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دانشگاه  صنعتی  سهند

<سود آوری؛ سرمایه گذاری جانشین<6فصل 

محیطسرمایه،بودندسترسدرنظیردیگرعواملوگذاریسرمایهعاملمهمترینگذاری،سرمایهسودحصول

.هستندبعدیعواملاز...وزیست

قرضه،اوراقخریدسهام،خریدمثلدیگریکاربردهایگذاری،سرمایهبرعالوهمالی،منابعبرای

.ستااهمیتحائزبسیارپروژهدهیسودارزیابیپس.داردوجود...وبانکنزدگذاریسپرده

ینههز...ووامسهام،قرضه،اوراقنظیرهاییسرمایهازاستفادهبرایکهپرداختیمقدار:سرمایهارزش

.بازگرداندراخارجیمنابعاینسودباشدقادرحداقلبایدپروژههر.شودمی

یبراتاآیدبدستثابتگذاریسرمایهازبایدکهسودینرخ:(𝑚𝑎𝑟)قبولقابلبازگشتنرخحداقل

.شودمیبیانساالنهمقداریاسالدرکسریصورتبهوباشدقبولقابلگذاریسرمایه

وامایقرضهاوراقمثلریسکبدونگذاریسرمایهازکهسودینرخبیشترینمبنایبر𝑚𝑎𝑟معموالً

.آیدمیبدست
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دانشگاه  صنعتی  سهند

<سود آوری؛ سرمایه گذاری جانشین<6فصل 

باال𝑚𝑎𝑟ریسک سرمایه گذاری باال     

3دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 

شرح سرمایه گذاری

سرمایه گذاری مطمئن

ت سرمایه گذاری برای محصول با وضعی
مشخص بازار

محصول جدید با بازار مشخص

محصول جدید با کاربرد جدید

باالR&Dمحصول جدید با هزینه 

میزان ریسک

کم

کم

متوسط

باال

خیلی باال

𝑚𝑎𝑟پس از مالیات

 %8-4

 %16-8

 %24-16

 %32-24

 %48-32



دانشگاه  صنعتی  سهند

سود آوری<سود آوری؛ سرمایه گذاری جانشین<6فصل 

روش های محاسبه 
سودآوری

روش هایی که ارزش زمانی 
پول را در نظر نمی گیرند

(ROI)نرخ بازگشت سرمایه 

(PBP)دوره زمانی بازگشت 

(NR)بازگشت خالص 

روش هایی که ارزش زمانی 
پول را در نظر می گیرند

نرخ بازگشت تنزیلی وجوه نقد 
(DCFR)

(NPW)ارزش فعلی خالص 
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دانشگاه  صنعتی  سهند

ROI<آوریسود <سود آوری؛ سرمایه گذاری جانشین<6فصل 

(:Return of Investment)روش نرخ بازگشت سرمایه 

ROI =
ساالنهخالصسود
گذاریسرمایهکل =

𝑁𝑝

Ŧ

𝑅𝑂𝐼 =

1
𝑁
 
𝑗=1
𝑁𝑃 𝑁𝑃𝑗

 𝑗=−𝑏
𝑁 𝑇𝑗

=
𝑁𝑃𝑎𝑣𝑒
Ŧ

.باشدمساوی 𝑚𝑎𝑟حداقل باید با ROIسود دهی برای *

ROIاگر * ≥ 𝑚𝑎𝑟باشد پروژه قابل انجام است.
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دانشگاه  صنعتی  سهند

PBP<سود آوری<سود آوری؛ سرمایه گذاری جانشین<6فصل 

(:Pay Back Period)دوره بازگشت سرمایه 

عبارت است از مدت زمان الزم برای بازپرداخت کل سرمایه گذاری ثابت

واقعی 𝑃𝐵𝑃 =
ثابتگذاریسرمایه
گردشدرپول =

𝑉+𝐴𝑥

𝐴𝑗
=
𝑉+𝐴𝑥

1
𝑁
 
𝑗=1
𝑁 𝐴𝑗

سرمایه گذاری کل باشد و استهالک نیز خطی با % 85حال با فرض اینکه سرمایه گذاری ثابت در حدود 

:خواهیم رسیدماکزیممساله باشد، بر اساس حداقل سود به دوره بازگشت سرمایه Nدوره بازیابی 

