
  .باالتر از محبوبيت بيشتري برخوردار است

 هكتـار   1799(  هكتـار   4085 در ايران از مساحتي حـدود        1381بر اساس آمار سال     
 ميليـون   2/32گـل بريـده،      ميليون شاخه    1241حدود  )  هكتار فضاي باز   2286گلخانه و   

.  زينتي توليد مي شود     ي  درخت و درختچه    ي  ميليون اصله  134گلدان گياه آپارتماني و     
 هـاي بـازار عمـده دارد     ميليون دالر بر اسـاس نـرخ  250اين ميزان توليد ارزشي بالغ بر       

  .)87  ص،1382مهرآوران، (
و آب هـوايي مناسـب و       رغم شرايط اقليمي      بهدر ايران   كاري   اوضاع بازار گل و گل    

ها و مـشكالت عميقـي اسـت كـه            سال از آغاز آن، دچار گرفتاري      85گذشت بيش از    
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ف منسجم و متشكل در ايـن       صنترين آن نداشتن يك      ترين و پيش پا افتاده     كوچك

هـاي   هاي مورد نظر و متناسب با آسـيب        نداشتن كود و سم    گراني سوخت و  . بازار است 
امكانات مدرن و بذرهاي وارداتي      ه شيوه سنتي، كمبود    پرورش گل ب   ،خاص هر نوع گل   

ترين مشكالت قابل طرح اين      هاي گمركي از مهم    حمل و نقل و جابه جايي و محدوديت       
گـل در ايـران       بـازار  ي  گيري و توسـعه    با اين همه روند شكل    . شود صنف محسوب مي  

  .روندي رو به جلو و قابل اعتناست
گياه حدود شصت ميليارد دالر در سال اسـت         متوسط درآمد جهاني صادرات گل و       
در حـالي كـه كـشورهايي ماننـد         . شود ما مي  كه تنها پنج ميليون دالر آن نصيب كشور       

 ميليارد دالر از صادرات گل و گيـاه درآمـد ارزي            3 و   5هندوستان و تركيه به ترتيب      
  .دارند
 ميليون شاخه   سيصد  گل و گياه در جهان يك ميليارد و        ي  كه توليد ساليانه   رغم آن   به

هاي كشور به توليد گل و گيـاه          هكتار از زمين   ششصد هزار و    هفتاست، در ايران تنها     
 ميليون درختچه زينتـي     دويست ميليون گل گلداني و      وشش  سي ساليانه   واختصاص دارد   

 ي  رتبـه  از نظر توليد گـل و گيـاه          ايران  كه در حالي طبق آمار ارائه شده     . شود توليد مي 
  .ايم  جهان قرار گرفته107 از نظر صادرات اين محصول در رديف را دارديا هفدهم دن

 تأثيرات روحي و رواني گل و گياه كه موجب افـزايش ضـريب اميـد بـه                عالوه بر 
 افزايش ضريب كارايي افراد در محيط كاري و افزايش تفـاهم      ، روحي ي  زندگي و تغذيه  
ـ ، فوا آيـد   به وجود مي   اهداي آن به خاطر    خانوادگي و اجتماعي كه      ي  و روابط حسنه   د ي

 تا  3 نفر به طور مستقيم و       12 تا   10( نياز فراوان به نيروي كار       از جمله اقتصادي فراواني   
وري باالي آب     بهره  و ي، ارزآور ) نفر به طور غيرمستقيم براي پرورش هر هكتار گل         6

  .در اين صنعت وجود دارد
  ايـن   رشـد  رو بـه     ي  ايران و توسعه  ت نسبي شرايط آب و هوايي متنوع        با وجود مزي 
ها و گياهـان زينتـي        بخش قابل توجهي از گل      در حال حاضر   هاي اخير،  صنعت در سال  

 ي  طوري كه كل سطح گلخانه     به. يابند  پرورش مي هاي سنتي و در فضاي باز        ايران با شيوه  
از طـرف   .  هكتـار  9/ 2285 هكتار است و مساحت فـضاي آزاد         3/ 1799زينتي در ايران    

 گـذاري   سرمايهدر  مالي كافي  ي  ها وگياهان زينتي در ايران از بنيه       برداران گل  ديگر بهره 
ترين معضالت  از مهم.  تغيير شيوه كشت و پرورش اين محصوالت برخوردار نيستند      براي
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نداشتن امكانات  كنند   قابل ذكر كه توليدكنندگان گل و گياه با آن دست و پنجه نرم مي             
هاي مـورد    گراني سوخت، نداشتن كود و سم      فروش مناسب در داخل،      توليد، نبودن بازار  

خبرگـزاري جمهـوري اسـالمي      (  خاص هر نوع گل اسـت      هاي نظر و متناسب با آسيب    
                                                                                                                       .)7  ص،1385ايران، 

موقعيت ايران به دليل قرارداشتن در كنار كشورهاي پرمصرف گل و گيـاه از نظـر                
هاي شمالي و جنوبي ايران از خريداران بسيار خوب          همسايه. اقتصادي حائز اهميت است   

ايران با داشتن يك بازار متعادل و نسبتاً ثابت و دائمي قادر اسـت              . ينتي هستند گياهان ز 
هنوز به اين جايگـاه دسـت پيـدا         چرا   اما. جايگاه واقعي خود را در اين عرصه پيدا كند        

  ؟نكرده است
دهي گل و گياه است كه در اين زمينه          مشكل اساسي در بازار اين بخش بحث سامان       

اندازي و بهينه كردن وضعيت حمل و نقل و           راه چنين  هم و   بودهگذار  ار تأثير ها بسي  پايانه
دار به ناوگـان زمينـي، دريـايي و حمـل مناسـب در               اضافه كردن كانتينرهاي سردخانه   

  .ها تأثير بسيار مثبتي در صادرات گل و گياه دارد فرودگاه
 فـضاي بـاز و   اين در حالي است كه هم اكنون سطح زيركشت گل و گيـاه اعـم از            

 چهارصـد و     هكتار است و يك ميليارد و      چهارصد و چهل  اي حدود چهار هزار و       گلخانه
 ميليون درخت و درختچـه و حـدود         صد و بيست   ميليون گل شاخه بريده،      هشتاد و شش  
 ميليون گلدان گياهان زينتي، تحت عنوان گياهان آپارتماني در سال جـاري            سي و هشت  

  . در كشور توليد شده است
 5/ 9 درصد نسبت به سال قبل بـه         690 صادرات گل و گياه، با رشد      86ال  سماه  نه  در  

ـ       اندازي پايانه  شود با راه   بيني مي  ميليون دالر رسيده و پيش     خـصوص   ههاي گل و گيـاه ب
 معين شهرسـتان محـالت و دزفـول وضـعيت بهتـري در              ي    هپايان  مركزي و دو   ي  پايانه

  .)9  ص،1386كيايي،  ( ايجاد شود اين محصولصادرات

  بررسي جايگاه استان قم در صنعت جهاني گل و گياه) ب
 دقيقه تـا    8 درجه و    34 كيلومتر مربع در موقعيت      11238استان قم با وسعت تقريبي      

 دقيقـه   3 درجـه و     52 دقيقه تـا     6 درجه و    50 دقيقه عرض جغرافيايي و      11 درجه و    35
ز ايران قرار دارد و مـساحت       اين استان تقريباً در مرك    . طول جغرافيايي قرار گرفته است    
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مـساحت اسـتان برابـر      . است) با احتساب سطح درياچه نمك    ( كيلومتر   14631آن  
 نيمه بيابـاني يـا تابـستاني        ،اقليم اكثر مناطق اين استان    . كل مساحت ايران است    % 89/0

  .)22  ص،1377زاده،  رحمتي (كم و بيش سرد استخشك و زمستاني  گرم و
هـاي     آب و خاك در قم در آزمايـشگاه         ي  نمونه  ي بارهها در   تجزيه و تحليل   تمامي

هـاي آنـان بـه        شود و يافته    آب و خاك سازمان جهاد كشاورزي اين استان آزمايش مي         
ي   عنوان يكي از منابع تحقيق حاضر از طريق مصاحبه با كارشناسـان مربوطـه و مطالعـه                

  ص ،1385 كـشاورزي،    سازمان جهـاد  (اسناد و مدارك، مورد استفاده قرار گرفته است         
اي در ايـن   اي نـسبتاً گـسترده   رغم وضعيت نامناسب اقليمي قم، واحدهاي گلخانه      به .)36

  .شهر احداث شده است
هاي سازمان جهاد كشاورزي استان قم،        هاي به عمل آمده از واحد گلخانه        طبق بررسي 

هاي موجـود     نهتعداد گلخا . هاي استان گردآوري شده است      اطالعات زير در مورد گلخانه    
شـود كـه       هكتار مي  18ها بالغ بر        رسد و مساحت كل گلخانه       واحد مي  110در استان به    

  :دشو شامل موارد زير مي
 ) متر2000( هكتار2/0    سطح زير كشت گل و گياهان زينتيـ 

   هكتار8/17    )خيار و فلفل( سطح زير كشت سيفيـ 
   هكتار6/16       سطح زير كشت خيارـ 
  ) متر120000( هكتار2/1                       ت فلفلسطح زير كشـ 

هاي استان حدوداً يك      توان دريافت كه از كل مساحت گلخانه         مي ياد شده طبق آمار   
 م به يادآوري  الز. درصد اختصاص به توليد گل دارد و بقيه در توليد سيفي فعاليت دارند            

ي   انكـاري و عرضـه    است كشت گل در اين استان توسط افراد غيربومي به صـورت پيم            
هاي خود را از      كنندگان گل در قم، گل      شود و توزيع    غيرمستقيم به بازار مصرف انجام مي     

 ،با توجه به شرايط نـامطلوب آب و هـوايي در سـطح اسـتان              . كنند   تهيه مي  ،بازار تهران 
  .اي وجود ندارد مراكز كشت گل و گياه به صورت غيرگلخانه

بندي سيفي و خيـار بـه         بسته. شود  بار عرضه مي    ر تره محصوالت سيفي مستقيماً به بازا    
 دادهبار قم را عموم مردم تشكيل     است و مشتريان بازار تره    )  كيلويي 20(صورت كارتني   

به دليل پيشي گرفتن زياد تقاضا بر عرضـه نيـازي بـه             . و منحصر به قشر خاصي نيستند     
 در حـد نوشـتن روي       شود و تبليغـات صـرفاً       اي احساس نمي    تبليغات محصوالت گلخانه  

  ها در سطح استانموقعيت جغرافيايي و پراكندگي گلخانه
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  .كارتن است
 :اند  به شكل زير در سطح استان قم پراكنده شدهياد شده هكتار گلخانه 18حدود 

