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 خالصه

با  ییبقا باغ در اوقات فراغت است. ییدر کشور با اهداف دانش افزا یباغ گردشگر نیبه نخست یابیتهران در آستانه دست دانشگاه

 کی و به عنوان یهدف نیبه چن یابیدست یاز موقوفات دانشگاه تهران است که برا یکیدر شهرقدس، هکتار  3/6وسعتی بالغ بر 

و منابع  یکشاورز سیتوسط استادان پرد ،یو دام یمختلف محصوالت زراع داتیاز تول یو بهره بردار دیتول یباغ چند منظوره برا

ی برای احداث نخستین باغ گشت دانشگاه شنهادیپ یطرح ها هیتوج لیو تحل یابیشده است. گزارش ارز یزیطرح ر ،یعیطب

تا با ساز و کاری که در دانشگاه  ،گروه آموزشی و همکاران فنی هر یک تهیه شده 6از عضو هیأت علمی  11تهران، با مشارکت 

با ابعاد اقتصادی  جامعهتدبیر خواهد داشت در سالی که برای جهش تولید هدف گذاری شده است، بتواند پیوندی میان آموزش و 

 ایجاد کند.

شامل مزرعه ای از چند طرح متنوع مجموعه ،نگ و نوینهماضمن طراحی مناسب با الگوهای ه، گشت دانشگاه تهرانطرح باغ 

انگور،  تاکستان ارقام مرغوب، گیری گالب کارگاه و محمدی گل گلزار)باغ( خانواده، مدرسه طبیعت، پرورش و صید ماهی قزل آال، 

قرار  اقتصادی ارزیابی نه موردهای ذکر شده به صورت جداگا. هر یک از طرحدریاچه مصنوعی است وهای لوکس باغ ریز میوه

با اضافه کردن هزینه دریاچه مصنوعی )که هیچ عایدی مستقیمی از آن فرض نشده( و اضافه کردن هزینه هایی نظیر . گرفت

ارزیابی شده و نتایج  طرحها و ... در کل مجموعه، کل های بهداشتی، آبخوریها، روشنایی، سرویسپارکینگ رایگان، نگهبانی

 کل پروژه با تحمیل این نوع هزینه ها نیز همچنان توجیه مناسبی خواهد داشت. نشان می دهد که

 سال از. بود خواهد ریال میلیارد 9.7 معادل دوم سال در و 86.3 معادل( 1400) اول سال دربرای اجرای این طرح،  الزم بودجه

 افزایش دیگر، های پروژه گام به گام برداری بهره اب بعد هایسال در درآمدها این و شده آغاز باغ، از بخشی در درآمدزایی دوم،

 ثابت هزینه ریال میلیارد 1 از اعم) طرح سوم سال های هزینه که است آن بقایی باغ جامع پروژه در توجه قابل نکته. یافت خواهد

 شد خواهد تأمین دوم سال خالص منافع محل از( کل هزینه ریال میلیارد 11.35 مجموع در و جاری هزینه ریال میلیارد 10.35 و

 منافع محل از هزینه تأمین در روال همین نیز بعد به سوم هایسال در. شد خواهد پروژه نصیب نیز مازاد منافع آن، بر عالوه و

 نه درآمدزایی، سال شش از پس عبارتی به یا و احداث از سال هفت از پس شود،می بینی پیش نهایت در. یافت خواهد ادامه پروژه

 ساالنه منافع بعد، به سال این از بلکه گشت، خواهد باز روز، قیمت به پروژه جاری و ثابت هایهزینه و گذاریسرمایه تمام هاتن

 سال 15 فرض با طرح داخلی بازدهی نرخ همچنین. شد خواهد تهران دانشگاه نصیب گشت، باغ خالص سود عنوان به شده، ایجاد

ذکر  .ساخت خواهد آشکارتر را پروژه منافع گذشته، نتایج تأئید در نیز نتیجه این که شودمی بینی پیش درصد، 36 بر بالغ مفید، عمر

هرچند که  .است ها در نظر گرفته نشدهاین نکته ضروری است که با توجه به وقفی بودن زمین، هزینه ای برای زمین در طرح

 ت.اس در طرح ها بطور جداگانه لحاظ شدهزمین هزینه آماده سازی 

الزم به ذکر است که انجام این طرح ها البته منافع بسیار بیشتری نسبت به آنچه در این پروژه در نظر گرفته شده برای جامعه  

های مختلف سنی با کشاورزی و منابع طبیعی و گردشگری خانوادگی در این مجموعه منجر خواهد داشت. ارتباط جامعه در گروه

ها و انتقال واقعی انتظارات خانوار به بخش علمی و تولیدی خواهد بخش علمی و تولیدی به خانواده به انتقال تجربیات ارزنده از

گشت شد. بویژه گروه سنی کودکان، نونهاالن، نوجوانان و جوانان ضمن کسب تجربیات هیجان انگیز و ارزشمند در مجموعه باغ 

 نمود.فرینی را به واقع کسب خواهند دانشگاه تهران، انگیزه کارآ
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 مقدمه 1
در اوقات فراغت است.  ییدر کشور با اهداف دانش افزا یباغ گردشگر نیبه نخست یابیتهران در آستانه دست دانشگاه
 داتیگردشگر با تول ییاست که ضمن آشنا یکشاورز یدیتول یو تفرج در فضا حیاز تفر یشکل ،یکشاورز یگردشگر

  یاز محصوالت کشاورز یمتنوع فیو برداشت ط داشترا در کاشت، مشارکت مراجعه کنندگان  نهیزم ،یمتنوع کشاورز
 نیاست. ا Farm Tourism ای Agricultural Tourism  یمعادل واژه یمزرعه گرد ایمزرعه  گشت آورد. یفراهم م

 وهیم دنیاطراف مزرعه، برداشت محصول، چ ییمناظر روستا داریمانند د یگوناگون یهاتیشامل فعال یگونه از گردشگر
 گرید ودرست کردن آرد، نان  ات،یبرداشت عسل، درست کردن لبن ،یاسب سواربرداشت ماهی پرورشی،  ،یو سبز

 یرا برا ییفضاها ایدارها اتاق مزرعه یهمراه با اقامت باشد، برختواند  یم ،یگونه گردشگر نیاست. ا یمحصوالت محل
مزرعه که گشت ییکنند. در کشورها یآماده م چادرزدن یرا برا ینیزم یو برخ نندیب یگردشگران تدارک م یمنظور برا نیا

 یابیدست ندیخود و فرا محصوالت توانندیم کیارگان یهامزرعه ژهیو به و یسنت یهاکوچک، مزرعه یهارونق دارد مزرعه
دسته از باغ ها  نیاز زمان اوقات فراغت در ا یکردن بخش یکنندگان به اشتراک بگذارند. سپر دیبه آن را با مردم و بازد

بخش در کنار خانواده در  یشاد زمان کیشهر قرار دارند، ضمن صرف  هیحاش ایکه درون شهر  یهنگام ژهیو مزارع، بو
 یکشاورز یآموزش ها یبرا یبستر ،یخسته کننده شهر محیطمتفاوت از  ییفضا آرامش و درسرسبز، توام با  یطیمح

 آورد. یفراهم م یستیز طیپردامنه مح یها ییمحصول و آشنا دیتول ییو توانا
باغ چند  کیو به عنوان  یهدف نیبه چن یابیدست یاز موقوفات دانشگاه تهران است که برا یکیدر شهرقدس،  ییبقا باغ

و منابع  یکشاورز سیتوسط استادان پرد ،یو دام یمختلف محصوالت زراع داتیاز تول یو بهره بردار دیتول یره برامنظو
ن بار است که محصول فکر و تالش فنی چند عضو هیأت علمی از گروه های این نخستیشده است.  یزیطرح ر ،یعیطب

طرح  هیتوج لیو تحل یابیگزارش ارزنجر شده است. مختلف آموزشی به عرضه طرحی با ابعاد اجرایی در این پردیس م
گروه آموزشی و  6عضو هیأت علمی از  11ی برای احداث نخستین باغ گشت دانشگاه تهران، با مشارکت شنهادیپ یها

کاری که در دانشگاه تدبیر خواهد داشت در سالی که برای جهش تولید هدف  و یک تهیه شده تا با ساز همکاران فنی هر
شده است، بتواند پیوندی میان آموزش و فراغت با ابعاد اقتصادی ایجاد کند و ضمن دانش افزایی شمار زیادی از گذاری 

شهروندان در گروه های سنی مختلف، بتواند بستری برای عرضه محدود تولیدات کشاورزی ارگانیک به متقاضیان باشد. 
واده اهمیت زیادی قائل شده و طراحی بخشی از فضاها به راهکارهای پیش بینی شده در این طرح همچنین به نهاد خان

ضمن پرکردن اوقات فراغت نیم روزه با کاشت، داشت و برداشت محصوالت  گونه ای است تا اعضأ خانواده در کنار یکدیگر
پیش  کشاورزی آشنا شده و در آن مشارکت داشته باشند. توجه آموزشی دیگر در این طرح بر کودکان استوار بوده و با

بینی مدرسه طبیعت در بخشی از این محوطه، ضمن آموزش کودکان در فضای باز و آزاد، زمینه ساز رشد مهارت های 
فکری و تحرک بیشتر آنان و ترکیبی از آموزش و بازی خواهد بود. طراحی باغ براساس اصول و موازین علمی و با ترکیبی 

به عنوان نمونه ای آموزشی برای بازدید دانشجویان نیز کاربرد  از الگوهای هنری و معماری بومی تالش داشته است
آموزشی پردیس کشاورزی و  -داشته باشد. پیش بینی شده است، تمام نهاده های اصلی این باغ از عرصه های پژوهشی

 یهیش توجگزار نیامنابع طبیعی دانشگاه تهران تأمین و زیر نظر استادان این مجموعه آموزشی مدیریت و هدایت شود. 
 یها تیظرف ،عرصه نیدر ا یعیو منابع طب یدر حوزه کشاورز یدیتول یفرصت ها یمعرف نضم ،تالش داشته است

 آشکار سازد.برای تصمیم سازان را  یبرنامه ا نیچن یاقتصاد
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 موقعیت باغ 2
در  سابق( سبزه الماسیا هکتار در محدوده قانونی شهر قدس )قلعه حسن خان  3/6گستره باغ  طراحی شده، با  وسعت  

 محسوب می شوداستان تهران  یمیقد یاز شهرها یکیشهر قدس شهرستانی به همین نام در استان تهران واقع است. 
 ناسکونت مهاجر زبانیم ریدر چند سال اخ یاهیکوهپا مناسب یو آب و هوا ییایخوب جغراف تیموقع درکه با قرار گرفتن 

 بناهای تاریخیو  یصنعت یهاها، مجتمعمعادن، مزارع، باغ یشهر دارا نیاست. اهکشور بود یشهرها ریاز سا یاریبس
 متعدد است.

داخل و پیرامون این شهر را می توان یکی از مهمترین در و واحدهای دانشگاهی ها و کارخانجات متعدد کارگاه سیتأس
 ،الدیاز م شیمربوط به هزاره سوم پ هیتپه کاووسبه  توانیشهرقدس م یخیاز آثار تارپیشران های رشد این شهر نام برد. 

 نیلحساامامزادگان ابوالحسن و ابو مقبره . همچنیناشاره کرد ییایموم یبه تابوت مرد توانیاز آثار بدست آمده از آن م و
که  از دیگر جاذبه های زیارتی در این شهر محسوب می شودکاظم  یموسامام از فرزندان  نیمعروف به امامزاده حضرت

قدمت هزاره  بابهرام  روزیف و نهر مربوط می شوددوره قاجار  بهآن  یناب کهحمام قلعه  .تقریبا همجوار باغ بقایی است
 .از دیگر جاذبه های تاریخی این شهر است الدیاز م شیسوم پ

 42درجه و  35ی در موقعیت جغرافیایباغ بقایی که طرح ریزی باغ گشت دانشگاه تهران در آن به اجرا در آمده است 
متری  500در جنوب شرقی شهر قدس، ثانیه طول شرقی،  24دقیقه و  8درجه و  51ثانیه عرض شمالی و  29دقیقه و 
متری آن و همجوار با خیابان توانبخشی قرار داد.  600ضرتین و در فاصله حکنار گذر فتح و در شمال امازاده جنوب 

واقع است. درواقع در  تمع صنعتی شرکت البرز در شرق این باغو مج ل شرقمجتمع صنعتی سازه گستر سایپا نیز در شما
فرایند صنعتی شدن اراضی پیرامون شهر قدس، این باغ و برخی اراضی کشاورزی پیرامونی، تنها گستره های سبز و زراعی 

 .(1-2 شکل) ارددر این محدوده محسوب می شوند و از این حیث یه عنوان یک لکه سبز پر درخت جذابیت بسیاری د
 

 
 موقعیت باغ بقایی 1-2 شکل

 سشهر قد
 باغ بقایی

 امامزاده حضرتین



 معاونت ژپوهش و فناوری رپدیس کشاورزی و منابع طبیعی         باغ گشت دانشگاه تهران

 

 اداره امور پژوهشی و ارتباط با صنعت و جامعه 3

 
 

 باغ وضع موجودتشریح  3
باغ بقایی که طرح ریزی باغ گشت دانشگاه تهران، توسط پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در آن صورت گرفته است، 

( پیرامون آن را احاطه می کرده تب آنکه پیشتر یک باغ اربابی بوده و زمین های زراعی )کشتزار گندم و صیفی جابه سب
مناسبی برای برنامه ریزی گردشگری  تقریباًاست، از خاک و آب مناسب برای انجام فعالیت های کشاورزی و تأسیسات 

(، بلوک بندی های پیش بینی شده در آینده بر شکل 1 قشهنبرخوردار است. با توجه به نقشه طرح تفصیلی شهر قدس )
 . دسترسی و سیمای طبیعی این باغ اثر خواهد گذاشت

 

 دسترسی ها
متر همجوار با یک خیابان خواهد شد  460جنوبی به طول -ضلع غربی باغ در امتدادی شمالیتفصیلی شهر، مطابق طرح 

خیابان توان بخشی نیز امتدادی  متر پیش بینی شده است. 130طول  غربی به-و از میانه باغ نیز یک راه دسترسی شرقی
در حال حاضر ورودی باغ از یک دروازه در شمال آن و یک دروازه در  متر، همجوار دیواره شرقی باغ است. 470به طول 

شمال به جنوب راه های دسترسی وضع موجود یک مسیر  دیوار شرقی )در موقعیت راه عرضی میانه باغ( امکان پذیر است.
این مسیر، راه غربی بیرون باغ خواهد بود، بنابراین با سواره رو از درب شمالی به میانه باغ است که مطابق طرح تفصیلی 

ازه شمالی قطع خواهد شد و برای ورودی به باغ از جبهه شمال الزم است تمهیداتی اندیشیده واحداث این راه، دسترسی در
غربی  -روازه شرقی است که به خیابان توانبخشی باز می شود و مقابل مسیر دسترسی شرقیشود. مسیر دسترسی دیگر، د

در طرح تفصیلی قرار دارد. درحال حاضر ضلع شمالی، شرقی و جنوب باغ دیوارکشی مستحکمی از جنس پنل های 
 -ی یک راه دسترسی شمالیوجود دارد. هم داخل باغ به موازات دیوار شرق متر 3سیمانی آرماتوردار با ارتفاعی حدود 

متر وجود دارد. عالوه بر آن چند پیاده راه دسترسی به محوطه  400متر و به طول حدود  5/2جنوبی ماشین رو به عرض 
متر امتداد دارد و در انتها به مسیری پیاده  202باغ وجود دارد که یکی در امتداد راه اصلی دروازه شمالی است که حدود 

ورودی ها و برخی مسیر های  1-3 شکلمتر می رسد که تا دیواره شرقی امتداد دارد. در  100د مت شرق به حدوسبه 
 دهد. می بندی اراضی باغ را نشانقطعه 1-3 نقشه دسترسی و دیوار سیمانی جداره شرقی باغ مشاهده می شود.

 

   
 مسیر ورودی دروازه شمالی دروازه شرقی دیواره شرقی

   
 پیاده راه میانه باغ غربی میانه باغ-مسیر شرقی مسیر رو به دروازه شمالی

 مسیرهای دسترسی و ورودی های باغ 1-3 شکل
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 طرح تفصیلی شهر قدس باغ براساس قطعه بندی اراضی 1-3 نقشه

 



 معاونت ژپوهش و فناوری رپدیس کشاورزی و منابع طبیعی         باغ گشت دانشگاه تهران

 

 اداره امور پژوهشی و ارتباط با صنعت و جامعه 5

 
 

 ساختمان ها
ساختمان در محوطه باغ وجود دارد. اصلی ترین ساختمان باغ،  5ر ض(، در حال حا2-3 نقشهعکس نقشه باغ )مطابق 

طبقه در حال حاضر خالی از کاربری  متر مربع با دو 300با سطح اشغال حدود ا در وسط باغ تقریبعمارت اربابی است که 
اما رها شده است، ظرفیت تبدیل به مرکز  ،و نیازمند بازسازی است. این ساختمان که برخی از فرایند بازسازی آن انجام

این  نگاره هایی از این بنا را نشان می دهد. 2-3 شکلبازدید کنندگان، اقامتگاه گردشگران و دفتر مدیریت باغ را دارد. 
 متر از درب شمالی و به همین میزان نیز از درب شرقی فاصله دارد.  150ساختمان حدود 

 

  

  
 عمارت اربابی باغ 2-3 شکل

 
شمالی فاصله دارد  بمتر از در 100 دیگر باغ که در حال حاضر مورد استفاده نگهبانی باغ قرار می گیرد حدود ساختمان

متر مربع است  220حدود  یک طبقه شمال به داخل باغ قرار دارد. سطح اشغال این ساختماناز و همجوار راه دسترسی 
متری آن است  30دیگر مقابل درب شرقی باغ و در فاصله  نماقابلیت استفاده و بهره برداری دارد. ساخت ل حاضرو در حا

 ن، گویا مدتی به عنوان رستوران مورد استفاده قرار گرفته است و هم اکنودر یک طبقه مترمربع 200حدود و با وسعت 
ی ضمن قابلیت بهره برداری برخی زیرساخت های یک رستوران کوچک را دارد. ساختمان بعد، ساختمانی با سازه ها

متری دیوار شمال باغ  100متر مربع در فاصله  90قدیمی )آجر و کاه گل( و تقریبا نیمه مخروبه است که با وسعت حدود 
قرار دارد و بنظر می رسد بخشی از تأسیسات باغ در آن استقرار داشته است اما از فعال بودن این تأسیسات نشانه ای در 

متر مربع است که همجوار عمارت اربابی و در شرق آن قرار  350ت حدود دست نیست. ساختمان دیگر، سوله ای به وسع
دارد و ضمن نامناسب بود محل آن از نظر زیباشناختی، به سبب نوساز بودن و قابلیت بهره برداری برای برخی اقدامات 

تفاده برخی تفریحات پرورشی حوزه کشاورزی مانند پرورش قارچ یا ورمی کمپوست، می تواند با رنگ آمیزی شاد مورد اس
 نگاره هایی از ساختمان های یادشده را نمایش می دهد. 3-3 شکلسربسته نیز قرار گیرد. 
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 عکس نقشه  باغ و موقعیت  ساختمان ها و تأسیسات 2-3 نقشه
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 ساختمان نگهبانی مان رستورانساخت

   
 ساختمان تأسیسات باغ ساختمان سوله

 برخی از ساختمان های باغ 3-3 شکل

 تأسیسات
و حاضر آب چاه به دیکی از مزیت های این باغ حقآبه آن و وجود یک چاه با پمپ فعال و آبدهی مناسب است. درحال 

مترمربع و دیگری با حجم حدود  163هزار لیتری( با سطح اشغال حدود  500متر مکعب ) 500استخر یکی با حجم حدود 
مترمربع وارد می شود و برای آبیاری درختان و مزارع باغ  123هزار لیتری( با سطح اشغال حدود  360مترمکعب ) 360

ه کشی شرب است و شبکه انتقال گاز به آن مرتبط نشده است که با این وجود باغ فاقد شبکه آب لول اختصاص می یابد.
شبکه انتقال نیرو به باغ رسیده است و دارای برق سه فاز است. می توان برای اتصال آن تدابیر الزم اتخاذ نمود. در مقابل 

داره جنوب شرقی باغ یک در امتداد راه دسترسی در دروازه شمالی به داخل باغ نیز تعدادی پایه روشنایی و در بخشی از ج
در بخشی از فضای باغ همجوار جنوب دیوار شرقی یک برج مخابراتی نیز در محدوده باغ نصب ترانس برق وجود دارد. 

 ، برخی از تأسیسات باغ را نشان می دهد.4-3 شکلشده است. 
 

    
 تخر های باغ بقاییاس تیر روشنایی برج مخابرات

 باغ تأسیساتبرخی از  4-3 شکل
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 پوشش اراضی
درصد گستره باغ زیر پوشش اجتماعات درختی، باغ و زمین کشاورزی قرار دارد.  80، در حال حاضر 3-3 نقشه مطابق

درصد وسعت این محدوده را به خود  36هکتار براورد شده است که  3/2غ های موجود در باغ بقایی بالغ بر وسعت با
که اغلب به سبب  میانه و بخش های جنوبی این مجموعه مشاهده نموددر اختصاص می دهد. این کاربری را می توان 

. اجتماعات درختی که اغلب در اشغال تندرها شدن و عدم نگهداری و آبیاری در معرض خشک شدن درختان میوه هس
حاشیه آبراهه ها، مسیرهای دسترسی و همجوار ساختمان اربابی دیده ساله است اغلب در  80درختان چنار با قدمتی حدود 

می شود و کمتر در جداره ها گسترش یافته اند. فقدان اجتماعات درختی در حاشیه های این باغ به سبب آن است که تا 
پیش این زمین ها زیر کشت گندم و صیفی جات بوده است. وسعت اجتماعات درختی باغ که بلندی درختان آن دو دهه 
 6/1سانتی متر می رسد، حدود  50متر است و قطر برخی درختان در هم سطح خاک )در یقه( به فراتر از  10فراتر از 

ن های کشاورزی در محدوده دیوار کشی داخل باغ درصد این محدوده را تحت اشغال دارد. زمی 25هکتار براورد شد که 
از اراضی مجاور دیواره شرقی دیده می شود که به کشت  یهکتار است و در منتهی الیه جنوب باغ و در بخش 2/1حدود 

، نگاره 5-3 شکلهای مختلفی اختصاص داشته اما زمین های بخش شرقی اخیرا به گوجه کاری اختصاص یافته بود. 
 هایی از اراضی کشاورزی داخل باغ را نشان می دهد.

 

 

 نگاره هایی از پوشش و کاربری باغ 5-3 شکل

 

   
 زمین زراعی منتهی الیه باغ باغ های میوه محدوده اجتماعات درختی باغ

    
 بخش از باغ های محدوده صیفی کاری های باغ اجتماعات درختی میانه باغ
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 پوشش و کاربری های فعلی باغ 3-3 نقشه
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 فعالیت های پیش بینی شده 4
د مجموعه باغ گشت دانشگاه تهران، به عنوان نخستین فضاهای طرح ریزی شده برای گردشگری کشاورزی، تالش دار

متنوعی از فعالیت های تفرجی را با فرایند مهارت آموزی و تجربه عملی در فضای باز و آزاد با یکدیگر بیامیزد و زمینه 
مناسبی برای پرکردن اوقات فراغت اعضأ خانواده در تفرجی نیم روزه تا یک روزه را فراهم نماید. موقعیت جغرافیایی باغ 

ن دسترسی از تهران و کرج و همجواری با شهر قدس و شهرک های اقماری شهرهای مورد برنامه ریزی از نظر زما
یادشده سبب خواهد شد، به تدریج طیف وسیعی از گردشگران این مکان را مقصد مراجعه خود قرار دهند. فضاهایی که 

کاربری های  شامل برای فعالیت های یادشده در این مرحله از برنامه ریزی برای این مجموعه هدف گذاری شده است
 :زیر است که هریک به اختصار معرفی می شود

  خانوادهیا باغ مزرعه 
  پرورش و صید ماهی 

 مدرسه طبیعت 
 تاکستان ها با انگور های اصالح شده و ارگانیک 
 )باغ محصوالت ویژه و لوکس بازار پسند )بری ها 

 گلزار گل محمدی و گالب گیری 

 دریاچه مصنوعی 

  رستوران مزرعه 

 
 خانواده: یا باغ عهمزر

متر مربعی است که هریک دارای یک آالچیق است. به همین منظور  120تا  100قطعه زمین  21 مزرعه یا باغ خانواده
متر مربعی پیش بینی شده است. قطعات فوق به همراه آالچیق به شکل روزانه  20آالچیق  5مترمربعی و  16آالچیق  16

داده می شود و خانواده های مستأجر می توانند با فراهم شدن نهاده های مورد نیاز)آب،  تا ساالنه به افراد متقاضی اجاره
برق، نهال، نشأ، بذر( و ادوات کشاورزی، زیر نظر مربی آموزش دیده به کشت سبزی کاری، صیفی یا محصوالت زراعی 

این فرصت ضمن فراهم سازی بستری  دلخواه خود بپردازند و آن را نگهداری و از محصوالت تولیدی بهره برداری کنند.
برای آشنایی با روش های کشاورزی پایدار، اعضأ خانواده را در زمان های معینی برای گذران اوقات فراغت در کنار 
یکدیگر در فضای باز و آزادی که در اختیار آنان قرار دارد، گرد می آورد و ضمن تولید محصوالت ارگانیک و سالم، آنها 

 وین کشاورزی و مزرعه داری خرد مقیاس آشنا و همراه می سازد.را با علوم ن
 

 پرورش و صید ماهی:
ژه یامروزه به یکی از تفریحات فراگیر مردم و بو ،ماهیگیری از استخر

بدیل شده است و به تورزشی -عالقه مندان به این فعالیت تفریحی
ت. در ریج به بسیاری از استخرهای پرورش قزل آال راه باز کرده اسدت

طراحی باغ بقایی، پرورش ماهی قزل آال با شیوه و متد علمی زیر نظر 
استادان گروه شیالت پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، مد نظر قرار 
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از گرفته است و ماهی های تولید هم توسط سرپرستان این بخش پس 
رسیدن به ابعاد اقتصادی برداشت شده و به فروش می رسد و یا امکان 

در محل مهیا می شود. همچنین به عالقه مندان اجازه داده  طبخ آن
می شود با استفاده از چوب های ماهیگیری لنسر به برداشت ماهی 
مبادرت کنند. همچنین ابزار مناسب صید نیز برای آن دسته از 
گردشگرانی که عالقه مند هستند با این فعالیت لذت بخش آشنا شوند 

آموزش دیده، صید با قالب را تجربه  ی شده و زیر نظر مربیپیش بین
 کرده، با فنون آن آشنا خواهند شد.