𝑃𝐵𝑃𝑚𝑎𝑥 =
0/85Ŧ

𝑁𝑃,𝑎𝑣𝑔+𝑑𝑗,𝑎𝑣𝑔
=

0/85Ŧ

𝑚𝑎𝑟Ŧ+
0/85Ŧ
𝑁

=
0/85

𝑚𝑎𝑟+
0/85
𝑁

.باشد، پس به صرفه استPBPmaxواقعی کمتر از PBPاگر 
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دانشگاه  صنعتی  سهند

RN<سود آوری<سود آوری؛ سرمایه گذاری جانشین<6فصل 

(:Net Return)روش بازگشت خالص 

𝑅𝑛 =  

𝑗=1

𝑁

𝑁𝑃𝑗 + 𝑑𝑗 + 𝑟𝑒𝑐𝑗 −  

𝑗=−𝑏

𝑁

Ŧ𝑗 −𝑚𝑎𝑟𝑁  

𝑗=−𝑏

𝑁

Ŧ𝑗

𝑟𝑒𝑐𝑗 = اطیاسقفروش + عملیاتیسرمایه

0=𝑅𝑛می شودحاصل حداقل سود قابل قبول

0<𝑅𝑛سود بیشتر از حداقل قابل قبول
0>𝑅𝑛سود کمتر از حداقل قابل قبول

𝑅𝑛 = 

𝑗=1

𝑁

𝑁𝑃𝑗 − 𝑁𝑚𝑎𝑟  

𝑗=−𝑏

𝑁

Ŧ

𝑅𝑛 = 𝑁𝑃𝑎𝑣𝑔 −𝑚𝑎𝑟Ŧ
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کل بازگشت به صندوق سرمایه گذاری
کل

حداقل سود 
قابل قبول

از آنجاکه مجموع کل استهالک و ارزش اسقاطی و 
: سسرمایه در گردش  برابر با سرمایه گذاری کل است پ



دانشگاه  صنعتی  سهند

NPW<سود آوری<سود آوری؛ سرمایه گذاری جانشین<6فصل 

:(NPW)فعلیخالصارزشروش
اریگذسرمایهفعلیارزشکلمنهاینقدوجهگردشوجهفعلیارزشکلازاستعبارتفعلیخالصارزش

𝑁𝑃𝑊 =  

𝑗=1

𝑁

𝑃𝑊𝐹𝐶𝑓,𝑗 𝑆𝑗 − 𝐶𝑜𝑗 − 𝑑𝑗 1− ∅ + 𝑑𝑗 + 𝑟𝑒𝑐𝑗 −  
𝑗=−𝑏

𝑁

𝑃𝑊𝐹𝑣,𝑗Ŧ𝑗

𝑃𝑊𝐹𝐶𝑓,𝑗:سالنقدوجهگردشبرایفعلیارزشضریبjام

𝑃𝑊𝐹𝑣,𝑗:سالدرگذاریسرمایهبرایمناسبفعلیارزشضریبjام

oمقادیرPWFباشدوستهپییاگسستهصورتبهسودمحاسبهنیزونقدوجهگردشاینکهبهتوجهبا
.آیدمیبدستپول،زمانیارزشمحاسبهبهمربوط5-7و4-2،7-7جداولاز

قبولقابلبازگشتنرخحداقلبااستبرابرمناسبنزولینرخگسسته،کردنمرکبروشبرای(i = 𝑚𝑎𝑟)

رفتهبکاربهرهاسمینرخ،پیوستهکردنمرکببرای(𝑟)آیدمیبدستزیررابطهاز:𝑟 = ln 1+𝑚𝑎𝑟

NPW هرچه بیشتر باشد، به همان اندازه سرمایه گذاری جذاب تر است.

0 =NPWحداقل سود قابل قبول قابل حصول است.
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دانشگاه  صنعتی  سهند

DCFR<سود آوری<سود آوری؛ سرمایه گذاری جانشین<6فصل 

(:Discounted Cash Flow Rate)نرخ نزولی بازگشت وجه نقد 

نزولیصورتبهنقدوجوهگردشوهاگذاریسرمایهتمامآندرکهگذاریسرمایهازحاصلسودمقدارازاستعبارت

PWFمحاسبهدرکهراسودمیزانومی دهیمقرارصفرمعادلقبلیروشدرراNPWمقدارعبارتیبه.شودمیمحاسبه

(خطاوحدسمثلخطیغیرمعادلهحلروشبا).می کنیمپیدارارفتهبکار

𝑁𝑃𝑊 = 0 ⇒ 𝑃𝑊𝐹 ⟹ 𝑖 𝑜𝑟 𝑟

i یاr همان مقدارDCFRخواهد بود.