 هكتـار يـك     12از ايـن    . ها در خلجـستان اسـت       از گلخانه %) 70( هكتار 12حدود   
  پردازد؛  كه صرفاً به توليد گل مي متري در خلجستان وجود دارد2000ي  گلخانه

  ؛ر جاده كاشان  هكتار د5حدود  
  ؛ متر در جعفرآباد5000 
  . متر در كهك5000 

هـاي    شود عمدتاً از بازار گل تهران و گل         هايي كه براي مصرف در قم عرضه مي         گل

هاي وارد شده به قـم از         قابل ذكر است كه گل    . شود  زينتي و گلداني از محالت تهيه مي      
ه از كارشناسـان مربـوط،      طبق اطالعات به دست آمد    .  چهار هستند   ي نظر كيفيت درجه  

 محلي از اعراب ندارد و سطح تقاضا براي اين محصول بسيار            ،استان قم براي مصرف گل    
رو الزم اسـت كـه         از ايـن   .)23ص  ،  1385سـازمان جهـاد كـشاورزي،        (اسـت پايين  

محصوالت گل و گياه زينتي متناسب با تقاضاي تهران توليد شود و بخـش محـدودي از            
  .دقم عرضه شومحصوالت به بازار 

هـاي    ي تعاوني   هاي تشكيل و توسعه     هدف اصلي اين تحقيق، بررسي و شناسايي زمينه       
پرورش گل و گياهان زينتي در استان قم است و اهداف فرعي زير براي آن دنبال شـده                  

  :است
  هاي كشت محصول مناسب؛ اسايي زمينهبررسي و شن 
)  خلجستان  ي با تأكيد بر منطقه   (هاي استان قم      ها و پتانسيل    مطالعه و بررسي ظرفيت    

 ؛ها و گياهان زينتي ي كشت گل در زمينه

  ؛ها و گياهان زينتي توزيع گلكيفيت بررسي و شناسايي  
  ها و گياهان زينتي در سطح استان؛ هاي موجود توزيع گل شناسايي مكانيزم 
ي صـنعت     كارهاي كاربردي جهـت تقويـت و توسـعه         ي راه   آسيب شناسي و ارائه    

 و گياه زينتي در استان قممنبع تأمين گل

  اهداف طرح 
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  هاي مختلف استان؛  در نواحي و بخشها و گياهان زينتي لپرورش گ

هـاي گـل و گيـاه در سـطح اسـتان در               اندازي تعاوني   بررسي و توجيه اقتصادي راه     
  . هاي اقتصادي چارچوب مباحث مربوط به ارزيابي طرح

مي و اجتمـاعي    با توجه به اين كه تحقيق حاضر با هدف رفع برخي از مشكالت عمو             
 شـود،   ه كل تعاون استان استفاده مي     هاي حاصل از آن توسط ادار        و يافته  هاستان انجام شد  

از سوي ديگر چـون ايـن       .  است 1ي تحقيقات كاربردي    اين تحقيق از نظر هدف در زمره      
پـردازد، در     وارد جامعه آماري شده و به صورت ميداني به تحقيق و بررسي مـي               تحقيق،  

ردآوري اطالعات نيز اين    ي گ    از حيث نحوه   .رود   به شمار مي   2ي تحقيقات پيمايشي    زمره
انـدازي و گـسترش       هـاي راه     تحقيقات اكتشافي بوده و درصدد يافتن زمينه       تحقيق جزو 

  .)79-82  ص،1378سرمد، (هاي تعاوني پرورش گل و گياهان زينتي است  شركت

، )هـا  فروشـي  گـل (كننـدگان    ي آمـاري توزيـع      جهـت بررسـي جامعـه     : پرسشنامه .1
  . ها گردآوري شد گيري اطالعات آن تدوين و با استفاده از روش نمونهاي  پرسشنامه

 بررسي، نظرات كارشناسان مربوطه در سازمان جهاد كشاورزي استان          براي: مـصاحبه  .2
انـد و     ي پرورش گل و گياه صـاحب نظـر بـوده            قم، با افرادي كه به نوعي در زمينه       
انجام هايي     مصاحبه ،اند   داشته ي موفقي در اين زمينه      كساني كه در شهر محالت تجربه     

  .شد
ي گـل بـه       ي ساير مراكز توليدكننده      بررسي تجربه  براي:  اسناد و مدارك    ي مطالعه .3

ها الگوي مناسب اتخاذ     ده تا از تجربيات آن    ها و مستندات موجود مراجعه كر       رشگزا
هـا كـه در قالـب مقالـه يـا مـصاحبه               هاي موفق ساير شـركت      بررسي تجربه . شود

  . گشاي اين تحقيق بوده است  شده است به عنوان اسناد و مدارك مفيد راهگردآوري

                                                      
1. applied 
2. survey 

 روش انجام طرح

 روش گردآوري اطالعات

 )از نظر زماني و مكاني(قلمرو تحقيق
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 انجـام   1386 تـا آخـر آبـان        1385 ماهـه از آذر      11اين تحقيق در طي يـك دوره        
از بعد قلمرو مكاني تحقيق حاضر با توجه به عنوان و موضوع تحقيق، استان قم               . پذيرفت  

  . با محوريت بخش خلجستان است
  : آماري عبارتند از  يضوع و اهداف اين تحقيق، جامعهبا توجه به مو

 قم كه در اين توليدكنندگان محصوالت گل و گياهان زينتي در شهر محالت و   ) الف

  زمينه تجربه دارند؛
   و گياهان زينتي در سطح استان قم؛توزيع كنندگان محصوالت گل) ب
  .كارشناسان متخصص پرورش گل و گياهان زينتي استان قم) ج
جتمـع كـوثر     فقـط يـك توليدكننـده در م        اساس مطالعات اوليه در سطح استان،      بر

 با تعدادي از توليدكنندگان گل در شهر محالت مصاحبه          از اين رو  . خلجستان وجود دارد  
از ميـان  .  شـد  انجـام  نفر مـصاحبه 26 و در مجموع در اين تحقيق به عنوان نمونه با    شده

 نفر از طريق توزيـع و تكميـل پرسـشنامه           25با  توزيع كنندگان گل نيز در سطح استان        
ي توليد    در بين كارشناسان مربوطه نيز با پنج نفر كارشناس در زمينه          . انجام شد نظرسنجي  

حجم نمونه به حدي اسـت كـه        . اي مصاحبه شده است     اي و غيرگلخانه    محصوالت گلخانه 
  .باشد  آماري  يمعرف خوبي براي جامعه

اي و يـك نمونـه    گلخانه از توليد  1 يك نمونه  ي توليد گل   بررسي توجيه اقتصاد   براي
ي خلجـستان بـا اسـتفاده از          در منطقه )  متر 1000هر سيستم به طور نمونه      (اي   گلخانه  غير

 و با مـوارد مـشابه در شـهر محـالت از نظـر توجيـه         شده فايده بررسي    -تكنيك هزينه 
  .شد اقتصادي مقايسه 

هاي منطقي است كـه بـراي تحقـق،            فعاليت  ي طور كلي منظور از طرح، مجموعه      به
ها چگونه با چه      ها بايد مشخص شود فعاليت      در طرح . شود  انجام مي هدف يا اهداف معيني     

نظرپـور،   (شـود   انجام مـي  اي، توسط چه كساني، در چه مدتي و با چه درآمدهايي              هزينه
                                                      

1. pilot 

  آماري يجامعه و نمونه

 و گياه زينتي طرح پرورش گلهاي ماليِ جنبه
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ئـه  ي اطالعـات الزم مـالي و اقتـصادي طـرح ارا              در اين بخش كليه    .)1  ص ،1384
  .شود مي

  هاي طرح  هزينهبررسيِ. 1
  :انجام شودهاي طرح در سه قسمت بايد  بررسي هزينه

  ؛) ثابت طرح يسرمايه( گذاري طرح  ايهي سرم هاي دوره هزينه) الف
  ؛برداري ي بهره هاي دوره هزينه) ب
  . در گردش ي سرمايهميزانِ) ج

  :كنيم ها را بررسي مي اكنون به تفصيل اجزاي اين هزينه

  گذاري طرح ي سرمايه هاي دوره هزينه) الف
براي اجراي طرح به تجهيزاتي نيازمنديم كه خريداري و نـصب شـده و طـي دوران                 

ي ثابـت مؤسـسه را        در واقع ارزش پولي اين دارايي سرمايه      . شود  ميبرداري استفاده     بهره
كه بـه   ها   نيك دسته از آ   : ندشو  هاي ثابت به دو گروه تقسيم مي        دارايي. دهد  تشكيل مي 

اما دسته ديگر، مـرور زمـان       ) آالت و ساختمان    مثل ماشين  (ندشو  مرور زمان فرسوده مي   
  . مثل زمين،ندها ندار تأثيري بر آن

  
  گذاري ثابت در توليد گل   سرمايه يدهنده اقالم تشكيل

 ؛ انبارساختِ 

 آب؛خرِ استساختِ 

 ؛) پالستيك گالوانيزه با پوششِاسكلتِ( گلخانه ساختمانِ 

 ؛اي  قطره آبياريِسيستمِ 

 ؛)اي  گلخانهبخاريدو عدد (تأسيسات گرمادهي  

 ؛)وسيله خنك كنندهدو عدد ( تهويه سيستمِ 

كشي، امتياز انتقال گـاز، امتيـاز و          امتياز و انتقال برق، تأسيسات برق     (ها    ساير هزينه  
 .)انتقال تلفن

ه ساختمان گلخانه، هاي مربوط ب  است كه در حالت غيرمسقف هزينهيادآوريالزم به 
  .تأسيسات گرمادهي و سيستم تهويه، صفر منظور شده است
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  برداري ي بهره هاي دوره هزينه) ب
 ؛ي تسطيح و زهكشي زمين هزينه 

 ؛منابع و مواد اوليه 

 ؛)مصرف برق و گاز(ي انرژي و سوخت  هزينه 

  انساني؛منابعي  هزينه 

 ؛ زمين يي اجاره هزينه 

 ؛ي استهالك و نابابي هزينه 

 ؛ي تعمير و نگهداري هزينه 

 ؛ي دور ريز هزينه 

 ؛)انتقال منابع و مواد اوليه(ي حمل و نقل  هزينه 

 ؛بيني نشده هاي پيش هزينه 

 .نرخ سود در عقود با بازدهي ثابت 

  
  سرمايه در گردش) ج

در . سرمايه در گردش، سرمايه جاري مورد نياز براي توليد، توزيع يا هـر دو اسـت               
آالت و تأسيسات به تنهايي براي توليد محصول كفايت            وجود ماشين  هاي صنعتي،   فعاليت
 خريـداري و    ،ي الزم، قطعات يدكي و مواد متفرقـه          و بايد عالوه بر آن مواد اوليه       نكرده

