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 هدف

-تدوین فرایندد قیمدت   "با عنوان فنی نتایج تحقیقی که در قالب یک فقره  گزارش این دستورالعمل با استناد  بر 

در انجدام   کدوش  سخت داران نخل، به زبان ساده و با هدف کمک به است منتشر گردیده    "گذاری نخل خرما

 . تهیه شده استین زمینه و همچنین کارآفرینان و مدیران بازاریابی در انخل  دادوستد  صحیح 

 دامنه 

نخدل   ونهدال   دادوسدتد  هایو بازار خرما نهالهای پاجوش و شده، خزانه کاری نخل های عرصه، ها نخلستانتمام 

 خرما

  مخاطبین

 ابی و فروشبازاری مدیران، کارآفرینان، داران نخل  

 تعاریف

 قیمت 

 دست آوردن محصول یدا خددمات را بده    مزایای بهپردازد تا هایی است که خریدار می قیمت مجموع کل ارزش

 (. 1106کاتلر و آرمسترانگ، )دست آورد 

 گذاری یمتق 

که درآمددهایی متناسدب   گذاری کند هایش را قیمت نهال و نخل ای گونه به باشد باید قادردار کشاورز نخلیک 

  .آورد دست به خریداربه آن ارائه  باارزش

اگدر خریددار   . کندد  برای کاال قائل است، سقف قیمت را مشخص مدی و ارزشی که خریدار  خریداردرک 

هدای تولیدد    هزینده . آن را نخواهدد خریدد   ،تصور کند که قیمت از ارزشی که کاال یا محصول دارد بداالتر اسدت  

 . (0شکل )کند محصول کف قیمت را مشخص می
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 گذاریمالحظات اساسی در قیمت. 4شکل

 

  گذاری نهال خرما در قیمت مؤثرعوامل 

 

 عوامل درونی( الف

عوامدل دروندی مدؤبر بدر      خرمدا و نخل نهال  عرضه یک بنگاه اقتصادی ...و  اهداف، استراتژی، و شکل بازاریابی

 . دهندرا تشکیل می ها آنگذاری  قیمت

 عوامل بیرونی( ب

 گذاری قیمتدر  مؤبرعوامل بیرونی ، های رقبا و دیگر عوامل محیطی  ها و قیمت ماهیت بازار و تقاضا، استراتژی

  .باشندمی

 نخل خرما گذاری قیمتدستورالعمل فنی 

  مقدمه –الف 

ای برای رسیدن به یدک هددف معدین مانندد     وسیله عنوان بهکه  هستند کاالهای تولیدی ازجملهنخل خرما نهال یا 

نخدل   دادوسدتد در  گذاری همیت قیمتا. شودمیدادوستد ( فضای سبز)و یا خدمات ( محصول خرما)تولید کاال 

 عوامل درونی و بیرونی

 کف قیمت

سودتر از  این قیمت  پایین)  

.(وجود ندارد  

 سقف قیمت

تقاضاباالتر از این قیمت )   

.(وجود ندارد  

های  هزینه

 محصول

خریداردرک   

 از ارزش
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قیمتدی  . رودیک شاخص مهم در مقایسه محصوالت در بازار به کار می عنوان بهقیمت  شود که آنجا مشخص می

کم  باشد که سودی ایجاد  قدر معرف کیفیت محصول باشد، نه آن خوبی بهکه شود باید عالوه بر اینکه تعیین می

 . (1102ناگل و مولر،)که تقاضا را کاهش دهد ،قدر زیادنکند و نه آن

از طریق پاجوش و نهال است، از دیربداز ایدن    غالباً صورت غیرجنسی و با توجه به اینکه تکثیر نخل خرما به

علیدرغم اهمیدت و قددمت    . شدد صدورت کدامالً سدنتی معاملده مدی      های محلی بده کاالی باارزش تولیدی در بازار

گذاری آن وجود نداشته و معیار کارشناسی و نظر فنی در قیمت پایهگونه  این نهاده تولیدی تاکنون هیچ دادوستد

تنها به میل شده است که دالالن سودجو در این بازار بدون در نظر گرفتن ارزش واقعی نهال و و همین امر سبب 

کده  ( 0399)احمدی زاده و مستعان نتایج تحقیق هناد  بدستورالعمل با استاین . گذاری کنندو خواست خود قیمت