0 =  
𝑗=1

𝑁

𝑃𝑊𝐹𝐶𝑓,𝑗 𝑆𝑗 − 𝐶𝑜𝑗 − 𝑑𝑗 1− ∅ + 𝑑𝑗 + 𝑟𝑒𝑐𝑗 −  
𝑗=−𝑏

𝑁

𝑃𝑊𝐹𝑣,𝑗Ŧ𝑗

PWF قبلی موجود مرکب کردن ارزش زمانی پول است که بسته به سود گسسته یا پیوسته در جداول فصلضرایبمربوط به

.است

.  بیشتر باشد پس سرمایه گذاری جذاب خواهد بودmarحاصل از مقدار DCFRاگر مقدار 
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دانشگاه  صنعتی  سهند

آوریسود <سود آوری؛ سرمایه گذاری جانشین<6فصل 

کردکاردورهباسیمانچسبتولیدکارخانهیک:مثال
تنگرفنظردربا.استموجودزیرمشخصاتباسال10

محصولفروشقیمت،MACRSاستهالکسال5دوره
(P)آوریدبدسترا.

90%بادومسالظرفیت،50%بااولسالکارخانه،این
کل.کندمیکار100%ظرفیتباآنازبعدوظرفیت
.استصفرزماندرگذاریسرمایه

10دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 

𝑃𝑟 = 2 ∗ 106 𝑘𝑔
𝑦𝑟

:کاملظرفیتبرای

𝑇𝐶𝐼 = $ 28𝑀 و 𝐹𝐶𝐼 = $ 24𝑀 → 𝑊𝐶 = $ 4𝑀

𝐶𝑜𝑗,𝑤 = $ 5𝑀 ∶ لکامظرفیتدرتولیدمتغیرزینهه

𝐶𝑜𝑗,𝐹 = $ 1𝑀 : ثابتهزینه
∅ = 0/35
𝑚𝑎𝑟 = 0/3

جمع12345678910

--5090100100100100100100100100درصد زمان کارکرد

11/82222222218/8( ton/yr)نرخ تولید 

2/54/55555555547کل هزینه متغیر

111111111110(کغیر استهال)کل هزینه ثابت 

24--------4/87/74/62/82/71/4استهالک

8/313/210/68/88/77/4666681ککل هزینه تولید با استهال



دانشگاه  صنعتی  سهند

سود آوری<سود آوری؛ سرمایه گذاری جانشین<6فصل 

:ROIروش ( 1

𝑁𝑃,𝑎𝑣𝑔 =
1
10
𝑃 18/8 ∗ 106 − 81 1− 0/35 = 1/222𝑃 − 5/265 ∗ 106

𝑅𝑂𝐼 =
𝑁𝑃,𝑎𝑣𝑔

𝑇𝐶𝐼
= 𝑚𝑎𝑟 ⇒ 0/3 =

1/222𝑃 − 5/265 ∗ 106

28∗106 ⇒ 𝑃 = 11/13  $ 𝑘𝑔

:PBPروش ( 2

𝑃𝐵𝑃𝑚𝑎𝑥 =
0/85

𝑚𝑎𝑟 +
0/85
𝑁

=
0/85

0/3+
0/85
10

= 2/21𝑦𝑟

𝑃𝐵𝑃 =
𝐹𝐶𝐼

𝐴𝑗
⇒ 2/21 =

24∗106

𝑃 1/222 ∗ 106 − 5/265 ∗ 106 + 2/4 ∗ 106 ⇒ 𝑃 = 11/23  $ 𝑘𝑔

𝑅𝑛روش(3

𝑅𝑛 = 𝐴𝑗 − Ŧ−𝑚𝑎𝑟𝑁 Ŧ

0 = 1/222P+5/265 ∗ 106 ∗ 10+ 24∗106 − 28∗106 − 0/3∗10∗ 28∗106

=
52/65−24+28+84

12/22 = 11/51  $ 𝑘𝑔
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دانشگاه  صنعتی  سهند