 هميشه مقداري كاال در حال توليد، مقداري سـاخته          ،به عالوه در فراگرد توليد    . انبار شود 
هاي بدهكار نيز وجود دارنـد و ايـن           ست و طرف  شده و آماده فروش و مقداري در راه ا        

هاي كشاورزي نيز بايد بـين        در فعاليت .  جاري است   ي گر نياز به سرمايه    مجموعه نمايان 
 جاري الزم براي خريد بذر و كود و ساير نيازهاي توليـد و   ي دو فصل برداشت، سرمايه   

ـ  در غير اين ص   .  تأمين معاش در اختيار كشاورز قرار گيرد       چنين  هم ي   شت دوره ورت كِ
  .بعد بسيار دشوار است

هاي جاري مانند موجودي مواد اوليه،        ي دارايي   در واقع سرمايه در گردش شامل كليه      
ساخته و ساخته شده، وجـوه نقـد و حـساب بـانكي، پـيش                 سوخت و غيره، محصول نيم    

گـذاري بخـش      از ديـد حـسابداري و سـرمايه       . شود  پرداخت فروشندگان و مانند آن مي     
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 هاي جاري است    ها و بدهي    ل دارايي صي، سرمايه در گردش خالص معادل تفاض      خصو

  .)36 و 35  ص،1384نظرپور، (
   در گردش يسرمايه= هاي جاري   دارائي–هاي جاري  بدهي

  بررسي درآمدهاي طرح. 2
درآمد طرح هر سال با استفاده از مقدار توليد كـاال يـا خـدمت و قيمـت آن قابـل                     

با معلوم  . وليد به ظرفيت و نسبت در صد استفاده از آن بستگي دارد           مقدار ت . برآورد است 
بودن ظرفيت و با فرض نوسان نداشتن قيمت فروش، مقدار درآمد در هر سال به تناسب                

  .كند استفاده از ظرفيت نصب شده تغيير مي
ي بـازار     قسمت مورد استفاده در برآورد درآمد همان قيمتي اسـت كـه در مطالعـه              

 چنـين  هـم ارزش اسقاطي نيز بايد به عنوان درآمـد مطـرح شـود و          . ده است بيني ش   پيش
  . شود ماليات بر فروش از درآمد كسر مي

   طرحتأمين ماليِ. 3
هـا    وجوه مورد نياز طرح   .  باشد  طرح بايد كامالً شفاف و روشن       ماليِ هاي تأمينِ   شيوه

  :ندشو طور كلي از دو منبع فراهم مي به
هاي داير زير عنـوان       ستهالك و ساير ذخاير كه در مؤسسه      سود توزيع نشده، ا   ) الف

  .ندشو بندي مي طبقه» منابع داخلي«
  . اندها و مانند آن كه به منابع خارجي موسوم بانك: بازار سرمايه) ب

گـذاري جديـد توسـط        استفاده از منابع داخلي وقتي قابل طـرح اسـت كـه سـرمايه             
يا سـود   (پس از پرداخت ماليات و سود سهام        چه   آن. آيد   به اجرا در مي    ،اي داير   مؤسسه

انـداز     پـس   ي  و جنبه  بودهماند به سود توزيع نشده موسوم         در مؤسسه باقي مي   ) مشاركت
  .دارد

گـذاري را    سـرمايه  مـاليِ   تـأمينِ   منبع اساسي خارجيِ   ،گيري و فروش سهام     انواع وام 
  .دهد تشكيل مي
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   يكپارچه تحليل ماليِ.4
 تنظيم جدول   آوري شده است، براي      تهيه و تنظيم طرح جمع     اطالعاتي كه در فراگرد   

آوري اطالعات مورد نياز براي ارزيابي         پس از جمع   .شود  مي استفاده   تحليل مالي يكپارچه  
جدول تحليل مالي يكپارچه به اين    . بندي و تنظيم شود     طرح، الزم است اين اطالعات طبقه     

تـوان طـرح       مـي  ،ج در ايـن جـدول     با توجه بـه اطالعـات منـدر       . شود  منظور تنظيم مي  
در . گذاري را از لحاظ سودآوري جريان نقدينگي مورد سنجش و ارزيابي قرار داد سرمايه

ي   اين جدول حداقل اطالعات مورد نياز براي تحليل و سنجش و تعيـين فايـده و هزينـه                 
  .  مورد استفاده قرار گرفته است،طرح

ي عوامـل      است يعنـي شـناخت كليـه       بررسي بازار طرح از اهميت بااليي برخوردار       .1
اطالعاتي كه بـراي بررسـي بـازار نيـاز     . كند  اثرگذار بر محصولي كه طرح تهيه مي      

داريم شامل مواردي از قبيل عرضه و تقاضاي كاال، تفكيك تقاضا بر حـسب نـوع                
، عوامـل توليـد، كاالهـاي       كـاال كاال، اطالعات در مورد پراكندگي تقاضا، قيمـت         

، 1384نظرپـور،   (اسـت   ... هـاي دولـت و      ، سياست كاالهاشش  جانشين و مكمل، كِ   
  .)9ـ 14ص ص

ها بـراي     به دليل فقدان اطالعات الزم و با تكيه بر اطالعات موجود در پرسشنامه            
 1هاي آتي طرح از روش تعميم روند گذشـته بـه آينـده              ي درآمدها و هزينه     محاسبه

سال با توجه بـه نـرخ تـورم         هاي هر     بيني درآمدها و هزينه     پيش. استفاده شده است  
هـاي هـر دوره از مجمـوع درآمـدها و             يعنـي درآمـدها و هزينـه      . انجام شده است  

نرخ تورم ساالنه در اين     . دست آمده است    هاي دوره قبلي و تورم همان دوره به         هزينه
  .شود محاسبه مي% 15تحقيق 

در . بـابي اسـت   ي استهالك و نا     برداري، هزينه   ي بهره   هاي دوره   يكي از اقالم هزينه    .2

                                                      
چنان در  ليد و مصرف در گذشته همدر اين روش مفروض اين است كه عوامل مؤثر در ايجاد نرخ رشد تو.  1

آينده ادامه دارد و ميانگين اثرات اين عوامل در آينده نيز مشابه همان اثراتي است كه در گذشته پديدار شده است 
 .)17نظرپور، همان، (

  هاي طرحي درآمدها و هزينهي محاسبهتي در زمينهمالحظا
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و اقتـصادي ارزش     )مثل فرسودگي دارايي  (استهالك هر ساله به داليل فيزيكي       

.  اسـت  فناوريشود و نابابي به معني از رده خارج شدن            هاي ملموس كمتر مي     دارايي
 ،فنـاوري گرچه از نظر فيزيكي امكان توليد وجود دارد ولي با توجه بـه پيـشرفت                

 را  فنـاوري هر چند كه اين     . تصادي به صرفه نيست   استفاده از روش قديمي از نظر اق      
و در  % 15در طرح حاضر نرخ استهالك در حالـت مـسقف           . اخيراً وارد كرده باشيم   

ي اجـراي     بنابراين در پايـان دوره    . در نظر گرفته شده است    % 20حالت غير مسقف    
 و در   عنوان ارزش اسقاطي محاسبه شده    سرمايه ثابت به     % 25طرح در حالت مسقف     
  .شود طور كامل مستهلك مي  به،هاي طرح ي دارايي حالت غيرمسقف كليه

هـاي ثابـت      كل هزينه % 2آالت و ساختمان      ي تعمير و نگهداري ابزار، ماشين       هزينه .3
  . محاسبه شده است

يعني در هر سال بـه ميـزان        . درنظر گرفته شده است   % 10بيني نشده     هاي پيش   هزينه .4
بينـي نـشده      هاي پـيش    ري آن سال، به عنوان هزينه     بردا  ي بهره   هاي دوره   هزينه% 10

  .شود محاسبه مي
درآمـد حاصـل از     % 25و در حالت غيرمسقف     % 5ي دوريز در حالت مسقف        هزينه .5

 .فروش گل درنظر گرفته شده است

 زمين و يك بار بـدون احتـساب    ي ي اجاره   ارزيابي طرح يك بار با احتساب هزينه       .6
  1. انجام شده است،اين هزينه

 منـابع   ،انـد   كاران اظهار كرده    ها، اكثر گل    نامه  وجه به اطالعات موجود در پرسش     با ت  .7
 مراكـز پـرورش گـل، از         ي مالي طرح از طريق وجوه داخلي تأمين شـده و كليـه           

  .اند معافيت مالياتي برخوردار بوده
                                                      

ي فرصت   به عنوان هزينه-در صورتي كه صاحب طرح مالك آن باشدحتي   -ي زمين  گر چه الزم است اجاره. 1
 در خصوص ها به العاده قيمت زمين ش فوقها نمايان شود، ولي با اين توجيه كه افزاي ده از زمين در قالب هزينهاستفا
زمين   يتوان از اجاره ، بنابراين ميها است اتر از اجاره اين زمينبرداري بسيار فر هاي اخير، در پايان دوره بهره سال

ي  توان برابر با ميزان هزينه اين افزايش ارزش زمين را ميدر بدترين حالت . نظر كرد به عنوان هزينه صرف
 زمين را  يبا توجه به اين نكته يك بار اجاره. پردازد  مي،گذار تا پايان سال اجراي طرح اي دانست كه سرمايه اجاره

دست برداري را به  هاي بهره كنيم و يك بار بدون احتساب آن، هزينه برداري محسوب مي هاي بهره جزء هزينه
 .آوريم مي
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با توجه به اطالعات به دست آمده در جريان تحقيق، بيشترين فراواني در بين انـواع                 .8
 )گل آپارتماني  (توسدي و پِ  وهاي رز، مريم، ميخك، داو      مربوط به توليد گل   ها    گل
انجـام شـده    ها ارزيابي اقتـصادي        در اين تحقيق براي توليد اين گل       رو  از اين . است
  .است

ي امكانات و تجهيـزات توليـد گـل در فـضاي              كننده بودن هزينه   با توجه به تعيين    .9
 اين پارامتر به عنوان يك عامل مـؤثر         ، قبل هاي ياد شده در بند       براي گل  ،اي  نهگلخا
 طرح بـه شـرح زيـر        10 شده در اين تحقيق      با توجه به موارد ياد    . سي شده است  برر