 .استبا آب دائم و مکفی مترمربع  123 یگریو د 163 یبه مساحت ها یدو استخر بتون یدر حال حاضر دارا ییباغ بقا
و استخر  یهره بردارب یقزل آال در نظر گرفته شده اند. استخر اول برا یپرورش ماه یطرح، هر دو استخر برا نیدر ا

توان  یدر صورت نبود گردشگر م زنی دوم استخر از گرچه. است ( اختصاص داده شدهsport fish) یورزش دیص یدوم برا
. ادامه می یابد نیفرورد انیتا پا آغاز واز مهر ماه  شده کههفت ماهه در نظر گرفته  یپرورش ماه دورهکرد.  یبهره بردار

 نیو به ا ابدی امتدادبه دوره پرورش اضافه گردد و تا تابستان  زین گریتواند چند ماه د یدن هوا مالبته در صورت مساعد بو
شروع خواهد شد و  1400از سال  یگذار هیسرما نیخواهد شد. بنابرا شتریو درآمد ب افتهی شیها افزا یوزن ماه بیترت
 خواهد بود. 1401و کسب درآمد از سال  یبهره بردار نیاول یول ردیگ یانجام م 1400در مهرماه  یزیر یماه
 

 مدرسه طبیعت:

های شخصی، آموزان برای یادگیری مهارتمدرسه طبیعت، یک الگوی ارائه آموزش در فضای باز است که در آن دانش
ست بخش اکنند یا در آن به کسب تجربه می پردازند. اینکار فرایندی الهاماجتماعی و فنی از فضاهای طبیعی بازدید می
نفس از طریق یادگیری در فضای طبیعی و شبه  به هایی برای رشد اعتمادکه به کودکان، جوانان و بزرگساالن فرصت

سال در دانمارک  7( برای کودکان زیر Forest schoolمیالدی اولین مدرسه طبیعت ) 50در دهه  دهد.طبیعی  ارائه می
در مشهد افتتاح شد، مدرسه  1393در سال  رانیدر ا عتیمدرسه طب نیافتتاح شد و بعد وارد کشورهای دیگر شد. نخست

مدارس  شتریهرچه ب سیو تأس لیتشک یبرا یقرار شد مدل ،رانیا عتیمدارس طب نیتراز فعال یکیمشهد  کنجیکاو
راهنمایی،  مدارس طبیعت می توانند به صورت دوره ای از گروه های سنی، بویژه از پیش دبستانی تا باشد. رانیدر ا عتیطب

دانش آموز بپذیرند و طی یک آموزش نیم روزه در محیط های باز و آزاد، فضای آموزشی دانش آموز را متفاوت ساخته 
آن را با مهارت های میدانی و تجارب فردی همراه کنند. مدرسه های طبیعت با یک زمین بازی با سازه های طبیعی و 

رد، همراه می شوند تا کودکان بازی های خالق و اعتمادبخش را نیز تجربه متفاوت از آنچه در پارک های شهری وجود دا
کنند. تمام باغ طرح ریزی شده را می توان گستره آموزش، بازدید و تجربه اندوزی این مدرسه قلمداد نمود، اما به طور 

پیش بینی ر از زمین مت 450 .مترمربع از فضای باغ به این امر اختصاص یافته است 500مشخص گستره ای به وسعت 
متر مربع در قالب یک آالچیق بزرگ به آموزش های  45مساحتی بالغ بر و  یک زمین بازی کودک و نوجوانشده برای 

 روز در هفته و هر روز در دو 5متمرکز با ابزار سمعی بصری اختصاص خواهد یافت. پیش بینی شده است این مدرسه 
ساعت تجربیات محیط زیستی و کشاورزی  4که توسط مربی آموزش دیده طی  دانش آموز باشد 30تا  25نوبت پذیرای 

. کسب می کنند و ارکان طبیعی مهم مانند آب، خاک، گیاه و جانوران را لمس و در معرض مشاهده خود قرار می دهند
 و برخی سازه های آن را نمایش می دهد.طرحی شماتیک از زمین بازی یک مدرسه طبیعت  1-4 شکل
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 فضاها و سازه های پیش بینی شده برای مدرسه طبیعت 1-4 شکل

 ریز میوه های لوکس:
رف کنندگان بری ها میوه های کوچک، مدور، نرم و خوش رنگ با خواص  سالمتی بخشی هستند که امروزه توجه مص

بسیاری را به خود جلب کرده و بازار ارزشمندی ایجاد کرده اند. اکثر بری ها طعم شیرین یا ترش دارند و به طو ر معمول 

و آنتی اکسیدان هستند. بررسی ها نشان داده استفاده از بری ها در رژیم غذایی از بیماری های  Cغنی از فیبر، ویتامین 

آن ها را کاهش می دهد. تنظیم قند خون، کاهش کلسترول خون، سالمتی عروق و سالم  جدی جلوگیری کرده یا عالئم



 معاونت ژپوهش و فناوری رپدیس کشاورزی و منابع طبیعی         باغ گشت دانشگاه تهران

 

 اداره امور پژوهشی و ارتباط با صنعت و جامعه 13

 
 

بخش بری ها عنوان شده است. از انواع مهم بری می توان به بلوبری، رزبری،  سازی پوست، از جمله خواص سالمتی

 نمونه هایی از بری ها را نمایش می دهد. 2-4 شکل گوجی بری، توت فرنگی، کرنبری و آکای بری اشاره نمود.

    
 بلوبری کارنت بری کارنت بری گوجی بری

 نمونه ای از بری ها 2-4 شکل

ردیس کشاورزی و منابع طبیعی تجربیات ارزنده و اثربخشی در تکثیر و پرورش انواع بری توسط استادان گروه باغبانی پ

برای بازدید و بهره برداری  مترمربع از اراضی باغ 5000در اختیار است که بخشی از این تجربیات در زمینی به وسعت 

بری ها بر داربست و به شیوه ارگانیک پرورش می یابند و آبیاری آنها قطره ای خواهد  بازدید کنندگان عرضه خواهد شد.

تن در هکتار دارند و از سال سوم، محصول آنها قابل عرضه به متقاضیان  10ت ارزشمند تولیدی بالغ بر بود. این محصوال

ماهه(  4تا  3مطابق پیش بینی های صورت گرفته فاز نخست این طرح با رازبری قرمز رقم سپتامبر )دوره باردهی  است.

در صورت فراهم بودن شرایط و ملزومات کاشت به  آغاز خواهد شد و در ادامه رازبری زرد، بلک بری و سایر بری ها

کاشت افزوده خواهد شد. بنابراین اساس طرح مبتنی بر کاشت و نگهداری رازبری قرمز است. که مشخصات آن قطعات 

 مشاهده می شود. 3-4 شکلدر 

 

 ویژگی های رزبری مورد استفاده در باغ 3-4 شکل
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 تاکستان انگور:
یکی از دستاوردهای پژوهشی تقاضا محور در پردیس کشاورزی 
و منابع طبیعی، اصالح ارقام مختلف انگور و عرضه آن به 
نهادهای دولتی و بخش خصوصی بوده است. این ارقام اصالح 

بت به تنش های محیطی شده از بازده باال، مقاومت مناسب نس
 1و کیفیت بسیار مناسب برخوردار هستند. پیش بینی شده است، 

هکتار از اراضی جنوبی باغ به احداث تاکستان و عرضه ارقام 
مختلف انگور اصالح شده که به شیوه ارگانیک تولید می شوند، اختصاص یابد. مراجعه کنندگان ضمن بازدید از 

فرایند برداشت، قادر خواهند بود زیر نظر مربیان آموزش دیده حوه کاشت، داشت و این تاکستان و آشنا شدن با ن
عالوه بر برداشت محصول، قلمه های این انگورها  در تمام این مراحل مشارکت داشته و تجربه و مهارت بیاموزند.

 نیز در قالب طرح اصالح تاکستان های ایران به مرور فروخته می شوند.
 
 گلزار گل محمدی: 

گیری از این گل گیری و اسانسورش گل محمدی و گالبهکتار از اراضی مستعد باغ به پر 1پیش بینی شده است که 

گیری و استخراج ای خواهد بود از سال دوم برای اسانسها اختصاص یابد. این گلزار که مجهز به سیستم آبیاری قطره

ای زیبا و عطرآگین خواهد ساخت. اری خواهد بود و هرساله منظرهبردگیری قابل بهرهعرقیات و از سال چهارم برای گالب

های آموزشی پردیس سابقه طوالنی گیری از آنها از تجربیات ارزنده ای است که در گروهپرورش گل های معطر و اسانس

مشارکت خواهند گیری این گیاهان ای بازار پسند است. بازدیدکنندگان در کاشت، داشت، برداشت و عصارهداشته و حرفه

 . (4-4 شکل) داشت و محصوالت تولیدی قابل عرضه به مشتاقان آن خواهد بود

    
 گلزار گل محمدی و گالب گیری 4-4 شکل

 دریاچه مصنوعی:
 طیشرا متناسب محل و مناسب ییها به آن بر اساس طرح یدهشکل یخاص برا طیمح کیاستفاده از عناصر مختلف در 

. استفاده از گرددیپنهان و آشکار حاکم بر آن محل م یارائه افکار اصل زیو ن طیمح یها ییبایز شتریحاکم؛ موجب نمود ب
 . استفاده از المانشودی دلخواه منته یا هجیتا بتواند به نت ردیصورت گ قیدق یزیهوشمندانه و با برنامه ر دیعناصر با نیا

شود، لذا  ینظر م مورد محل تیموجب جذاب یآب طیو طراوت با القا آرامش مح ییبایعالوه بر ز یآب یها طیها و مح
باال دانست  دکنندهیبازد با یپروژه ها نفکیتوان جزء ال یرا م جریان های آبیو  یمصنوع یها اچهیاستفاده از آبنماها، در

از عناصر  یبیترک رندهیدر برگ دریاچه های دست ساز اغلبنخواهد بود.  یقاعده مستثن نیاز ا زین ییطرح باغ بقا که
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خاص همراه با آبنما و  یها یاستراحت پرندگان، نورپرداز رهیجز ها، بخش الگون، رهیجز ،یاصل اچهیدر لیاز قب یعیطب
 توجه داشت. زیو استاندارد بودن آن ن یمنیبه ا دیبای ه سازباشد. البته در بحث محوط جریان های آبی هدایت شده

مترمربع با هدف منظر سازی، انجام برخی تفریحات آبی برای کودکان و  2000دریاچه مصنوعی در میانه باغ با وسعت 
و کنارآبزی و نوجوانان، رهاسازی پرندگان آبزی و امکان آشنایی کودکان و سایر مراجعه کنندگان با انواع پرندگان آبزی 

ویژگی های کالبدی و رفتاری آنها، استقرار انواعی از گیاهان آبزی و کنار آبزی )بن درآب( و استفاده از یک عنصر آرامش 
سه ای است ما -. حاشیه دریاچه شنی(5-4 شکل) بخش، تمرکز ساز و جذاب با نقش محوری در باغ پیش بینی شده است

 داث جزایر مصنوعی بهره گرفته خواهد شد.حو تخته سنگ هایی بزرگ برای میانه آن برای ا
 کباریروز  30تا  10تازه از منبع چاه هر  آببه گونه ای است که  آب انیو نحوه جر یمصنوع اچهیسیستم در یمدل طراح

 هیوارد مراحل تصف اچهیاز استفاده درون در بعد د وشو یم تیهدا اچهیمجهز به فلوتر به در نچیا 3 یلوله گذر قیاز طر
 9 قیشود و از طر یمنتقل م نچیا یک یفرع یها به لوله یاصل نگیبه عنوان ر نچیا 4لوله  قیشده و سپس از طر

در  شود.یکف، وارد م یها یبه سمت خروج هدفمند انیجر جادیا یبرا یمصنوع اچهیدر یبه گوشه ها یدستگاه ونچور
پیش بینی شده است. همچنین کف آن  یشستشو برای ینچیا 4 یلوله خروج کی معینی از لبه های دریاچه،بخش های 

ی ذره ا یآل مواد شده است که بار بینیپیشپساب خام  یکیزیف هیالگون و تصف بیاز ترک یمدل خاصدریاچه طرح  در
(POMبه میزان قابل توجهی کاهش می یابد ) نییپا یالگون به خوب ینگهدار یهاهزینهو  یفشار تروف بیترت نیو به ا 
 .دیآیم

 نگیبا پک بیدهنه استخر ترس کیوارد  یآب خروج ،یمصنوع اچهیکف در یخروج یهالوله یدر انتهابینی شده، پیش
آب خارج شده  انیشود تا بخش عمده ذرات فضوالت قبل از ورود به الگون از جر یم ییایبا دوشانت مد 22 گام با ایمد
 شود. دست منتقل نییدر پا یگریخشک کردن در مقابل آفتاب به محل د یشده، برا یریو آبگ ظیبه صورت کود غل و

 یگرم م یلیم 107 هیدر هر ثان ستمیبه طور متوسط در کل س ژنیمصرف اکس زانیممطابق محاسبات صورت گرفته، 
 یگراد با شور یدرجه سانت 18متوسط  یدر دما ایح درمتر از سط 1400برابر با محل  ارتفاع ذکر است که دره باشد. الزم ب

الزم است که  از،یمورد ن ژنیمقدار اکس نیا نیتام یباشد. برا یم تریبر ل گرمیلیم 3 حدود در دسترس در ژنیصفر، اکس
 جابجا شود. ستمیس در هیآب در ثان تریل 35

 

 
 پیش بینی شده برای دریاچه مصنوعی باغ طرح 5-4 شکل

 تأسیسات زیرساختی:

مترمربع فضای  1500متر پیاده راه،  1800متر راه سواره رو،  5400مطابق طرح ریزی صورت گرفته در طرح پیشنهادی 

هبانی کابین نگ 2پایه روشنایی،  100عدد سطل زباله،  20پایه شیر آبخوری،  10واحد سرویس بهداشتی،  12پارکینگ، 

 .پیش بینی شده است
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 طراحی باغ 5
آموزشی با حضور گردشگران به صورت منفرد و خانوادگی -با توجه به هدف دستیابی به یک فضای فراغتیطراحی باغ 

 برای بهره برداری تمام گروه های سنی در تفرج نیم روزه با رعایت اصول زیر طراحی شده است:

  اده است؛را مدنظر قرار دبخش های مختلف طراحی گردشگاه ارتباطات 

  صورت گرفته است؛مردم استفاده همگانی و قشرهای مختلف اقتصادی طراحی برای 

 قرار گرفته است؛توجه مورد ی توأمان ختزیبایی شناجنبه های و  های آموزشی، تفریحیدر طراحی عملکرد 

  بوده است؛در طراحی تناسب در اجزأ مورد توجه 

  دسترسی مورد توجه بوده است؛ جریان گردش و سهولتدر طراحی 

  تنوع و پرهیز از یکنواختی فضاها، ترکیب عناصر گیاهی و سازه های چوبی، سنگی و نقش آب مورد در طراحی

 توجه بوده است؛

  ضروری کاربری های پیش بینی شده توجه شده است؛نیازهای به در طراحی 

  مورد توجه بوده است وسنگین  های هزینهپرهیز از در طراحی  

  فضا مورد توجه بوده است.مدیریت و نظارت ساده 

( و تهیه نقشه جزئیات Site Plan(، تهیه نقشه محوطه ها )Master Plan) هادیگام های طراحی شامل تهیه طرح 

تهیه و ارائه شده و گام های بعدی  (1)نقشه های فاز  که در این مرحله تنها مسترپلن ( استDetailed Planسازه ها )

حی باغ ادر طر تائید این نقشه است و به دنبال آن محوطه ها و سازه ها نیز در برنامه طراحی قرار خواهند گرفت.پس از 

 تالش شده است فعالیت های پیش بینی شده شامل:

  خانواده یا باغ مزرعه 

 استخرهای پرورش و صید ماهی 

 مدرسه طبیعت 

  تاکستان های انگور 

 )زمین میوه های لوکس )بری ها 

 ن پروش گل محمدی و گالب گیریزمی 

 دریاچه مصنوعی 

ضمن قرار گیری در بستر و زمین مناسب و دسترسی به زیر ساخت های ضروری، از نظر ارتباط و زیبا شناسی نیز جذابیت 

را نمایش نهایی   ، طرح2-5 شکلولیه و طرح های ا 1-5 شکلو از نظر ایمنی گردشگران موقعیت مطلوب داشته باشند. 

برگزاری جلسات متعدد با گروه های کاری و شناخت نیازها، فضاها و ملزومات فعالیت های پس از می دهد. نقشه نهایی 

مالحظات مختلف  3-5 شکلهای نگاره مختلف پیش بینی شده در چارچوب اصول طراحی برشمرده تدارک دیده شد.

 فضاهای پیش بینی شده از چشم اندازهای مختلف را نمایش می دهد.
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 مراحل طراحی فاز یک باغ طبق گام های زیر به انجام رسید:

 و  یکیزیف یهایژگیو ها،یورود ها،یدسترس ها،یهمجوار ،یریپروژه شامل محل قرار گ طیمح لیو تحل هیتجز

 ؛موجود و سوابق استفاده از آنها یموجود، ساختمان ها اهانیپروژه، منابع آب، خاک، گ طیمح یستیز

 شامل: محل طرح یبرا یشنهادیپ یها تیفضاها و فعال ستیل یو بررس افتیدر 

o ی؛قاتیتحق یهکتار تاکستان مدرن و از انگورها کی 

o ی؛ریسانس گا یبرا یپرورش گل محمد یهکتار برا کی 

o یپرورش انواع بر یهکتار برا نیم (Berry؛) 

o ؛متر مربع( 280)حدود  یریگیامکان ماه جادیبه منظور ا یاستخر پرورش ماه دو 

o ؛متر مربع 2000به وسعت حدود  یمرکز یمصنوع اچهیدر کی 

o برای انس و کار با عناصر طبیعی و مزرعه؛کودکان  توانمندسازی یبرا عتیطب مدرسه 

o تولید محصوالت دلخواه خود، زیر نظر مربیان کشاورزی. یبه خانواده ها برا در اختیار قراردادن یبرا ییفضاها 

 و برنامه  تیسا یها تیپالن پروژه با توجه به امکانات و محدود تیسا یبر رو یها تیفضاها و فعال ییجانما

 ازیمورد ن یکیزیف

 یشناخت ییبایارتباط و اتصال فضاها، اصول ز ،یعملکرد یارهایمستر پالن پروژه با توجه به مع میو ترس یپرداز دهیا، 

ها و عرض و  یو محل ورود یشنهادیمختلف پ یها تیفعال یبرا ازیمورد ن یفرم و نوع فضاها و ابعاد و وسعت ها

 طرح یاصل یها بخشو اتصال دهنده  یخدمات یو ابعاد فضاها رهایطول مس

 دهندگان و دست اندرکاران طرح ها شنهادیح طرح بر اساس نظرات پو اصال ینظرات در جلسات همفکر افتیدر 

 مرتبط یو سه بعد یدو بعد ماتیکردن مستر پالن پروژه و ارائه ترس یینها 

 و ارتباط  یشناخت ییبایاستفاده کنندگان، اصول ز یمنیا ،یخدمات یها یازمندیمسائل و ن ،یبر جوانب کاربرد عالوه

 پروژه در طرح مورد نظر بوده اند. طیاستفاده کنندگان در مح و اتصال فضاها و گردش مناسب
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 طرح اولیه )الف(، مستر پلن اولیه )ب( و مستر پلن اصالح شده بعد از جلسات با گروه های کاری )ج( 1-5 شکل

 ج

 ب

 الف



 معاونت ژپوهش و فناوری رپدیس کشاورزی و منابع طبیعی         باغ گشت دانشگاه تهران

 

 اداره امور پژوهشی و ارتباط با صنعت و جامعه 19

 
 

 
مستر پلن نهایی  کرکسیون شده فاز یک  و فضاهای برنامه ریزی شده باغ 2-5 شکل
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 نماهای مختلف و مالحظات فضاهای طراح شده باغ 3-5 شکل

 

و مرمت  یجهت باززنده ساز توجه به وضع موجود و ساختار موجود باغ گشت دانشگاه تهرانباغ  یو طراح یزیدر برنامه ر
در  یو گردش اقتصاد یکشاورز یفضاها و عملکرد ها دمانیو چ ییگردش فضا جادیسبز باغ ؛ همراه با ا یمنظر و فضا

مختلف را در  یها یکاربر جادیموجود  امکان ا یها یندبرآن شده تا با استفاده از توانم یقراردارد و سع کردیرو تیاولو
 یاصول طراح تیدر کنار رعا یکامال عملکرد یعرصه ها یریفراهم گردد. قرارگ یحداکثر دسترس تیبا رعا گریکدیکنار 

 تیطلوبمناسب از م یاقتصاد انیو جر یبهره ور جادیها ضمن امکان ا یها وکاربر تیهر کدام از فعال یو ابعاد مناسب برا
اجرا و  تیقابل تیناسب بدون تداخل و محدودبرخوردار بوده و عملکرد ها م زیقابل قبول ن دمانیمناسب و چ ییفضا

 را داشته باشند. یتوسعه و نگهدار احداث،
با وضع  قیپس از تطب ستیبا یباشد و م یسبز باغ م یمنظر و فضا یو طراح یزیبرنامه ر کیفاز  ،ارائه شده یطراح

شده تا  یاجرائ اتیو جزئ 2ارد فاز و کارآمد و یاجراء اصول یمطروحه برا یها و عملکرد ها یشدن کاربر ییموجود و نها
منطبق بر نقشه ژئورفرنس  2فاز  یو نقشه ها یاجرائ یسکانس ها ورتاجراء مناسب به ص یفرم ها و عملکرد ها برا

 .ابدیاجرا ب یبرا قیکامل و دق تیشده قابل
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 گشت دانشگاه تهرانجامع باغ  سنجی طرحامکان 6
 

 ثابت طرح یگذارهیسرماهزینه های  
های احداث باغ انگور، گلزار گل محمدی و ی ثابت طرحهاهزینهی سرمایه گذاری ثابت طرح جامع مجموع هاههزین

های لوکس، مدرسه طبیعت، باغ خانواده، پرورش ماهی قزل آال و پرورش کارگاه فرآوری گالب و اسانس، باغ ریزمیوه
مترمربع )بدون انتظار  2000دریاچه مصنوعی به مساحت ی ثابت احداث هاهزینهماهی برای صید ورزشی بوده که به آنها 

ی هاهزینهبرآورد گردد، اضافه می شود. ی ثابتی که مربوط به محوطه باغ بقایی میهاهزینهدرآمدی مستقل( و سایر 
مشخص شده است.  2-6جدول های ثابت در گذاریی سایر سرمایههاهزینهو برآورد  1-6جدول گذاری ثابت در سرمایه

میلیارد و  8میلیون ریال ) 95/83023ی سرمایه گذاری ثابت الزم برای کل طرح هاهزینهمیزان  3-6جدول بر اساس 
 باشد.می هزار تومان( 395میلیون و  302

 احداث دریاچه مصنوعی ثابت گذاریسرمایه یهاهزینه برآورد 1-6جدول 

 عنوان ردیف
 میزان هزینه

 )میلیون ریال(
 زمان تخصیص عمر مفید

 10 350 محوطه سازی 1

سال اول 
(1400) 

 10 5170 ..احداث دریاچه، بخش فیلتراسیون، الگون و . 2

 15 490 ماشین آالت، ادوات و تجهیزات مورد نیاز 3

 - 1900 هزینه قبل از بهره برداری 4
 7910 گذاریی ثابت سرمایههاهزینهمجموع 

 290 هزینه پیش بینی نشده 5
 8200 ی پیش بینی نشدههاهزینهگذاری با احتساب ی ثابت سرمایههاهزینهمجموع کل 

 

 طرح ثابت گذاریسرمایه سایر یهاهزینه برآورد 2-6جدول 

ف
ردی

 

 عنوان

میزان 

 هزینه

)میلیون  

 ریال(

عمر مفید
ص 

صی
خ

ن ت
زما

 

 - 7500 میلیون ریال( 5مترمربع با هزینه هر مترمربع  1500پارکینگ ) 1

سال اول )
1400
) 

 - 900 میلیون ریال( 25ترمربعی با هزینه هر متر مربع م 3واحد  12سرویس بهداشتی ) 2

 - 5400 میلیون ریال( 3متر عرض( با هزینه هر مترمربع  2طول و  متر 900مترمربع ) 1800پیاده راه ) 3

4 
متر عرض( با هزینه هر  5/4متر طول و  1200مترمربع ) 5400رینگ دور تا دور محوطه )-جاده

 میلیون ریال( 3مترمربع 
16200 - 

 15 1000 میلیون ریال( 100پایه با هزینه هر پایه  10شیر آبخوری ) 5

 5 300 میلیون ریال( 15عدد با هزینه هر عدد  20سطل زباله ) 6

 20 7350 پایه( 100سیستم روشنایی ) 7

 15 160 ل(ریا میلیون 20 معادل مترمربع هر هزینه مربعی، متر چهار کابین هزینه کابین نگهبان )دو 8

 38810 مجموع سرمایه گذاری ثابت

 25/970 درصد( 5/2ی پیش بینی نشده )هاهزینه 9
 25/39780 ی پیش بینی نشدههاهزینهمجموع کل هزینه سرمایه گذاری ثابت با احتساب 
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 جامع به تفکیک سال )میلیون ریال( طرح ثابت یگذارسرمایه یهاهزینهمجموع  برآورد 3-6جدول 

 عنوان/سال ردیف
 سال سوم سال دوم سال اول

1400 1401 1402 

 - - 2550 باغ انگور 1

 - 730 45/1334 گلزار گل محمدی و کارگاه فرآوری گالب و اسانس 2

 1000 - 25/3536 های لوکسباغ ریزمیوه 3

 - - 6975 مدرسه طبیعت 4

 - - 18423 وادهباغ خان 5

 - - 330 پرورش ماهی قزل آال 6

 - - 165 پرورش ماهی برای صید ورزشی 7

 - - 8200 دریاچه مصنوعی 8

 - - 25/39780 هاهزینهسایر  9
 1000 730 95/81293 ی ثابت سرمایه گذاریهاهزینهمجموع 

 95/83023 ی ثابت سرمایه گذاری )مجموع سه سال(هاهزینهمجموع 

 

 نه های عملیاتی )جاری( تولیدهزی  
 فرآوری کارگاه و محمدی گل گلزار انگور، باغ احداث هایطرح جاری یهاهزینه مجموع جامع طرح جاری یهاهزینه
 صید برای ماهی پرورش و آال قزل ماهی پرورش خانواده، باغ طبیعت، مدرسه لوکس، هایریزمیوه باغ اسانس، و گالب

-باغمی محوطه به مربوط جاری که یهاهزینه سایر و مصنوعی دریاچه احداث جاری یهاینههز آنها به که بوده ورزشی

 ی سایر جاری در هاهزینهبرآورد  و 4-6جدول  دردریاچه مصنوعی ی جاری طرح هاهزینه برآورد .شود می اضافه گردد،
 باشد.ی جاری طرح جامع به تفکیک سال میهاهزینهبیانگر مجموع  6-6جدول  ، بیان شده است. 5-6جدول 

 
 یمصنوع اچهیدر طرح یجار یهاهزینه برآورد 4-6جدول 

 عنوان ردیف
 میزان هزینه

 )میلیون ریال(

 5 ل(هزار ریا 250قطعه به ارزش  200خرید ماهی زینتی کپور کوئی ) 1

 50 هزار ریال( 2500قطعه به ارزش  20خرید و حمل قو، غاز و ...) 2

 20 هزار ریال( 100کیلوگرم به ارزش  200خوراک مصرفی ماهی، قو و غاز ) 3

 20 بهداشت )ضدعفونی، شوینده و ...( 4

 20/195 (نفر 1حقوق پرسنلی ) 5

 10 سوخت و انرژی 6

 60/32 نشده بینی پیش 7
 80/332 ( به بعد1401نه های جاری در سال دوم )مجموع هزی
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 طرح یجاری سایر هاهزینه برآورد 5-6جدول 

 

 جامع به تفکیک سال )میلیون ریال( طرح جاری یهاهزینهمجموع  برآورد 6-6جدول 

 عنوان/سال ردیف
 سال سوم به بعد سال دوم سال اول

 به بعد 1402 1401 1400

 410 410 410 باغ انگور 1

 75/635 75/635 255 گلزار گل محمدی و کارگاه فرآوری گالب و اسانس 2

 2200 800 800 های لوکسباغ ریزمیوه 3

 690 690 - مدرسه طبیعت 4

 58/460 58/460 - باغ خانواده 5

 83/2452 83/2452 83/2452 پرورش ماهی قزل آال 6

 31/1099 31/1099 31/1099 پرورش ماهی برای صید ورزشی 7

 80/332 80/332 - دریاچه مصنوعی 8

 51/2062 51/2062 - هاهزینهسایر  9
 78/10343 78/8943 14/5017 ی جاریهاهزینهمجموع 

 

 درآمد 
های احداث باغ انگور، گلزار گل محمدی و کارگاه فرآوری گالب و اسانس، حدرآمدهای طرح جامع مجموع درآمدهای طر

های لوکس، مدرسه طبیعت، باغ خانواده، پرورش ماهی قزل آال و پرورش ماهی برای صید ورزشی بوده که باغ ریزمیوه
هزار ریال برای  100 نفر در روز با پرداخت هزینه ورودی 150ها درآمدهای بازدید گردشگر از مجموعه )به مجموع آن

بیانگر مجموع  7-6جدول  گردد.میلیون ریال( اضافه می 100هر نفر( و درآمد بدست آمده از اجاره رستوران )ماهانه 
 باشد.درآمدهای طرح جامع به تفکیک سال می

 
 

ف
ردی

 

 عنوان
 میزان هزینه

 )میلیون ریال(

 36 (.است هزار ریال 30 معادل ماه یک در روشنایی پایه هر مصرفی برق ماه که هزینه 12پایه در  100هزینه برق مصرفی ) 1

 720 میلیون ریال( 30نفر دائمی با حقوق ماهانه  2نگهبان ) 2

 480 میلیون ریال( 40نفر در شبانه روز با حقوق ماهانه  1سرایدار شب ) 3

 20/776 ی نشده(ی پیش بینهاهزینهی سایر ثابت سرمایه گذاری بدون احتساب هاهزینهدرصد مجموع  2هزینه تعمیر و نگهداری ) 4

 31/50 ی جاری(هاهزینهدرصد مجموع  5/2هزینه های پیش بینی نشده ) 5

 51/2062 ( به بعد1401مجموع هزینه های جاری در سال دوم )
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 ه تفکیک سال )میلیون ریال(جامع ب طرح مجموع درآمدهای برآورد 7-6جدول 

 

 برنامه اجرا و پیشرفت طرح 
زمان شروع ساخت و احداث تمامی  .شودمیمشاهده  8-6جدول در  جامع طرح پیشرفتطرح و  اجرایمراحل مختلف 

گذاری ثابت طرح در این سال صورت گرفته است. شایان ذکر بوده و بیشترین میزان هزینه سرمایه 1400ها از سال طرح
ی هاهزینهیب به دلیل توزیع به ترت 1402و  1401های گذاری طرح در سالی ثابت سرمایههاهزینهاست که میزان 

های لوکس گلزار گل محمدی و کارگاه فرآوری گالب و اسانس و احداث باغ ریزمیوهگذاری برای طرح احداث سرمایه
های لوکس، های احداث باغ انگور، گلزار گل محمدی و کارگاه فرآوری گالب و اسانس، باغ ریزمیوهدر طرح باشد.می

گذاری طرح، ی سرمایههاهزینهعالوه بر  1400از همان سال  رش ماهی برای صید ورزشیپروپرورش ماهی قزل آال و 
ها به جز طرح احداث باغ انگور و باغ ( و پس از آن، همه طرح1401ی جاری نیز وجود دارد. از سال دوم )سال هاهزینه

 باشند.های لوکس قادر به فروش محصوالت و ارائه خدمات خود میریزمیوه
 

 اجرا و پیشرفت طرح جامع برنامه 8-6جدول 

 سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم به بعد
 عنوان/سال

 1400 1401 1402 به بعد 1403

-    ی ثابت طرحگذارهیسرمای هاهزینه 

    ی جاریهاهزینه 

   - درآمدهای طرح 

 

 در گردش سرمایه 
مطالبات و  ان،یها و کار در جریعبارت است از مجموعه امکانات، ارزش موجود یدیواحد تول کیدر گردش  هیسرما

  .دیو حفظ تداوم و استمرار تول دیثابت به منظور تول یگذارهیاز سرما یو بهره بردار یریجهت به کارگ ینگینقد
 

ف
ردی

 

 سال/عنوان

 سال سوم سال دوم
سال 

 چهارم
 سال پنجم

سال ششم 

 به بعد

1401 1402 1403 1404 
 1405 

 به بعد
 4500 2250 - - - باغ انگور 1

 1885 1885 1885 1140 1140 گلزار گل محمدی و کارگاه فرآوری گالب و اسانس 2

 20000 20000 20000 15000 - های لوکسباغ ریزمیوه 3

 4680 4680 4680 4680 4680 مدرسه طبیعت 4

 8593 8593 8593 8593 8593 باغ خانواده 5

 50/4042 50/4042 50/4042 50/4042 50/4042 پرورش ماهی قزل آال 6

 1750 1750 1750 1750 1750 پرورش ماهی برای صید ورزشی 7

 1200 1200 1200 1200 1200 یون ریال(میل 100درآمد اجاره رستوران )ماهانه  8

 5115 5115 5115 5115 5115 بازدید گردشگر )با احتساب دو روز تعطیلی در ماه( 9

 50/51765 50/49515 50/47265 50/41520 50/26520 مجموع درآمد
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باشد. الزم به ذکر ها میبیانگر مجموع سرمایه درگردش طرح جامع به تفکیک سال برای هر یک از طرح 9-6 جدول
ی جاری در نظر هاهزینهماه از  2، میزان سرمایه در گردش معادل هاهزینهاست که برای احداث دریاچه مصنوعی و سایر 

 گرفته شده است.