 داران نخلبه زبان ساده و با هدف کمک به منتشر شده است،  "گذاری نخل خرماتدوین فرایند قیمت "با عنوان

  .تهیه شده است  نخل دادوستددر انجام صحیح  کوش سخت

  گام به گاممراحل ( ب

گدذاری مناسدب،  تمدام مراحدل     گذاری اصولی الزم است قبل از تعیین مدل و اسدتراتژی قیمدت  برای یک قیمت

ها، مطالعده بدازار و مخداطبین انجدام شدود تدا بدا یدک         مقدماتی تعیین هدف، بررسی تقاضای بازار، برآورد هزینه

وری ، چرخه ایدن صدنعت در جهدت ارتقدای بهدره     داران نخلگذاری عادالنه ضمن ایجاد سودآوری برای قیمت

   .سوق پیدا کند

 گذاری قیمت تعیین هدف .گام نخست

 :از اند عبارتاین اهداف . (1شکل )دگذاری وجود دار ف عمده برای قیمتهد 1اصوالً 
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 گذاری قیمتاهداف . 2شکل

 بقا 

بدرای واریتده نخدل موجدود در     خوب نباشد، رقابت بسیار شدید باشدد یدا   چندان شرایط اقتصادی جامعه  که وقتی

دار بدا   در شدرایطی کده نخدل    ،آنعدالوه بدر    . ، هدف فقط باقی مانددن در رقابدت اسدت   نخلستان تقاضا کم شود

های نگهداری برخورد کند، حاضر اسدت تنهدا بده     های تولید و افزایش هزینههای زمین، کاهش نهادهمحدودیت

پداجوش از نخدل مدادری و      تنها با پرداخت هزینه جداسدازی فروشنده  در این شرایط. ها اکتفا کندینهکاهش هز

 .حاضر به فروش است توسط خریدار،  جابجایی آن

 سود حداکثری در زمان حال  

هدایش زیداد باشدد و    فردی داشدته باشدد، تقاضدا بدرای نخدل      دار ارقام منحصربه نخل خرما وقتی نخل دادوستددر 

ایدن حالدت   . ها رقبای جدیدی نخواهد داشت، معموالً هدفش اکتساب حداکثر سدود اسدت  مطمئن باشد تا مدت

هدا بده اتمدام رسدیده و      شود که دوران تکثیدر و تولیدد پداجوش آن   های بزرگ ایجاد میمعموالً برای فروش نخل

 .شوندبدیل شمرده می درواقع کاالی بی

 اهداف 

 قیمت گذاری

رهبری 
-محصول
  کیفیت 

معرفی 
محصول 

منحصربه فرد با 
تکنولوژی 

  خاص 

سهم 
حداکثری از 

  بازار 
 هدف بقا

سود 
حداکثری در 

 زمان حال 
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 سهم حداکثری از بازار   

پردازد و دیگدر تولیدد محصدول    طور اختصاصی به تولید نهال می نهال خرما زمانی که تولیدکننده به در معامالت

شود که هزینه  سهم بازار بیشتری به دست بیاورد؛ زیرا فروش بیشتر باعث میبهتر است  ،خرما هدف اصلی نباشد

یدکننده با داشتن این هدف ضدمن  تول .شود سود بیشتری نصیبشان  و درنتیجه تولید هر واحد محصول کمتر بشود

 .دهدجلوگیری از  ورود رقبای جدید سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص می

 خاص یفنّاورفرد با  معرفی محصول منحصربه   

تدازگی   منطقده کده بده    پربازده سازگار بدا  شده اصالحخارجی یا ارقام جدید نخل تنها در مورد ارقام  دادوستددر 

 ،اند و در انحصار دولت یا آن موسسه خصوصی باشدند  دولتی یا خصوصی معرفی شده پژوهشی توسط مؤسسات

 .این شرایط قبل از پیدا شدن رقیب باید سود زیادی نصیب تولیدکننده شوددر . این هدف وجود دارد

 کیفیت-رهبری محصول   

و برای برندسازی محصدولش   اش باشد، برای رسیدن به این هدفیک تولیدکننده که نهال خرما محصول اصلی

او محصول خود را در باالترین کیفیت ارائده  . دهدهایش را مطابق با استانداردهای کیفی افزایش می کیفیت نهال