  : مورد ارزيابي اقتصادي قرار گرفته است
  ي زمين ي اجاره  مترمربع مسقف با احتساب هزينه1000توليد گل رز در ) 1طرح
  ي زمين ي اجاره ف بدون احتساب هزينهمترمربع مسق1000توليد گل رز در )  2طرح
  ي زمين ي اجاره  مترمربع غيرمسقف با احتساب هزينه1000توليد گل رز در ) 3طرح
ي   ي اجـاره     مترمربع غيرمسقف بدون احتساب هزينـه      1000توليد گل رز در     ) 4طرح
  زمين
ي  ي اجـاره   مترمربع مسقف بـا احتـساب هزينـه   1000توليد گل داودي در ) 5طرح  
  زمين
ي   ي اجـاره     مترمربع مسقف بدون احتساب هزينه     1000توليد گل داودي در     ) 6طرح  
  زمين
مترمربع مسقف  1000در  ) گل آپارتماني   ( اي و گل پتوس       توليد گل باغچه  ) 7طرح  

  ي زمين  ي اجاره با احتساب هزينه
  ي زمين ي اجاره  مترمربع مسقف با احتساب هزينه1000توليد گل رز در ) 1طرح

  )ارقام به تومان(                      تحليل مالي يكپارچه   1جدول 
  4  3  2  1  صفر  شرح  سال

  -  -  -  -  20,700,000  گذاري سرمايه. 1
  -  -  -  -  20,700,000  گذاري اوليه سرمايه. 1-1
  ي  هزينه. 2

  22,743,625  20,182,065  17,954,622  16,017,715  14,333,448  برداري بهره

قدي بـه اسـتثنايهاي ن   هزينه. 2-1
  17,534,487  15,247,380  13,258,591  11,529,210  10,025,400  سود سرمايه در گردش
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  3,105,000  3,105,000  3,105,000  3,105,000  3,105,000   استهالكي هزينه. 2-2
  2,104,138  1,829,685  1,591,031  1,383,505  1,203,048  سود سرمايه در گردش. 3-2
  48,900,156  38,021,875  33,062,500  28,750,000  25,000,000  درآمد. 3
  43,725,156  38,021,875  33,062,500  28,750,000  25,000,000  درآمد فروش .3-1
  5,175,000  -  -  -  -  ارزش اسقاط و بازيافتي. 3-2
            درآمد نقدي خالص. 4
  26,156,531  17,839,810  15,107,878  12,732,285  10,666,552  سود. 4-1
 لحاظد سرمايه در گردش   سو

  2,104,138  1,829,685  1,591,031  1,383,505  12,030,48  مي شود

  3,105,000  3,105,000  3,105,000  3,105,000  3,105,000  شود استهالك اضافه مي
  31,365,669  22,774,495  19,803,909  17,220,790  14,974,600  جمع

  31,365,669  22,774,495  19,803,909  17,220,790  -5,725,400  جريان نقدي خالص. 5
  -  -  -  -  20,700,000  منابع مالي. 6
  -  -  -  -  20,700,000  ي پرداخت شده سرمايه .6-1
  -  -  -  -  -  وام. 6-2
  -  -  -  -  -  تعهدات مالي. 7
  -  -  -  -  -  اقساط بازپرداخت وام. 7-1
  -  -  -  -  -  سود سرمايه در گردش. 7-2
  -  -  -  -  -  سود سهام. 7-3
  31,365,669  22,774,495  19,803,909  17,220,790  14,974,600   خالص نقديي اندهم. 8
 106,139,463  74,773,794  51,999,299  32,195,390  14,974,600   خالص نقدي يجمع تراكمي مانده . 9

  ي زمين ي اجاره مترمربع مسقف بدون احتساب هزينه1000توليد گل رز در )  2طرح
  )ارقام به تومان(                      ارچه تحليل مالي يكپ  2جدول 

  شرح  سال
  4  3  2  1  صفر

  -  -  -  - 20,700,000  گذاري سرمايه. 1
  -  -  -  - 20,700,000  گذاري اوليه سرمايه. 1-1
  18434,073 16,434,630 14,695,982 13,184,115 11,869,448  برداري ي بهره هزينه. 2
هاي نقدي به استثناي سود هزينه. 2-1

  سرمايه در گردش
7,825,400  8,999,210  10,3496,09111,901,455 13,686,673 

  3,105,000  3,105,000  3,105,000  3,105,000  3,105,000   استهالكي هزينه. 2-2

  1,642,400  1,428,175  1,241,891  1,079,905  939,048  سود سرمايه در گردش. 3-2

 48,900,156 38,021,875 33,062,500 28,750,000 25,000,000  درآمد. 3
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 43,725,156 38,021,875 33,062,500 28,750,000 25,000,000  درآمد فروش.3-1
  5,175,000  -  -  -  -  ارزش اسقاط و بازيافتي. 3-2
  -  -  -  -  -  درآمد نقدي خالص. 4
 30,466,083 21,587,245 18,366,518 15,565,885 13,130,552  سود. 4-1

 1,642,4000  1,428,175  1,241,891  1,079,905  939,048لحاظ مي شود سود سرمايه در گردش
  3,105,000  3,105,000  3,105,000  3,105,000  3,105,000   لحاظ مي شوداستهالك

 35,213,483 22,713,409626,120,429 19,750,790 17,174,600  جمع
 35,213,483 26,120,429 22,713,409 19,750,790 -3,525,400  جريان نقدي خالص. 5
  -  -  -  - 20,700,000  منابع مالي. 6
  -  -  -  - 20,700,000  سرمايه پرداخت شده .6-1
  -  -  -  -  -  وام. 6-2
  -  -  -  -  -  تعهدات مالي. 7
  -  -  -  -  -  اقساط بازپرداخت وام. 7-1
  -  -  -  -  -  سود سرمايه در گردش. 7-2
  -  -  -  -  -  سود سهام. 7-3
 35,213,483 22,713,409626,120,429 19,750,790 17,174,600   خالص نقديي مانده. 8
120,972,711 85,759,228 59,638,799 36,925,390 17,174,600  خالص نقديي جمع تراكمي مانده. 9

 مترمربع مـسقف    1000در  ) گل آپارتماني (اي و گل پتوس       توليد گل باغچه  ) 8طرح
  ي زمين بدون احتساب اجاره

ي   مترمربع غيرمسقف با احتـساب هزينـه      1000م و ميخك در     توليد گل مري  ) 9طرح
  ي زمين اجاره
مترمربـع غيرمـسقف بـدون احتـساب        1000توليد گل مريم و ميخـك در        ) 10طرح
  ي زمين ي اجاره هزينه

ي گل رز در دو وضـعيت ارائـه           در ادامه به عنوان نمونه جدول تحليل مالي يكپارچه        
  .اند  مورد تحليل قرار گرفتهها نيز به همين شكل انواع گل. شود مي

  
ي اجـرا، راه انـدازي و         در تحليل نقدينگي طرح، چگـونگي جريـان نقـدي در دوره           

شود كه ممكن  شكار ميضرورت اين بررسي آن گاه آ.  شد مطالعه و بررسي  ،برداري  بهره
هاي معين، بـراي بازپرداخـت وام، بـا           رغم سودآوري قابل توجه در سال        است طرحي به  
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 CF(1(چه بايد تمام جريان نقدي      اگر ،عالوه بر اين  . احش روبرو شود  دي ف كسري نق 

ها و    ي پرداخت    جريان نقدي شامل كليه    اقتصادي طرح لحاظ شود، ولي اغلب     در ارزيابي   
ولي . شود    ها نشده و تنها محدود به منابع واقعي و مرئي مورد استفاده در طرح مي                دريافت

 و  شـود   ي ارقام درآمد و هزينه روشن و شفاف مطرح مـي            در تحليل نقدينگي طرح همه    
  )226  ص،1371پاكزاد،. (دكن تر مي گيري را راحت تصميم

داول مربوط به تحليل مالي يكپارچه براي تحليل نقدينگي طرح استفاده           از اطالعات ج  
چون تحليل نقدينگي طرح بـر اسـاس وضـع مـالي آن در هـر سـال صـورت                    . شود  مي
  .دشو ميي آن براساس مقادير اسمي تنزيل نشده مالحظه  پذيرد، وضع نقدي ساالنه مي

   ي  هـا در كليـه      ز اين طرح  شود كه هريك ا      مشخص مي  )2و1(ي جداول شماره      با مالحظه 
. ندي مثبتي برخوردار هـست    ي خالص نقد    برداري، از مانده    اندازي و بهره    هاي اجرا، راه    سال
 د، بلكه مازادي نيز ايجاد شده و      شو  هاي نقدي، تأمين و پرداخت مي       براين نه تنها هزينه   بنا

  .شود  مطلوب شمرده مي،ها از لحاظ نقدينگي به اين ترتيب هريك از اين طرح
توان   خانه نمي ي پرورش انواع گل، در يك واحد گل       به دليل تفاوت شرايط محيطي برا     

 سيستم تهويه، دما، غـذا، نـور و آب خاصـي را             ، زيرا پرورش هر گل    ،تنوع گل داشت  
اي پـرورش     خانـه يط نزديك به هم را در يك واحد گل        هايي با شرا    پس بايد گل  . طلبد  مي
تري خي در فـضاي مـسقف بـازدهي بيـش    اي آزاد و برها در فض     برخي گل  چنين  هم. داد

هايي با شرايط نزديك به هم در فضاي باز و مـسقف   باتوجه به اين نكته توليد گل    . دارند
گل ( اي و پتوس هاي مختلف از جمله گل رز، داودي، مريم، ميخك، گل باغچه براي گل
  .شده استدر تحقيق ارزيابي ) آپارتماني

  

ي درآمد    گيري بر مبناي مقايسه      توجه اصلي به تصميم    ،قتصاديهاي ا   در ارزيابي طرح  
هدف از ارزيابي طرح، تخصيص منابع و       . هاي آن است    هاي مختلف نسبت به هزينه      طرح

از . كننـد   هايي است كه بيشترين كمك را بـه اهـداف مـا مـي               امكانات محدود به طرح   
 سـود و از ديـدگاه        هدف از ارزيابي طرح دستيابي به حـداكثر        ،ديدگاه بخش خصوصي  

                                                      
1. Cash flow 

  طرح نقدينگيِتحليلِ

 ارزيابي طرح
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هايي است كه به اهداف اجتماعي بيشتري شامل توليد            هدف انتخاب طرح   ،بخش عمومي 
نظرپـور،  (هـا دسـت يـابيم         اشتغال و تعادل تراز پرداخت      درآمدِ ترِ  بيشتر، توزيع مناسب  

  .)23  ص،1384
بر اين اساس پذيرش    . گيرد  طرح مورد نظر از ديدگاه خصوصي مورد بررسي قرار مي         

تحليل سودآوري تجاري شـامل دو      .  طرح بستگي به سودآوري آن دارد      ، عدم پذيرش  يا
  : مرحله است

 ارزيابي سودآوري تجـاري طـرح بـا    :گذاري  سرمايهتحليل سودآوري تجاري طرحِ 
  :گيرد معيارهاي زير انجام مي