 

 جامع به تفکیک سال )میلیون ریال( طرح مجموع سرمایه در گردش برآورد 9-6جدول 

ف
ردی

 

 عنوان/سال
 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم

1401 1402 1403 1404 

 50/102 - - - باغ انگور 1

 - - - 96/105 گلزار گل محمدی و کارگاه فرآوری گالب و اسانس 2

 - - 67/366 - های لوکسیوهباغ ریزم 3

 - - - 115 مدرسه طبیعت 4

 - - - 76/76 باغ خانواده 5

 - - - 81/408 پرورش ماهی قزل آال 6

 - - - 22/183 پرورش ماهی برای صید ورزشی 7

 - - - 47/55 دریاچه مصنوعی 8

 - - - 75/343 هاهزینهسایر  9
 50/102 - 67/366 97/1288 مجموع درآمد

 

 ی ثابت و سرمایه در گردش(گذارهیسرمابع مالی مورد نیاز )مجموع منا 
ها نشان مقدار مجموع سرمایه ثابت و سرمایه در گردش مورد نیاز را به تفکیک سال برای تمامی طرح 10-6جدول 

 141میلیارد و  9میلیون ریال ) 23/91419جامع نیاز به تقریباً دهد. با توجه به محاسبات انجام شده به طور کلی، طرح می
 برداری این طرح دارد.هزار تومان( منابع مالی برای احداث و بهره 923میلیون و 

 
 منابع مالی مورد نیاز طرح به تفکیک سال )میلیون ریال(10-6جدول 

 ردیف عنوان/سال سال اول سال دوم سال سوم چهارمسال  سال پنجم

1404 1403 1402 1401 1400   

50/102  1 باغ انگور 2550 410 410 410 

- - - 96/835  45/1589  
گلزار گل محمدی و کارگاه 

 فرآوری گالب و اسانس
2 

- - 67/1366  800 25/4336  3 های لوکسباغ ریزمیوه 

 4 مدرسه طبیعت 6975 115 - - -

- - - 76/76  5 باغ خانواده 18423 

- - - 81/408  83/2782  6 پرورش ماهی قزل آال 

- - - 22/183  31/1264  
پرورش ماهی برای صید 

 ورزشی
7 

- - - 47/55  8 دریاچه مصنوعی 8200 

- - - 75/343  25/39780  9 هاهزینهسایر  
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50/102  410 67/1776  97/3228  09/85901  
ابت و سرمایه در ی ثگذارهیسرمامجموع 

 گردش مورد نیاز

23/91419  
ی ثابت و سرمایه در گذارهیسرمامجموع 

 (سال 5گردش مورد نیاز )مجموع 

 

 فرضیات مالی طرح جامع 
 گردیده است. ارائه 11-6جدول فرضیاتی که در رابطه با محاسبات مالی طرح جامع به کار گرفته شده است، در 

 

 طرح مالی فرضیات 11-6جدول 

درصد بوده  16برابر با  1399ی کشور در سال هابانکدرصد )نرخ سود سپرده یک ساله  25
 درصد بیشتر برای نرخ تنزیل در نظر گرفته شده است.( 9که برای پوشش ریسک 

 محاسبه منظور به پروژه کل تنزیل نرخ

 خالص فعلی ارزش

 ساخت شروع آغاز زمان 1400سال 

 مدت زمان احداث طرح سال 1

1401سال   برداریزمان آغاز بهره 

سال 14و  9  برداری از طرحمدت زمان بهره 

برداری که دو سناریو برای آن در نظر گرفته شده است؛ بنابراین با توجه به مدت زمان بهره
برداری از طرح ات اقتصادی )مجموع زمان احداث طرح و مدت زمان بهرهطول دوره مطالع

 (سال خواهد بود. 15و  10

 مطالعات اقتصادی دوره طول

 1400سال 
خالص  فعلی ارزش محاسبه مبدأ

(NPV) 
 

 طرح جامع مالی محاسبات 
 ( انجام شده است.سال 15و  10محاسبات مالی طرح جامع در دو سناریو با توجه به مدت زمان عمر پروژه )

 

 سال 10محاسبات مالی طرح جامع با عمر پروژه   6-8-1

 خالصه عملکرد طرح جامع  6-8-1-1

  جیبه طور خالصه نتادهد. یمساله به طور خالصه نشان  10جدول زیر نتایج محاسبات مالی طرح جامع را در بازه 

درصد(  25کل پروژه ) یدر نظر گرفته شده برا لیآن است که با توجه به نرخ تنز انگریب پروژه 1-6 نمودارو  12-6 جدول
 .درصد است 24/34معادل  یو سود یبازده یپروژه دارا نیا

 

 خالصه عملکرد طرح جامع 12-6جدول 

 وانعن
 میزان 

 )میلیون ریال/درصد(

 40/29019 درصد 25( در NPV) ارزش فعلی خالص

 24/34 درصد-(IRR)گذاری یهسرما ینرخ بازده داخل

 24/1 (BCRنسبت منفعت به هزینه )

 سال نهم )هشتمین سال تولید( (DPBPدوره بازگشت سرمایه متحرک )
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 سال 10خالص ارزش فعلی با عمر پروژه 1-6 نمودار

 

 IRRتحلیل حساسیت  6-8-1-2

 و در درآمد فروشدرصاادی  30 کاهش ای شیدر مقابل افزا IRR تیحساااساا  لیتحلبیانگر  13-6جدول همانند قبل، 
آن اساات که به  انگریبجدول  نیابه عبارت دیگر ؛ باشاادیمری( گذاری ثابت و جای ساارمایههاهزینه)مجموع  هاهزینه

نه و  در درآمد  رییتغ یطور کل با   هر کدام به تنها    ها هزی یا  یان    دهند. یم رییرا تغ IRR زانیهم چه م یی و  این جدول ب
صدی هزینه ها و بدون افزایش درآمد،   30خواهد کرد که با افزایش  سبی خواهد در شت. از   همچنان طرح بازدهی منا دا

سال عالوه بر بازدهی مناسب، قدرت ریسک پذیری باالیی  10این رو می توان نتیجه گرفت که پروژه باغ بقایی در بازه 
 نیز خواهد داشت.  

 
 درصد-IRR حساسیت تحلیل 13-6جدول 

  IRRتحلیل حساسیت 
 درآمدها 

-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

 هزینه ها 

-30% 24/34  46/37  61/40  68/43  69/46  65/49  57/52  44/55  28/58  08/61  85/63  60/66  32/69  

-25% 15/31  24/34  25/37  19/40  07/43  89/45  67/48  41/51  10/54  77/56  40/59  01/62  59/64  

-20% 36/28  34/31  24/34  06/37  83/39  53/42  19/45  81/47  39/50  93/52  44/55  92/57  38/60  

-15% 83/25  72/28  51/31  24/34  90/36  50/39  06/42  57/44  04/47  48/49  89/51  26/54  61/56  

-10% 52/23  32/26  03/29  67/31  24/34  75/36  22/39  64/41  02/44  36/46  67/48  95/50  21/53  

-5% 40/21  12/24  76/26  31/29  80/31  42/34  62/36  96/38  26/41  52/43  75/45  95/47  12/50  

0% 43/19  09/22  65/24  14/27  57/29  93/31  24/34  50/36  73/38  92/40  07/43  19/45  29/47  

5% 61/17  20/20  71/22  13/25  49/27  79/29  04/32  24/34  40/36  52/38  61/40  66/42  69/44  

10% 90/15  44/18  89/20  27/23  57/25  81/27  00/30  14/32  24/34  30/36  33/38  32/40  29/42  

15% 30/14  79/16  20/19  52/21  77/23  96/25  10/28  19/30  23/32  24/34  21/36  15/38  06/40  

20% 79/12  25/15  61/17  88/19  09/22  23/24  32/26  36/28  36/30  32/32  24/34  13/36  99/37  

25% 37/11  79/13  11/16  34/18  51/20  61/22  65/24  65/26  60/28  52/30  39/32  24/34  05/36  

30% 02/10  40/12  69/14  89/16  02/19  08/21  09/23  04/25  95/26  83/28  66/30  47/32  24/34  
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 دوره بازگشت سرمایه متحرک 6-8-1-3

به دساات آمده از محاساابه دوره  عددسااال،  10درصااد در نظر گرفته شااده برای عمر پروژه  25با توجه به نرخ تنزیل 
 (1406سال  مین سال تولید و درآمدزایی ) شش  در  دیگر عبارتیا به  هفتمدر سال  آن است که   انگریبازگشت متحرک ب 

ست تمام  به دست آمده از   یدرآمدها یتمام سته ا خالص   2-6 نمودار را پوشش دهد.  گذاریهسرما  یهاهزینه یطرح توان
 دهد.یمجریانات نقدی تجمعی پروژه را با در نظر گرفتن نرخ تنزیل پروژه، نشان 

 

 
 پروژه کل تنزیل نرخ گرفتن نظر در با تجمعی فعلی ارزش خالص 2-6 نمودار

 

 سال 15محاسبات مالی طرح جامع با عمر پروژه   6-8-2

 خالصه عملکرد طرح جامع 6-8-2-1

در نظر  لیآن است که با توجه به نرخ تنز انگریبساله  15 در بازهپروژه  3-6 نمودارو 14-6جدول  جینتابه طور خالصه 
 .درصد است 12/36معادل  یو سود یبازده یپروژه دارا نیدرصد( ا 25کل پروژه ) یگرفته شده برا

 

 خالصه عملکرد طرح 14-6جدول 

 عنوان
 میزان 

 )میلیون ریال/درصد(

 47/41670 درصد 25( در NPV) ی خالصارزش فعل

 12/36 درصد-(IRR)گذاری یهسرما ینرخ بازده داخل

 33/1 (BCRنسبت منفعت به هزینه )

 مین سال تولید(شش)هفتم سال  (DPBPدوره بازگشت سرمایه متحرک )
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 سال 15ر پروژه خالص ارزش فعلی با عم 3-6 نمودار

 

 IRRحلیل حساسیت ت 6-8-2-2

)مجموع   هاهزینه و در درآمد فروشدرصدی   30کاهش  ای شیدر مقابل افزا IRR تیحساس   لیتحلبیانگر  15-6جدول 
در  رییتغ یکه به طور کلآن اساات  انگریبجدول  نیابه عبارت دیگر ؛ باشاادیمگذاری ثابت و جاری( ی ساارمایههاهزینه
گذار  هیسااارمااین جدول به مثال  یدهند. برایم رییرا تغ IRR زانیهم چه میی و یا با هر کدام به تنها هاهزینهو  درآمد

سااال  15ی باغ بقایی و بدون افزایش در درآمدها، طرح در هاهزینهدرصاادی در کل  15متذکر می شااود که افزایش 
 30این جدول بیان خواهد کرد که با افزایش باشاااد. خواهد داشااات و توجیه پذیر می درصااادی 42/30بازدهی داخلی 

شت. از این رو می توان نتیجه گرفت      سبی خواهد دا درصدی هزینه ها و بدون افزایش درآمد، همچنان طرح بازدهی منا
 نیز خواهد داشت.سال عالوه بر بازدهی مناسب، قدرت ریسک پذیری باالیی  15که پروژه باغ بقایی در بازه 

 

 درصد-IRR حساسیت تحلیل 15-6جدول 

  IRRتحلیل حساسیت 
 درآمدها 

-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

 هزینه ها 

-30% 12/36  15/39  11/42  45.03 90/47  74/50  54/53  32/56  07/59  79/61  50/64  18/67  84/69  

-25% 24/33  12/36  95/38  72/41  45/44  14/47  80/49  43/52  03/55  61/57  16/60  70/62  21/65  

-20% 66/30  42/33  12/36  77/38  38/41  94/43  47/46  97/48  44/51  89/53  32/56  73/58  11/61  

-15% 33/28  99/30  58/33  12/36  62/38  07/41  49/43  88/45  24/48  57/50  98/52  18/55  46/57  

-10% 22/26  78/28  28/31  73/33  12/36  48/38  80/40  09/43  35/45  59/47  80/49  99/51  16/54  

-5% 28/24  76/26  18/29  54/31  85/33  12/36  36/38  56/40  73/42  88/44  00/47  10/49  19/51  

0% 49/22  90/24  25/27  54/29  77/31  97/33  12/36  25/38  34/40  41/42  45/44  47/46  47/48  

5% 83/20  19/23  47/25  69/27  86/29  98/31  07/34  12/36  15/38  14/40  11/42  06/44  99/45  

10% 29/19  59/21  82/23  98/25  09/28  15/30  18/32  16/34  12/36  05/38  96/39  84/41  71/43  

15% 84/17  10/20  27/22  39/24  44/26  45/28  42/30  35/32  25/34  12/36  97/37  80/93  60/41  

20% 48/16  70/18  83/20  90/22  90/24  86/26  78/28  66/30  51/32  33/34  12/36  89/37  64/39  

25% 20/15  38/17  47/19  50/21  46/23  38/25  25/27  08/29  88/30  66/32  40/34  12/36  82/37  

30% 99/13  14/16  20/18  18/20  11/22  98/23  81/25  61/27  36/29  09/31  79/32  47/34  12/36  
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 دوره بازگشت سرمایه متحرک  6-8-2-3

به دساات آمده از محاساابه دوره  عددسااال،  15درصااد در نظر گرفته شااده برای عمر پروژه  25با توجه به نرخ تنزیل 
 (1406سال  مین سال تولید و درآمدزایی ) شش  در  دیگر عبارتیا به  هفتمکه در سال  آن است   انگریبازگشت متحرک ب 

ست تمام  به دست آ  یدرآمدها یتمام سته ا خالص   4-6 نمودار را پوشش دهد.  گذاریهسرما  یهاهزینه یمده از طرح توان
 دهد.یمجریانات نقدی تجمعی پروژه را با در نظر گرفتن نرخ تنزیل پروژه، نشان 

 

 
 پروژه کل تنزیل نرخ گرفتن نظر در با تجمعی فعلی ارزش خالص 4-6 نمودار
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مجددا تأکید می شود که این پروژه با هدفی بیش از درآمدزایی تدوین شده است و منجر به 

ها و افراد خواهد شد. برای همین انتقال تجربیات ارزنده از بخش علمی و تولیدی به خانواده

آمدزایی مستقیمی نخواهند داشت. به هایی در این پروژه دیده شده است که درمنظور هزینه

عنوان نمونه طرح دریاچه مصنوعی با پرندگان و گونه های دیگر، بدون درآمد مستقیمی وارد 

ها، طرح جامع باغ بقایی اند. همانگونه که مالحظه شد، حتی با تحمیل اینگونه هزینهپروژه شده

 همچنان بازدهی مناسبی خواهد داشت.
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 باغ انگورامکان سنجی طرح احداث  7
 

 ثابت طرح هزینه های سرمایه گذاری 
های فلزی و سیستم آبیاری هزینه تهیه نهال، ساخت و نصب داربست ی سرمایه گذاری ثابت طرح شاملهاهزینه کل

 2550نیاز طرح  ی سرمایه گذاری موردهاهزینه آمده عمل به محاسبات به توجه با. آمده است 1-7جدول بوده که در 
 .شودمی میلیون تومان( برآورد 255ریال ) میلیون

 
 حطر ثابت گذاریسرمایه یهاهزینه برآورد 1-7جدول 

 زمان تخصیص
 عمر مفید

 )سال(
 ردیف عنوان میزان هزینه )میلیون ریال(

 1 های فلزیساخت و نصب داربست 1700 - (1400)سال  سال اول

 2 *سیستم آبیاری 750 15 (1400)سال  سال اول

 3 تهیه نهال 100 - (1400)سال  سال اول

 طرح ثابت گذاریسرمایه یهاهزینه مجموع 2550

 شود.گذاری میمیلیون ریال مجدد سرمایه 200ل یکبار سا 5* هر 
 

 هزینه های عملیاتی )جاری( تولید 
جدول  باشد.دستمزد نیروی کار میسم و ی شخم و حذف علف هرز، کود، هاهزینه ی جاری تولید طرح شاملهاهزینه

تومان( میلیون  41میلیون ریال ) 410 و پس از آن، 1400های جاری در سال  بیانگر آن است که مجموع هزینه 7-2
 است.

 
 طرح یجار یهاهزینه برآورد 2-7جدول 

 ردیف شرح میزان هزینه )میلیون ریال( زمان تحقق

 1 های مورد نیازکود  40 به بعد( 1400)سال  اولاز سال 

 2 دفع آفات 40 ( به بعد1400ز سال اول )سال ا

 3 نیروی کار 320 ( به بعد1400از سال اول )سال 

 4 شخم و حذف علف هرز 10 ( به بعد1400از سال اول )سال 

 به بعد (1400) اولمجموع هزینه های جاری در سال  410

 

 درآمد 
 به توجه باآمده است.  3-7جدول بعد بوده که در به  1405از سال  و قلمه محصول انگور کل درآمد حاصل از فروش

میلیون ریال  4000هر سال  و پس از آن 1405در سال  درآمد حاصل از فروش محصوالت کل آمده عمل به محاسبات
 .شودمی رآوردب میلیون تومان( 400)
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 طرح سالیانه فروش برآورد 3-7جدول 

 زمان تحقق
 میزان درآمد 

 )میلیون ریال(

 قیمت 

 )ریال(

 مقدار 

 )کیلوگرم/تعداد(
 ردیف محصول

نصف ظرفیت با  1404، در سال 1404از سال 
 به بعد با ظرفیت کامل 1405و از سال 

 1 انگور 25000 80000 2000

صف ظرفیت نبا  1404، در سال 1404از سال 
 به بعد با ظرفیت کامل 1405و از سال 

 2 قلمه 50000 50000 2500

 1404مجموع کل درآمد در سال  2250

 به بعد 1405مجموع کل درآمد در سال  4500

 

 برنامه اجرا و پیشرفت طرح 
زمان شروع ساخت و احداث این طرح سال  .شودمیمشاهده  4-7جدول طرح در  پیشرفتطرح و  اجرایمراحل مختلف 

و پس از آن، این طرح قادر به فروش  1405سال یعنی در  از آغاز شروع ساخت و احداث سال ششاز  پسبوده و  1400
 باشد.محصوالت خود می

 طرح شرفتیپ و اجرا برنامه 4-7جدول 

 سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم ل ششمسا
 عنوان/سال

1405 1404 1403 1402 1401 1400 

- - - - -  
ی سرمایه گذاری هاهزینه

 ثابت

      ی جاریهاهزینه 

  - - - - 
درآمد طرح حاصل از فروش 

 محصوالت

 

 سرمایه در گردش 
مطالبات و  ان،یها و کار در جریاست از مجموعه امکانات، ارزش موجود عبارت یدیواحد تول کیدر گردش  هیسرما

در این  .دیو حفظ تداوم و استمرار تول دیثابت به منظور تول یگذار هیاز سرما یو بهره بردار یریجهت به کارگ ینگینقد

برداری ی بهرههاهزینهع کل از مجمو ماه سهبرداری معادل گردش مورد نیاز برای آغاز دوره بهره طرح میزان سرمایه در

میلیون  50/102بنابراین در این طرح کل سرمایه در گردش مورد نیاز برابر با  ؛در نظر گرفته شده است 1405سال در 
 گردد.محاسبه می هزار تومان( 250میلیون و  10) ریال

 

 منابع مالی مورد نیاز )مجموع سرمایه گذاری ثابت و سرمایه در گردش( 
 برای الزم استگذاری ثابت و سرمایه در گردش مورد نیاز طرح بوده و ی مورد نیاز طرح مجموع میزان سرمایهمنابع مال

سال  دومقدار سرمایه ثابت و سرمایه در گردش مورد نیاز را به تفکیک  5-7جدول . انجام این طرح در نظر گرفته شود
میلیون ریال  50/4292 حدوددهد. با توجه به محاسبات انجام شده به طور کلی این طرح نیاز به نشان می اول این طرح

 برداری این طرح دارد.هزار تومان( برای احداث و بهره 250میلیون و  429)
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 )میلیون ریال( المنابع مالی مورد نیاز طرح به تفکیک س 5-7جدول 

سوم سال سال چهارم سال پنجم  سال اول سال دوم 
 سال/عنوان

1404 1403 1402 1401 1400 

 هزینه سرمایه گذاری ثابت )میلیون ریال( 2550 - - - -

50/102  سرمایه در گردش )میلیون ریال( 410 410 410 410 

50/4292  
مجموع سرمایه گذاری ثابت و سرمایه در 

 نیاز گردش مورد

 

 فرضیات مالی طرح 
 ارائه گردیده است. 6-7جدول فرضیاتی که در رابطه با محاسبات مالی این طرح به کار گرفته شده است، در 

 

 طرح مالی فرضیات 6-7جدول 

درصد  16برابر با  1399ه یک ساله بانک های کشور در سال درصد )نرخ سود سپرد 25
 درصد بیشتر برای نرخ تنزیل در نظر گرفته شده است.( 9بوده که برای پوشش ریسک 

 محاسبه منظور به پروژه کل تنزیل نرخ

 خالص فعلی ارزش

 ساخت شروع آغاز زمان (به مدت یک سال)1400سال 

 1404سال  سال تا پایان 5به مدت  1400از سال 
تا شروع  احداث طرح فاصله زمانی آغاز

 برداشت محصول

با ظرفیت کامل 1405 با نصف ظرفیت و سال 1404 سال  محصول برداشتزمان  

سال 9و  4  تولید محصولمدت زمان  

سناریو برای آن در نظر گرفته شده است؛  دوکه  تولید محصول با توجه به مدت زمان
تولید و مدت زمان  تا شروع کشت مجموع زمان احداث طرح) عمر پروژهبنابراین طول 

 سال خواهد بود. 15و  10(، محصول

 عمر پروژه

 1400سال 
 خالص فعلی ارزش محاسبه مبدأ

(1NPV) 

 

 محاسبات مالی طرح 

 انجام شده است. سال( 15و  10) عمر پروژهبا توجه به مدت زمان  سناریو دو محاسبات مالی طرح در

 

 ساله 10عمر پروژه  باطرح  محاسبات مالی 7-8-1

 خالصه عملکرد 7-8-1-1

به طور دهد. یمبه طور خالصه نشان سال  10با عمر طرح باغ انگور را  جدول زیر نتایج محاسبات مالی طرح احداث
کل پروژه  یدر نظر گرفته شده برا لیآن است که با توجه به نرخ تنز انگریپروژه ب 1-7 نمودارو  7-7جدول  جیخالصه نتا

 .درصد است 32/32معادل مناسب و  یو سود یبازده یپروژه دارا نیدرصد( ا 25)
                                                            

1 Net Present Value 
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 طرح عملکرد خالصه 7-7جدول  

 عنوان
 میزان 

 )میلیون ریال/درصد(

 62/1466 درصد 25( در NPV) ارزش فعلی خالص

 32/32 درصد-(2IRR)گذاری یهسرما ینرخ بازده داخل

 33/1 (3BCRنسبت منفعت به هزینه )

 (4DPBPدوره بازگشت سرمایه متحرک )
سال هشتم 

 مین سال تولید(چهار)
 

 
 ساله 10ش فعلی با عمر پروژه خالص ارز 1-7 نمودار

 IRRتحلیل حساسیت  7-8-1-2

س    لیتحلبیانگر  8-7جدول  سا صدی   30کاهش  ای شیدر مقابل افزا IRR تیح )مجموع   هاهزینه و در درآمد فروشدر
در  رییتغ یآن اساات که به طور کل نگرایبجدول  نیابه عبارت دیگر ؛ باشاادیمگذاری ثابت و جاری( ی ساارمایههاهزینه
گذار با اسااتفاده از هیمثال ساارما یدهند. برایم رییرا تغ IRR زانیچه م همیی و یا با هر کدام به تنها هاهزینهو  درآمد

عدم تغییر در درآمدها، همچنان طرح بازدهی   هزینه ها ودر  یدرصااد 30 افزایشبا حتی که  گرددیجدول متوجه م نیا
 سال است. 10درصدی داشته که نشان از قدرت ریسک پذیری طرح تاکستان در  62/25
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 درصد -IRR حساسیت تحلیل 8-7جدول 

 IRRتحلیل حساسیت 
 درآمدها

-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

 هزینه ها

-30% 32/32  13/43  84/35  46/37  00/39  48/40  89/41  25/43  55/44  81/45  02/47  19/48  33/49  

-25% 53/30  32/32  01/34  62/35  14/37  60/38  99/39  33/41  62/42  86/43  06/45  21/46  34/47  

-20% 88/28  65/30  32/32  91/33  42/35  86/36  24/38  56/39  84/40  06/42  25/43  39/44  50/45  

-15% 34/27  09/29  75/30  32/32  82/33  25/35  61/36  92/37  18/39  39/40  56/41  69/42  79/43  

-10% 90/25  64/27  28/29  84/30  32/32  74/33  09/35  39/36  63/37  84/38  99/39  11/41  20/42  

-5% 54/24  27/26  90/27  45/29  92/30  32/32  66/33  95/34  19/36  38/37  52/38  63/39  70/40  

0% 26/23  98/24  60/26  14/28  60/29  99/30  32/32  60/33  82/34  00/36  14/37  24/38  30/39  

5% 06/22  77/23  38/25  90/26  35/28  74/29  06/31  32/32  54/33  71/34  84/35  93/36  98/37  

10% 91/20  61/22  21/24  73/25  17/27  55/28  86/29  12/31  32/32  48/33  60/34  69/35  73/36  