آوریسود <سود آوری؛ سرمایه گذاری جانشین<6فصل 

کنید،تعیینیطوررامحصولارزش،گسستهترکیبوسالپایاندرگسستهنقدوجهگردشازاستفادهباقبلی،مثالدر

𝑃اگر.باشد0/3گسستهمرکببهرهنرخکه = 11/5  $ 𝑘𝑔،؟استچقدرنقدوجهبرگشتنزولینرخمیزانباشد

12شهروزیدکتر -طراحی کارخانه و اقتصاد 
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سود آوری<سود آوری؛ سرمایه گذاری جانشین<6فصل 
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سود آوری<سود آوری؛ سرمایه گذاری جانشین<6فصل 
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دانشگاه  صنعتی  سهند

سود آوری<سود آوری؛ سرمایه گذاری جانشین<6فصل 

تاثیر تورم بر تحلیل سودآوری

ندازه گیریکسری از تغییر قیمت با زمان ابصورتتورم عبارتست از افزایش قیمت کاالها و خدمات با گذشت زمان، که 

.درصد ساالنه بیان می شودبصورتمی شود و معموال 

تاثیر تورم بر قیمت محصوالت یا خدمات

1 + 𝑖′ 𝑗×(قیمت در سال صفر =) قیمت در سالjام

:برای مرکب شدن پیوسته

𝑒𝑟′𝑗×(قیمت در سال صفر =) قیمت در سالjام

𝑖′ و𝑟′ می باشندبه ترتیب نرخ تورم ساالنه و نرخ تورم اسمی ساالنه.𝑟′ = ln(1 + 𝑖′)

صفرزمانازقبلتورم

الزمسرمایهبرآیدمیبوجودساختوتجهیزاتبرایهزینهصرفواقعیزمانوتخمینزمانفاصلحددرکهتورمی

درایدبحتما.استگذاراثرآنفروشقیمتومحصولکلقیمتبرتورمهمچنین.گذاردمیتاثیرپروژهبرای

.دشومیانجامبرونیابیقیمتشاخصازآیندهسالهایتورمبرای.گرفتنظردرراتورمسودآوریتحلیل

15دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 



دانشگاه  صنعتی  سهند

سود آوری<سود آوری؛ سرمایه گذاری جانشین<6فصل 

تورم بعد از زمان صفر

.قیمت محصول و تمام هزینه های عملیاتی به جز استهالک در مدت زمان فعالیت کارخانه شامل تورم می شود

گردش وجه نقد بدون تورم

گردش وجه نقد با تورم

قدرت خرید در زمان صفر

16دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 



دانشگاه  صنعتی  سهند

سود آوری<سود آوری؛ سرمایه گذاری جانشین<6فصل 

17دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 

خابهای مقایسه سرمایه گذاری های مختلف در مواقعی که الزم است برای یک کار خاص سرمایه گذاری صورت گیرد و انت

.محدودی وجود دارد

گذاریسرمایهانتخابهای

راداردبیشتریسودآوریهرکدامآنهابینازوکردههزینهبرآوردروشهربرای.کردتولیدروشچندازتوانمیراکاالیک

بهترینودادانجامراسودآوریبرآوردروشهاتمامبرایبایددارد،وجودمختلفروشهایازکاالتولیدامکان.کنیممیانتخاب

.کردانتخابرا

حسببرپروژهیکمتغیرهایهزینهمقابلشکلدر
کهمناطقیدراست،شدهرسمگذاریسرمایهمیزان
ذاریگسرمایهدراندکافزایشبااست،زیادنمودارشیب

.دادکاهشراتولیدهایهزینهاززیادیمقدارمی توان
افزایش،می باشدکمشیبدارینمودارکهجاییدراما

لحداقاگر.نداردهزینهبرزیادیتاثیرگذاریسرمایه
مناسبگذاریسرمایهباشد%15مثالقبولقابلسود

.باشدبیشتر0/15ازنمودارشیبکهاستجایی



دانشگاه  صنعتی  سهند

سود آوری<سود آوری؛ سرمایه گذاری جانشین<6فصل 

شدهادپیشنه.استشدهمواجهروندمیهدرزائدگازهایطریقازکهانرژیزیادیمقادیرباکارخانهیکمدیریت:مثال

دلمبچهار.دهندکاهشراعملیاتیهایهزینهرودمیبینازحاضرحالدرکهگرماییازبخشیبازیابیباکه

مچنینهوثابتهایهزینهوعملیاتنصب،هایهزینهکل.اندشدهطراحیگرمااینبازیابیبرایمختلفحرارتی