 ؛POP(1( برگشت سرمايه ي دوره 

 ؛NPV(2(ارزش فعلي خالص  

 ؛PI(3(شاخص سودآوري  

 .IRR(4( داخلي دهِنرخ باز 

   )POP(  برگشت سرمايهي دوره
گـذاري را      است كه سود خالص حاصل از اجراي طرح، مجموع سـرمايه           زمانيمدت  
هايي است كه طي آن مجموع        ي برگشت برابر با تعداد سال       بنابراين دوره . كند  جبران مي 

ـ           گذاري برابر مي    دست آمده با مقدار سرمايه      سود به  ه سـرمايه   شـود يـا مـدت زمـاني ك
  .شود برگشت داده نشده صفر مي

 هر چه طول اين مدت كمتر باشد طرح مورد نظـر در اولويـت               ، اين معيار  ديدگاهاز  
ثر ها سقفي براي حداك در عمل مشاهده شده است برخي از شركت. گيرد باالتري قرار مي

ـ    هايي كـه دوره     اند كه براساس آن طرح      دهي برگشت سرمايه تعيين كر      دوره شت ي برگ
  . اجرا نخواهد شد،ها از اين مدت باالتر باشد ي آن سرمايه

  :شود ي برگشت سرمايه با فرمول زير محاسبه مي دوره

                                                      
1. Period Of Payback (POP) 
2. Net Present Value ( NPV) 
3. Profit Index (PI) 
4. Internal Rate of Return (IRR) 
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I= ∑

=

P

T
tf

0
 

t = 0,1,2,3,…,p 

I     ،كل سرمايه گذاري ft   ي طرح،      سود خالص ساالنهp ي برگـشت سـرمايه و          دورهt 
  . ح استسال فعاليت طر

هـا   ي آن   ي برگـشت سـرمايه      گذاري، دوره   هاي مختلف سرمايه    بندي طرح  براي رتبه 
  .شود محاسبه شده، و با هم مقايسه مي

  .شود  محاسبه مي)3(شماره ي برگشت سرمايه به شرح جدول  دوره
  )ارقام به تومان(                      دوره برگشت سرمايه   3جدول 
4  3  2  1  0  t  طرح 
-  -  -  12732285  10033448- CF 
ي برگشت داده نشده سرمايه +10033448  -2698837  -  -  -

1  

-  -  -  15565885  7569448-  CF 
ي برگشت داده نشده سرمايه  7569448  -7996437  -  -  -

2  

2571272-  2423714-  2295403-  2183829-  9286808-  CF 
ي برگشت داده نشده هسرماي  9286808  11470637  13766040  16189754  18761026

3  

1738279  1323722  963237  649771  6822808-  CF 
ي برگشت داده نشده سرمايه  6822808  6173037  5209800  3886078  2147799

4  

-  -  8495379  6982285  15033448- CF 
ي برگشت داده نشده سرمايه  15033448  8051163  -442216  -  -

5  

-  -  11754018  9815885  12569448- CF 
ي برگشت داده نشده سرمايه  12569448  2753563  -9000455  -  -

6  

4511136  982273-  1259150-  1499913-  22409272- CF 
ي برگشت داده نشده سرمايه  22409272  23909182  25168332  26150605  21639469

7  

8820688  2765163  1999490  1333688  19945272- CF 
ي برگشت داده نشده سرمايه  19945272  18611584  16612094  13846931  5026243

8  

-  2873493  2310864  1821621  5803808-  CF 
ي برگشت داده نشده سرمايه  5803808  3982187  1671323  -1202170  -

9  

-  -  -  4655221  3339808-  CF 
ي برگشت داده نشده سرمايه  3339808  -1315413  -  -  -

10  

  
  ي زمين ي اجاره  با احتساب هزينه متر مربع مسقف1000 توليد گل رز در): 1(طرح 
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منظـور از  .  طرح اسـت ،جريان وجوه نقدي) Cash Flow (CF )3(در جدول شماره 
هايي است كه در طول  ي درآمدها و هزينه  جريان وجوه نقدي يك طرح در حقيقت كليه       

 ،رگشت سرمايه ي ب   ي دوره   براي محاسبه . شود  هاي مختلف برآورد مي      در سال  ،عمر طرح 
، سپس سود سال دوم و بـه همـين ترتيـب سـود             )در صورت وجود  (ابتدا سود سال اول     

  .گذاري صفر شود ي سرمايه شود تا جايي كه مانده گذاري كم مي هاي بعد، از سرمايه سال
 2 تـا    1ي اين طرح بـين        ي برگشت سرمايه    ه  ي صورت گرفته، دور     بر اساس محاسبه  

ص سال بعد كنيم سود خال  فرض مي ،ي برگشت سرمايه    يق دوره براي تعيين دق  . سال است 
. ها و روزهاي اين سال ايجاد شده باشد         طور يكنواخت در طول ماه     به) در اينجا سال اول   (

كـه از   (ي سـال اول       ي برگشت داده نشده را بر سود خالص متوسط ماهانه           سپس سرمايه 
اين عمل مقـدار  . كنيم تقسيم مي) آيد  به دست مي12تقسيم سود خالص اين سال بر عدد       

 ،گذاري اوليـه برگـشت داده شـود    هايي را كه در سال اول الزم است تا دقيقاً سرمايه     ماه
  .كند مشخص مي

  :توان نوشت بنابراين مي
12732285 ÷ 12 = 1061023 

10033448 ÷ 1061023 = 4/9  

زده روز  ي اين طرح برابر يك سـال و نـه مـاه و دوا                برگشت سرمايه   ي يعني دوره 
  .است) 4/0×30(

  ي زمين ي اجاره دون احتساب هزينه مترمربع مسقف ب1000طرح توليد گل رز در ): 2(طرح 
15565885 ÷ 12 = 1297157 

7569448 ÷ 1297157 = 8/5  

 برگشت سرمايه برابر با يك سال و پنج ماه و بيـست و چهـار روز                 ي  بنابراين دوره 
گـذاري برابـر      به دست آمده با مقدار سـرمايه       يعني پس از اين مدت مجموع سود         ،است
هاي ديگر به شرح زيـر        ي برگشت سرمايه در طرح       با انجام محاسبات فوق دوره     ،شود  مي

  .است
  ي زمين ي اجاره  با احتساب هزينه مترمربع غيرمسقف1000طرح توليد گل رز در ): 3(طرح 

يعنـي در هـر     . استبرداري طرح منفي      هاي بهره   ي سال   جريان نقدي خالص در كليه    
 نه تنها   بنابراين طرح ياد شده   . شود   اضافه مي  ،هي برگشت داده نشد     دوره به ميزان سرمايه   
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 بلكه به دليل جريان خالص نقدي منفـي در  ،ي اوليه نيست    قادر به برگرداندن سرمايه   

  از ،پس. يابد  گذاري اوليه نيز فزوني مي      ي برگشت داده نشده از سرمايه       هر دوره، سرمايه  
  . شود  ناموفق ارزيابي مي طرح ياد شده،گاه اين معيارديد

ي  ي اجـاره  دون احتـساب هزينـه   مترمربع غيرمسقف بـ 1000طرح توليد گل رز در    ): 4(طرح  
  زمين

برداري طرح، مجموع سود به دسـت         هاي بهره   به دليل پايين بودن ميزان سود در سال       
. گـذاري اوليـه نبـوده اسـت     ان سـرمايه   قادر به جبـر    ،برداري  ي بهره   آمده تا پايان دوره   

تـوان    هاي طرح در سال پنجم نيز همانند گذشته باشـد مـي             چه روند درآمد و هزينه     چنان
گـذاري اوليـه را        سـرمايه  ،انتظار داشت در اواخر سال پنجم مجموع سود به دست آمـده           

 از  ،پـس . باشد   تا پايان سال چهارم مي     ،برداري طرح   ي بهره   جبران كند در حالي كه دوره     
  .شود  طرح مردود شناخته مي،ديدگاه اين معيار

  ي زمين ي اجاره  با احتساب هزينه مترمربع مسقف1000طرح توليد گل داودي در ): 5(طرح 
 اين  از يعني پس .  برگشت سرمايه برابر با دو سال و يازده ماه و نه روز است              ي دوره

  .شود  برابر مي،يگذار  مجموع سود به دست آمده با مقدار سرمايه،مدت
ي   ي اجـاره    دون احتـساب هزينـه     مترمربع مسقف ب   1000طرح توليد گل داودي در      ): 6(طرح  
  زمين

ي اين طرح برابر دو سال و دو مـاه و بيـست و چهـار روز                   ي برگشت سرمايه    دوره
  .است
 مترمربـع مـسقف بـا       1000در  ) گل آپارتمـاني  (اي گل پتوس    طرح توليد گل باغچه   ): 7(طرح  
  ي زمين ي اجاره ب هزينهاحتسا

برداري طرح به جـز سـال آخـر، سـود             هاي بهره   ي سال   شود كه در كليه     مالحظه مي 
 تومان  21639469ده نشده مبلغ     سرمايه برگشت دا   ،خالص منفي بوده است كه در نهايت      

برداري طرح، مجموع سود      هاي بهره   اين بدان معناست كه نه تنها در طول سال        . ده است ش
ي برگـشت داده      گذاري اوليه را جبران نكرده، بلكه ميزان سرمايه         ه، سرمايه به دست آمد  

  .گذاري اوليه نيز فزوني يافته است نشده، از سرمايه
  .شود  از ديدگاه اين معيار ناموفق ارزيابي ميپس طرح ياد شده

 مترمربع مـسقف بـدون      1000در  ) آپارتماني(اي و گل پتوس     طرح توليد گل باغچه   ): 8(طرح  
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  ني زمي ي اجاره تساب هزينهاح
 مبلـغ   ،ي برگـشت داده نـشده       برداري طرح، ميزان سرمايه     ي بهره   پس از پايان دوره   

برداري طرح، مجموع سود به       ي بهره   يعني حتي پس از پايان دوره     .  تومان است  5026243
  از ديدگاه اين معيار، طـرح ،پس. گذاري اوليه را جبران كند      نتوانسته سرمايه  ،دست آمده 

  .شود  مردود شناخته ميياد شده
ي  ي اجـاره   با احتساب هزينه مترمربع غيرمسقف1000توليد گل مريم و ميخك در   ): 9(طرح  
  زمين

  .ي برگشت سرمايه سه سال و شش ماه و بيست و هفت روز است دوره
ي   دون احتـساب هزينـه     مترمربـع غيرمـسقف بـ      1000توليد گـل مـريم و ميخـك در          ): 10(طرح  
  زميني  اجاره

  .ي برگشت سرمايه يك سال و هشت ماه و هجده روز است دوره

  )NPV(خالص كنونيارزش 
هاي يـك      منافع يا عايدي   كنوني در حقيقت تفاوت بين ارزش       خالص كنوني ارزش  