15% 82/19  51/21  11/23  62/24  05/26  42/27  72/28  97/29  17/31  32/32  43/33  51/34  55/35  

20% 78/18  47/20  06/22  56/23  98/24  34/26  64/27  88/28  07/30  22/31  32/32  39/33  42/34  

25% 79/17  47/19  05/21  55/22  96/23  31/25  60/26  84/27  02/29  16/30  26/31  32/32  35/33  

30% 84/16  51/18  09/20  58/21  99/22  33/24  62/25  85/26  02/28  16/29  25/30  30/31  32/32  

 

 دوره بازگشت سرمایه متحرک  7-8-1-3

تا مجموع جریانات تنزیل شااده نقدی ورودی با  نیاز خواهد بوددوره بازگشاات ساارمایه متحرک، مدت زمانی اساات که 
شود  صد در نظر گرف  25. با توجه به نرخ تنزیل جریانات نقدی خروجی پروژه برابر  سال،    10برای عمر پروژه شده  ته در

سبه دوره بازگشت متحرک ب     عدد ست که   انگریبه دست آمده از محا ین چهارمدر  دیگر عبارتبه  سال هشتم یا  در آن ا
  یهاهزینه یبه دسااات آمده از طرح توانساااته اسااات تمام یدرآمدها یتمام (،1407ساااال ساااال تولید و درآمدزایی )

خالص جریانات نقدی تجمعی پروژه را با در نظر گرفتن نرخ تنزیل پروژه، نشان   2-7 نمودار را پوشش دهد.  گذاریهسرما 
 دهد.یم
 

 
 پروژه کل تنزیل نرخ گرفتن نظر در با تجمعی فعلی ارزش خالص 2-7 نمودار
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 ساله 15با عمر پروژه مالی طرح محاسبات  7-8-2

 خالصه عملکرد طرح 7-8-2-1

به طور دهد. یمبه طور خالصه نشان سال  15با عمر طرح باغ انگور را  جدول زیر نتایج محاسبات مالی طرح احداث
کل پروژه  یدر نظر گرفته شده برا لیآن است که با توجه به نرخ تنز انگریپروژه ب 3-7 نمودارو  9-7جدول  جینتاخالصه 

 .درصد است 04/36معادل مناسبی  یبازده یپروژه دارا نیدرصد( ا 25)
 

 خالصه عملکرد طرح 9-7جدول 

 میزان )میلیون ریال/درصد( عنوان

 87/2887 درصد 25( در NPV) زش فعلی خالصار

 04/36 درصد-(IRR)گذاری یهسرما ینرخ بازده داخل

 63/1 (BCRنسبت منفعت به هزینه )

 (DPBPدوره بازگشت سرمایه متحرک )
 هشتمسال 

 (تولیدمین سال چهار)
 

 
 ساله 15ی با عمر پروژه خالص ارزش فعل 3-7 نمودار

 

 IRRتحلیل حساسیت   7-8-2-2

 همانند قبل، 

)مجموع   هاهزینه و درآمد فروشدر درصدی  30ا کاهش یش یدر مقابل افزا IRR تیحساس لیتحلبیانگر  12-6 جدول

در  رییتغ یآن اساات که به طور کل انگریبجدول  نیابه عبارت دیگر ؛ باشاادیمگذاری ثابت و جاری( ی ساارمایههاهزینه
گذار با اسااتفاده از هیمثال ساارما یدهند. برایم رییرا تغ IRR زانیچه م همیی و یا با هر کدام به تنها هاهزینهو  درآمد

ح عدم تغییر در درآمدها، همچنان طر  هزینه ها و در  یدرصاااد 30افزایش با حتی که اساااتنباط خواهد کرد  جدول  نیا
 سال است. 15درصدی داشته که نشان از قدرت ریسک پذیری مناسب طرح تاکستان در  96/29بازدهی 
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 درصد -IRR حساسیت تحلیل 10-7جدول 

 IRRتحلیل حساسیت 
 درآمدها

-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

 ه هاهزین

-30% 04/36  69/37  26/39  75/40  18/42  54/43  85/44  12/46  33/47  51/48  64/49  74/50  81/51  

-25% 41/34  04/36  59/37  06/39  46/40  80/41  09/43  34/44  53/45  69/46  81/47  89/48  94/49  

-20% 91/32  52/34  04/36  49/37  88/38  20/40  47/41  70/42  88/43  01/45  12/46  18/47  22/84  

-15% 51/31  10/33  61/34  04/36  41/37  72/38  97/39  18/41  34/42  46/43  55/44  60/45  62/46  

-10% 21/30  78/31  27/33  69/34  04/36  33/37  57/38  77/39  91/40  02/42  09/43  13/44  14/45  

-5% 99/28  55/30  02/32  43/33  76/34  04/36  27/37  45/38  58/39  68/40  73/41  76/42  75/43  

0% 85/27  39/29  85/30  24/32  56/33  83/34  04/36  21/37  33/38  41/39  46/40  47/41  46/42  

5% 77/26  30/28  75/29  12/31  43/32  68/33  89/34  04/36  15/37  22/38  26/39  26/40  23/41  

10% 74/25  26/27  70/28  06/30  36/31  61/32  80/33  94/34  04/36  10/37  13/38  12/39  08/40  

15% 77/24  28/26  71/27  06/29  35/30  58/31  76/32  90/33  99/34  04/36  06/37  04/38  99/38  

20% 85/23  35/25  77/26  11/28  39/29  61/30  78/31  91/32  99/33  03/35  04/36  02/37  96/37  

25% 97/22  46/24  87/25  20/27  47/28  69/29  85/30  97/31  04/33  07/34  07/35  04/36  98/36  

30% 12/22  61/23  01/25  34/26  60/27  81/28  96/29  07/31  13/32  16/33  15/34  11/35  04/36  

 
 دوره بازگشت سرمایه متحرک  7-8-2-3

سرمایه متحرک    شت  شد،   دوره بازگ ست که  همانگونه که بیان  تا مجموع جریانات تنزیل نیاز خواهد بود مدت زمانی ا
شود. با توجه به نرخ تنزیل    صد در نظر گرفته برای عمر   25 شده نقدی ورودی با جریانات نقدی خروجی پروژه برابر  در

ست  عدد، سال  15پروژه  شت متحرک ب    به د سبه دوره بازگ ست که   انگریآمده از محا شتم   آن ا سال ه  عبارتیا به  در 
ست تمام      یدرآمدها یتمام ،(1407سال  درآمدزایی ) سال تولید و  مینچهاردر  دیگر سته ا ست آمده از طرح توان  یبه د

با در نظر گرفتن نرخ تنزیل  را خالص جریانات نقدی تجمعی پروژه 4-7 نمودار را پوشااش دهد. گذاریهساارما یهاهزینه
 دهد.یمنشان پروژه، 

 

 
 پروژه کل تنزیل نرخ گرفتن نظر در با تجمعی فعلی ارزش خالص 4-7 نمودار
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 گالب و انساس فرآوری کارگاه و محمدی گل امکان سنجی طرح گلزار 8
 

 ثابت طرح هزینه های سرمایه گذاری 
 در نیاز تولید مورد تاسیسات و آالت ماشین تجهیزات، ی سرمایه گذاری ثابت طرح شامل احداث ابنیه و تهیههاهزینه کل

نیاز طرح بدون احتساب  مایه گذاری موردی سرهاهزینه آمده عمل به محاسبات به توجه با. است آمده 1-8جدول 
بینی نشده ی پیشهاهزینههزار تومان( و با احتساب  400میلیون و  195ریال ) میلیون 1954 بینی نشدهی پیشهاهزینه

 .شودمی هزار تومان( برآورد 445میلیون و  206)میلیون ریال  45/2064
 

 طرح ثابت گذاری سرمایه های هزینهبرآورد  1-8جدول 

زمان 

 تخصیص

 

ارزش اسقاط 

 )میلیون ریال(

عمر مفید 

 )سال(

میزان هزینه 

 )میلیون ریال(
 ردیف عنوان

 150دستگاه گالب گیری با ظرفیت  700 20 150 مودسال 
 کیلوگرم

1 

 30 5 - مودسال 
مشعل گازی )شعله افکن( مدل 

TANUR-B 
2 

 50 10 10 ولسال ا
لیتری سه الیه  350مخزن پالستیکی 

 عمودی
3 

 4 پمپ آب جتی یک اسب الکتروژن ایرانی 90 7 20 سال اول

 5 گل محمدی شقلمه و پاجو 50 10 - سال اول

 6 متر مکعبی 10استخر  70 30 - سال اول

 7 (7*5انباری و اتاق کارگری ) 450 30 - سال اول

 8 چاله زنی 99 - - سال اول

 9 شخم اولیه 25 - - سال اول

 10 *ایسیستم آبیاری قطره 300 15 - سال اول

 11 تجهیزات باغبانی 90 7 - سال اول

 مجموع سرمایه گذاری ثابت 1954

 12 بینی نشدهی پیشهاهزینه 45/110 - - سال اول

 (1400) گذاری در سال اولمجموع کل سرمایه 45/1334

 (1401) ذاری در سال دومگمجموع کل سرمایه 730

45/2064 
  مجموع کل سرمایه گذاری ثابت

 ی پیش بینی نشده(هاهزینه)با احتساب 

 شود.گذاری میمیلیون ریال مجدد سرمایه 80سال یکبار  5* هر 
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 هزینه های عملیاتی )جاری( تولید 
و  ها و عرقیجاتهای تولید سایر اسانس، تهیه نهادهی جاری تولید طرح شامل کود دامی، کارگر موقت و دائمهاهزینه
 میلیون 255بیانگر آن است که مجموع هزینه های جاری در سال اول  2-8جدول باشد. بینی نشده میی پیشهاهزینه

 است. هزار تومان( 575میلیون و  58میلیون ریال ) 75/585به بعد  مو در سال دو هزار تومان( 500میلیون و  25ال )ری
 

 ی جاری طرحهاهزینه برآورد 2-8جدول 

 ردیف شرح میزان هزینه )میلیون ریال( زمان تحقق

 (1400) از سال اول
 به بعد

 1 کود دامی 15

 (1400) از سال اول
 به بعد

240 
 دائم

 2 نیروی کار
 (1401) وماز سال د

 به بعد
160 

 موقت

( 1401از سال دوم )
 به بعد

200 
ها و های مربوط به تولید سایر اسانسنهاده

 عرقیجات
3 

( 1401از سال دوم )
 به بعد

 4 بینی نشدهپیش 75/20

 مجموع هزینه های جاری در سال اول 255

 دوم به بعد سال در جاری های هزینه مجموع 75/635

 

 درآمد 
گالب که شامل فروش گالب، اسانس گل محمدی و  و اسانس فرآوری د حاصل از فروش محصوالت کارگاهکل درآم

درآمد حاصل از  کل آمده عمل به محاسبات به توجه با آمده است. 3-8جدول باشد، در ها میسایر عرقیات و اسانس
میلیون  188ریال ) میلیون 1885 حدود میلیون تومان( در سال دوم و 114ون ریال )میلی 1140 فروش محصوالت طرح

 .شودمی برآورددر سال چهارم به بعد  هزار تومان( 500و 
 

 طرح سالیانه فروش برآورد 3-8جدول 

 ردیف محصول میزان درآمد )میلیون ریال( زمان تحقق

 1 گالب 675 به بعد (1403چهارم )از سال 

 2 سایر عرقیات 840 به بعد( 1401) دوماز سال 

 3 اسانس گل محمدی 70 به بعد (1403چهارم )از سال 

 4 هاسایر اسانس 300 به بعد (1401) دوماز سال 

 مجموع کل درآمد در سال دوم 1140

 چهارم به بعد مجموع کل درآمد در سال 1885
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 ه اجرا و پیشرفت طرحبرنام 
زمان شروع ساخت و احداث این طرح سال  .شودمیمشاهده  4-8جدول طرح در  پیشرفتطرح و  اجرایمراحل مختلف 

 باشد.( و پس از آن، این طرح قادر به فروش محصوالت خود می1401)سال  از سال دومبوده و  1400
 

 اجرا و پیشرفت طرح برنامه 4-8جدول 

 سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم به بعد
 عنوان/سال

 1400 1401 1402 به بعد 1403

- -   
هزینه سرمایه گذاری ثابت )مجموع هزینه 
 های سرمایه گذاری ثابت و پیش بینی نشده(

    دامی هزینه کود 

    دائم 

 هزینه نیروی کار

   - موقت 

   - ی پیش بینی نشدههاهزینه 

   - درآمد طرح حاصل از فروش محصوالت 

 

 سرمایه در گردش 
مطالبات و  ان،یها و کار در جر یعبارت است از مجموعه امکانات، ارزش موجود یدیواحد تول کیدر گردش  هیسرما

. در این دیو حفظ تداوم و استمرار تول دیثابت به منظور تول یگذار هیاز سرما یو بهره بردار یریکارگجهت به  ینگینقد
ی هاهزینهمعادل دو ماه از مجموع کل  رداشت محصولطرح میزان سرمایه در گردش مورد نیاز برای آغاز دوره ب

 96/105کل سرمایه در گردش مورد نیاز برابر با بنابراین در این طرح  ؛برداری در یک سال در نظر گرفته شده استبهره
 گردد.محاسبه می هزار تومان( 596میلیون و  10) میلیون ریال

 

 منابع مالی مورد نیاز )مجموع سرمایه گذاری ثابت و سرمایه در گردش( 
و به عبارتی مقدار  منابع مالی مورد نیاز طرح مجموع میزان سرمایه گذاری ثابت و سرمایه در گردش مورد نیاز طرح بوده

این طرح عالوه بر هزینه  و سوم دومرفته شود. از آنجا که در سال اول، پولی است که باید برای انجام این طرح در نظر گ
ثابت سرمایه گذاری طرح، نیروی کار )موقت و دائم( استخدام گردیده، کود دهی انجام شده و طرح دارای هزینه های 

تامین مالی گردد. سرمایه در گردش طرح نیز مربوط به  هاهزینهراین بایستی مجموع این پیش بینی نشده بوده، بناب
مقدار سرمایه ثابت و سرمایه در گردش مورد نیاز را به  5-8جدول باشد. از طرح می برداشت محصولی دوره هاهزینه

دهد. با توجه به محاسبات انجام شده به طور کلی این طرح نیاز به تقریبا میتفکیک سه سال اول این طرح نشان 
 برداری این طرح دارد.برای احداث و بهرهمنابع مالی هزار تومان(  541میلیون و  242تقریبا میلیون ریال ) 41/2425
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 طرح به تفکیک سال )میلیون ریال( منابع مالی مورد نیاز 5-8جدول 

 سال اول سال دوم
 سال/عنوان

1401 1400 

730 45/1589  
هزینه سرمایه گذاری ثابت )مجموع هزینه های سرمایه گذاری ثابت و پیش بینی نشده( و هزینه 

 ی پیش بینی نشدههاهزینهنیروی کار )دائم و موقت(، کود دهی و 

96/105  سرمایه در گردش - 

41/4252  گذاری ثابت و سرمایه در گردش مورد نیاز )مجموع دو سال(مجموع سرمایه 

 

 فرضیات مالی طرح 
 ارائه گردیده است. 6-8جدول  فرضیاتی که در رابطه با محاسبات مالی این طرح به کار گرفته شده است، در

 
 طرح مالی فرضیات 6-8جدول 

درصد  16برابر با  1399درصد )نرخ سود سپرده یک ساله بانک های کشور در سال  25
 درصد بیشتر برای نرخ تنزیل در نظر گرفته شده است.( 9بوده که برای پوشش ریسک 

 محاسبه منظور به پروژه کل تنزیل نرخ

 خالص فعلی ارزش

 ساخت شروع آغاز زمان 1400سال 

 1402به مدت سه سال تا پایان سال  1400از سال 
 شروع تا طرح احداث آغاز زمانی فاصله

 محصول برداشت

1403سال   اصلی برداشت محصولزمان  

سال 21و  7، 2  تولید محصول مدت زمان 

با توجه به مدت زمان تولید محصول که سه سناریو برای آن در نظر گرفته شده است؛ 
براین طول عمر پروژه )مجموع زمان احداث طرح تا شروع کشت و مدت زمان تولید بنا

 سال خواهد بود. 15و  10، 5محصول(، 

 مطالعات اقتصادی دوره طول

با توجه به ارائه عمر مفید، طبق قانون از روش خطی مستقیم استفاده گردیده است. شایان 
ذکر گردیده، آن نیز در محاسبات در  ذکر است در مواردی که ارزش قراضه برای تجهیزات

 نظر گرفته شده است.

 استهالک محاسبه روش

 (NPV) خالص فعلی ارزش محاسبه مبدأ 1400سال 

. 

 محاسبات مالی طرح 
 سال( انجام شده است. 15و  10، 5به مدت زمان عمر پروژه )محاسبات مالی طرح در سه سناریو با توجه 
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 ساله 5ه با عمر پروژمحاسبات مالی طرح  8-8-1

 خالصه عملکرد طرح  8-8-1-1

به طور خالصه دهد. یمبه طور خالصه نشان ساله  5در بازه باغ انگور را  جدول زیر نتایج محاسبات مالی طرح احداث
 نیدرصد( ا 25کل پروژه ) یدر نظر گرفته شده برا لیبا توجه به نرخ تنزت که آن اس انگریب 1-8 نمودارو  7-8جدول  جینتا

 .درصد است 32/30معادل  یو سود یبازده یپروژه دارا
 

 خالصه عملکرد طرح 7-8جدول 

 میزان )میلیون ریال/درصد( عنوان

 96/256 درصد 25( در NPV) ارزش فعلی خالص

 32/30 درصد-(IRR) گذارییهسرما ینرخ بازده داخل

 07/1 (BCRنسبت منفعت به هزینه )

 سال پنجم )سال چهارم تولید( (DPBPدوره بازگشت سرمایه متحرک )
 

 
 سال 5خالص ارزش فعلی با عمر پروژه  1-8 نمودار

 

 IRRیت تحلیل حساس 8-8-1-2

س    لیتحلبیانگر  8-8جدول  سا صدی   30کاهش  ای شیدر مقابل افزا IRR تیح )مجموع   هاهزینه و درآمد فروشدر در
در  رییتغ یآن اساات که به طور کل انگریبجدول  نیابه عبارت دیگر ؛ باشاادیمگذاری ثابت و جاری( ی ساارمایههاهزینه

گذار با استفاده هیسرمابرای مثال  یدهند. برایم رییرا تغ IRR زانیچه م ،یی و یا با همهر کدام به تنها هاهزینهو  ددرآم
ست که   جدول  نیاز ا شخص ا سک هزینه ای روبرو بوده و افزایش هزینه ها     5دوره  م ساله پرورش گل محمدی با ری

 5می باشد. در واقع در   د کرد. البته این نتیجه طبیعی همجه خواهسال با ریسک موا   5بدون افزایش درآمدها طرح را در 
سال به درآ    ست که       سال این طرح تنها در دو  شخص ا سیده و م صلی خود ر و پرورش گل محمدی و تهیه عرق  مد ا

داد.  سال این بررسی را انجام 15و  10سال برنامه ریزی شود و الزم است در دوره های  5اسانس از آن نمی تواند برای 
 حائز بازدهی بوده است. همچنان  هاهزینهدرصدی  5حتی با افزایش ساله نیز این پروژه  5هرچند که در دوره 
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 درصد-IRR حساسیت تحلیل 8-8جدول 

  IRRتحلیل حساسیت 
 درآمدها 

-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

 هزینه ها 

-30% 32/30  96/35  47/41  86/46  15/52  35/57  47/62  54/67  55/72  51/77  44/82  33/87  19/92  

-25% 89/24  32/30  59/35  74/40  79/45  74/50  62/55  43/60  18/65  88/69  54/74  16/79  74/83  

-20% 00/20  24/25  32/30  27/35  11/40  85/44  51/49  11/54  64/58  11/63  54/67  93/71  28/76  

-15% 55/15  62/20  54/25  32/30  98/34  54/39  02/44  42/48  76/52  04/57  27/61  46/65  61/69  

-10% 47/11  41/16  18/21  81/25  32/30  72/34  04/39  28/43  45/47  56/51  62/55  63/59  61/63  

-5% 71/7  53/12  17/17  67/21  05/26  32/30  49/34  59/38  61/42  58/46  49/50  35/54  16/58  

0% 22/4  93/8  47/13  86/17  11/22  26/26  32/30  29/34  18/38  02/42  79/45  51/49  19/53  

5% 96/0  58/5  03/10  31/14  47/18  51/22  46/26  32/30  10/34  82/37  47/41  08/45  63/48  

10% - 10/2  45/2  81/6  01/11  08/15  03/19  88/22  64/26  32/30  93/33  48/37  98/40  42/44  

15% - 98/4  - 49/0  80/3  92/7  91/11  77/15  54/19  21/23  80/26  32/30  77/33  17/37  52/40  

20% - 70/7  - 27/3  96/0  02/5  93/8  72/12  41/16  00/20  51/23  95/26  32/30  63/33  89/36  

25% - 29/10  - 90/5  - 73/1  27/2  13/6  85/9  47/13  99/16  42/20  79/23  08/27  32/30  50/33  

30% - 75/12  - 41/8  - 28/4  - 33/0  47/3  14/7  70/10  15/14  52/17  82/20  04/24  21/27  32/30  

 

 دوره بازگشت سرمایه متحرک  8-8-1-3

صد  25 تنزیل نرخ به توجه با سبه ساله  5در بازه  شده  گرفته نظر در در شت  دوره ، محا ست  آن بیانگر متحرک بازگ  که ا
سال پنجم یا  سال   و درآمدزایی لیدتو سال  چهارمین در دیگر عبارت به در  ست  به درآمدهای تمامی( 1404)  از آمده د

سته  طرح ست  توان شش  را گذارسرمایه  یهاهزینه تمامی ا  با پروژه را تجمعی نقدی جریانات خالص 2-8 نمودار. دهد پو
 .دهدمی پروژه، نشان تنزیل نرخ گرفتن نظر در
 

 
 پروژه کل تنزیل نرخ گرفتن نظر در با تجمعی فعلی ارزش خالص 2-8 نمودار

 

 ساله 10با عمر پروژه محاسبات مالی طرح  8-8-2

 خالصه عملکرد طرح  8-8-2-1

به طور خالصه د. دهیمبه طور خالصه نشان ساله  10در بازه باغ انگور را  جدول زیر نتایج محاسبات مالی طرح احداث
 25کل پروژه ) یدر نظر گرفته شده برا لیآن است که با توجه به نرخ تنز انگریپروژه ب 3-8 نمودارو  9-8جدول  جینتا

 .درصد است 34/39معادل قابل توجهی  یبازده یپروژه دارا نیدرصد( ا
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 خالصه عملکرد طرح 9-8جدول 

 میزان )میلیون ریال/درصد( عنوان

 88/1148 درصد 25( در NPV) ارزش فعلی خالص

 34/39 درصد-(IRR)گذاری یهسرما ینرخ بازده داخل

 26/1 (BCRنسبت منفعت به هزینه )

 ششمین سال )پنجمین سال تولید( (DPBPه متحرک )دوره بازگشت سرمای
 

 
 سال 10خالص ارزش فعلی با عمر پروژه  3-8 نمودار

 

 IRRتحلیل حساسیت   8-8-2-2

 و درآمد فروشدر درصاادی  30کاهش  ای شیبل افزادر مقا IRR تیحساااساا  لیتحلبیانگر  10-8جدول همانند قبل، 
آن اساات که به  انگریبجدول  نیابه عبارت دیگر ؛ باشاادیمگذاری ثابت و جاری( ی ساارمایههاهزینه)مجموع  هاهزینه

مد  رییتغ یطور کل نه و  در درآ ها     ها هزی به تن کدام  با هم  هر  یا  ند. برا یم رییرا تغ IRR زانیچه م  ،یی و  ثال   یده م
عدم تغییر در درآمدها،   هزینه ها ودر  یدرصد 20افزایش با حتی که  گرددیجدول متوجه م نیگذار با استفاده از اهیسرما

 سال است. 10درصدی داشته که نشان از ریسک پذیری طرح گل محمدی در  81/27همچنان طرح بازدهی 
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 درصد-IRR حساسیت یلتحل 10-8جدول 

  IRRتحلیل حساسیت 
 درآمدها 

-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

 هزینه ها 

-30% 34/39  07/44  73/48  33/53  89/57  41/62  91/66  39/71  86/75  33/80  79/84  25/89  71/93  

-25% 82/34  34/39  76/43  12/48  42/52  68/56  91/60  11/65  30/96  48/73  65/77  82/81  98/85  

-20% 77/30  10/35  34/39  49/43  58/47  62/51  62/55  59/59  54/63  47/67  39/71  31/75  21/79  

-15% 10/27  29/31  36/35  34/39  24/43  10/47  91/50  68/54  42/58  15/62  86/65  55/69  24/73  

-10% 75/23  81/27  74/31  58/35  34/39  03/43  67/46  27/50  84/53  39/57  91/60  42/64  91/67  

-5% 65/20  62/24  44/28  15/32  78/35  34/39  84/42  29/46  71/49  09/53  46/56  80/59  12/63  

0% 78/17  66/21  39/25  00/29  52/32  96/35  34/39  66/42  95/45  20/49  42/52  62/55  80/58  

5% 08/15  90/18  56/22  09/26  51/29  85/32  12/36  34/39  50/42  63/45  73/48  81/51  86/54  

10% 55/12  32/16  92/19  37/23  72/26  97/29  15/33  27/36  34/39  36/42  35/45  31/48  25/51  

15% 14/10  88/13  43/17  83/20  11/24  29/27  39/30  42/33  40/36  34/39  23/42  09/45  93/47  

20% 85/7  57/11  08/15  44/18  66/21  78/24  81/27  77/30  67/33  52/36  34/93  11/42  86/44  

25% 65/5  37/9  86/12  17/16  35/19  42/22  39/25  29/28  12/31  90/33  64/36  34/39  00/42  

30% 54/3  26/7  73/10  02/14  16/17  19/20  11/23  95/25  73/28  45/31  11/34  74/36  34/39  

 

 دوره بازگشت سرمایه متحرک  8-8-2-3

 تنزیل جریانات مجموع تا نیاز خواهد بود که است زمانی مدت متحرک، سرمایه بازگشت دوره گردید، بیان که طورهمان
برای  شده گرفته نظر در درصد 25 تنزیل نرخ به توجه با. شود برابر پروژه خروجی نقدی جریانات با ورودی نقدی شده
 تولید لسا پنجمین در دیگر عبارت به یا ششمدر سال  که است آن بیانگر متحرک بازگشت دوره ، محاسبهساله 10بازه 

 پوشش را گذارسرمایه یهاهزینه تمامی است توانسته طرح از آمده دست به درآمدهای تمامی( 1405سال ) درآمدزایی و
 .دهدمی نشان، پروژه تنزیل نرخ گرفتن نظر در با را پروژه تجمعی نقدی جریانات خالص 4-8 دارنمو. دهد

 

 
 پروژه کل تنزیل نرخ گرفتن نظر در با تجمعی فعلی ارزش خالص 4-8 دارنمو
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 ساله 15با عمر پروژه محاسبات مالی طرح  8-8-3

 خالصه عملکرد طرح 8-8-3-1

به طور خالصه دهد. یمبه طور خالصه نشان ساله  15در بازه باغ انگور را  جدول زیر نتایج محاسبات مالی طرح احداث
 25کل پروژه ) یدر نظر گرفته شده برا لیآن است که با توجه به نرخ تنز انگریپروژه ب 5-8 نمودار و 11-8جدول  جینتا

 .درصد است 62/40 معادلقابل توجهی  یبازده یپروژه دارا نیدرصد( ا
 

 خالصه عملکرد طرح 11-8جدول 

 میزان )میلیون ریال/درصد( عنوان

 48/1469 درصد 25( در NPV) ارزش فعلی خالص

 62/40 درصد-(IRR)گذاری یهسرما ینرخ بازده داخل

 31/1 (BCRنسبت منفعت به هزینه )

 سال ششم )پنجمین سال تولید( (DPBPسرمایه متحرک )دوره بازگشت 
 

 
 سال 15خالص ارزش فعلی با عمر پروژه  5-8 نمودار

 

 IRRتحلیل حساسیت  8-8-3-2

 و درآمد فروشدر درصاادی  30کاهش  ای شیقابل افزادر م IRR تیحساااساا  لیتحلبیانگر  12-8جدول همانند قبل، 
آن اساات که به  انگریبجدول  نیابه عبارت دیگر ؛ باشاادیمگذاری ثابت و جاری( ی ساارمایههاهزینه)مجموع  هاهزینه