:استآمدهزیرجدولدرمحاسباتایننتایج.استشدهمحاسبههاطرحازیکهرجوییصرفهمیزان

قبل از پرداخت مالیات بر مبنای سرمایه گذاری اولیه برای هر% 15طبق سیاست های شرکت، نرخ بازگشت ساالنه حداقل 

اده از با استف. تنها یکی از چهار طرح قابل قبول خواهد بود. سرمایه گذاری غیرضروری در نظر گرفته شده است

بازگشت سرمایه قبل از مالیات به عنوان مبنا، کدام طراحی باید پیشنهاد گردد؟
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4طراحی شماره  3طراحی شماره  2طراحی شماره  1طراحی  شماره 

26000 20000 16000 10000 $، کل سرمایه گذاری اولیه همراه با نصب

100 100 100 100 $ هزینه های عملیاتی، 𝑦𝑟

20 20 20 20 درصدی از هزینه اولیه هزینه های ثابت،
در سال

8850 7300 6300 4100 $ ارزش حرارت بازیابی شده، 𝑦𝑟
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اری اولیه قدم اول تعیین میزان صرفه جویی ساالنه برای هر طرح است که به کمک آن درصد بازگشت ساالنه سرمایه گذ: حل مثال

نه های صرفه جویی خالص ساالنه معادل با مقدار انرژی صرفه جویی شده منهای مجموع هزینه های عملیاتی و هزی. تعیین می شود

.ثابت است

4100  :1طرح  − 0.2 10000 − 100 = جویی ساالنه صرفه 2000$

:   
2000

10000
100 = بازگشت ساالنهدرصد 20%

2طرح 

:  6300 − 0.2 16000 − 100 = صرفه جویی ساالنه 3000$

:   
3000

16000
100 = ساالنهدرصد بازگشت 18.8%

3طرح 

:  7300 − 0.2 20000 − 100 = صرفه جویی ساالنه 3200$

:   
3200

20000
100 = ساالنهدرصد بازگشت 16%

4طرح 

:  8850 − 0.2 26000 − 100 = صرفه جویی ساالنه 3550$

:   
3550

26000
100 = ساالنهدرصد بازگشت 13.7%
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حداقلازبیشتراولطرحسهازیکهردربازگشتدرصدکهآنجااز

ابانتختوانمیراطرحسهاینازهریکاستشرکتنیازمورددرصد

:کردانتخابراطرحسهاینازیکیبایدحال.کرد

برابرساالنهجوییصرفهکهدهدمینشان1طرحبا2طرحمقایسه

بیشترگذاریسرمایه$6000ازایبه3000$-2000$=1000$

مازادسرمایهبازگشتدرصدبنابراین.می آیدبدست

سیاستاساسبر2طرح.استدرصد(1000/6000()100=)16/7

.استارجح1طرحبرشرکتهای

(200/4000()100=)5ساالنهبازگشتنرخ،3و2طرحهایمقایسهبا

وبودهقبولقابلغیر2طرحبامقایسهدر3طرحبنابراین.استدرصد

.بودخواهدارجحطرح2طرح
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هتحلیل اقتصادی افزایش اندک در سرمای

اندکافزایشبامی تواندگاهیطراحیمهندس
صرفهودادهکاهشراهاهزینهسرمایه گذاریدر

مبدلیکطراحیدرمثالدهد،افزایشراجویی
یریجلوگگرمااتالفازسطحافزایشباتوانمی
ینتعیمنظوربهگرافیکیروشازتوانمی.کرد

نظرموردمازادبازگشتبرایگذاریسرمایه
مقدارازنمودارشیبکهجاییوکرداستفاده
برایمناسبباشدبیشترقبولقابلسودحداقل
.می باشدگذاریسرمایه
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جایگزین ها

.جایگزینی تاسیسات فعلی با تاسیسات جدید که شرایط بهتری را فراهم سازد

:دالیل جایگزین کردن به دو دسته کلی تقسیم می شود

برای تداوم عملیات و برای تقاضا خدمات-1

دارایی فرسوده-: مثل

عدم ظرفیت کافی-

تغییر و بهینه سازی فرآیند و عدم مقرون به صرفه بودن-

تاسیسات جدید با هزینه کمتر همان تولید را دارد-2
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