ي ارزش فعلي نياز به نرخ  بنابراين براي محاسبه. هاي طرح است طرح و ارزش فعلي هزينه
 كنـوني  و ارزش    B درآمـدهاي يـك طـرح را بـا           كنـوني چه ارزش     چنان. تنزيل است 

 طرح برابر است    كنوني  نمايش دهيم، در اين صورت ارزش خالص       Cهاي آن را با         هزينه
  :با

( ) ( ) ( ) ( )n
n
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21 ........NPV= B0 +  

 داراي جريـان  ، سال فعاليت آنnگذاري در طول  ي سرمايه  هر پروژه،طبق اين معيار  
ها به عنـوان      كه بايد ارزش فعلي درآمدها منهاي هزينه      ها است     درآمدها و جريان هزينه   

  . محاسبه شود كنونيارزش خالص
 يرد كـه داراي ارزش خـالص  گ  معيار طرحي در اولويت باالتر قرار مي،بر اين اساس  

 يك طرح مثبت باشد و محدوديت بودجه نيـز          كنونيچه ارزش     چنان. باشد  تر   بيش كنوني
چـه    در مقابل چنان  . ز ديدگاه اين معيار قابل قبول است      گاه طرح ا     آن ،وجود نداشته باشد  

درشـرايطي كـه ارزش     . شود   طرح منفي شود اين طرح پذيرفته نمي        كنوني ارزش خالص 
گونه برتري براي اجراي آن وجود ندارد و فرد نـسبت بـه                صفر باشد هيچ    كنوني خالص
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  .تفاوت است  بي،ها گونه طرح اين

د شـو   دارد، بر مبناي اين معيار طرحي انتخاب مي وقتي كه فقط يك طرح امكان اجرا      
  .)130  ص،1376جعفري صميمي، ( باشد  كنونيترين ارزش خالصكه داراي بيش

 را   كنـوني   ارزش خـالص   )2و1(با استفاده از اطالعات منـدرج در جـداول شـماره            
گـذاري مطـرح اسـت،        توجه شود كه در اين مرحله، سودآوري سرمايه       . كنيم  محاسبه مي 

اين مطلب بدان معني است كه      . راين جريان واقعي منابع مورد توجه قرار گرفته است        بناب
هاي نقدي حاصل از عمليات مالي مانند دريافت وام و پرداخت سـود سـرمايه در                  جريان

ي استهالك بـه دو       به عالوه هزينه  . شود  ها خارج مي    گردش و بازپرداخت وام از محاسبه     
 يكي ايـن كـه از احتـساب مـضاعف           .شود  وب نمي هاي نقدي محس    علت، جزء پرداخت  

گذاري پرهيز شود، و ديگر اين كه در واقع از اين بابـت هـيچ مبلـغ                   هاي سرمايه   هزينه
 بـه   ،محاسـبه نـشدن اسـتهالك     . شود  نقدي به كسي خارج يا داخل مؤسسه پرداخت نمي        

 نهايـت   هاي نقـدي شـده و در        عنوان پرداخت نقدي منجر به انتقال اين مبلغ به دريافت         
  .)220  ص،1371پاكزاد، (شود  موجب افزايش جريان نقدي خالص مي

 12 طرح با نرخ سـود        كنوني پس از تعيين جريان نقدي خالص ساالنه، ارزش خالص        
  : شود درصد به صورت زير محاسبه مي

  :ي زمين ي اجاره  مترمربع مسقف با احتساب هزينه1000توليد گل رز در ): 1(طرح 
NPV = - 5725400  ( 892/0 ) + 17220790 ( 797/0 ) + 196803909 ( 635/0 ) + 

22774495 ( 635/0 ) + (313656696) ( 567/0 ) = 54694433 

  .  جريان نقدي مثبت است، پس طرح بايد اجرا شود خالص كنونيچون ارزش
ي   ي اجـاره    ن احتساب هزينه  ود مترمربع مسقف ب   1000يد گل رز در     تول): 2(طرح  

  :زمين
NPV = -3525400 ( 892/0 ) + 19750790( 797/0 ) + 22713409( 712/0 ) + 26120429 

( 635/0 ) + 35213483 ( 567/0 ) = 65321186 

  .  طرح مورد مطالعه مثبت است، طرح قابل قبول است كنونيچون ارزش خالص
ي  ي اجـاره   مترمربع غيرمسقف با احتساب هزينـه      1000توليد گل رز در     ): 3(طرح  

  :زمين
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NPV = -6572150 ( 892/0 ) + 722028 ( 797/0 ) + 830332 ( 712/0 ) + 954881 

( 635/0 ) + 1098113 ( 567/0 ) -3466727 

  . چون ارزش فعلي خالص طرح منفي است نبايد اجرا شود
ي    مترمربـع غيرمـسقف بـدون احتـساب هزينـه          1000توليـد گـل رز در       ): 4(طرح  

  :ي زمين اجاره
NPV = -4372150 ( 892/0 ) + 3252028 ( 797/0 ) + 3739832 ( 712/0 ) + 4311806 

( 635/0 ) + 4945926 ( 567/0 ) = 6895411 

  .  قابل اجرا است مثبت است پس طرح ياد شدهكنونيرزش ااز آنجا كه 
ي   ي اجـاره     مترمربع مسقف با احتساب هزينه     1000توليد گل داودي در     ): 5(طرح  

  :زمين
NPV = -10725400 ( 819/0 ) + 11470790 ( 797/0 ) + 13191409 ( 712/0 ) + 

15170121 ( 635/0 ) + 22620640 ( 567/0 ) = 31426374 

  .ارزش فعلي خالص طرح مثبت است پس بايد اجرا شودچون 
ي    مترمربـع مـسقف بـدون احتـساب هزينـه          1000توليد گـل داودي در      ): 6(طرح  

  :ي زمين اجاره
NPV = -8525400 ( 892/0 ) + 14000790 ( 797/0 ) + 16100909 ( 712/0 ) + 

18516045 ( 635/0 ) + 26468452 ( 567/0 ) = 41783120 

 ،پس از ديدگاه اين معيار. ي بازدهي باالي آن است ارزش فعلي اين طرح نشان دهنده   
  .طرح قابل اجرا است

 مترمربـع مـسقف   1000در ) آپارتماني(اي و گل پتوس   توليد گل باغچه  ): 7(طرح  
  :ي زمين ي اجاره با احتساب هزينه

NPV = -18153100( 892/0 ) + 2928935 ( 797/0 ) + 3368275 ( 712/0 ) + 3873516 

( 635/0 ) + 9629543 ( 567/0 ) = - 3540257 

  . پس نبايد اجرا شود،از آنجا كه ارزش فعلي خالص طرح منفي است
 مترمربع مـسقف    1000در  ) آپارتماني(اي و گل پتوس       توليد گل باغچه  ): 8( طرح  

  :ي زمين ي اجاره بدون احتساب هزينه
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NPV = -15953100 ( 892/0 ) + 5458935 ( 797/0 ) + 6277775 ( 712/0 ) + 

7219441 ( 635/0 ) + 13477357 ( 567/0 ) = 6816387 

 موفـق ارزيـابي     بنابراين طرح يـاد شـده     . ص طرح مثبت است   ارزش فعلي خال  چون  
  .شود مي

 مترمربـع غيرمـسقف بـا احتـساب         1000توليد گـل مـريم و ميخـك در          ): 9(طرح  
  :ني زمي ي اجاره هزينه

NPV = -3328400 ( 892/0 ) + 4452340 ( 797/0 ) + 5120191 ( 712/0 ) + 5888219 

( 635/0 ) + 6771451 ( 567/0 ) = 1103588 

  .چون ارزش فعلي خالص طرح مثبت است پس اجراي آن مقرون به صرفه است
 مترمربع غيرمسقف بدون احتـساب      1000توليد گل مريم و ميخك در       ): 10(طرح  

  :يني زم ي اجاره هزينه
NPV = -1128400 ( 892/0 ) + 6982340 ( 797/0 ) + 8029691 ( 712/0 ) + 9234145 

( 635/0 ) + 10619266 ( 567/0 ) = 22160336 

ارزش فعلي خالص طرح مثبت است پس اجراي آن مقـرون بـه             مالحظه مي شود كه     
  .صرفه است

  )PI(شاخص سودآوري 
رورتاً كته توجه شود كه ض الزم است به اين ن     NPVها از طريق      بندي طرح   در اولويت 

زيرا تنها در صورتي . تر باشد از اولويت برخوردار نيستآن بيشكنوني طرحي كه ارزش 
بنـابراين در   .  تـرجيح دارد    بيـشتر  NPV طـرح داراي     ، اوليه يكسان باشـد    ي  كه سرمايه 

 از شـاخص سـودآوري      NPVي اوليه يكسان نباشد بايد براي تعديل          صورتي كه سرمايه  
  :شود  به صورت زير استخراج ميPI. موداستفاده ن

  
PI=  

  .دشو محاسبه مي) 4(شرح جدول شماره بر اين اساس شاخص سودآوري طرح به 
  )ارقام به تومان(                      شاخص سودآوري طرح   4جدول 

   ارزيابي ينتيجه PI ارزش حال سرمايه گذاري اوليه NPV  شرح
  بل قبولقا  97/2  18464400  56964433  1طرح 

NPV 

  گذاري اوليه ارزش حال سرمايه
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  قابل قبول  53/3  18464400  65321186  2طرح 
  غيرقابل قبول  -53/0  6422400  -3466727  3طرح 
  قابل قبول  07/1  6422400  6895411  4طرح 
  قابل قبول  7/1  18464400  31426374  5طرح 
  قابل قبول  26/2  18464400  41783120  6طرح 
  غيرقابل قبول  -19/0  18464400  -3540357  7طرح 
  قابل قبول  36/0  18464400  6816387  8 طرح

  قابل قبول  8/1  6422400  11803588  9طرح 
  قابل قبول  45/3  6422400  22160336  10طرح 

  :با مالحظه جدول باال
 1000به عبارتي طرح كشت گـل رز در         . دنشو  قبول نمي ) 7(و  ) 3(هاي      طرح  -الف

 اي و پتـوس     شت گل باغچـه   ي زمين و طرح ك      ي اجاره   متر غيرمسقف با احتساب هزينه    
ي زمين صرفه اقتـصادي   ي اجاره  متر مسقف با احتساب هزينه1000 در   )گل آپارتماني (

  .ندارد
  :  طرح باقيمانده به ترتيب عبارت است از8 در شرايط محدوديت بودجه اولويت -ب