مد  رییتغ یطور کل نه و  در درآ ها     ها هزی به تن کدام  با هم  هر  یا  ند. برا یم رییرا تغ IRR زانیچه م  ،یی و  ثال   یده م
ستفاده از ا هیماسر  صد  25افزایش که با  گرددیجدول متوجه م نیگذار با ا ی طرح، همچنان این طرح هاهزینهدر  یدر

 سال خواهد بود.   15درصدی را خواهد داشت و نشان از ریسک پذیری مناسب این طرح در  59/27بازدهی مناسب 
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 درصد-IRR حساسیت تحلیل 12-8جدول 

  IRRتحلیل حساسیت 
 درآمدها 

-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

 هزینه ها 

-30% 62/40  13/45  60/49  05/54  48/58  89/62  31/67  72/71  13/76  54/80  96/84  39/89  83/93  

-25% 36/36  62/40  83/44  01/49  16/53  30/57  42/61  54/65  66/69  77/73  89/77  02/82  14/86  

-20% 57/32  63/36  62/40  57/44  49/48  38/52  26/56  13/60  00/64  86/67  72/71  58/75  44/79  

-15% 17/29  05/33  86/36  62/40  34/44  03/48  70/51  35/55  00/59  63/62  27/66  90/69  53/73  

-10% 08/26  82/29  48/33  07/37  62/40  13/44  62/47  5 09/1  54/54  99/57  42/61  86/64  29/68  

-5% 25/23  87/26  40/30  86/33  26/37  62/40  95/43  25/47  54/50  82/53  08/57  34/60  59/63  

0% 63/20  17/24  59/27  93/30  20/34  43/37  62/40  78/43  92/46  05/50  16/53  26/56  36/59  

5% 19/18  66/21  99/24  23/28  40/31  51/34  58/37  62/40  63/43  63/46  60/49  57/52  53/55  

10% 91/15  31/19  58/22  73/25  81/28  82/31  79/34  72/37  62/40  50/43  35/46  20/49  03/52  

15% 74/13  11/17  32/20  41/23  41/26  34/29  21/32  05/35  85/37  62/40  37/43  11/46  83/48  

20% 67/11  03/15  19/18  23/21  17/24  02/27  82/29  57/32  28/35  96/73  62/40  26/43  88/45  

25% 69/9  04/13  18/16  18/19  06/22  86/24  59/27  26/30  90/32  50/35  07/38  62/40  15/43  

30% 78/7  14/11  27/14  24/17  08/20  82/22  49/25  11/28  67/30  20/33  70/35  17/38  62/40  

 

 دوره بازگشت سرمایه متحرک  8-8-3-3

صد  25 تنزیل نرخ به توجه با سبه    10شده، همانند زمانی که عمر پروژه   گرفته نظر در در شت  دوره سال بود، محا   بازگ
ست  آن بیانگرساله   15برای بازه  متحرک سال   که ا شم   در    درآمدزایی و تولید سال  پنجمین در دیگر عبارت به یا ش

  نمودار. هدد پوشش  را گذارسرمایه  یهاهزینه تمامی است  توانسته  طرح از آمده دست  به درآمدهای تمامی( 1405سال )
 .دهدمی نشان، پروژه تنزیل نرخ گرفتن نظر در با را پروژه تجمعی نقدی جریانات خالص 8-6
 

 
 پروژه کل تنزیل نرخ گرفتن نظر در با تجمعی فعلی ارزش خالص 6-8 نمودار
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 های لوکسمیوهریز باغ سنجی طرح امکان 9
 

 ثابت طرح یگذارهیسرماهای  هزینه 
 در نیاز تجهیزات مورد و تهیه گذاری ثابت طرح شامل طراحی، ساخت و نصب داربست های فلزیی سرمایههاهزینه کل

 25/4536 نیاز طرح گذاری موردی سرمایههاهزینه ، مجموعآمده ملع به محاسبات به توجه با. است آمده 1-9جدول 
 .شودمی برآورد (تومان هزار 625و  میلیون 453میلیون ریال )

 
 طرح ثابت یگذارهیسرما یهاهزینهبرآورد  1-9جدول 

 عمر مفید زمان تخصیص
 میزان هزینه 

 ال()میلیون ری
 ردیف عنوان

سال اول 
(1400) 

- 1500 
های فلزی، سیم ها و قیم های طراحی، ساخت و نصب داربست

 کششی
1 

سال اول 
(1400) 

 2 دارنهال استاندارد رقم تجاری شناسنامه  1500 -

سال اول 
(1400) 

 3 های هرز و ...ادوات کشاورزی برای شخم، تسطیح و حذف علف 100 5

سال اول 
(1400) 

 4 *سیستم آبیاری قطره ای 350 15

سال سوم 
(1402) 

- 500 
سیستم نت ها، تورها، شید و... جهت سایه دهی و مراقبت از 

 پرندگان
5 

سال سوم 
(1402) 

 6 یخچال و فریزر جهت نگهداری میوه ها تا تحویل به خریدار 500 15

سال اول 
(1400) 

- 25/86 
 بینی نشده ی پیشهاهزینه

 ی سال اول(هاهزینهوع درصد مجم 5/2)
7 

 (1400در سال اول ) ی ثابتگذارهیسرمامجموع  25/3536

 (1402ی ثابت در سال سوم )گذارهیسرمامجموع  1000

 گذاری ثابتمجموع کل سرمایه 25/4536

 شود.گذاری میمیلیون ریال مجدد سرمایه 200سال یکبار  5* هر 
 

 های عملیاتی )جاری( تولید هزینه 
 بخش در همچنین و کار نیروی خاک و pH اصالح ها،ریزمغذی  ها، کش علف کود، شامل طرح تولید جاری های هزینه
 در جاری های هزینه مجموع که است آن بیانگر 2-9جدول . باشدمی چاپ و لیبل و ها جعبه ظروف، شامل بندی بسته
( تومان میلیون 220) ریال میلیون 2200 بعد به سوم سال در و( تومان میلیون 80) ریال میلیون 800 دوم و اول سال
  .است
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 ی جاری طرحهاهزینه برآورد 2-9جدول 

میزان هزینه 

 )میلیون ریال(
 ردیف شرح زمان تحقق

 1 ، علف کشهایزمغذیرکود دامی و شیمیایی و  ( به بعد هر سال1400از سال اول ) 100

 2 جعبه ها، ظروف، چاب و لیبل ( به بعد هر سال1402از سال سوم ) 200

 ( به بعد هر سال1400از سال اول ) 300
متعلقات مصرفی سیستم آبیاری قطره ای ) تیپ ها، 

 نازل ها و قطره چکان ها، میخ های استقرار، ...(
3 

 به بعد( 1400سال اول ) 400
 4 نیروی کار

 ( به بعد هر سال1402از سال سوم ) 1200

 (1401و  1400) دوم و ی جاری در سال اولهاهزینهمجموع  800

 ( به بعد1402ی جاری از سال سوم )هاهزینهمجموع  2200

 

 درآمد 
ی )سال سوم( محصول کمتر از تن است، اما در سال اول بارده 10میزان تولید محصول در شرایط ایده آل در هر هکتار 

درصد از ظرفیت اقتصادی، محصول تولید  75. به همین دلیل فرض شده است، در سال اول باشدماکزیمم ظرفیت آن می
درآمد حاصل از فروش محصوالت  کل آمده عمل به محاسبات به توجه با تن در هر هکتار است. 5/7گشته و میزان تولید 

میلیون تومان( و در سال چهارم )سال  500میلیارد و  1) ریالمیلیون  15000(( 1402ولید )در سال سوم )سال اول ت طرح
 .(3-9جدول ) شودمی میلیارد تومان( برآورد 2) ریالمیلیون  20000(( به بعد 1403دوم تولید )

 
 طرح سالیانه فروش برآورد 3-9جدول 

 درآمد

 (ریال)میلیون 

قیمت هر 

 (ریالکیلو )

میزان کل 

 تولید)کیلوگرم(

سطح زیر 

 کشت)هکتار(

میزان محصول در هر 

 هکتار

 )کیلوگرم در هر هکتار(

 محصول زمان تحقق

15000 4000000 3750 5/0 7500 
سال سوم 

های میوه (1402)
 لوکس

20000 4000000 5000 5/0 10000 
از سال چهارم 

 ( به بعد1403)
 

 برنامه اجرا و پیشرفت طرح 
زمان شروع ساخت و احداث این طرح سال  .شودمیمشاهده   4-9جدول طرح در  پیشرفتطرح و  اجرایمراحل مختلف 

  باشد.( و پس از آن، این طرح قادر به فروش محصوالت خود می1402بوده و بعد از دو سال )سال  1400
 

 

  



 معاونت ژپوهش و فناوری رپدیس کشاورزی و منابع طبیعی         باغ گشت دانشگاه تهران

 

 اداره امور پژوهشی و ارتباط با صنعت و جامعه 51

 
 

 اجرا و پیشرفت طرح برنامه 4-9جدول 

 سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم به بعد
 عنوان/سال

1404 1403 1402 1401 

-  -  
ی هاهزینهی ثابت )مجموع گذارهیسرماهزینه 

 ی نشده(نیبشیپی ثابت و گذارهیسرما

    هایزمغذیرکود دامی و شیمیایی و ینه هز 

    هزینه نیروی کار 

  - - درآمد طرح حاصل از فروش محصوالت 

 

 سرمایه در گردش 
مطالبات و  ان،یها و کار در جر یعبارت است از مجموعه امکانات، ارزش موجود یدیواحد تول کیدر گردش  هیسرما

. در این دیو حفظ تداوم و استمرار تول دیثابت به منظور تول یگذار هیز سرماا یو بهره بردار یریجهت به کارگ ینگینقد
 جاریی هاهزینهمعادل دو ماه از مجموع کل  دش مورد نیاز برای آغاز دوره برداشت محصولطرح میزان سرمایه در گر

 میلیون ریال 67/366ابر با بنابراین در این طرح کل سرمایه در گردش مورد نیاز بر؛ در یک سال در نظر گرفته شده است
 گردد.محاسبه می هزار تومان( 667میلیون و  36)

 

 ی ثابت و سرمایه در گردش(گذارهیسرمامنابع مالی مورد نیاز )مجموع  
گذاری ثابت و سرمایه در گردش مورد نیاز طرح بوده و به عبارتی مقدار منابع مالی مورد نیاز طرح مجموع میزان سرمایه

باید برای انجام این طرح در نظر گرفته شود. از آنجا که در سال اول و دوم این طرح عالوه بر هزینه ثابت  پولی است که
تیپ )متعلقات مصرفی سیستم آبیاری قطره ای و  گذاری طرح، نیروی کار استخدام گردیده، کود دهی انجام شدهسرمایه

تأمین مالی  هاهزینهاست، بنابراین بایستی مجموع این  هه گردیدها، نازل ها و قطره چکان ها، میخ های استقرار، ...( تهی
مقدار سرمایه ثابت و  5-9جدول باشد. می رداشت محصولی دوره بهاهزینهگردد. سرمایه در گردش طرح نیز مربوط به 

دهد. با توجه به محاسبات انجام شده به طور ن طرح نشان میسرمایه در گردش مورد نیاز را به تفکیک سه سال اول ای
برداری این طرح هزار تومان( برای احداث و بهره 792میلیون و  652) ریالمیلیون  92/6527کلی این طرح نیاز به تقریباً 

 دارد.
 )میلیون ریال( تفکیک سالمنابع مالی مورد نیاز طرح به  5-9جدول 

 سال اول سال دوم سال سوم
 عنوان/سال

1402 1401 1400 

1000 800 25/4336  
ی نیبشیپی ثابت و گذارهیسرمای هاهزینهی ثابت )مجموع گذارهیسرماهزینه 

متعلقات مصرفی سیستم و  هایزمغذیرکود و نشده(، هزینه نیروی کار، هزینه 
 نازل ها و قطره چکان ها، میخ های استقرار، ...(تیپ ها، )آبیاری قطره ای 

67/366  سرمایه در گردش - - 

92/0265  
ی ثابت و سرمایه در گردش مورد نیاز )مجموع سه گذارهیسرمامجموع 

 سال(
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 فرضیات مالی طرح 
 ارائه گردیده است. 6-9جدول فرضیاتی که در رابطه با محاسبات مالی این طرح به کار گرفته شده است، در 

 
 طرح مالی فرضیات 6-9جدول 

درصد بوده  16برابر با  1399ی کشور در سال هابانکدرصد )نرخ سود سپرده یک ساله  25
 ته شده است.(درصد بیشتر برای نرخ تنزیل در نظر گرف 9که برای پوشش ریسک 

 محاسبه منظور به پروژه کل تنزیل نرخ

 خالص فعلی ارزش

 ساخت شروع آغاز زمان 1400سال 

 1401به مدت دو سال تا پایان سال  1400از سال 
 شروع تا طرح احداث آغاز زمانی فاصله

 محصول برداشت

1402سال   برداشت محصولزمان  

سال 13و  8، 3  محصول تولید زمان مدت 

 است؛ شده گرفته نظر در آن برای سناریو سه که محصول تولید زمان مدت به جهتو با
 تولید زمان مدت و کشت شروع تا طرح احداث زمان مجموع) پروژه عمر طول بنابراین

 سال خواهد بود. 15و  10، 5 ،(محصول

 مطالعات اقتصادی دوره طول

 1400سال 
خالص  فعلی ارزش محاسبه مبدأ

(NPV) 

 

 مالی طرحمحاسبات  
 سال( انجام شده است. 15و  10، 5محاسبات مالی طرح در سه سناریو با توجه به مدت زمان عمر پروژه )

 

 سال 5با عمر پروژه محاسبات مالی طرح  9-8-1

 خالصه عملکرد طرح 9-8-1-1

الصه به طور خدهد. یمبه طور خالصه نشان ساله  5در بازه را  های لوکسریزمیوهجدول زیر نتایج محاسبات مالی طرح 
 25کل پروژه ) یدر نظر گرفته شده برا لیآن است که با توجه به نرخ تنز انگریپروژه ب 1-9 نمودارو  7-9جدول  جینتا

 .استدرصد  52/123معادل  بسیار جذاب و یبازده یپروژه دارا نیدرصد( ا
 خالصه عملکرد طرح 7-9جدول 

 میزان )میلیون ریال/درصد( عنوان

 64/19239 درصد 25( در NPV) ارزش فعلی خالص

 52/123 درصد-(IRR)گذاری یهسرما ینرخ بازده داخل

 19/3 (BCRنسبت منفعت به هزینه )

 (اولین سال تولید) سومسال  (DPBP) دوره بازگشت سرمایه متحرک
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 سال 5خالص ارزش فعلی با عمر پروژه  1-9 نمودار

 

 IRRتحلیل حساسیت  9-8-1-2

س    لیتحلبیانگر  8-9جدول  سا صد  30کاهش  ای شیدر مقابل افزا IRR تیح )مجموع   هاهزینه و درآمد فروشدر ی در
در   رییتغ یآن اساات که به طور کل انگریبجدول  نیابه عبارت دیگر ؛ باشاادیمگذاری ثابت و جاری( ی ساارمایههاهزینه
گذار با اسااتفاده از  هیمثال ساارما یدهند. برایم رییرا تغ IRR زانیچه م همیی و یا با هر کدام به تنها هاهزینهو  درآمد

معادل  درصااد و بیشااتر از آن این پروژه همچنان بازدهی چشاامگیری  30حتی با افزایش که  گرددیجدول متوجه م نیا
 سال خواهد داشت. 5داشته و از این جهت، پروژه میوه های لوکس ریسک پذیری بسیار مناسبی نیز در درصد  75/97
 

 درصد-IRR حساسیت یلتحل 8-9جدول 

  IRRتحلیل حساسیت 
 درآمدها 

-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

 هزینه ها 

-30% 52/123  75/130  70/137  39/144  86/150  13/157  21/163  11/169  86/174  46/180  93/185  27/191  49/196  

-25% 49/116  52/123  28/130  79/136  07/143  16/491  06/155  80/160  38/166  81/171  12/177  30/182  36/187  

-20% 08/110  94/116  52/123  86/129  99/135  91/141  66/147  24/153  66/158  95/163  11/169  15/174  07/179  

-15% 20/104  90/110  33/117  52/123  50/129  28/135  88/140  32/146  61/151  77/156  79/161  70/166  50/171  

-10% 97/98  34/105  63/111  68/117  52/123  17/129  64/134  96/139  12/145  16/150  06/155  85/159  53/164  

-5% 77/93  19/100  35/106  28/112  99/117  52/123  88/128  07/134  13/139  05/144  84/148  53/153  10/158  

0% 09/89  40/95  44/101  25/107  86/112  27/118  52/123  61/128  56/133  38/813  07/143  66/147  13/152  

5% 73/84  92/90  86/96  57/102  07/108  38/113  53/118  52/123  37/128  10/133  70/137  19/142  57/146  

10% 64/80  73/86  57/92  18/98  58/103  80/108  86/113  76/118  52/123  16/128  67/132  08/137  38/141  

15% 78/76  79/82  53/88  05/94  37/99  50/104  47/091  29/114  97/118  52/123  96/127  28/132  51/136  

20% 15/73  07/79  73/84  16/90  40/95  45/100  34/105  08/110  68/114  16/119  52/123  77/127  93/131  

25% 72/69  55/75  13/81  49/86  65/91  63/96  44/101  11/106  64/110  05/115  34/119  52/123  61/127  

30% 46/66  22/72  73/77  01/38  10/88  01/93  75/97  35/102  81/106  15/111  38/115  50/119  52/123  
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 دوره بازگشت سرمایه متحرک  9-8-1-3

به دست آمده از محاسبه دوره بازگشت      عددپروژه، ساله   5بازه برای شده  درصد در نظر گرفته   25با توجه به نرخ تنزیل 
  یتمام (1402سااال درآمدزایی ) سااال تولید و لیناودر  دیگر عبارتو یا به  در سااال سااومآن اساات که  انگریمتحرک ب

خالص جریانات   2-9 نمودار را پوشش دهد. گذاریهسرما یهاهزینه یبه دست آمده از طرح توانسته است تمام یدرآمدها
 دهد.یمنشان با در نظر گرفتن نرخ تنزیل پروژه،  را نقدی تجمعی پروژه

 

 
 پروژه کل تنزیل نرخ گرفتن نظر در با تجمعی فعلی ارزش خالص 2-9 نمودار

 
 سال 10با عمر پروژه محاسبات مالی طرح  9-8-2

 خالصه عملکرد طرح 9-8-2-1

به دهد. یمور خالصه نشان به طساله  10در بازه را های لوکس ریزمیوه باغ جدول زیر نتایج محاسبات مالی طرح احداث
کل  یدر نظر گرفته شده برا لیآن است که با توجه به نرخ تنز انگریپروژه ب 3-9 نمودارو  9-9جدول  جیطور خالصه نتا

 .است درصد 09/132معادل  سیار مناسبیب یبازده یپروژه دارا نیدرصد( ا 25پروژه )
 

 خالصه عملکرد طرح 9-9جدول 

 میزان )میلیون ریال/درصد( عنوان

 12/38536 درصد 25( در NPV) ارزش فعلی خالص

 09/132 درصد-(IRR)گذاری یهسرما ینرخ بازده داخل

 34/4 (BCRنسبت منفعت به هزینه )

 (اولین سال تولید)سوم سال  (DPBPدوره بازگشت سرمایه متحرک )
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 سال 10خالص ارزش فعلی با عمر پروژه  3-9 نمودار

 

 IRRتحلیل حساسیت   9-8-2-2

  و درآمد فروشدر درصاادی  30کاهش  ای شیدر مقابل افزا IRR تیحساااساا  لیلتحبیانگر  10-9جدول همانند قبل، 
آن اساات که به   انگریبجدول  نیابه عبارت دیگر ؛ باشاادیمگذاری ثابت و جاری( ی ساارمایههاهزینه)مجموع  هاهزینه

مد  رییتغ یطور کل نه و  در درآ ها     ها هزی به تن کدام  با    هر  یا  ند یم رییرا تغ IRR زانیچه م  همیی و  ثال    یبرا. ده م
رآمدها نیز همچنان  دم تغییر در ددرصدی و ع 30حتی با افزایش که  گرددیجدول متوجه م نیگذار با استفاده از اهیسرما

ضر باز  شمگیری  دطرح حا صد   06/108معادل هی چ سک پذیری طرح میوه لوکس در   در شته و لذا قدرت ری سال    10دا
 قابل توجه خواهد بود.

 درصد-IRR حساسیت تحلیل 10-9جدول 

  IRRتحلیل حساسیت 
 درآمدها 

-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

 هزینه ها 

-30% 09/132  91/138  49/145  85/151  01/158  00/164  82/169  49/175  02/181  42/186  70/191  87/196  92/201  

-25% 49/125  09/132  46/138  62/144  59/150  39/156  02/162  51/167  86/172  09/178  20/183  19/188  09/193  

-20% 50/119  91/125  09/132  07/138  86/143  49/149  95/154  28/160  47/165  54/170  49/175  34/180  08/185  

-15% 04/114  27/120  28/126  09/132  72/137  19/143  50/148  68/153  72/158  65/163  46/168  17/173  78/177  

-10% 02/109  09/115  95/120  61/126  09/132  42/137  59/142  63/147  54/152  34/157  02/162  61/166  09/171  

-5% 39/104  32/110  03/116  55/121  90/126  09/132  14/137  05/142  84/146  52/151  08/156  55/160  93/164  

0% 10/100  89/105  47/111  87/116  10/122  17/127  09/132  89/136  57/141  13/146  59/150  95/154  22/159  

5% 10/96  77/101  24/107  52/112  63/117  59/122  40/127  09/132  67/136  13/141  49/145  75/149  92/153  

10% 37/92  93/97  28/103  45/108  46/113  31/118  03/123  62/127  09/132  46/136  73/140  90/144  98/148  

15% 88/88  33/94  58/99  65/104  55/109  31/114  93/118  43/123  82/127  09/132  27/136  36/140  36/144  

20% 60/85  95/90  10/96  08/101  89/105  56/110  09/115  50/119  80/123  00/128  09/132  10/136  02/140  

25% 50/82  76/87  83/92  71/97  44/102  02/107  47/111  81/115  03/012  14/124  16/128  09/132  94/135  

30% 58/79  75/84  73/89  54/94  18/99  69/103  06/108  32/112  46/116  51/120  45/124  32/128  09/132  
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 دوره بازگشت سرمایه متحرک  9-8-2-3

به دساات آمده از محاساابه دوره   عدد، سااال 10عمر پروژه برای شااده  درصااد در نظر گرفته 25با توجه به نرخ تنزیل 
شت  ست که   انگریمتحرک ب بازگ سوم   آن ا سال    (1402سال  درآمدزایی ) سال تولید و  اولیندر  دیگر عبارتیا به  در 

ست تمام     یدرآمدها یتمام سته ا خالص   4-9 نمودار را پوشش دهد.  گذاریهسرما  یهاهزینه یبه دست آمده از طرح توان
 دهد.یمنشان با در نظر گرفتن نرخ تنزیل پروژه،  را ی پروژهجریانات نقدی تجمع

 

 
 پروژه کل تنزیل نرخ گرفتن نظر در با تجمعی فعلی ارزش خالص 4-9 نمودار

 

 سال 15با عمر پروژه محاسبات مالی طرح  9-8-3

 خالصه عملکرد طرح 9-8-3-1

به دهد. یمبه طور خالصه نشان سال  15در بازه را های لوکس ریزمیوه باغ لی طرح احداثجدول زیر نتایج محاسبات ما
 یرفته شده برادر نظر گ لیآن است که با توجه به نرخ تنز انگریپروژه ب 5-9 نمودارو  11-9جدول  جیطور خالصه نتا

 .درصد است 21/132معادل ای قابل مالحظه و سود یبازده یپروژه دارا نیدرصد( ا 25کل پروژه )
 

 خالصه عملکرد طرح 11-9جدول 

 میزان )میلیون ریال/درصد( عنوان

 76/44884 درصد 25( در NPV) ارزش فعلی خالص

 21/132 درصد-(IRR)گذاری یهسرما یده داخلنرخ باز

 62/4 (BCRنسبت منفعت به هزینه )

 (سال تولید اولینسال سوم ) (DPBPدوره بازگشت سرمایه متحرک )
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 سال 15خالص ارزش فعلی با عمر پروژه  5-9 نمودار

 

 IRRتحلیل حساسیت   9-8-3-2

)مجموع   هاهزینه و درآمد فروشدر درصدی   30کاهش  ای شیدر مقابل افزا IRR تیحساس   لیتحلبیانگر  12-9جدول 
در   رییتغ یآن اساات که به طور کل انگریبجدول  نیابه عبارت دیگر ؛ باشاادیمگذاری ثابت و جاری( ی ساارمایههاهزینه
گذار با اسااتفاده از  هیمثال ساارما یدهند. برایم رییرا تغ IRR زانیچه م همیی و یا با هر کدام به تنها هاهزینهو  درآمد

هی  درآمدها نیز همچنان طرح حاضااار بازددرصااادی و عدم تغییر در  30حتی با افزایش که  گرددیجدول متوجه م نیا
 سال قابل توجه خواهد بود. 15ه لوکس در درصد داشته و لذا قدرت ریسک پذیری طرح میو 29/108چشمگیری معادل 

 

 درصد -IRR حساسیت تحلیل 12-9جدول 

  IRRتحلیل حساسیت 
 درآمدها 

-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

 هزینه ها 

-30% 21/132  00/139  57/145  91/151  07/158  05/164  86/169  53/175  05/181  45/186  73/191  89/196  94/201  

-25% 63/125  21/132  56/138  70/144  66/150  45/156  07/162  56/167  90/172  12/178  23/183  22/188  11/193  

-20% 66/119  05/126  21/132  17/138  95/143  56/149  01/155  33/160  52/165  58/170  53/175  37/180  11/185  

-15% 22/114  43/120  42/126  21/132  82/137  27/143  58/148  74/153  78/158  70/163  51/168  21/173  82/177  

-10% 24/109  27/115  10/121  74/126  21/132  51/137  68/142  70/147  61/152  39/157  07/162  65/166  13/171  

-5% 64/104  53/110  21/116  71/121  03/127  21/132  24/137  14/142  92/461  58/151  15/156  61/160  98/164  

0% 38/100  13/106  68/111  04/117  25/122  30/127  21/132  99/136  66/141  21/146  66/150  01/155  28/159  

5% 42/96  04/102  47/107  71/112  80/117  73/122  53/127  21/132  77/136  22/141  57/145  82/149  99/153  

10% 74/92  24/98  54/103  68/108  65/113  48/118  17/123  75/127  21/132  56/136  82/140  98/144  05/149  

15% 28/89  67/94  87/99  90/104  77/109  50/114  10/119  58/123  94/127  21/132  37/136  45/140  44/144  

20% 04/86  33/91  42/96  35/101  13/106  77/110  27/115  66/119  95/123  12/128  21/132  20/136  11/140  

25% 00/83  18/88  18/93  02/98  71/102  25/107  68/111  98/115  18/120  28/124  29/128  21/132  04/136  

30% 12/80  21/85  13/90  87/94  48/99  94/103  29/108  51/112  64/116  66/120  59/124  44/128  21/132  
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 دوره بازگشت سرمایه متحرک  9-8-3-3

کشد تا مجموع جریانات تنزیل   یممدت زمانی است که طول  طور که بیان گردید؛ دوره بازگشت سرمایه متحرک،   همان
شود. با توجه به نرخ تنزیل    صد در نظر گرفته   25شده نقدی ورودی با جریانات نقدی خروجی پروژه برابر    برایشده  در

  ارتعبیا به  در سال سوم  آن است که   انگریبه دست آمده از محاسبه دوره بازگشت متحرک ب    عددپروژه،  ساله  15بازه 
  یبه دساات آمده از طرح توانسااته اساات تمام  یدرآمدها یتمام (1402سااال درآمدزایی ) سااال تولید و اولیندر  دیگر

را با در نظر گرفتن نرخ تنزیل  خالص جریانات نقدی تجمعی پروژه  6-9 نمودار را پوشااش دهد. گذاریهساارما یهاهزینه
 دهد.یمنشان  پروژه،

 

 
 پروژه کل تنزیل نرخ گرفتن نظر در با تجمعی فعلی ارزش خالص 6-9 نمودار
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 سنجی طرح مدرسه طبیعتامکان 10
 ثابت طرح یگذارهیسرماهای  هزینه 

تجهیزات کمک آموزشی و آماده سازی زمین  شامل احداث آالچیق، تاسیسات وگذاری ثابت طرح ی سرمایههاهزینه کل
نیاز  گذاری موردی سرمایههاهزینه آمده، مجموع عمل به محاسبات به توجه آمده است. با 1-10ل جدوبازی بوده که در 