افدزایش   و سدازی بهینده  ،نظدارت  ،فرایند تولیدد تمام کند و در دهد و این را برای خود مزیت رقابتی اعالم میمی

هدای  این تولیدکنندده در صدورت موفقیدت علیدرغم افدزایش هزینده      . بری داردوری و کارایی بسیار نقش مؤبهره

در اینجدا هددف سدودآوری در    . و معیدار سدنجش سدایر تولیدکننددگان خواهدد بدود       داشدته  تولید، نقش رهبدری 

 .  آیددست نمی به آسانی به کهدرازمدت است 

 بررسی تقاضا .گام دوم

 :زیر پاسخ داده شوددر بررسی تقاضا اصوالً باید به چند سؤال 

  چقدر است؟ نهال تولیدشدهتقاضا برای 

  ؟ اند شدهمعرفی  نخل دارانبه تر،  ارقام جدید مطلوبآیا 

  چگونه است؟ نخل مادریبازارپسندی محصول خرمای 
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  چقدر است؟  قیمت محصول تولیدی این نهاده در بازار 

  اند؟ های آن واقف ان به ارزش واقعی نخل و نهالخریدارآیا 

 شده است؟ چقدر محصول در بازار شناخته 

 .تر خواهد بودو منطقی تر دقیق بسیارقیمت  خصوص درگیری که در صورت دانستن پاسخ مناسب، تصمیم

 محصول  شده تمامهزینه تعیین . گام سوم

تدا زمدان    در زمدین یدا گلددان    کشدت  از ابتددای  که همان نخل یا نهال نخل است، های تولید محصول  تمام هزینه

بها زمین، هزینه سهمیه  گذاری، اجارههزینه مدیریت، هزینه فرصت سرمایه)های بابت فروش که شامل کلیه هزینه

محاسدبه  بایدد   است، ..(و  های تولید های کارگری، نهادهقیمت پاجوش اولیه، هزینه) های متغیر و هزینه..( آب و 

 .شود

 بازار شناسایی. گام چهارم

 در. تخدا  کدرد  را ا بازاریابی هدفمند باید استراتژی یعنی خت؛ را شنا هامشتریباید رست، دگذاری  برای قیمت

-مدی  بدازار  بندی بخشهای خود ابتدا به  یا فروشنده نخل با توجه به نوع واریته دارنخلیک  انجام این استراتژی

 یدابی  جایگداه   سدعی بدر اسدتقرار و    خود در بازار محصولو یافتن بهترین بازار برای  گیری هدف و بعد از پردازد 

 . داشت خواهد

 گذاری مناسب قیمتیا استراتژی مدل انتخاب . گام پنجم

در ایدن   و گذاری تعریف شدده اسدت  دو مدل یا استراتژی برای  قیمتبر اساس اهداف تولید و نوع بازار هدف، 

 . شودقیمت نهایی تعیین سپس انتخاب و ، گذاری مدل قیمت باید گام

  گذاری مبتنی بر ارزش  قیمتمدل 

و از   سدودآوری ایدن نهداده تولیدد رسدیده      کبه در خریداراربرد دارد که کزمانی ، نخل دادوستد   در این مدل

ارزش  خریدارصورت  در این. دست آورده باشد رقم، باردهی محصول و سودآوری آن اطمینان صددرصدی به
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بر این باور است که ایدن نهداده ارزش ایدن    ؛ زیرا داند و حاضر است سقف قیمت را نیز بپردازدواقعی نخل را می

این اطمینان را عوامل زیادی مانند اعتبار نام تجاری، بازاریابی مبتنی بدر ارزش و خددمات جدانبی    . قیمت را دارد

 .شودقیمت بر مبنای ارزش به دو روش تعیین می. کندایجاد می

 ارزشی گذاری قیمت-0

 افزوده گذاری ارزش قیمت-1 

شدود و  گذاری ارزشی، با توجه به قیمت رقبا و برای جلب نظر مشتری قیمتی پایین داده مدی  قیمت درروش

که فروش پاجوش یک  درزمانی .دهند تا با فروش بیشتر به سودآوری برسندها را کاهش میمتناسب با آن هزینه

 گذاری آن باشدتواند راهکار خوبی برای قیمتگذاری ارزشی میاست، راهبرد قیمتمحصول جانبی 

بندابراین ایدن روش   . ساس سودآوری  افزایش تولید و عرضه اسدت اافزوده،   گذاری ارزش قیمت درروش 