، طـرح   )4(، طـرح    )5(، طرح   )9(، طرح   )6(، طرح   )1(، طرح   )10(، طرح   )2(طرح  
  :ها به شرح زير است ارت ديگر ترتيب اولويت طرح به عب،)8(
  ؛ي زمين ي اجاره دون احتساب هزينه متر مسقف ب1000طرح كشت گل رز در  .1
ـ    1000طرح كشت گل مريم و ميخك در         .2 ي   دون احتـساب هزينـه     متر غيرمسقف ب

  ؛ي زمين اجاره
  ؛ي زمين ي اجاره  با احتساب هزينه متر مسقف1000طرح كشت گل رز در  .3
  ؛ي زمين ي اجاره دون احتساب هزينه متر مسقف ب1000ت گل داودي در طرح كش .4
ي   ي اجاره    متر غيرمسقف با احتساب هزينه     1000طرح كشت گل مريم و ميخك در         .5

  ؛زمين
  ؛ي زمين ي اجاره  با احتساب هزينه متر مسقف1000طرح كشت گل داودي در  .6
  ؛ي زمين  اجارهي دون احتساب هزينه متر غيرمسقف ب1000طرح كشت گل رز در  .7
ـ      1000 در   )گل آپارتمـاني   (اي و پتوس    طرح كشت گل باغچه    .8 دون  متـر مـسقف ب

 .ي زمين ي اجاره احتساب هزينه

 (IRR) داخليبازگشتنرخ 
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گذاري در حقيقت نرخ تنزيلـي         داخلي يك طرح سرمايه    بازگشتمنظور از نرخ    

 در  iاگر به جـاي     . برابر با صفر شود   ) NPV( طرح  كنوني است كه در آن ارزش خالص     
اي به صـورت زيـر         قرار دهيم، رابطه   m، يك نرخ تنزيل مجهول      NPVوط به   فرمول مرب 

  :آيد به وجود مي
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   يعنـي ارزش خـالص      NPV=0 را طوري محاسبه كـرد كـه         mحال بايد نرخ تنزيل     
 داخلـي ناميـده     بازگشتدست آيد نرخ       به صورت باال    كه به  m.  پروژه صفر باشد    كنوني

  .شود مي
 مورد انتظار را براي     بازگشتگذاران يك حداقل نرخ       طبق اين معيار، معموالً سرمايه    

وجـود آورد      مناسـب را بـه     بازگشتچه طرح مورد نظر بتواند        چنان. كنند  خود تعيين مي  
در بسياري از مـوارد، بـراي       . صورت طرح اجرا نخواهد شد      قابل قبول بوده و در غير اين      

ي موجـود   ره و نرخ بهبازگشتاي بين نرخ     گذاري، مقايسه   هگيري در مورد سرماي     تصميم
 ناشي از وجوه در بازگشتي موجود در بازار در حقيقت   نرخ بهره  .شود  در بازار انجام مي   

فرصت موجود در   گذاري صورت نگيرد و در واقع فرد بخواهد از            حالتي كه عمل سرمايه   
 ي ايـن دو نـرخ، هنگـامي     با مقايـسه بديهي است كه . دهد د را نشان مي  بازار استفاده كن  

ي موجود در     ز نرخ بهره   داخلي طرح ا   بازگشتد كه نرخ    كن  گذار طرح را اجرا مي      سرمايه
  .تر باشدبازار بيش
ها را بـا   تواند اين طرح گذار مي گاه سرمايه  چه چندين طرح وجود داشته باشد آن        چنان

اين اولويت و بـا     ده، با   بندي كر  ها به ترتيب درجه     خلي آن  دا بازگشتهاي    توجه به نرخ  
  . دها را اجرا كن  آن،ي بودجه در نظر گرفتن مسأله

يعنـي بـا    . ي نرخ بازده داخلي، روش آزمون و خطا اسـت           هاي محاسبه   يكي از روش  
يابـد تـا      اسبه آن قدر ادامه مي    هاي متفاوت تنزيل، مح     هاي مكرر و استفاده از نرخ       آزمون

به عنوان نمونه .  طرح برابر صفر شود كنونيرزش خالصاساس يك نرخ تنزيل معين، ابر
ي نرخ    شود و محاسبه     كه مربوط به توليد گل رز است در اين قسمت ارائه مي            2و  1طرح  

  . شود  به همين شكل انجام مي،ها  داخلي براي ساير طرحبازگشت
  ي زمين  ي اجاره  مترمربع مسقف با احتساب هزينه1000توليد گل رز در  ) 1طرح 
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   داخلي بازگشت نرخ  يمحاسبه  5جدول 

  
  
  
  
  
  

  NPV i   
8692  310%    
X=0 i 

  
  

  36800-  320%    

  

  
با استفاده از   . است% 320و  % 310كند بين      اين طرح را صفر مي     NPVنرخ سودي كه    

  : يابي داريم روش نسبت
a / b = c / d a = bc/d  
IRR = 310%  + 9/1%  = 9/311%  

   :بنابراين
مفهوم . شود رابر صفر مي   طرح ب   كنوني باشد، ارزش خالص  % 9/311چه نرخ سود     چنان

ها و مؤسسات مـالي نـرخ سـودي معـادل              اين است كه حتي اگر بانك      عبارت ياد شده  
، مقرون بـه صـرفه      دريافت كنند باز هم اجراي طرح ياد شده       گذاران    از سرمايه % 9/311

 ، استخلي نيز بيانگر موفق بودن طرح ياد شده داتبازگشبنابراين معيار نرخ . خواهد بود
  . يعني طرح بايد اجرا شود

ي   ي اجـاره     متر مربع مسقف بدون احتـساب هزينـه        1000توليد گل رز در      ) 2طرح
  زمين
   داخلي بازگشت نرخ  يمحاسبه  6جدول 

  
  
  
  
  
  

  NPV i   
26595  540%    
X=0 i 

  
  

  1101-  550%    

  

بـا اسـتفاده از     . اسـت % 550و  % 540كند، بـين      ن رابطه را صفر مي    نرخ سودي كه اي   
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  : يابي داريم روش نسبت

a / b = c / d  a = bc/d  a = 9/6 
IRR= % 540 + % 9/6 = % 549 / 6  

  
باشد، باز هم اجـراي     % 6/549گويد حتي اگر نرخ سود بازار          داخلي مي  بازگشتنرخ  

  بسيار زياد طرح ياد شـده      بازگشتاكي از    ح اين طرح مقرون به صرفه است و اين خود        
  .است
  

هـا در جـدول        اين ارزيـابي    ي خالصه ،انجام شده هاي اقتصادي     پس از انجام ارزيابي   
  .دنشو ارائه مي) 7 ( يشماره

هاي مختلـف بـه       هاي كشت گل    ي معيارهاي مختلف ارزيابي، اولويت طرح       با مقايسه 
  : شود ترتيب زير تعيين مي

  ي زمين؛ ي اجاره  متر مسقف بدون احتساب هزينه1000 در طرح كشت گل رز .1
ي    متر غيرمسقف بـدون احتـساب هزينـه        1000طرح كشت گل مريم و ميخك در         .2

  ي زمين؛ اجاره
  ي زمين؛ ي اجاره  متر مسقف با احتساب هزينه1000طرح كشت گل رز در  .3
  ين؛ي زم ي اجاره  متر مسقف بدون احتساب هزينه1000طرح كشت گل داودي در  .4
ي   ي اجاره    متر غيرمسقف با احتساب هزينه     1000طرح كشت گل مريم و ميخك در         .5

  زمين؛
  ي زمين؛ ي اجاره  متر مسقف با احتساب هزينه1000طرح كشت گل داودي در  .6
 ي زمين؛ ي اجاره  متر غيرمسقف بدون احتساب هزينه1000طرح كشت گل رز در  .7

 متـر مـسقف بـدون       1000ر   د )گل آپارتمـاني   (اي و پتوس    طرح كشت گل باغچه    .8
  ي زمين ي اجاره احتساب هزينه

  
  )ارقام به تومان(                   هاي اقتصادي طرح  خالصه ارزيابي  7جدول 

  طرح  معيارهاي ارزيابي
POP NPV PI IRR 

 نتيجه ارزيابي

 گيريخالصه و نتيجه
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  قابل قبول  ٪311,9  2,97  54964433  يك سال و نه ماه ودوازده روز  1
  قابل قبول  ٪549,6  3,53  65321186  و بيست و چهار روزيك سال و پنج ماه  2
ي  عدم برگشت سرمايه تا پايان دوره  3

  برداري طرح بهره
پايين تر از نرخ   -.53  -3466727

سود متعارف 
  بازار

 غير قابل قبول

ي  عدم برگشت سرمايه تا پايان دوره  4
  برداري طرح بهره

  قابل قبول  75,8٪  1,07  6895411

  قابل قبول  ٪115,3  1,7  31426374  يازده ماه و نه روزدو سال و   5
  قابل قبول  ٪176,3  2,26  41783120  دو سال و دو ماه و بيست و چهار روز  6
ي  عدم برگشت سرمايه تا پايان دوره  7

  برداري طرح بهره
پايين تر از نرخ   -.19  -3540357

سود متعارف 
  بازار

 غير قابل قبول

ي  ان دورهعدم برگشت سرمايه تا پاي  8
  برداري طرح بهره

  قابل قبول  30,1٪  .36  6816387

  قابل قبول  ٪140,19  1,8  11803588 سه سال و شش ماه و بيست و هفت روز  9
  قابل قبول  ٪538,3  3,45  22160336  يك سال و هشت ماه و هجده روز  10

  

د كـه از    كـر توان پيـشنهادهايي ارائـه        مي هاي آن،  با توجه به تحقيق انجام شده و نتيجه       
با توجه بـه فـضاي اقليمـي        . ي ورود به صنعت گل و گياه فراهم شود          ها زمينه   طريق آن 
هاي اقتـصادي بـه عمـل آمـده           شرايط كنوني صادرات گل و گياه و ارزيابي        استان قم، 

  :شود پيشنهادهاي زير مطرح مي
 شود فرصـت   جا كه كشت گل در سطح استان قم در حد بسيار محدود انجام مي             از آن  .1

 رو  از ايـن  . ي بخـش تعـاون وجـود دارد         توسعهبسيار مناسبي جهت ايجاد اشتغال و       
,  آمـوزش متقاضـيان    سازي مناسب نظيـر اعطـاي تـسهيالت،        مناسب است با زمينه   

رساني به متخصصين     اطالع ربط، هاي اجرايي ذي   ها و دستگاه    برقراري ارتباط با ارگان   
  . ا اقدام شوده جهت استفاده از اين فرصت... و اهل فن و 

 شـود،  نظر به اين كه نياز به گل و گياه زينتي هم اكنون از خارج استان تـأمين مـي                 .2
ي حمل و نقل بـين شـهري توجيـه      توليد گل و گياه در استان به علت حذف هزينه         