 تومان( است. هزار 500و  میلیون 697میلیون ریال ) 6975با برابر طرح 
 

 طرح ثابت یگذارهیسرما یهاهزینهبرآورد  1-10ل جدو

 عنوان ردیف
 میزان هزینه

 )میلیون ریال(
 زمان تخصیص عمر مفید )سال(

1 
میلیون  45مترمربع آالچیق با هزینه متری  45

 ریال
2025 15 

 (1400سال اول )
 10 400 وزشیتاسیسات و تجهیزات کمک آم 2

 - 4550 آماده سازی زمین بازی 3
 6975 ثابت یگذارهیسرما یهاهزینهمجموع 

 

 های عملیاتی )جاری( تولید هزینه 
 وعمجم که است آن بیانگر 2-10جدول . باشدحقوق مربی برای آموزش و هزینه نگهداری می جاری شامل یهاهزینه
 .است( تومان میلیون 69) ریال میلیون 690سال هر  در جاری یهاهزینه

 
 ی جاری طرحهاهزینه برآورد 2-10جدول 

 میزان هزینه )میلیون ریال( عنوان ردیف

 520 قمیلیون ریال حقو 2با روزی به میزان روز در سال(  260)در هفته روز  5 1

 170 نگهداری 2
 690 مجموع

 

 درآمد 
با پرداخت هزینه  بازدیدکننده در دو سانس( 30) بازدید کننده 60 روز در هفته و روزی 5 درآمد این پروژه بر اساسمیزان 
شده، میزان درآمد در هر سال برابر با  بیانت . با توجه به فرضیا(3-10جدول ) گرددهزار ریال تعیین می 300 ورودی
 میلیون تومان( است. 468میلیون ریال ) 4680

 طرح درآمد ساالنه برآورد 3-10جدول 

بازدید کننده 

 )نفر(

 قیمت بلیط

 )هزار ریال(

درآمد در هر روز 

 )میلیون ریال(
 لتعداد روز کاری در سا

درآمد در هر سال 

 )میلیون ریال(

60 300 18 
هفته ضرب  52روز در هفته ) 5

روز در هفته برابر میشود با  5در 
 روز در سال( 260

4680 
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 برنامه اجرا و پیشرفت طرح 
ان شروع ساخت و احداث این طرح سال زم .شودمیمشاهده  4-10جدول طرح در  پیشرفتطرح و  اجرایمراحل مختلف 

 باشد.( و پس از آن، این طرح قادر به فروش محصوالت خود می1401سال )سال  یکبوده و بعد از  1400
 

 اجرا و پیشرفت طرح برنامه 4-10جدول 

 سال اول سال دوم
 عنوان/سال

1401 1400 

-  ی ثابت طرحگذارهیسرمای هاهزینه 

 - ی جاریهاهزینه 

 - درآمد طرح حاصل از بازدید 

 

 سرمایه در گردش 
مطالبات و  ان،یها و کار در جر یعبارت است از مجموعه امکانات، ارزش موجود یدیواحد تول کیدر گردش  هیسرما

. در این دیو حفظ تداوم و استمرار تول دیظور تولثابت به من یگذار هیاز سرما یو بهره بردار یریجهت به کارگ ینگینقد
برداری ی بهرههاهزینهبرداری معادل دو ماه از مجموع کل طرح میزان سرمایه در گردش مورد نیاز برای آغاز دوره بهره

 11یال )میلیون ر 115بنابراین در این طرح کل سرمایه در گردش مورد نیاز برابر با ؛ در یک سال در نظر گرفته شده است
 گردد.هزار تومان( محاسبه می 500میلیون و 

 

 ی ثابت و سرمایه در گردش(گذارهیسرمامنابع مالی مورد نیاز )مجموع  
گذاری ثابت و سرمایه در گردش مورد نیاز طرح بوده و به عبارتی مقدار منابع مالی مورد نیاز طرح مجموع میزان سرمایه

مقدار سرمایه ثابت و سرمایه در گردش مورد  5-10جدول رح در نظر گرفته شود. پولی است که باید برای انجام این ط
دهد. با توجه به محاسبات انجام شده به طور کلی این طرح نیاز به سال اول این طرح نشان میدو نیاز را به تفکیک 

 برداری این طرح دارد.برای احداث و بهرهابع مالی منمیلیون تومان(  709میلیون ریال ) 7090
 

 به تفکیک سال )میلیون ریال( منابع مالی مورد نیاز طرح 5-10جدول 

 سال اول سال دوم
 عنوان/سال

1401 1400 

- 9756  ی ثابتگذارهیسرماهزینه  

 سرمایه در گردش - 115

 سال( دوی ثابت و سرمایه در گردش مورد نیاز )مجموع گذارهیسرمامجموع  7090
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 فرضیات مالی طرح  
 .ارائه گردیده است  6-10جدول فرضیاتی که در رابطه با محاسبات مالی این طرح به کار گرفته شده است، در 

 

 طرح مالی فرضیات 6-10جدول 

درصد بوده که  16برابر با  1399ی کشور در سال هاکباندرصد )نرخ سود سپرده یک ساله  25
 درصد بیشتر برای نرخ تنزیل در نظر گرفته شده است.( 9برای پوشش ریسک 

 منظور به پروژه کل تنزیل نرخ

 خالص فعلی ارزش محاسبه

 ساخت شروع آغاز نزما 1400سال 

 مدت زمان احداث طرح سال 1

1140سال   برداریزمان آغاز بهره 

سال 14 و 9، 4  برداری از طرحمدت زمان بهره 

سناریو برای آن در نظر گرفته شده است؛ بنابراین سه برداری که با توجه به مدت زمان بهره
، 5برداری از طرح(، زمان بهرهطول دوره مطالعات اقتصادی )مجموع زمان احداث طرح و مدت 

 سال خواهد بود. 15 و 10

 مطالعات اقتصادی دوره طول

 1400سال 
خالص  فعلی ارزش محاسبه مبدأ

(5NPV) 

 

 محاسبات مالی طرح  

 سال( انجام شده است. 15و  10، 5با توجه به مدت زمان عمر پروژه ) سه سناریومحاسبات مالی طرح در 

 

 سال 5ر پروژه عم بامحاسبات مالی طرح  10-8-1

 خالصه عملکرد طرح 10-8-1-1

به طور دهد. یمبه طور خالصه نشان ساله  5در بازه را  مدرسه طبیعت نتایج محاسبات مالی طرح احداث 7-10 جدول
کل  یدر نظر گرفته شده برا لیآن است که با توجه به نرخ تنز انگریب پروژه 1-10نمودار  و 7-10جدول  جیخالصه نتا

 .درصد است 28/47 معادل قابل توجهی یبازده یداراسال،  5برای پروژه  نیدرصد( ا 25پروژه )
 

 IRRتحلیل حساسیت   10-8-1-2

)مجموع   هاهزینه و در درآمد فروشدرصدی   30کاهش  ای شیدر مقابل افزا IRR تیحساس   لیتحلبیانگر  8-10جدول 
در  رییتغ یآن اساات که به طور کل انگریبجدول  نیابه عبارت دیگر ؛ باشاادیمجاری( گذاری ثابت و ی ساارمایههاهزینه
گذار با اسااتفاده از هیمثال ساارما یدهند. برایم رییرا تغ IRR زانیهم چه میی و یا با هر کدام به تنها هاهزینهو  درآمد

سال، بازدهی داخلی معادل  5پروژه در  درصدی در هزینه ها، همچنان 30با افزایش حتی که  گرددیجدول متوجه م نیا
 خواهد داشت که بیانگر قدرت ریسک پذیری باالی پروژه خواهد بود. 92/27

 

                                                            
5 Net Present Value 
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 خالصه عملکرد طرح 7-10جدول 

 میزان )میلیون ریال/درصد( عنوان

 66/3082 درصد 25( در NPV) ارزش فعلی خالص

 28/47 درصد-(IRR)گذاری یهسرما یازده داخلنرخ ب

 36/1 (BCRنسبت منفعت به هزینه )

 (درآمدزاییسال سوم ) چهارمسال  (DPBPدوره بازگشت سرمایه متحرک )
 

 
 سال 5خالص ارزش فعلی با عمر پروژه  1-10 نمودار

 
 درصد -IRR حساسیت تحلیل 8-10جدول 

 IRRتحلیل حساسیت 
 درآمدها

-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

 هزینه ها

-30% 28/47  98/52  58/58  10/64  53/69  91/74  23/80  49/85  72/90  90/95  05/101  17/106  26/111  

-25% 85/41  28/47  60/52  84/57  00/63  09/68  12/73  11/78  04/83  94/87  80/92  62/97  42/102  

-20% 00/37  19/42  28/47  27/52  19/57  04/62  82/66  56/71  24/76  89/80  49/85  07/90  61/94  

-15% 64/32  62/37  50/42  28/47  98/51  62/56  19/61  70/65  17/70  59/74  98/78  33/83  65/87  

-10% 67/28  47/33  17/38  76/42  28/47  72/51  10/56  43/60  70/64  93/68  12/73  28/77  40/81  

-5% 05/25  69/29  22/34  65/38  00/43  28/47  49/51  65/55  75/59  81/63  82/67  80/71  75/75  

0% 73/21  23/26  61/30  89/34  09/39  22/43  28/47  28/51  23/55  14/59  00/63  82/66  61/70  

5% 66/18  03/23  28/27  43/31  50/35  49/39  41/43  28/47  09/51  86/54  58/58  27/62  92/65  

10% 81/15  06/20  20/24  23/28  18/32  05/36  85/39  59/43  28/47  92/50  52/54  08/58  60/61  

15% 16/13  31/17  33/21  26/25  10/29  86/32  55/36  18/40  75/43  28/47  76/50  21/54  61/57  

20% 68/10  73/14  66/18  49/22  23/26  88/29  47/33  00/37  48/40  90/43  28/47  62/50  92/53  

25% 35/8  32/12  16/16  90/19  54/23  11/27  61/30  04/34  42/37  75/40  04/44  28/47  49/50  

30% 16/6  05/10  81/13  46/17  03/21  51/24  92/27  27/31  57/34  81/37  01/41  16/44  28/47  

 
 

 دوره بازگشت سرمایه متحرک  10-8-1-3

به دست آمده از محاسبه دوره بازگشت      عددپروژه، ساله   5بازه برای شده  درصد در نظر گرفته   25وجه به نرخ تنزیل با ت
 یتمام (1403سااال ) بازدید گردشااگرسااال  سااومیندر  دیگر عبارتیا به  در سااال چهارمآن اساات که  انگریمتحرک ب
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خالص   2-10 نمودار را پوشااش دهد. گذاریهساارما یهاهزینه یبه دساات آمده از طرح توانسااته اساات تمام  یدرآمدها
 دهد.یمنشان با در نظر گرفتن نرخ تنزیل پروژه،  را جریانات نقدی تجمعی پروژه

 

 
 پروژه کل تنزیل نرخ فتنگر نظر در با تجمعی فعلی ارزش خالص 2-10 نمودار

 

 سال 10با عمر پروژه محاسبات مالی طرح  10-8-2

 خالصه عملکرد طرح 10-8-2-1

به طور دهد. یمبه طور خالصه نشان ساله  10در بازه را  مدرسه طبیعت نتایج محاسبات مالی طرح احداث 9-10جدول 
کل  یدر نظر گرفته شده برا لیآن است که با توجه به نرخ تنز انگریپروژه ب 3-10 نمودارو  9-10جدول  جیخالصه نتا

 .درصد است 27/56معادل  یو سود یبازده یپروژه دارا نیدرصد( ا 25پروژه )
 

 خالصه عملکرد طرح 9-10جدول 

 میزان )میلیون ریال/درصد( عنوان

 48/6933 درصد 25( در NPV) ارزش فعلی خالص

 27/56 درصد-(IRR)گذاری یهسرما ینرخ بازده داخل

 74/1 (BCRنسبت منفعت به هزینه )

 (درآمدزاییسال سوم ) چهارمسال  (DPBPدوره بازگشت سرمایه متحرک )
 

 IRRتحلیل حساسیت  10-8-2-2

 و در درآمد فروشدرصاادی  30کاهش  ای شیدر مقابل افزا IRR تیحساااساا لیتحلبیانگر  10-10جدول همانند قبل، 
آن اساات که به  انگریبجدول  نیابه عبارت دیگر ؛ باشاادیمگذاری ثابت و جاری( ی ساارمایههاهزینه)مجموع  هاهزینه

مد  رییتغ یطور کل نه و  در درآ ها    هر ها هزی به تن با   کدام  یا  ثال   یدهند. برا یم رییرا تغ IRR زانیهم چه م یی و  این م
درصدی در هزینه و بدون افزایش در درآمدها، طرح همچنان در   30متذکر می شود که با افزایش  گذار هیسرما جدول به 

 خواهد بود. درصدی خواهد داشت و لذا قدرت ریسک پذیری پروژه باال 82/39سال بازدهی داخلی جذاب  10
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 سال 10خالص ارزش فعلی با عمر پروژه  3-10 نمودار

 
 درصد -IRR حساسیت تحلیل 10-10جدول 

 IRRتحلیل حساسیت 
 درآمدها

-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

 هزینه ها

-30% 27/56  24/61  17/66  08/71  96/75  83/80  68/85  52/90  35/95  17/100  99/104  81/109  62/114  

-25% 59/51  27/56  91/60  52/65  10/70  66/74  21/79  74/83  26/88  77/92  28/97  78/101  28/106  

-20% 46/47  89/51  27/56  62/60  94/64  24/69  52/73  79/77  04/82  28/86  52/90  75/94  97/98  

-15% 77/43  98/47  15/52  27/56  37/60  44/64  49/68  52/72  53/76  54/80  54/84  53/88  51/92  

-10% 45/40  47/44  45/48  38/52  27/56  14/60  99/63  81/67  62/71  42/75  21/79  98/82  75/86  

-5% 44/37  30/41  10/45  86/48  58/52  27/56  94/59  58/63  21/67  82/70  42/74  01/78  59/81  

0% 70/34  41/38  07/42  67/45  24/49  77/52  27/56  76/59  22/63  67/66  10/70  52/73  94/76  

5% 18/32  76/35  29/39  76/42  18/46  57/49  94/52  27/56  59/59  89/62  17/66  45/69  71/72  

10% 86/29  33/33  73/36  08/40  38/43  65/46  88/49  09/53  27/56  44/59  59/62  73/65  85/68  

15% 70/27  07/31  37/34  61/37  80/40  95/43  07/47  16/50  23/53  27/56  30/59  32/62  32/65  

20% 70/25  98/28  18/32  32/35  41/38  46/41  47/44  46/47  42/50  35/53  27/56  18/59  07/62  

25% 83/23  02/27  14/30  19/33  19/36  15/39  07/42  95/44  81/47  65/05  47/53  27/56  06/59  

30% 07/22  19/25  23/28  20/31  12/34  99/36  82/39  62/42  40/45  14/48  87/50  58/53  27/56  

 

 دوره بازگشت سرمایه متحرک 10-8-2-3

به دساات آمده از محاساابه دوره  عدد، سااال 10عمر پروژه برای شااده درصااد در نظر گرفته  25با توجه به نرخ تنزیل 
شت متحرک ب  س  انگریبازگ سال چهارم ت که آن ا شگر سال   سومین در  دیگر عبارتیا به  در   (1403سال  ) بازدید گرد

خالص   4-10 نمودار را پوشش دهد.  گذاریهسرما  یهاهزینه یبه دست آمده از طرح توانسته است تمام    یدرآمدها یتمام
 دهد.یمنشان گرفتن نرخ تنزیل پروژه  با در نظر را جریانات نقدی تجمعی پروژه
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 پروژه کل تنزیل نرخ گرفتن نظر در با تجمعی فعلی ارزش خالص 4-10 نمودار

 

 سال 15محاسبات مالی طرح با عمر پروژه  10-8-3

 خالصه عملکرد طرح 10-8-3-1

به طور دهد. یمبه طور خالصه نشان ساله  15در بازه را  بیعتمدرسه ط جدول زیر نتایج محاسبات مالی طرح احداث
کل  یدر نظر گرفته شده برا لیآن است که با توجه به نرخ تنز انگریروژه بپ 5-10نمودار  و 11-10جدول  جیخالصه نتا

 .درصد است 10/57معادل  یو سود یبازده یپروژه دارا نیدرصد( ا 25پروژه )
 

 خالصه عملکرد طرح 11-10جدول 

 عنوان
میزان )میلیون 

 ریال/درصد(
 87/8291 درصد 25( در NPV) ارزش فعلی خالص

 10/57 درصد-(IRR)گذاری یهسرما ینرخ بازده داخل

 86/1 (BCRنسبت منفعت به هزینه )

 (DPBPدوره بازگشت سرمایه متحرک )
سال سال چهارم )

 (آمدزاییدرسوم 
 

 IRRتحلیل حساسیت  10-8-3-2

 و در درآمد فروشدرصاادی  30کاهش  ای شیدر مقابل افزا IRR تیحساااساا لیتحلبیانگر  12-10جدول  همانند قبل،
آن اساات که به  انگریبجدول  نیابه عبارت دیگر ؛ باشاادیمگذاری ثابت و جاری( ی ساارمایههاهزینه)مجموع  هاهزینه

مد  رییتغ یطور کل ها    ها نه هزیو  در درآ به تن با   هر کدام  یا  ثال   یدهند. برا یم رییرا تغ IRR زانیهم چه م یی و  این م
درصدی در هزینه و بدون افزایش در درآمدها، طرح همچنان در   30متذکر می شود که با افزایش  گذار هیسرما جدول به 

 وژه باال خواهد بود.درصدی خواهد داشت و لذا قدرت ریسک پذیری پر 40/41سال بازدهی داخلی جذاب  15
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 سال 15خالص ارزش فعلی با عمر پروژه  5-10 نمودار

 

 درصد-IRR حساسیت تحلیل 12-10جدول 

 IRRتحلیل حساسیت 
 درآمدها

-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

 هزینه ها

-30% 10/57  93/61  74/66  55/71  35/76  15/81  95/85  74/90  54/95  33/100  13/105  92/109  71/114  

-25% 59/52  10/57  61/61  10/66  59/70  07/75  55/79  03/84  50/88  98/92  46/97  93/101  40/106  

-20% 63/48  88/52  10/57  32/61  54/65  74/69  95/73  15/78  35/82  55/86  74/90  94/94  13/99  

-15% 12/45  13/49  12/53  10/57  08/61  04/65  00/69  96/72  91/76  87/80  82/84  77/88  72/92  

-10% 99/41  79/45  58/49  35/53  10/57  86/60  60/64  34/68  08/72  82/75  55/79  28/83  01/87  

-5% 17/39  79/42  39/46  97/49  54/53  10/57  66/60  21/64  75/67  29/71  83/74  37/78  91/81  

0% 61/36  08/40  51/43  93/46  33/50  72/53  10/57  48/60  85/63  22/67  59/70  95/73  31/77  

5% 29/34  61/37  90/40  16/44  42/47  65/50  88/53  10/57  32/60  53/63  74/66  94/69  15/73  

10% 16/32  35/35  51/38  64/41  76/44  86/47  95/50  03/54  10/57  17/60  24/63  30/66  36/69  

15% 19/30  27/33  31/36  33/39  32/42  30/45  26/48  22/51  16/54  10/57  04/60  97/62  90/65  

20% 38/28  35/31  29/34  19/37  08/40  94/42  79/45  63/48  46/51  29/54  10/57  92/59  73/62  

25% 69/26  57/29  41/32  22/35  00/38  77/40  51/43  25/46  97/48  69/51  40/54  10/57  81/59  

30% 11/25  91/27  67/30  39/33  08/36  75/38  40/41  04/44  67/46  29/49  90/51  50/54  10/57  

 

 دوره بازگشت سرمایه متحرک 10-8-3-3

به دست آمده از محاسبه دوره بازگشت  عددسال،  15برای عمر پروژه شده درصد در نظر گرفته  25با توجه به نرخ تنزیل 
 یتمام (1403سال ) بازدید گردشگردر سومین سال  دیگر عبارتدر سال چهارم یا به آن است که  رانگیمتحرک ب

خالص جریانات  6-10 نمودار را پوشش دهد. گذاریهسرما یهاهزینه یبه دست آمده از طرح توانسته است تمام یدرآمدها
 دهد.یمنشان در نظر گرفتن نرخ تنزیل پروژه،  با را نقدی تجمعی پروژه
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پروژه کل تنزیل نرخ گرفتن نظر در با تجمعی فعلی ارزش خالص 6-10 نمودار
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 خانواده (باغمزرعه )سنجی طرح احداث امکان 11
 ثابت طرح یگذارهیسرماهای  هزینه 

 20آالچیق  5مترمربعی و  16آالچیق  16شامل احداث آالچیق )باغ خانواده گذاری ثابت طرح ی سرمایههاهزینه کل
ی هاهزینه آمده، مجموع عمل به محاسبات به توجه آمده است. با 1-11جدول مترمربعی( و محوطه سازی بوده که در 

 هزار تومان( است. 300میلیون و  842میلیارد و  1میلیون ریال ) 18423 بر بانیاز طرح برا گذاری موردسرمایه
 

 طرح ثابت یگذارهیسرما یهاهزینهبرآورد  1-11جدول 

 عنوان ردیف
 میزان هزینه 

 )میلیون ریال(

عمر مفید 

 )سال(

زمان 

 تخصیص

1 
 20 آالچیق 5 و مترمربعی 16 آالچیق 16مترمربع آالچیق ) 356

 میلیون ریال 45مترمربعی( با هزینه مترمربعی 
سال اول  15 16020

(1400) 
 - 2403 درصد هزینه احداث آالچیق( 15محوطه سازی ) 2

 18423 مجموع

 

 های عملیاتی )جاری( تولید هزینه 
میلیون  58/460طرح بوده و بدین ترتیب برابر با  گذاری ثابت های سرمایه درصد هزینه 5/2های جاری تولید  هزینه
 .خواهد بودهزار تومان(  58میلیون و  46ریال )

 

 درآمد 
تعیین  هزار ریال در هر ساعت 150با درآمد  و باغ خانوادهبرای هر  ساعت در روز 8تعداد میزان درآمد این پروژه بر اساس 

روز  341)با احتساب  ، میزان درآمد در هر سالوجود داردباغ خانواده  21اینکه در این طرح تفریحی گردد. با توجه به می
 .(2-11جدول ) تومان( است هزار 300میلیون و  859میلیون ریال ) 8593برابر با  فعالیت(

 
 طرح د ساالنهدرآم برآورد 2-11جدول 

درآمد در هر 

 ساعت

 )هزار ریال(

تعداد ساعت بازدید 

در روز برای هر 

 آالچیق

 تعداد آالچیق
درآمد در هر روز 

 )میلیون ریال(

تعداد روز کاری در 

 سال

درآمد در هر سال 

 )میلیون ریال(

150 8 21 20/25 
 2)با احتساب  341

 روز تعطیلی در ماه(
8593 

 

 طرح برنامه اجرا و پیشرفت 
زمان شروع ساخت و احداث این طرح سال  .شودمیمشاهده  3-11جدول طرح در  پیشرفتطرح و  اجرایمراحل مختلف 

  باشد.( و پس از آن، این طرح قادر به فروش محصوالت خود می1401بوده و بعد از یک سال )سال  1400
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 اجرا و پیشرفت طرح برنامه 3-11جدول 

 سال اول سال دوم
 عنوان/سال

1401 1400 

-  ی ثابت طرحگذارهیسرمای هاهزینه 

 - ی جاریهاهزینه 

 - درآمد طرح حاصل از بازدید 

 

 سرمایه در گردش 

ی هاهزینهاز مجموع کل  دو ماهبرداری معادل دوره بهره در این طرح میزان سرمایه در گردش مورد نیاز برای آغاز

 76/76بنابراین در این طرح کل سرمایه در گردش مورد نیاز برابر با ؛ برداری در یک سال در نظر گرفته شده استبهره
 گردد.هزار تومان( محاسبه می 676میلیون و  7ریال ) ونیلیم
 

 ی ثابت و سرمایه در گردش(گذارهیسرمامنابع مالی مورد نیاز )مجموع  
گذاری ثابت و سرمایه در گردش مورد نیاز طرح بوده و به عبارتی مقدار منابع مالی مورد نیاز طرح مجموع میزان سرمایه

ت و سرمایه در گردش مورد مقدار سرمایه ثاب 4-11جدول پولی است که باید برای انجام این طرح در نظر گرفته شود. 
دهد. با توجه به محاسبات انجام شده به طور کلی این طرح نیاز به سال اول این طرح نشان می دونیاز را به تفکیک 

برداری این برای احداث و بهرهمنابع مالی هزار تومان(  976میلیون و  849میلیارد و  1میلیون ریال ) 76/18499تقریباً 
 طرح دارد.