 موضدوع اصدلی   یدا نخدل    (پداجوش )نهدال  خرما نباشد بلکه فروش  اجرا هستند که محصول اصلی تنها زمانی قابل

در  اینجدا در . پردازدمییا نخل نهال  و فروش صورت متمرکز به تولید باشد و شرکت به کارو کسبدر  دادوستد 

مدانی و یدا حتدی ضدمانت     ، افزایش خدماتی مانند نظارت فنی، بیمه نمودن نهال ، ضمانت زندده ها آنکنار فروش 

 . (3شکل)افزوده ایجاد کند ارزش ،تواندباردهی می
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 گذاری مبتنی بر ارزشمدل قیمت .3شکل

افزوده ارزشگذاری قیمت  

 

گذاری مبتنی بر ارزشقیمت  

 افزایش تولید و ایجاد مزیت مقیاس

افزایش 

سودآوری 

 نسبت به رقبا

تولید های هزینهکاهش   

رقبا باقیمتگذاری متناسب قیمت  

0 

2 

 ایجاد خدمات متمایز

 

افزوده ارزشافزایش   

 

0 

2 

گذاری ارزشیقیمت  
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  گذاری مبتنی بر هزینه قیمتمدل 

 ارقدام  جدایگزینی منظور ایجاد تغییرات ساختاری در نخلستان و یا  ههدف اصلی فروش نخل مادری  ب که زمانی 

 کده موضدوع اصدلی    در مدواقعی   البتده   . باشدد تری میبر هزینه روش منطقیگذاری مبتنی نخل باشد، قیمت دیگر

-جهدت قیمدت    افدزوده  ارزش، این روش عالوه بدر راهکدار   باشد( پاجوش)فروش نهال وکار کسبدر  دادوستد 

 . دارد  وکار کسب در شده تعیین هدف نوع بستگی به اتخا  تصمیم در این خصوص  و کاربرد دارد گذاری

و قابلیدت محاسدباتی مدورد اسدتقبال بیشدتری      کاربرد با توجه به سهولت گذاری مبتنی بر هزینه معموالً مدل قیمت

تعیین قیمدت در ایدن مددل بدر اسداس      . دستورالعمل حاضر به این مدل بیشتر پرداخته است رو ازاین. یردگقرار می

بدرای   . گیرندد در اولویدت قدرار مدی    ها هزینههای تولید و نرخ بازگشت سرمایه است، پس محاسبه صحیح  هزینه

 :کاربرد دارندزیر دو رویکرد مدل،   گذاری نخل در اینقیمت

 اضافه بهارویکرد  -0

  . گذاری با سود هدفو قیمت سر سربهرویکرد تحلیل نقطه  -1

-قیمدت رویکدرد ایدن مددل    هدر دو   وجده اشدتراک    عنوان بهاست   ایهزینه عوامل  گام ششم که  محاسبه 

   .باشد می گذاری

  ایهزینهعوامل محاسبه  . گام ششم

هدای  هزینه. یک امر ضروری است ، تولید نخل های گذاری نخل خرما در اختیار داشتن تمام  هزینه جهت قیمت

جدداری هددای  و هزیندده مرحلدده احدددال نخلسددتانهزیندده . مشددتمل بددر دو گددروه هزیندده اسددتدر نخلسددتان  تولیددد 

انجام پذیرد  تولید  ای هزینهعوامل مستقیم و با دانستن همه  صورت به تواند می ها هزینهمحاسبه این (. ساالنه)تولید

 .در راهکار غیرمستقیم و جانبی تخمین زده شود شده معرفییا با استفاده از ضرایب 

 یا نهیهزمستقیم  محاسبه عوامل   وش ر -4

 (تا زمان فروش احداثاز مرحله ) نخلستان تولید در  های هزینهتهیه جدول  .مرحله اول
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، هزینه کل ها هزینهاز مجموع این  .مشاهده است قابل  0خلستان در جدولهای تولید در یک نترین هزینهمهم

شود گذار انجام می توسط سرمایه تولید در نخلستان در مرحله احدال  هایهزینه بخشی از . آید می دست به

و  تأسیس سیستم آبیاری و زهکشی و همچنین خرید پاجوش مانند هزینه دنشو های آتی تکرار نمی و در سال

های جاری تولید اسدت کده مربدوه بده انجدام سداالنه مراقبدت و        های تولید، هزینهاز هزینهو بخشی دیگر .... 