اقتصادي بيشتري داشته و اين گونه محصوالت با قيمت كمتري قابل عرضه خواهـد              

 پيشنهادهاي نهايي
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  .بود

گذاري اوليه براي توليـد كننـدگان گـل و           ي سرمايه   زينهبا توجه به سنگين بودن ه      .3
با درصد سود پايين در اختيار متقاضيان       ) وام(تسهيالت بانكي   : شود گياه پيشنهاد مي  

قرار گيرد و ما به التفاوت نرخ تسهيالت دريافتي توسط متقاضيان اشـتغال در ايـن                
  . شود ت صنعت و نرخ سود متعارف بانكي در اين بخش توسط دولت پرداخ

در اين تحقيق كانون توجه بر محيط داخلي فضاي توليد و كشت گل بوده اسـت و                  .4
از . محاسـبه نـشده اسـت     ...)  جـاده و   آب و , برق(هاي تأسيساتي و زيربنايي      هزينه
شود كه از طريق  هاي توليد گل و گياه توصيه مي اندازي بنگاه  تسهيل راهرو براي اين

 امكانـات زيربنـايي توسـط       امور اجتماعي استان قم،    كل كار و     هاي اداره  هماهنگي
ي طـرح     گـذاري اوليـه     ي سـرمايه    هاي اجرايي تأمين شود تا هزينه      دولت و دستگاه  

  .كاهش يابد
ين مكان براي كشت گل در اسـتان        دهد به طور كلي بهتر     هاي تحقيق نشان مي    يافته .5

ـ                منطقه قم، هـاي   ياي نزديك به خلجستان اسـت، ضـرورت دارد كـه جهـت بررس
يابي دقيق بـراي احـداث گلخانـه يـا           و مكان )  هوا و خاك   آب،(سنجي فني    امكان

سازمان جهاد كشاورزي، اداره كـل      چون    هم ربط هاي ذي   اي با سازمان   مجتمع گلخانه 
  .هايي انجام شود  ها و مشاوره رايزني...  اداره كل هواشناسي و منابع طبيعي،

يـابي    كـان شود كه بعـد از م      مقياس توصيه مي  جويي ناشي از      با تأكيد بر اصل صرفه     .6
اي باشـد     بخش تعاون درصدد احداث يك مجتمع گلخانه       دقيق براي تأسيس گلخانه،   

، ...) جـاده و     آب، برق، (هاي زيربنايي    هزينهچون    هم هايي زيرا از اين طريق هزينه    
 بـين   ... نگهـداري و   ي   هزينه تأمين امنيت،  نگهباني و    ي   هزينه  حمل و نقل،   ي  هزينه

  .رود  افراد متقاضي باالتر مي موفقيتاعضاي مجتمع سرشكن شده و ضريب
 نگهـداري   انجام شده يكي از مشكالت توليدكنندگان گـل،       با توجه به اظهار نظرات       .7

  هـا از سـردخانه      هاي مدرن جهت نگهداري گـل      در سيستم . هاي چيده شده است    گل
از اين رو   .  بسياري را در بر دارد     هاي  ها هزينه  شود و ساخت اين سردخانه     استفاده مي 
شود كه يك شركت تعاوني يا خصوصي با هدف ساخت سردخانه بـراي              توصيه مي 

  .هاي متقاضيان را كاهش دهد اي تشكيل شود تا بخشي از دغدغه مجتمع گلخانه
ها از    حمل و نقل گل           ي     مسأله ،يكي از مشكالت مطرح شده از سوي توليد كنندگان         .8
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هاي داراي يخچـال و      ها بايد توسط ماشين    زيرا گل . بازار مصرف است  محل توليد به    
اي براي يـك متقاضـي دشـوار اسـت از            سردخانه انتقال يابند و تأمين چنين وسيله      

دار بـه     توان با واگذاري تسهيالت جهت خريد چند دستگاه نيسان يخچال           مي ،رو  اين
 شـدن محـصوالت و بـاال      ها و جلوگيري از دور ريز        اي در حمل گل    مجتمع گلخانه 

  .درفتن سود توليد كنندگان كمك كر
  نـوعي  ،هاي ارائه شده در دو بند اخير عالوه بر تسهيل كار بـراي متقاضـيان               توصيه .9

هاي تعاوني يـا      توان از طريق ثبت شركت      مي ،رو  از اين . زايي نيز در پي دارد      اشتغال
 به رفع   ،دار به نوعي    هاي يخچال   سردخانه يا ماشين   يريتمدخصوصي براي ساخت و     

  .دزايي استان كمك كر مشكالت و اشتغال
هايي كه در سطح استان به نوعي به گـل      توان با رايزني و انعقاد قرارداد با دستگاه         مي .10

 تضميني براي فروش محـصوالت توليـد كننـدگان فـراهم            ،و گياه زينتي نياز دارند    
 شهرداري است كـه     ، گل دارد  هايي كه در سطح استان نياز به       از جمله دستگاه  . آورد
 تـضميني   هاي مـورد نيـاز،     هاي گل و رايزني    توان از طريق استعالم نياز به گونه       مي

د كه موجب استقبال بيشتر عموم مردم       وش گل و گياه توليد شده فراهم كر       براي فر 
  . شود به اين صنعت مي

اسـتان را   كشت گل در سطح  ي هاي مهمي كه موجبات تقويت انگيزه     از جمله زمينه   .11
هاي توليد شده است و مطمئنـاً در قلمـرو            وجود امكان صادرات گل    كند، فراهم مي 

توان و خالقيت تك تك متقاضيان و توليدكنندگان نيست و نوعي هماهنگي جمعي        
توان از   طلبد و مي   هاي مرتبط از جمله اتاق بازرگاني استان را مي         و رايزني با دستگاه   

ي بـراي صـادرات     سـاز   هاي توليدي و زمينه    فيت گل اين طريق موجبات ارتقاي كي    
  .دها را فراهم كر آن

 پايانـه   4 تعـداد    86 مقرر شده است كه در سـال         ،با توجه به اخبار مندرج در جرايد       .12
ي تهران،    اندازي شود كه عبارتند از پايانه      صادرات گل و گياه در ايران تشكيل و راه        

ا توجه به محدوديت توليد گل و گيـاه          ب ،در مقطع فعلي  .  دزفول و مازندران   محالت،
با انجام (هاي موجود در محالت و تهران  شود از پايانه  پيشنهاد مي،زينتي در استان قم

ي دور در     و در آينده   انجام شود براي صادرات گل اقدام مناسب      ) هاي الزم  هماهنگي
اگانـه و   ي جد    پايانـه  يابـد، اي افـزايش     طور قابل مالحظه    به ،صورتي كه سطح توليد   
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  .مستقلي براي آن ايجاد شود

كننده مده كه در محيط داخلي فضاي توليد      هاي اقتصادي به عمل آ     با توجه به ارزيابي    .13
گذاري براي توليد بـه ترتيـب زيـر          شود كه سرمايه    توصيه مي  ،صورت گرفته است  

  : دانجام شو
  ؛)بدون احتساب اجاره بهاي زمين گلخانه(ايجاد گلخانه براي توليد گل رز  
بدون احتساب اجاره بهاي   (اي براي توليد گل مريم و ميخك         ايجاد فضاي غيرگلخانه   

 ؛)اي زمين غيرگلخانه

 ؛)با احتساب اجاره بها(ليد گل رز ايجاد گلخانه براي تو 

 ،)بدون احتساب اجاره بهاي گلخانه( توليد گل داودي ايجاد گلخانه براي 

با احتساب اجـاره بهـاي      (يم و ميخك    اي براي توليد گل مر     ايجاد فضاي غيرگلخانه   
 ؛)زمين

 ؛)بدون احتساب اجاره بهاي گلخانه(  توليد گل داودي ايجاد گلخانه براي 

 ؛)بدون احتساب اجاره بهاي گلخانه(اي براي توليد گل رز  ايجاد فضاي غيرگلخانه 

بـدون احتـساب     ()گل آپارتمـاني   (اي و پتوس   ايجاد گلخانه براي توليد گل باغچه      
  .) بهاي گلخانهاجاره

به دليل نزديكـي بـه پايتخـت و         ) به ويژه پيشنهاد اخير   (با توجه به موارد پيشنهادي      
هـاي زيـادي      امكانات فراوان و سهولت حمل و نقل و صادرات اين محصوالت، فرصت           

ي كسب و كار در سطح استان وجود دارد كه بـر اسـاس ارزيـابي                  جهت ايجاد و توسعه   
 از ريـسك كمتـري      وكار بـه ترتيـب يـاد شـده          زي كسب اندا ، راه انجام شده اقتصادي  

 .برخوردار است
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، انتـشارات   مبـاني كـارآفريني    ).1385(مقيمي،سـيدمحمد    دارياني، محمود و     احمد پور 
  .ي دانشگاه تهران، چاپ اولمركز كارآفرين

هـاي گيـاهي       تيـپ  ،طرح شناخت مناطق اكولوژيك كـشور      ).1383(ادناني، سيدمهدي 
  .اراكمنطقه قم و 

 انتـشارات   ،گـذاري   هـاي سـرمايه     مباني سنجش و گزينش طرح     ).1371(اكزاد، فريبرز   پ
  .ان برنامه و بودجه، چاپ دومسازم

 دانـشگاه مازنـدران،    انتـشارات ،مباني اقتصاد مهندسـي  ).1376(جعفري صميمي، احمد  
  .چاپ اول

ز دبي صادرات   گل و گياهان زينتي ايران ا      ).1385(خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران     
  .شود مجدد مي

  .شناسايي مناطق شور و گياهان شوري منطقه قم ).1377(زاده، ابوالفضل  رحمتي

، واحـد  وضعيت موجود گلخانه در استان قـم  ).1385(سازمان جهاد كشاورزي استان قم    
  .اي سازمان جهاد كشاورزي قمه گلخانه

، انتـشارات    علـوم رفتـاري    هاي تحقيـق در     روش ).1378 (،عباسسرمد، زهره و بازرگان   
 .آگه، چاپ دوم

  .روزنامه اطالعات,  تجارت جهاني يجايگاه گل ايراني در عرصه ).1386(شاهنوشي 

 ، ميليـون دالر گـل و گيـاه داريـم          100 صـادرات     ي زمينـه  ).1386(كيايي، سيد محمد    
  .انديشي روزنامه هم

انتـشارات  ،  ن خـاك  هاي بـدو    بستره) آبكشت(هيدروپونيك   ).1382(مهرآوران، حميد   
  .جهاد دانشگاهي اروميه

  منابع
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  .، جزوه درسي دانشگاه مفيدهاي اقتصادي  ارزيابي طرح ).1384(نظرپور، محمد نقي 

  
  