 

 به تفکیک سال )میلیون ریال( منابع مالی مورد نیاز طرح 4-11جدول 

 سال اول سال دوم
 عنوان/سال

1401 1400 

 ی ثابتگذارهیسرماهزینه  18423 -

76/76  سرمایه در گردش - 

67/18499  یاز )مجموع دو سال(ی ثابت و سرمایه در گردش مورد نگذارهیسرمامجموع  

 

 فرضیات مالی طرح 
 ارائه گردیده است. 5-11جدول  فرضیاتی که در رابطه با محاسبات مالی این طرح به کار گرفته شده است، در
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 طرح مالی فرضیات 5-11جدول 

درصد بوده  16برابر با  1399ر سال ی کشور دهابانکدرصد )نرخ سود سپرده یک ساله  25
 درصد بیشتر برای نرخ تنزیل در نظر گرفته شده است.( 9که برای پوشش ریسک 

 محاسبه منظور به پروژه کل تنزیل نرخ

 خالص فعلی ارزش

 ساخت شروع آغاز زمان 1400سال 

 مدت زمان احداث طرح سال 1

1140سال   برداریزمان آغاز بهره 

سال 14 و 9، 4  برداری از طرحدت زمان بهرهم 

سناریو برای آن در نظر گرفته شده است؛ بنابراین سه برداری که با توجه به مدت زمان بهره
 برداری از طرح(،طول دوره مطالعات اقتصادی )مجموع زمان احداث طرح و مدت زمان بهره

 سال خواهد بود. 15و  10، 5

 مطالعات اقتصادی دوره طول

 1400سال 
خالص  فعلی ارزش محاسبه مبدأ

(NPV) 
 

 محاسبات مالی طرح 

 سال( انجام شده است. 15 و 10، 5با توجه به مدت زمان عمر پروژه ) سناریو سهمحاسبات مالی طرح در 

 

 سال 5با عمر پروژه محاسبات مالی طرح  11-8-1

 خالصه عملکرد طرح 11-8-1-1

به طور خالصه دهد. یمبه طور خالصه نشان ساله  5در بازه را  احداث باغ خانوادهجدول زیر نتایج محاسبات مالی طرح 
 25کل پروژه ) یدر نظر گرفته شده برا لیآن است که با توجه به نرخ تنز انگریروژه بپ 1-11 نمودارو  6-11جدول  جینتا

 .درصد است 07/38 قابل توجهی معادل یبازده یراپروژه دا نیدرصد( ا
 

 خالصه عملکرد طرح 6-11جدول 

 میزان )میلیون ریال/درصد( عنوان

 54/5157 درصد 25( در NPV) ارزش فعلی خالص

 07/38 درصد-(IRR)گذاری یهسرما ینرخ بازده داخل

 26/1 (BCRنه )نسبت منفعت به هزی

 (درآمدزایی هارمچسال ) پنجمسال  (DPBPدوره بازگشت سرمایه متحرک )
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 سال 5خالص ارزش فعلی با عمر پروژه  1-11 نمودار

 

 IRRتحلیل حساسیت  11-8-1-2

)مجموع   هاهزینه و درآمد فروشدر درصدی   30کاهش  ای شیدر مقابل افزا IRR تیحساس   لیلتحبیانگر  7-11جدول 
در   رییتغ یآن اساات که به طور کل انگریبجدول  نیابه عبارت دیگر ؛ باشاادیمگذاری ثابت و جاری( ی ساارمایههاهزینه
گذار  هیسااارمااین جدول به مثال  یبرادهند. یم رییرا تغ IRR زانیچه م همیی و یا با هر کدام به تنها هاهزینهو  درآمد

سال بازدهی داخلی  5درصدی در هزینه و بدون افزایش در درآمدها، طرح همچنان در  25متذکر می شود که با افزایش 
 درصدی خواهد داشت و لذا قدرت ریسک پذیری پروژه باال خواهد بود. 59/25
 

 درصد -IRR حساسیت تحلیل 7-11جدول 

  IRRتحلیل حساسیت 
 درآمدها 

-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

 هزینه ها 

-30% 07/38  31/42  45/46  52/50  52/54  45/58  33/62  16/66  95/69  70/73  41/77  09/81  73/84  

-25% 02/34  07/38  03/42  91/45  71/49  46/53  15/57  79/60  38/64  94/67  45/71  94/74  39/78  

-20% 39/30  28/34  07/38  78/41  42/45  00/49  53/52  00/56  43/59  81/62  16/66  48/69  76/72  

-15% 12/27  85/30  50/34  07/38  57/41  00/45  38/48  70/51  98/54  22/58  42/61  59/64  73/67  

-10% 14/24  75/27  26/31  70/34  07/38  37/41  26/44  82/47  97/50  08/54  15/57  18/60  19/63  

-5% 41/21  91/24  31/28  63/31  88/34  07/38  20/41  28/44  32/47  31/50  26/53  18/56  07/59  

0% 91/18  29/22  59/25  81/28  96/31  04/35  07/38  05/41  98/43  86/46  71/49  53/52  31/55  

5% 59/16  88/19  09/23  21/26  26/29  25/32  19/35  70/38  91/40  70/43  45/46  17/49  86/51  

10% 44/14  65/17  77/20  80/23  77/26  68/29  52/32  32/35  07/38  78/40  45/43  08/46  68/48  

15% 44/12  57/15  61/18  57/21  45/24  28/27  05/30  77/32  44/35  07/38  66/40  22/43  74/45  

20% 57/10  62/13  59/16  48/19  29/22  05/25  75/27  39/30  99/32  55/35  07/38  55/40  00/43  

25% 81/8  80/11  70/14  52/17  27/20  96/22  59/25  17/28  71/30  20/33  65/35  07/38  45/40  

30% 16/7  09/10  93/12  69/15  38/18  00/21  57/23  09/26  57/28  00/31  39/33  75/35  07/38  
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 دوره بازگشت سرمایه متحرک 11-8-1-3

به دست آمده از محاسبه دوره بازگشت      عددپروژه، ساله   5بازه برای شده  نظر گرفته  درصد در  25با توجه به نرخ تنزیل 
  یتمام (1404سااال )بازدید گردشااگر سااال  نچهارمیدر  دیگر عبارتیا به  پنجمدر سااال آن اساات که  انگریمتحرک ب

خالص   2-11 نمودار را پوشااش دهد. گذاریهساارما یهاهزینه یبه دساات آمده از طرح توانسااته اساات تمام  یدرآمدها
 دهد.یمنشان رخ تنزیل پروژه، با در نظر گرفتن ن را جریانات نقدی تجمعی پروژه

 

 
 پروژه کل تنزیل نرخ گرفتن نظر در با تجمعی فعلی ارزش خالص 2-11 نمودار

 

 سال 10با عمر پروژه اسبات مالی طرح مح 11-8-2

 خالصه عملکرد طرح 11-8-2-1

به طور خالصه دهد. یمبه طور خالصه نشان ساله  10در بازه را  باغ خانواده جدول زیر نتایج محاسبات مالی طرح احداث
 25کل پروژه ) یدر نظر گرفته شده برا لیآن است که با توجه به نرخ تنز انگریپروژه ب 3-11 نمودارو  8-11جدول  جینتا

 .درصد است 86/42معادل  یو سود یبازده یپروژه دارا نیدرصد( ا
 

 خالصه عملکرد طرح 8-11جدول 

 رصد(میزان )میلیون ریال/د عنوان

 05/10458 درصد 25( در NPV) ارزش فعلی خالص

 86/42 درصد-(IRR)گذاری یهسرما ینرخ بازده داخل

 52/1 (BCRنسبت منفعت به هزینه )

 (درآمدزایی چهارم)سال پنجمسال  (DPBPدوره بازگشت سرمایه متحرک )
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 سال 10لص ارزش فعلی با عمر پروژه خا 3-11 نمودار

 

 IRRتحلیل حساسیت  11-8-2-2

  و درآمد فروشدر درصاادی  30کاهش  ای شیدر مقابل افزا IRR تیحساااساا  لیتحلبیانگر  9-11جدول همانند قبل، 
آن اساات که به   انگریبجدول  نیات دیگر به عبار؛ باشاادیمگذاری ثابت و جاری( ی ساارمایههاهزینه)مجموع  هاهزینه

مد  رییتغ یطور کل نه و  در درآ ها    ها هزی به تن با   هر کدام  یا  ثال   یبرادهند.  یم رییرا تغ IRR زانیچه م  همیی و  این  م
درصدی در هزینه و بدون افزایش در درآمدها، طرح همچنان در    30متذکر می شود که با افزایش  گذار هیسرما جدول به 

 درصدی خواهد داشت و لذا قدرت ریسک پذیری پروژه باال خواهد بود. 06/31ازدهی داخلی سال ب 10
 

 درصد-IRR حساسیت حلیلت 9-11جدول 

  IRRتحلیل حساسیت 
 درآمدها 

-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

 هزینه ها 

-30% 86/42  41/46  91/49  39/53  84/56  27/60  69/63  09/67  48/70  86/73  23/77  60/80  96/83  

-25% 52/39  86/42  17/46  45/49  69/52  92/55  13/59  32/62  50/65  67/68  83/71  99/74  13/78  

-20% 55/36  73/39  86/42  97/45  04/49  09/52  12/55  13/58  13/61  11/64  09/67  06/70  02/73  

-15% 90/33  93/36  92/39  86/42  78/45  68/48  55/51  40/54  24/57  07/60  88/62  69/65  49/68  

-10% 51/31  41/34  26/37  08/40  86/42  62/45  36/48  07/51  77/53  46/56  13/59  79/61  44/64  

-5% 34/29  13/32  86/34  56/37  23/40  86/42  48/45  07/48  64/50  20/53  75/55  29/58  81/60  

0% 36/27  04/30  68/32  27/35  83/37  36/40  86/42  35/45  81/47  26/50  69/52  12/55  53/57  

5% 54/25  13/28  67/30  17/33  64/35  07/38  48/40  86/42  23/45  58/47  91/49  23/52  54/54  

10% 86/23  37/26  83/28  25/31  62/33  97/35  29/38  59/40  86/42  12/45  36/47  59/49  81/51  

15% 31/22  47/24  12/27  46/29  77/31  03/34  28/36  49/38  69/40  86/42  02/45  17/47  30/49  

20% 86/20  23/23  54/25  81/27  04/30  24/32  41/34  55/36  68/38  78/40  86/42  93/44  99/46  

25% 51/19  81/21  07/24  27/26  44/28  57/30  68/32  75/34  81/36  85/38  86/40  86/42  85/44  

30% 24/18  49/20  69/22  83/24  94/26  02/29  06/31  08/33  07/35  05/37  00/39  94/40  86/42  
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 دوره بازگشت سرمایه متحرک 11-8-2-3

صد در نظر گرفته   25با توجه به نرخ تنزیل  شت        عدد، ساله   10برای بازه  شده در سبه دوره بازگ ست آمده از محا به د
  یتمام (1404سااال ) بازدید گردشااگرسااال  ارمینچهدر  دیگر عبارتبه  یا پنجمدر سااال آن اساات که  انگریمتحرک ب

خالص   4-11 نمودار را پوشااش دهد. گذاریهساارما یهاهزینه یبه دساات آمده از طرح توانسااته اساات تمام  یدرآمدها
 دهد.یمنشان  ،با در نظر گرفتن نرخ تنزیل پروژه را جریانات نقدی تجمعی پروژه

 

 
 پروژه کل تنزیل نرخ گرفتن نظر در با تجمعی فعلی ارزش خالص 4-11 نمودار

 

 سال 15محاسبات مالی طرح با عمر پروژه  11-8-3

 خالصه عملکرد طرح 11-8-3-1

 جیبه طور خالصه نتادهد. یمبه طور خالصه نشان ساله  15در بازه را  باغ خانوادهجدول زیر نتایج محاسبات مالی طرح 
 25کل پروژه ) یدر نظر گرفته شده برا لیآن است که با توجه به نرخ تنز انگریپروژه ب 5-11 نمودارو  10-11جدول 

 .درصد است 87/43معادل  یو سود یبازده یپروژه دارا نیدرصد( ا
 

 خالصه عملکرد طرح 10-11جدول 

 میزان )میلیون ریال/درصد( عنوان

 79/12676 درصد 25( در NPV) ارزش فعلی خالص

 87/43 درصد-(IRR)گذاری یهسرما ینرخ بازده داخل

 63/1 (BCRنسبت منفعت به هزینه )

 (درآمدزایی چهارم)سال  پنجمسال  (DPBPسرمایه متحرک ) دوره بازگشت
 

-20000
-15000
-10000
-5000
0

5000
10000
15000
20000
25000
30000

14
00

14
01

14
02

14
03

14
04

14
05

14
06

14
07

14
08

14
09

میلیون ریال

سال



 معاونت ژپوهش و فناوری رپدیس کشاورزی و منابع طبیعی         باغ گشت دانشگاه تهران

 

 اداره امور پژوهشی و ارتباط با صنعت و جامعه 75

 
 

 
 سال 15خالص ارزش فعلی با عمر پروژه  5-11 نمودار

 

 IRRتحلیل حساسیت  11-8-3-2

  ها هزینه  و درآمد فروش در درصااادی  30کاهش   ای  شیافزادر مقابل    IRR تی حسااااسااا لی تحلبیانگر   11-11جدول  
  یآن اسات که به طور کل  انگریبجدول  نیابه عبارت دیگر ؛ باشاد یمگذاری ثابت و جاری( ی سارمایه هاهزینه)مجموع 

مد  رییتغ نه و  در درآ ها    ها هزی به تن با   هر کدام  یا  ثال   یبرادهند.  یم رییرا تغ IRR زانیچه م  همیی و  به    این جدول م
درصااادی در هزینه و حتی بدون افزایش در درآمدها، طرح        30این عالمت را خواهد داد که با افزایش     گذار  هی سااارما 

 درصدی خواهد داشت و لذا قدرت ریسک پذیری پروژه باال خواهد بود. 75/32سال بازدهی داخلی  15همچنان در 
 

 درصد -IRR حساسیت تحلیل 11-11جدول 

  IRRتحلیل حساسیت 
 درآمدها 

-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

 هزینه ها 

-30% 87/43  27/47  64/50  01/54  37/57  72/60  07/64  42/67  76/70  10/74  44/77  77/80  11/84  

-25% 69/40  87/43  04/47  19/50  34/53  47/56  61/59  73/62  86/65  98/68  09/72  21/75  33/78  

-20% 89/37  89/40  87/43  84/46  80/49  75/52  69/55  63/58  56/61  49/64  42/67  34/70  26/73  

-15% 40/35  24/38  07/41  87/43  67/46  45/49  23/52  00/55  5 76/7  53/60  28/63  04/66  79/68  

-10% 17/33  87/35  56/38  22/41  87/43  51/46  14/49  77/51  38/54  00/57  61/59  21/62  82/64  

-5% 15/31  74/33  30/36  84/38  36/41  87/43  37/46  87/48  35/51  83/53  31/56  78/58  25/61  

0% 33/29  80/31  25/34  68/36  09/39  49/41  87/43  25/46  62/48  98/50  34/53  69/55  04/58  

5% 66/27  04/30  39/32  72/34  02/37  32/39  60/41  87/43  14/46  39/48  64/50  89/52  13/55  

10% 13/26  42/28  68/30  92/32  14/35  34/37  53/39  70/41  87/43  03/46  19/48  34/50  48/52  

15% 72/24  93/26  11/29  27/31  40/33  52/35  62/37  72/39  80/41  87/43  94/45  00/48  06/50  

20% 41/23  55/25  66/27  74/29  80/31  85/33  87/35  89/37  89/39  98/41  87/43  85/45  83/47  

25% 19/22  27/24  31/26  33/28  32/30  29/32  25/34  20/36  13/38  05/40  97/41  87/43  77/45  

30% 06/21  08/23  06/25  01/27  94/28  85/30  75/32  63/34  49/36  35/38  20/40  04/42  87/43  
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 دوره بازگشت سرمایه متحرک 11-8-3-3

به دساات آمده از محاساابه دوره   عددپروژه، ساااله  15بازه برای شااده رفته درصااد در نظر گ 25با توجه به نرخ تنزیل 
شت متحرک ب  ست که   انگریبازگ سال  آن ا شگر سال   چهارمیندر  دیگر عبارتیا به  پنجمدر    (1404سال  ) بازدید گرد

خالص   6-11 نمودار را پوشش دهد.  گذاریهسرما  یهاهزینه یبه دست آمده از طرح توانسته است تمام    یدرآمدها یتمام
 دهد.یمجریانات نقدی تجمعی پروژه را با در نظر گرفتن نرخ تنزیل پروژه، نشان 

 

 
 پروژه کل تنزیل نرخ گرفتن نظر در با تجمعی فعلی ارزش خالص 6-11 نمودار
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 قزل آال ماهی پرورش نجی طرحسامکان 12
 ثابت طرح یگذارهیسرماهزینه های  

آال  قزل ماهی که برای پرورشاست مترمربعی  163به مساحت مناسب پرورش ماهی باغ بقایی دارای یک استخر بتونی 
اث آن وجود در نظر گرفته شده است. از آنجا که در حال حاضر این استخر در این باغ موجود است و نیاز به ساخت و احد

نمود. با  اسپلشر هواده دستگاهبرداری از آن تنها بایستی اقدام به تهیه ندارد، بنابراین برای پرورش ماهی قزل آال و بهره
 10و  اسپلشر هواده دستگاهگذاری ثابت طرح شامل هزینه تهیه گردید، بدین ترتیب هزینه سرمایهتوجه به آنچه که بیان

 .(1-12 جدول) میلیون تومان( است 33میلیون ریال ) 330ده بوده و برابر با درصد هزینه پیش بینی نش
 

 طرح ثابت یگذارهیسرما یهاهزینهبرآورد  1-12 جدول

 عمر مفید )سال( عنوان ردیف
 میزان هزینه

 یال()میلیون ر

 300 10 اسپلشر هواده دستگاه 1

 30 - (درصد 10) نشده بینی پیش های هزینه 2
 330 مجموع

 *الزم به ذکر است که هزینه های تمیز کردن و آماده سازی استخر چون هر ساله باید انجام می شد، در هزینه جاری دیده شده است.
 

 هزینه های عملیاتی )جاری( تولید 
ید شامل هزینه تهیه بچه ماهی قزل آال، غذا، نیروی کار، آماده سازی لوله های آبدهی و تمیز کردن هزینه های جاری تول

 2-6درصد پیش بینی نشده بوده که به شرح جدول  5/2استخر موجود، آب و برق، دارو، وسایل و ملزومات جاری و 
 میلیون ریال خواهد بود. 83/2452جاری طرح معادل جموع کل هزینه های م 2-12جدول باشد. طبق می

 

 طرح یجار های نهیهز برآورد 2-12جدول 

 کل هزینه

 )میلیون ریال(
 ردیف شرح

 1 الهزار ری 10عدد و با قیمت  25000به میزان گرمی  10بچه ماهی قزل آال با وزن  250

 2 هزار ریال 160کیلوگرم و قیمت  11550به مقدار  )کیلوگرم( 1غذا با ضریب غذایی  1848

 3 هزار ریال 25000ماه و ماهی  7 کارگر ساده 175

 4 خر موجودتآماده سازی لوله های آبدهی و تمیز کردن اس 50

 5 آب و برق در طول دوره پرورش 20

 6 دارو  20

 7 ومات جاریهزینه وسایل و ملز 30

 8 درصد( 5/2)هزینه های پیش بینی نشده  83/59

 مجموع 83/2452
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 درآمد 
هزار ریال تعیین  350هر کیلوگرم کیلوگرم ماهی در هر متر مکعب آب با قیمت  35میزان درآمد این پروژه بر اساس تولید 

هزار تومان( در  250میلیون و  404میلیون ریال ) 50/4042، مجموع کل درآمد برابر با 3-12جدول میگردد، با توجه به 
 سال است.

 طرح درآمد ساالنه برآورد 3-12جدول 

 درآمد

 )میلیون ریال(

 قیمت

 )هزار ریال(
 حجم )مترمکعب( مقدار کل )کیلوگرم(

 تولید

 در هر مترمکعب()کیلوگرم 

50/4042  053  11550 330 35 

 

 برنامه اجرا و پیشرفت طرح 
زمان شروع ساخت و احداث این طرح سال  .شودمیمشاهده  4-12جدول طرح در  پیشرفتطرح و  اجرایمراحل مختلف 

 باشد. این طرح قادر به فروش محصوالت خود می ( و پس از آن،1401بوده و بعد از یک سال )سال  1400
 

 اجرا و پیشرفت طرح برنامه 4-12جدول 

 سال اول سال دوم
 عنوان/سال

1401 1400 

-  ی ثابت طرحگذارهیسرمای هاهزینه 

  ی جاریهاهزینه 

 - درآمد طرح 

 

 سرمایه در گردش 

ی هاهزینهاز مجموع کل  دو ماهبرداری معادل این طرح میزان سرمایه در گردش مورد نیاز برای آغاز دوره بهره در

 81/408بنابراین در این طرح کل سرمایه در گردش مورد نیاز برابر با ؛ برداری در یک سال در نظر گرفته شده استبهره
 گردد.ه میهزار تومان( محاسب 881میلیون و  40میلیون ریال )

 

 ی ثابت و سرمایه در گردش(گذارهیسرمامنابع مالی مورد نیاز )مجموع  

دهد. با توجه مقدار سرمایه ثابت و سرمایه در گردش مورد نیاز را به تفکیک دو سال اول این طرح نشان می 5-12جدول 
هزار تومان(  164میلیون و  319ال )میلیون ری 63/3191به محاسبات انجام شده به طور کلی این طرح نیاز به تقریباً 

 برداری این طرح دارد.منابع مالی برای احداث و بهره
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 منابع مالی مورد نیاز طرح به تفکیک سال )میلیون ریال( 5-12جدول 

 سال اول سال دوم
 عنوان/سال

1401 1400 

- 83/2782  ی ثابت و هزینه جاریگذارهیسرماهزینه  

18/408  سرمایه در گردش - 

46/3191  ی ثابت و سرمایه در گردش مورد نیاز )مجموع دو سال(گذارهیسرمامجموع  

 

 فرضیات مالی طرح 
 ارائه گردیده است. 6-12جدول فرضیاتی که در رابطه با محاسبات مالی این طرح به کار گرفته شده است، در 

 

 طرح مالی فرضیات 6-12جدول 

درصد بوده  16برابر با  1399ی کشور در سال هابانکدرصد )نرخ سود سپرده یک ساله  25
 درصد بیشتر برای نرخ تنزیل در نظر گرفته شده است.( 9که برای پوشش ریسک 

 محاسبه منظور به پروژه کل تنزیل نرخ

 خالص فعلی ارزش

 ساخت شروع آغاز زمان 1400سال 

 مدت زمان احداث طرح سال 1

1401سال   برداریزمان آغاز بهره 

سال 14و  9، 4  برداری از طرحمدت زمان بهره 

سناریو برای آن در نظر گرفته شده است؛ بنابراین سه برداری که با توجه به مدت زمان بهره
برداری از طرح(، ث طرح و مدت زمان بهرهطول دوره مطالعات اقتصادی )مجموع زمان احدا

 سال خواهد بود. 15و  10، 5

 مطالعات اقتصادی دوره طول

 1400سال 
خالص  فعلی ارزش محاسبه مبدأ

(NPV) 
 

 طرح مالی محاسبات 

 سال( انجام شده است. 15و  10، 5با توجه به مدت زمان عمر پروژه ) سه سناریومحاسبات مالی طرح در 

 

 سال 5طرح با عمر پروژه  محاسبات مالی 12-8-1

 خالصه عملکرد طرح 12-8-1-1

 جینتابه طور خالصه دهد. یمبه طور خالصه نشان ساله  5در بازه را  پرورش ماهیجدول زیر نتایج محاسبات مالی طرح 
 25کل پروژه ) یدر نظر گرفته شده برا لیآن است که با توجه به نرخ تنز انگریپروژه ب 1-12نمودار و  7-12جدول 
 .درصد است 39/56معادل  جذابی یبازده یپروژه دارا نیادرصد( 
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 خالصه عملکرد طرح 7-12جدول 

 میزان )میلیون ریال/درصد( عنوان

 47/2037 درصد 25( در NPV) ارزش فعلی خالص

 39/56 درصد-(IRR)گذاری یهسرما ینرخ بازده داخل

 27/1 (BCRبه هزینه ) نسبت منفعت

 تولید( سوم)سال  چهارمسال  (DPBPدوره بازگشت سرمایه متحرک )
 

 
 سال 5خالص ارزش فعلی با عمر پروژه  1-12 نمودار

 

 IRRتحلیل حساسیت  12-8-1-2

)مجموع   هاهزینه و درآمد فروشدر درصدی   30کاهش  ای شیدر مقابل افزا IRR تیحساس   لیتحلبیانگر  8-12جدول 
در  رییتغ یآن اساات که به طور کل انگریبجدول  نیابه عبارت دیگر ؛ باشاادیمگذاری ثابت و جاری( ی ساارمایههاهزینه
گذار  هیسااارمااین جدول به مثال  یبرادهند. یم رییرا تغ IRR زانیچه م همیی و یا با هر کدام به تنها هاهزینهو  درآمد

شتر     هاهزینهاین عالمت را خواهد داد که هرچند طرح پرورش ماهی به افزایش  ساس بوده اما اثر افزایش درآمدها بی ح
 5ساااال عمر مفید مطلوب خواهد بود. بطوریکه با افزایش      5بوده و از این بابت نیز این طرح با     ها هزینه از اثر افزایش 

درصد کاهش خواهد یافت اما   37/49درصد به   39/56داخلی طرح از  درصدی هزینه ها و بدون افزایش درآمد، بازدهی 
 درصد ارتقا خواهد یافت. 75/63درصدی در درآمدها، بازدهی داخلی طرح به  5با افزایش 
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 درصد-IRR حساسیت تحلیل 8-12جدول 

  IRRتحلیل حساسیت 
 درآمدها 

-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

 هزینه ها 

-30% 39/56  90/66  38/77  85/87  29/98  73/108  16/119  57/129  99/139  39/150  79/160  19/171  58/181  

-25% 56/46  39/56  20/66  98/75  75/85  51/95  25/105  99/114  71/124  43/134  15/144  86/153  57/163  

-20% 93/37  18/47  39/56  59/65  76/74  92/83  07/93  21/102  34/111  46/120  57/129  69/138  79/147  

-15% 30/30  02/39  72/47  39/56  05/65  68/73  31/82  92/90  52/99  12/108  70/116  29/125  86/133  

-10% 48/23  75/31  99/39  20/48  39/56  57/64  72/72  87/80  01/89  13/97  25/105  37/113  47/121  

-5% 37/17  23/25  05/33  85/40  63/48  39/56  14/64  87/71  59/79  30/87  00/95  69/102  38/110  

0% 85/11  34/19  80/26  23/34  63/41  02/49  39/56  75/63  09/71  43/78  75/85  07/93  38/100  

5% 84/6  99/13  12/21  21/28  29/35  34/42  37/49  39/56  40/63  40/70  38/77  36/84  33/91  

10% 62/2  12/9  94/15  73/22  50/29  25/36  98/42  69/49  39/56  08/63  76/69  43/76  09/83  

15% - 93/1  65/4  20/11  71/17  20/24  68/30  13/37  56/43  98/49  39/56  79/62  18/69  56/75  

20% - 78/5  54/0  84/6  10/13  34/19  55/25  75/31  93/37  10/44  25/50  39/56  52/62  65/68  

25% - 34/9  - 25/3  81/2  84/8  85/14  83/20  80/26  74/32  67/38  59/44  50/50  39/56  28/62  

30% - 63/12  - 76/6  - 91/0  90/4  69/10  46/16  21/22  94/27  65/33  36/39  05/45  72/50  39/56  

 

 دوره بازگشت سرمایه متحرک 12-8-1-3

ت آمده از محاسبه دوره بازگشت    به دس  عددپروژه، ساله   5بازه برای شده  درصد در نظر گرفته   25با توجه به نرخ تنزیل 
ست که   انگریمتحرک ب  یتمام (1403سال  سال تولید و درآمدزایی )  سومین در  دیگر عبارتیا به  چهارمسال  در آن ا

خالص   2-12 نمودار را پوشااش دهد. گذاریهساارما یهاهزینه یبه دساات آمده از طرح توانسااته اساات تمام  یدرآمدها
 دهد.یمجریانات نقدی تجمعی پروژه را با در نظر گرفتن نرخ تنزیل پروژه، نشان 

 

 
 پروژه کل تنزیل نرخ گرفتن نظر در با تجمعی فعلی ارزش خالص 2-12 نمودار
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 سال 10محاسبات مالی طرح با عمر پروژه  12-8-2

 رد طرحخالصه عملک 12-8-2-1

به طور خالصه دهد. یمبه طور خالصه نشان ساله  10در بازه را  پرورش ماهیجدول زیر نتایج محاسبات مالی طرح 
 25کل پروژه ) یدر نظر گرفته شده برا لینرخ تنزآن است که با توجه به  انگریپروژه ب 3-12 نمودارو  9-12جدول  جینتا

 .درصد است 01/57معادل  قابل توجهی یبازده یپروژه دارا نیدرصد( ا
 

 خالصه عملکرد طرح 9-12جدول 

 میزان )میلیون ریال/درصد( عنوان

 64/3051 درصد 25( در NPV) ارزش فعلی خالص

 01/57 درصد-(IRR)گذاری یهسرما یرخ بازده داخلن

 28/1 (BCRنسبت منفعت به هزینه )

 سال هفتم )سال ششم تولید( (DPBPدوره بازگشت سرمایه متحرک )
 

 
 سال 10خالص ارزش فعلی با عمر پروژه  3-12 نمودار

 

 IRRتحلیل حساسیت  12-8-2-2

 و درآمد فروشدر درصاادی  30کاهش  ای شیدر مقابل افزا IRR تیحساااساا لیتحلبیانگر  10-12ل جدونند قبل، هما
آن اساات که به  انگریبجدول  نیابه عبارت دیگر ؛ باشاادیمگذاری ثابت و جاری( ی ساارمایههاهزینه)مجموع  هاهزینه

مد در  رییتغ یطور کل نه و  درآ ها    ها هزی به تن با   هر کدام  یا  ثال   یبرادهند.  یم رییرا تغ IRR زانیچه م  همیی و  این م
حساااس بوده اما اثر  هاهزینههرچند طرح پرورش ماهی به افزایش این عالمت را خواهد داد که گذار هیساارماجدول به 

شتر از اثر افزایش   سال عمر مفید مطلوب خواهد بود.   10ت نیز این طرح با بوده و از این باب هاهزینهافزایش درآمدها بی
صدی هزینه ها و بدون افزایش درآمد، بازدهی داخلی طرح از   5بطوریکه با افزایش  صد به   01/57در صد   05/50در در

 درصد ارتقا خواهد یافت. 30/64درصدی در درآمدها، بازدهی داخلی طرح به  5کاهش خواهد یافت اما با افزایش 
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 درصد-IRR حساسیت تحلیل 10-12ل جدو

  IRRتحلیل حساسیت 
 درآمدها 

-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

 هزینه ها 

-30% 01/57  42/67  82/77  22/88  60/98  99/108  37/119  75/129  13/140  51/150  88/160  26/171  64/181  

-25% 26/47  01/57  73/66  44/76  14/86  84/95  53/105  22/115  91/124  59/134  28/144  96/153  65/163  

-20% 71/38  87/47  01/57  12/66  23/75  32/84  41/93  50/102  58/111  67/120  75/129  83/138  91/147  

-15% 14/31  79/39  41/48  01/57  59/65  15/74  72/82  27/91  83/99  38/810  93/116  48/125  02/134  

-10% 37/24  58/32  75/40  89/48  01/57  11/65  20/73  29/81  37/89  45/97  53/105  60/113  68/121  

-5% 28/18  10/26  87/33  61/41  32/49  01/57  68/64  35/72  01/80  67/87  33/95  98/102  63/110  

0% 77/12  24/20  66/27  04/35  38/42  70/49  01/57  30/64  58/71  86/78  14/86  41/93  68/100  

5% 74/7  91/14  01/22  07/29  09/36  08/43  05/50  01/57  95/63  89/70  82/77  75/84  68/91  

10% 14/3  03/10  85/16  62/23  35/30  04/37  71/43  37/50  01/57  64/63  26/70  88/76  49/83  

15% - 10/1  55/5  11/12  62/18  09/25  51/31  91/37  29/44  65/50  01/57  53/63  68/69  02/76  

20% - 01/5  40/1  74/7  02/14  24/20  43/26  58/32  71/38  82/44  92/50  01/57  08/63  16/69  

25% - 63/8  - 43/2  69/3  76/9  77/15  73/21  66/27  56/33  45/39  31/45  16/51  01/57  84/62  