  .نگهداری باغ است

 ای در تولید نخلستانترین عوامل هزینه مهم. 4جدول

های زمان احداث  هزینه (ساالنه)جاری تولیدهای  هزینه   

 

پاجوشهزینه  و آبیاری آب تأمین   

 

و زهکشی سیستم آبیاری تأسیس و دامی کود شیمیایی   

تنقشه باغتهیه   

 

پای درخت زنی بیل  

 

و تسطیح، دیسک شخم   

 

 هرس و تکریب

 

گودال کاشتحفر   

 

پاشی سم و سمتهیه   

 

و آبیاری اول نهال  تهیه مخلوه خاک کاشت یافشان گرده وگرده تهیه     

بها اجاره کاربرد کودهای دامی و شیمیایی زمان کاشت  

  خرید و حمل کود شیمیایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مربوط به یک نخل با توجه به محدودیت امکان محاسبه بررای    های هزینهجهت برآورد 

یرک   هرای  از تقسیم هزینه توان های مربوط به یک نخل را میهزینه، تنهایی بههر نخل 

 .تقریبی محاسبه نمود طور به نخلستان را بر تعداد نخل موجود
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 آتی  های هزینهتعیین . مرحله دوم

مسدئله جدایگزینی   شدود،  گدذاری بلندمددت محسدوب مدی    یدک سدرمایه   نخل خرمدا   پاجوش یا تولید  ازآنجاکه

آتدی  بایدد ندرخ     هدای محاسبه هزینهلذا در . شودمطرح میدر آن  گذاری و ارزش زمانی پولهای سرمایه فرصت

برای تعیین ارزش زمانی پول دو نوع محاسبه بهره ساده و مرکب وجود . بهره بلندمدت بانکی در نظر گرفته شود

 . دارد

 حاسبه هزینه آتی با محاسبه بهره ساده م 

  :شود میدر  شرایط زیر استفاده  معموالًاز این روش 

 نیازمند فروش در نخلستان ، اصالح و واکاری  بهمدیریتی  بستر نخلستان موجود است و تصمیم

 .ی قبلی استها نخل

 ی نداشته باشدنخل داردیگری جز  شغلیهیچ فرصت  دار نخل. 

 یی و منافع دولتی زا اشتغالمحیطی،  یستزای مانند منافع اجتماعی، ابعاد جانبی منافع اقتصاد توسعه

 .مدنظر باشد

 نخل فروش رفته بسیار کم  باشد قیمت پاجوش جایگزین نسبت به. 

 وری تولید نخل جایگزین شده نسبت به نخل به فروش رفته بسیار باالتر باشدبهره. 

 برای خرید پاجوش وامی دریافت نکرده باشددار نخل. 

 

شدود و بده اصدل پدول افدزوده      تنها در پایان دوره محاسبه مدی  (هزینه کل) ارزش آتی سرمایهدر این روش 

 .شود میاستفاده  0رابطه در محاسبه این نوع بهره از . شود می

 

 ((بانکی سود یا بهره نرخ × فروش قابل نخل سن) +4)×اولیه کل هزینه =آتی هزینه (         4)رابطه

 
 محاسبه هزینه آتی با محاسبه بهره مرکب 

گونده محددودیت و چالشدی در     یچهد و  باشدد  گذاری آزادسرمایهگیری جهت در تصمیم دارنخلکه  یدرصورت 

گذاری نداشته باشد، محاسبه ی سرمایهها فرصتنخلستان یا ورود به سایر  اصالح و واکاری دراحدال نخلستان، 
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است، شبیه حدالتی   چندسالهگذاری در تولید خرما دوره انتظار سرمایه که یآنجائاز . شودبهره هزینه متفاوت می

 .ت که فرد مبلغی را در بانک قرار داده و در پایان هرسال سود را دریافت نکرده و بر موجودی افدزوده اسدت  اس

 . شود یماین حالت هزینه آتی با استفاده از بهره مرکب محاسبه  لذا در

-محاسبه می  3 یا رابطه  1 با استفاده از رابطه برای نخل کلام ارزش هزینه nیگر در انتهای سال د عبارت به