30% - 00/12  - 00/6  - 07/0  80/5  61/11  38/17  10/23  80/28  47/34  12/40  76/45  39/51  01/57  

 

 دوره بازگشت سرمایه متحرک 12-8-2-3

به دست آمده از محاسبه    عددساله پروژه،   10برداری برای دوره بهرهشده  درصد در نظر گرفته   25با توجه به نرخ تنزیل 
شت متحرک ب  ست که   انگریدوره بازگ سال  سال تولید و درآمدزایی )  سومین در  دیگر عبارتیا به  چهارمسال  در آن ا

  4-12 نمودار را پوشش دهد. گذاریهسرما یهاهزینه یبه دست آمده از طرح توانسته است تمام  یدرآمدها یتمام (1403
 دهد.یمخالص جریانات نقدی تجمعی پروژه را با در نظر گرفتن نرخ تنزیل پروژه، نشان 

 

 
 پروژه کل تنزیل نرخ گرفتن نظر در با تجمعی فعلی ارزش خالص 4-12 نمودار
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 سال 15محاسبات مالی طرح با عمر پروژه  12-8-3

 خالصه عملکرد طرح 12-8-3-1

به طور خالصه دهد. یمبه طور خالصه نشان ساله  15در بازه را  پرورش ماهیجدول زیر نتایج محاسبات مالی طرح 
کل پروژه  یدر نظر گرفته شده برا لیآن است که با توجه به نرخ تنز انگریپروژه ب 5-12 نمودارو  11-12جدول  جینتا
 .درصد است 05/57معادل  یو سود یبازده یپروژه دارا نیدرصد( ا 25)

 
 خالصه عملکرد طرح 11-12جدول 

 میزان )میلیون ریال/درصد( عنوان

 48/3378 درصد 25( در NPV) ارزش فعلی خالص

 05/57 درصد-(IRR)گذاری یهسرما ینرخ بازده داخل

 28/1 (BCRنسبت منفعت به هزینه )

 ولید(ت سوم)سال  چهارمسال  (DPBPدوره بازگشت سرمایه متحرک )
 

 
 سال 15خالص ارزش فعلی با عمر پروژه  5-12 نمودار

 

 IRRتحلیل حساسیت   12-8-3-2

 ها هزینه  و درآمد فروش در درصااادی  30کاهش   ای  شیدر مقابل افزا   IRR تی حسااااسااا لی تحلبیانگر   12-12جدول  
 یآن اسات که به طور کل  انگریبجدول  نیابه عبارت دیگر ؛ باشاد یمگذاری ثابت و جاری( ی سارمایه هاهزینه)مجموع 

مد  رییتغ نه و  در درآ ها    ها هزی به تن با   هر کدام  یا  ثال   یبرادهند.  یم رییرا تغ IRR زانیچه م  همیی و  به   م این جدول 
حساس بوده اما اثر افزایش درآمدها   هاهزینهرح پرورش ماهی به افزایش دهد که هرچند طنشان می را این گذار هیسرما 

ساااال عمر مفید مطلوب خواهد بود. بطوریکه با      15بوده و از این بابت نیز این طرح با     ها هزینه بیشاااتر از اثر افزایش 
درصد کاهش خواهد  10/50درصد به  05/57درصدی هزینه ها و بدون افزایش درآمد، بازدهی داخلی طرح از  5افزایش 

درصد ارتقا خواهد یافت. 34/64درصدی در درآمدها، بازدهی داخلی طرح به  5یافت اما با افزایش 
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 درصد-IRR حساسیت تحلیل 12-12جدول 

  IRRتحلیل حساسیت 
 درآمدها 

-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

 هزینه ها 

-30% 05/57  46/67  85/77  24/88  62/98  00/109  38/119  75/129  13/140  51/150  88/160  26/171  64/181  

-25% 32/47  05/57  76/66  46/76  16/86  85/95  54/105  22/115  91/124  60/134  28/144  97/153  65/163  

-20% 78/38  93/47  05/57  16/66  25/75  34/84  43/93  51/102  59/111  67/120  75/129  83/138  91/147  

-15% 21/31  86/39  47/48  05/57  62/65  18/74  74/82  29/91  84/99  39/108  93/116  48/125  03/134  

-10% 44/24  65/32  81/40  94/48  05/57  14/65  23/73  31/81  39/89  46/97  54/105  61/113  68/121  

-5% 34/18  18/26  95/33  67/41  37/49  05/57  72/64  38/72  04/80  69/87  34/95  99/102  64/110  

0% 80/12  31/20  73/27  11/35  44/42  75/49  05/57  34/64  61/71  89/78  16/86  43/93  69/100  

5% 74/7  96/14  08/22  14/29  16/36  14/43  10/50  05/57  99/63  92/70  85/77  77/84  70/91  

10% 10/3  05/10  91/16  69/23  42/30  11/37  77/43  42/50  05/57  67/63  29/70  90/76  51/83  

15% - 17/1  53/5  14/12  68/18  16/25  59/31  98/37  35/44  71/50  05/57  39/63  72/69  04/76  

20% - 12/5  35/1  74/7  06/14  31/20  50/26  65/32  78/38  88/44  97/50  05/57  12/63  19/69  

25% - 77/8  - 52/2  66/3  77/9  81/15  80/21  73/27  64/33  51/39  37/45  21/51  05/57  88/62  

30% - 15/12  - 12/6  - 14/0  79/5  64/11  43/17  17/23  87/28  54/34  19/40  82/45  44/51  05/57  

 

 دوره بازگشت سرمایه متحرک 12-8-3-3

به دست آمده از محاسبه    عددپروژه، ساله   15برداری شده برای دوره بهره درصد در نظر گرفته   25با توجه به نرخ تنزیل 
شت متحرک ب دو ست که   انگریره بازگ سال  آن ا سال  سال تولید و درآمدزایی )  سومین در  دیگر عبارتیا به  چهارمدر 

  6-12 نمودار را پوشش دهد. گذاریهسرما یهاهزینه یبه دست آمده از طرح توانسته است تمام  یدرآمدها یتمام (1403
 دهد.یمات نقدی تجمعی پروژه را با در نظر گرفتن نرخ تنزیل پروژه، نشان خالص جریان

 

 
 پروژه کل تنزیل نرخ گرفتن نظر در با تجمعی فعلی ارزش خالص 6-12 نمودار
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 صید ورزشیبرای  ماهی پرورش سنجی طرحامکان 13
 

 ثابت طرح یگذارهیسرماهزینه های  
آال  قزل ماهی که برای پرورشاست مترمربعی  123به مساحت مناسب پرورش ماهی باغ بقایی دارای یک استخر بتونی 

در نظر گرفته شده است. از آنجا که در حال حاضر این استخر در این باغ موجود است و نیاز به ساخت برای صید ورزشی 
تنها بایستی به صورت صید ورزشی برداری از آن رش ماهی قزل آال و بهرهو احداث آن وجود ندارد، بنابراین برای پرو

تهیه  هزینه شاملگذاری ثابت طرح گردید، بدین ترتیب هزینه سرمایهنمود. با توجه به آنچه که بیان لنسراقدام به تهیه 
جدول ) تومان( است هزار 500 و میلیون 16میلیون ریال ) 165درصد هزینه پیش بینی نشده بوده و برابر با  10و  لنسر
13-1). 

 طرح ثابت یگذارهیسرما یهاهزینهبرآورد  1-13جدول 

 عمر مفید )سال( عنوان ردیف
 میزان هزینه

 )میلیون ریال( 

 150 10 ریال( میلیون 30 ارزش به کدام هر لنسر 5لنسر ) 1

 15 - (درصد 10) نشده بینی پیش های هزینه 2
 165 مجموع

 *الزم به ذکر است که هزینه های تمیز کردن و آماده سازی استخر چون هر ساله باید انجام می شد، در هزینه جاری دیده شده است.
 

 هزینه های عملیاتی )جاری( تولید 
های آبدهی و تمیز کردن نه تهیه بچه ماهی قزل آال، غذا، نیروی کار، آماده سازی لولهشامل هزی ی جاری تولیدهاهزینه

 2-13جدول پیش بینی نشده بوده که به شرح درصد  5/2 جاری و ملزوماتوسایل و استخر موجود، آب و برق، دارو، 
هزار  931میلیون و  109میلیون ریال ) 31/1099طرح برابر با  جاریهزینه های مجموع کل  3-13جدول باشد. طبق می

 تومان( است.
 

 طرح یجار یهاهزینه برآورد 2-13جدول 

 کل هزینه

 )میلیون ریال(
 ردیف شرح

 1 هزار ریال 10عدد و با قیمت  12500به میزان گرمی  10آال با وزن  بچه ماهی قزل 125

 2 هزار ریال 160کیلوگرم و قیمت  5000به مقدار  )کیلوگرم( 1غذا با ضریب غذایی  800

 3 هزار ریال 25000ماه و ماهی  5/3 کارگر ساده 5/87

 4 خر موجودتآماده سازی لوله های آبدهی و تمیز کردن اس 20

 5 و برق در طول دوره پرورش آب 10

 6 دارو  10

 7 هزینه وسایل و ملزومات جاری 20

 8 درصد( 5/2)هزینه های پیش بینی نشده  81/26

 مجموع 31/1099
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 درآمد 
هزار ریال تعیین  350هر کیلوگرم کیلوگرم ماهی در هر متر مکعب آب با قیمت  20اساس تولید میزان درآمد این پروژه بر 

 است.در سال میلیون تومان(  175میلیون ریال ) 1750برابر با ، مجموع کل درآمد 3-8با توجه به جدول میگردد، 
 

 طرح درآمد ساالنه برآورد 3-13جدول 

 درآمد

 )میلیون ریال(

 قیمت

 )هزار ریال(
 حجم )مترمکعب( )کیلوگرم( کل مقدار

 تولید

 گرم در هر مترمکعب(کیلو)

1750 053  5000 250 20 

 

 برنامه اجرا و پیشرفت طرح 
زمان شروع ساخت و احداث این طرح سال  .شودمیمشاهده  4-13جدول طرح در  پیشرفتطرح و  اجرایمراحل مختلف 

 باشد. این طرح قادر به فروش محصوالت خود می ( و پس از آن،1401بوده و بعد از یک سال )سال  1400
 

 اجرا و پیشرفت طرح برنامه 4-13جدول 

 سال اول سال دوم
 عنوان/سال

1401 1400 

-  ی ثابت طرحگذارهیسرمای هاهزینه 

  ی جاریهاهزینه 

 - درآمد طرح 

 

 سرمایه در گردش 
ی هاهزینهبرداری معادل دو ماه از مجموع کل این طرح میزان سرمایه در گردش مورد نیاز برای آغاز دوره بهره در

 22/183بنابراین در این طرح کل سرمایه در گردش مورد نیاز برابر با ؛ برداری در یک سال در نظر گرفته شده استبهره
 گردد.ه میهزار تومان( محاسب 322میلیون و  18میلیون ریال )

 

 ی ثابت و سرمایه در گردش(گذارهیسرمامنابع مالی مورد نیاز )مجموع  
دهد. با توجه مقدار سرمایه ثابت و سرمایه در گردش مورد نیاز را به تفکیک دو سال اول این طرح نشان می 5-13جدول 

هزار تومان(  753میلیون و  144ال )میلیون ری 53/1447به محاسبات انجام شده به طور کلی این طرح نیاز به تقریباً 
 برداری این طرح دارد.منابع مالی برای احداث و بهره
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 منابع مالی مورد نیاز طرح به تفکیک سال )میلیون ریال( 5-13 جدول

 سال اول سال دوم
 عنوان/سال

1401 1400 

- 31/1264  و هزینه جاریی ثابت گذارهیسرماهزینه  

22/183  سرمایه در گردش - 

35/1447  ی ثابت و سرمایه در گردش مورد نیاز )مجموع دو سال(گذارهیسرمامجموع  

 
 

 فرضیات مالی طرح 
 ارائه گردیده است. 16-13جدول فرضیاتی که در رابطه با محاسبات مالی این طرح به کار گرفته شده است، در 

 
 طرح مالی فرضیات 6-13جدول 

درصد بوده  16برابر با  1399ی کشور در سال هابانکدرصد )نرخ سود سپرده یک ساله  25
 درصد بیشتر برای نرخ تنزیل در نظر گرفته شده است.( 9که برای پوشش ریسک 

 محاسبه منظور به پروژه کل تنزیل نرخ

 صخال فعلی ارزش

 ساخت شروع آغاز زمان 1400سال 

 مدت زمان احداث طرح سال 1

1401سال   برداریزمان آغاز بهره 

سال 14و  9، 4  برداری از طرحمدت زمان بهره 

سناریو برای آن در نظر گرفته شده است؛ بنابراین سه برداری که با توجه به مدت زمان بهره
برداری از طرح(، حداث طرح و مدت زمان بهرهطول دوره مطالعات اقتصادی )مجموع زمان ا

 سال خواهد بود. 15و  10، 5

 مطالعات اقتصادی دوره طول

 1400سال 
خالص  فعلی ارزش محاسبه مبدأ

(NPV) 
 

 طرح مالی محاسبات 

 سال( انجام شده است. 15و  10، 5با توجه به مدت زمان عمر پروژه ) سه سناریومحاسبات مالی طرح در 

 

 سال 5الی طرح با عمر پروژه محاسبات م 13-8-1

 خالصه عملکرد طرح 13-8-1-1

دهد. یمرا به طور خالصه نشان ساله  5در بازه پرورش ماهی برای صید ورزشی جدول زیر نتایج محاسبات مالی طرح 
 یدر نظر گرفته شده برا لیآن است که با توجه به نرخ تنز انگریروژه بپ 1-13 نمودارو  7-13جدول  جیبه طور خالصه نتا

 .درصد است 60/50معادل  جذابی یبازده یپروژه دارا نیدرصد( ا 25کل پروژه )
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 خالصه عملکرد طرح 7-13جدول 

 رصد(میزان )میلیون ریال/د عنوان

 35/753 درصد 25( در NPV) ارزش فعلی خالص

 60/50 درصد-(IRR)گذاری یهسرما ینرخ بازده داخل

 22/1 (BCRنسبت منفعت به هزینه )

 تولید( سوم)سال  چهارمسال  (DPBPدوره بازگشت سرمایه متحرک )
 
 

 
 سال 5زش فعلی با عمر پروژه خالص ار 1-13 نمودار

 

 IRRتحلیل حساسیت  13-8-1-2

)مجموع   هاهزینه و درآمد فروش درصدی در  30کاهش  ای شیدر مقابل افزا IRR تیحساس   لیتحلبیانگر  8-13جدول 
در  رییتغ یآن اساات که به طور کل انگریبجدول  نیابه عبارت دیگر ؛ باشاادیمگذاری ثابت و جاری( ی ساارمایههاهزینه
این جدول بیان خواهد کرد    مثال   یبرادهند.  یم رییرا تغ IRR زانیچه م  همیی و یا با   هر کدام به تنها    ها هزینه و  درآمد 

بوده  هاهزینهحساس بوده اما اثر افزایش درآمدها بیشتر از اثر افزایش    هاهزینهکه هرچند طرح صید ورزشی به افزایش   
درصااادی هزینه ها و بدون   5ساااال عمر مفید مطلوب خواهد بود. بطوریکه با افزایش    5از این بابت نیز این طرح با  و

صد به   60/50افزایش درآمد، بازدهی داخلی طرح از  صد کاهش خواهد یافت  89/43در صدی در   5اما با افزایش  .در در
 افت.درصد ارتقا خواهد ی 63/57درآمدها، بازدهی داخلی طرح به 
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 درصد-IRR حساسیت تحلیل 8-13جدول 

  IRRتحلیل حساسیت 
 درآمدها 

-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

 هزینه ها 

-30% 60/50  64/60  65/70  64/80  61/90  57/100  52/110  45/120  38/130  30/140  22/015  13/160  04/170  

-25% 20/41  60/50  97/59  31/69  64/78  95/87  25/97  54/106  82/115  09/125  35/134  61/143  86/152  

-20% 94/32  79/41  60/50  38/59  15/68  89/76  63/85  35/94  06/103  76/111  45/120  14/129  82/137  

-15% 64/25  99/33  30/42  60/50  87/58  12/67  35/75  57/83  78/19  98/99  18/108  36/116  54/124  

-10% 11/19  03/27  91/34  77/42  60/50  41/58  20/66  98/73  75/81  50/89  25/97  99/104  72/112  

-5% 26/13  78/20  28/28  74/35  18/43  60/50  00/58  38/65  75/72  11/80  46/87  80/94  14/102  

0% 97/7  14/15  29/22  40/29  49/36  55/43  60/50  63/57  64/64  65/71  64/78  63/85  60/92  

5% 16/3  02/10  85/16  64/23  41/30  16/37  89/43  60/50  29/57  98/63  65/70  31/77  96/83  

10% - 23/1  35/5  89/11  39/18  88/24  33/31  77/37  19/44  60/50  99/56  37/63  74/69  10/76  

15% - 25/5  06/1  34/7  59/13  80/19  00/26  17/32  33/38  47/44  60/50  71/56  81/62  91/68  

20% - 95/8  - 88/2  16/3  16/9  14/15  10/21  03/27  94/32  84/38  73/44  60/50  46/56  31/62  

25% - 37/12  - 52/6  - 70/0  08/5  84/10  57/16  29/22  98/27  65/33  31/39  96/44  60/50  22/56  

30% - 54/15  - 89/9  - 28/4  30/1  86/6  39/12  89/17  38/23  85/28  31/34  75/39  81/45  60/50  

 

 دوره بازگشت سرمایه متحرک 13-8-1-3

به دست آمده از محاسبه دوره بازگشت      عددپروژه، ساله   5بازه برای شده  درصد در نظر گرفته   25با توجه به نرخ تنزیل 
ست که   انگریمتحرک ب  یتمام (1403سال  سال تولید و درآمدزایی )  مینسو  در دیگر عبارتیا به  چهارمسال  در آن ا

خالص   2-13 نمودار را پوشااش دهد. گذاریهساارما یهاهزینه یبه دساات آمده از طرح توانسااته اساات تمام  یدرآمدها
 دهد.یمجریانات نقدی تجمعی پروژه را با در نظر گرفتن نرخ تنزیل پروژه، نشان 

 

 
 پروژه کل تنزیل نرخ گرفتن نظر در با تجمعی فعلی ارزش خالص 2-13 نمودار
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 سال 10محاسبات مالی طرح با عمر پروژه  13-8-2

 خالصه عملکرد طرح 13-8-2-1

دهد. یمبه طور خالصه نشان ساله  10برای بازه را  پرورش ماهی برای صید ورزشیجدول زیر نتایج محاسبات مالی طرح 
 یدر نظر گرفته شده برا لیآن است که با توجه به نرخ تنز انگریپروژه ب 3-13 نمودارو  9-13جدول  جیبه طور خالصه نتا

 .درصد است 30/51معادل  یو سود یبازده یپروژه دارا نیدرصد( ا 25کل پروژه )
 

 خالصه عملکرد طرح 9-13جدول 

 میزان )میلیون ریال/درصد( عنوان

 65/1136 درصد 25( در NPV) ارزش فعلی خالص

 30/51 درصد-(IRR)گذاری یهسرما ینرخ بازده داخل

 23/1 (BCRنسبت منفعت به هزینه )

 تولید( ومس)سال  چهارمسال  (DPBPدوره بازگشت سرمایه متحرک )
 

 
 سال 10خالص ارزش فعلی با عمر پروژه  3-13 نمودار

 

 IRRتحلیل حساسیت   13-8-3

 و آمد فروشدر درصاادی در 30کاهش  ای شیدر مقابل افزا IRR تیحساااساا لیتحلبیانگر  10-13جدول همانند قبل، 
آن اساات که به  انگریبجدول  نیابه عبارت دیگر ؛ باشاادیمگذاری ثابت و جاری( ی ساارمایههاهزینه)مجموع  هاهزینه

مد  رییتغ یطور کل نه و  در درآ ها    ها هزی به تن با   هر کدام  یا  ثال   یبرادهند.  یم رییرا تغ IRR زانیچه م  همیی و  این م
صید ورزشی ماهی به افزایش   این عالمت را گذار هیسرما جدول به  حساس بوده اما   هاهزینهخواهد داد که هرچند طرح 

سااال عمر مفید مطلوب خواهد  10بوده و از این بابت نیز این طرح با  هاهزینهاثر افزایش درآمدها بیشااتر از اثر افزایش 
  66/44درصاااد به  30/51رح از درصااادی هزینه ها و بدون افزایش درآمد، بازدهی داخلی ط 5بود. بطوریکه با افزایش 

 درصد ارتقا خواهد یافت. 26/58درصدی در درآمدها، بازدهی داخلی طرح به  5درصد کاهش خواهد یافت اما با افزایش 
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 درصد-IRR حساسیت تحلیل 10-13جدول 

  IRRتحلیل حساسیت 
 درآمدها 

-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

 هزینه ها 

-30% 30/51  24/61  17/71  08/81  98/90  87/100  77/110  66/120  55/130  44/140  33/150  22/160  10/170  

-25% 99/41  30/51  58/60  84/69  09/79  34/88  58/97  81/106  04/116  28/125  51/134  74/143  97/152  

-20% 82/33  58/42  30/15  00/60  69/68  36/77  03/86  69/94  35/103  01/112  66/120  31/129  97/137  

-15% 57/26  85/34  09/43  30/51  49/59  66/67  83/75  99/83  14/92  29/100  44/108  59/116  73/124  

-10% 08/20  95/27  77/35  55/43  30/51  04/59  76/66  47/74  18/82  88/89  58/97  27/105  97/112  

-5% 24/14  47/21  19/29  59/36  96/43  30/51  63/58  94/65  25/73  55/80  85/87  15/95  44/102  

0% 94/8  12/16  24/23  30/30  33/37  32/44  30/51  26/58  21/65  16/72  09/79  03/86  96/92  

5% 10/4  00/11  82/17  59/24  31/31  99/37  66/44  30/51  93/57  55/64  17/71  77/77  38/84  

10% - 34/0  30/6  86/12  36/19  81/25  22/32  60/38  96/44  30/51  63/57  95/63  26/70  57/76  

15% - 42/4  98/1  31/8  57/14  77/20  93/26  05/33  15/39  23/45  30/51  36/57  40/63  44/69  

20% - 20/8  - 01/2  10/4  14/10  12/16  05/22  95/27  82/33  66/39  49/45  30/51  10/57  90/62  

25% - 70/11  - 71/5  20/0  04/6  82/11  55/17  24/23  89/28  52/34  13/40  72/45  30/51  87/56  

30% - 96/14  - 16/9  - 43/3  23/2  82/7  37/13  86/18  33/24  76/29  17/35  56/40  94/45  30/51  

 

 دوره بازگشت سرمایه متحرک 13-8-3-1

ساابه دوره به دساات آمده از محا عدد، سااال 10برای عمر پروژه شااده  درصااد در نظر گرفته 25نرخ تنزیل با توجه به 
ست که   انگریبازگشت متحرک ب  سال  آن ا  (1403سال  سال تولید و درآمدزایی )  ینسوم در  دیگر عبارتیا به  مچهاردر 

  خالص 4-13 نمودار را پوشش دهد.  گذاریهسرما  یهاهزینه یبه دست آمده از طرح توانسته است تمام    یدرآمدها یتمام
 دهد.یمجریانات نقدی تجمعی پروژه را با در نظر گرفتن نرخ تنزیل پروژه، نشان 

 

 
 پروژه کل تنزیل نرخ گرفتن نظر در با تجمعی فعلی ارزش خالص 4-13 نمودار
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 سال 15محاسبات مالی طرح با عمر پروژه   13-8-4

 خالصه عملکرد طرح 13-8-4-1

در  لیبا توجه به نرخ تنزساله و  15در بازه آن است که  انگریه بپروژ 5-13 نمودارو  11-13جدول  جینتار خالصه به طو
 .درصد است 36/51معادل  یو سود یبازده یپروژه دارا نیا ،درصد( 25کل پروژه ) ینظر گرفته شده برا

 
 خالصه عملکرد طرح 11-13جدول 

 میزان )میلیون ریال/درصد( عنوان

 51/1259 درصد 25( در NPV) ارزش فعلی خالص
 36/51 درصد-(IRR)گذاری یهسرما ینرخ بازده داخل

 23/1 (BCRنسبت منفعت به هزینه )
 سال تولید( سومین) چهارمسال  (DPBPبازگشت سرمایه متحرک )دوره 

 

 
 سال 15خالص ارزش فعلی با عمر پروژه  5-13 نمودار

 

 IRRتحلیل حساسیت  13-8-4-2

 ها هزینه  و درآمد فروش  درصااادی در 30کاهش   ای  شیبل افزا در مقا  IRR تی حسااااسااا لی تحلبیانگر   12-13جدول  
 یآن اسات که به طور کل  انگریبجدول  نیابه عبارت دیگر ؛ باشاد یمگذاری ثابت و جاری( ی سارمایه هاهزینه)مجموع 

این گذار هیاسرم این جدول به دهند. یم رییرا تغ IRR زانیچه م همیی و یا با هر کدام به تنها هاهزینهو  در درآمد رییتغ
حساس بوده اما اثر افزایش درآمدها بیشتر     هاهزینهعالمت را خواهد داد که هرچند طرح صید ورزشی ماهی به افزایش   

 5ساااال عمر مفید مطلوب خواهد بود. بطوریکه با افزایش    15بوده و از این بابت نیز این طرح با  هاهزینه از اثر افزایش 
درصد کاهش خواهد یافت اما   72/44درصد به   36/51درآمد، بازدهی داخلی طرح از  درصدی هزینه ها و بدون افزایش 

 درصد ارتقا خواهد یافت. 31/58درصدی در درآمدها، بازدهی داخلی طرح به  5با افزایش 
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 معاونت ژپوهش و فناوری رپدیس کشاورزی و منابع طبیعی         باغ گشت دانشگاه تهران

 

 اداره امور پژوهشی و ارتباط با صنعت و جامعه 94

 
 

 درصد-IRR حساسیت تحلیل 12-13جدول 

  IRRتحلیل حساسیت 
 دها درآم

-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

 هزینه ها 

-30% 36/51  29/61  20/71  10/81  00/91  89/100  78/110  67/120  56/130  44/140  33/150  22/160  11/170  

-25% 06/42  36/51  63/60  88/69  12/79  36/88  59/97  82/106  05/116  28/125  51/134  74/143  97/152  

-20% 90/33  65/42  36/51  05/60  72/68  39/77  05/86  71/94  36/103  01/112  67/120  32/129  97/137  

-15% 65/26  93/34  16/43  36/51  54/59  70/67  86/75  01/84  16/92  31/100  45/108  60/116  74/124  

-10% 15/20  03/28  85/35  62/43  36/51  08/59  79/66  50/74  20/82  90/89  59/97  28/510  98/112  

-5% 29/14  82/21  27/29  67/36  02/44  36/51  68/58  98/65  28/73  58/80  87/87  16/95  45/102  

0% 95/8  18/16  31/23  38/30  40/37  39/44  36/51  31/58  25/65  19/72  12/79  05/86  97/92  

5% 08/4  03/11  89/17  67/24  39/31  07/38  72/44  36/51  98/57  59/64  20/71  80/77  40/48  

10% - 40/0  30/6  91/12  43/19  89/25  30/32  68/38  03/45  36/51  68/57  99/63  30/70  60/76  

15% - 53/4  94/1  32/8  62/14  84/20  01/27  13/33  23/39  30/45  36/51  40/57  44/63  47/69  

20% - 33/8  - 09/2  08/4  16/10  18/16  13/22  03/28  90/33  74/39  55/45  36/51  15/57  94/62  

25% - 85/11  - 83/5  14/0  03/6  86/11  61/17  31/23  97/28  60/34  20/40  79/45  36/51  92/56  

30% - 11/15  - 30/9  - 53/3  19/2  83/7  41/13  93/18  41/24  84/29  25/35  63/40  00/46  36/51  

 

 دوره بازگشت سرمایه متحرک 13-8-4-3

به دساات آمده از محاساابه دوره  عدد، پروژهساااله  15بازه برای شااده درصااد در نظر گرفته  25با توجه به نرخ تنزیل 
ست   انگریبازگشت متحرک ب  سال  آن ا  (1403سال  سال تولید و درآمدزایی )  سومین در  دیگر عبارتیا به  مچهارکه در 

خالص   6-13 نمودار را پوشش دهد.  گذاریهسرما  یهاهزینه یبه دست آمده از طرح توانسته است تمام    یدرآمدها یتمام
 دهد.یمجریانات نقدی تجمعی پروژه را با در نظر گرفتن نرخ تنزیل پروژه، نشان 

 

 
 پروژه کل تنزیل نرخ گرفتن نظر در با تجمعی فعلی ارزش خالص 6-13 نمودار
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