 .شود

 ((بهره نرخ +0 )نخل سن )× پاجوش خرید هزینه =فروش زمان در نخل کل هزینه  ارزش (       1)رابطه   

 یا 

 آتی ارزش ضریب × پاجوش  خرید هزینه =فروش زمان در نخل کل هزینه ارزش(      3)رابطه  

 

بددیهی اسدت   . آمدده اسدت   1در جددول  تا بیست سال ابتددایی سدن نخدل     ) (F/p,i,n ارزش آتی ضریب

 . قابل انجام است 1با استفاده از رابطه  ساله بیستمحاسبه این ضریب در خارج از دوره 

 ی مختلفها سالجهت محاسبه هزینه آتی در نرخ بهره و  (F/p,i,n)ضریب ارزش آتی .2جدول

i (%)  

01 06 41 41 43 42 44 44 n 

0.6 0.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 3 

0.9 0.9 0.1 0.1 0.6 0.6 0.1 0.1 1 

1.3 1.1 1.1 0.9 0.2 0.2 0.1 0.6 1 

1.1 1.6 1.3 1.1 1.0 1.1 0.9 0.2 9 

3.1 3.1 1.1 1.1 1.3 1.1 1.1 0.9 7 

3.1 3.1 3.1 1.2 1.6 1.1 1.3 1.0 8 

0.0 0.0 3.1 3.1 3.1 1.2 1.1 1.3 6 

1.1 0.2 0.1 3.1 3.0 3.0 1.2 1.6 44 

6.1 1.6 0.6 0.1 3.2 3.1 3.0 1.2 44 

1.3 6.6 1.3 0.2 0.3 3.9 3.1 3.0 42 

2.6 1.1 6.0 1.1 0.9 0.0 3.9 3.0 43 

01.0 9.1 1.0 6.3 1.1 0.9 0.3 3.2 41 

01.1 01.1 2.0 1.0 6.1 1.1 0.2 0.1 41 
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F :هزینه آتی    P : هزینه فعلی   i: نرخ بهره       : nسنوات تعداد 

 

 

 یا نهیهز محاسبه عوامل سریع  وشر -2

ها کار سخت و گاه غیرممکندی اسدت،  اسدتفاده از ضدرایبی کده      در بیشتر مواقع محاسبه ریز هزینه که آنجائیاز 

یک راهکدار جدانبی و میدانبر     عنوان بهرا آسان کند، همیشه  ها هزینهمحاسبه  قبول قابلاحتمال سطح بتواند با یک 

00.0 01.3 9.3 2.0 1.0 6.0 1.3 0.6 49 

06.1 00.0 01.1 9.3 2.1 6.9 1.9 1.1 47 

09.1 06.9 01.0 01.6 9.1 1.1 6.1 1.1 48 

13.1 09.1 00.1 01.1 01.1 2.6 1.3 6.0 46 

11.0 13.0 06.0 03.1 00.1 9.6 2.0 6.1 24 

i(%)  

21 21 23 22 24 24 46 48 n 

0.9 0.9 0.9 0.2 0.2 0.1 0.1 0.6 3 

1.0 1.0 1.3 1.1 1.0 1.0 1.1 0.9 1 

3.1 1.9 1.2 1.1 1.6 1.1 1.0 1.3 1 

3.2 3.6 3.1 3.3 3.0 3.1 1.2 1.1 9 

0.2 0.1 0.1 0.1 3.2 3.6 3.0 3.1 7 

6.1 1.6 1.1 0.9 0.6 0.3 0.1 3.1 8 

1.0 6.9 6.0 6.0 1.1 1.0 0.2 0.0 6 

9.3 2.6 1.9 1.3 6.1 6.1 1.1 1.1 44 

00.6 01.6 9.1 2.9 2.0 1.0 6.2 6.1 44 

00.1 03.1 01.1 01.9 9.2 2.9 2.0 1.3 42 

02.1 06.0 00.1 03.3 00.9 01.1 9.6 2.6 43 

11.1 11.3 02.0 06.1 00.0 01.2 00.0 01.0 41 

12.0 11.1 11.3 09.1 01.0 01.0 03.6 01.1 41 

31.1 30.1 11.0 10.0 10.0 02.1 06.1 00.0 49 

00.0 32.1 33.1 19.0 11.1 11.1 09.1 06.1 47 

11.1 02.1 00.1 31.2 31.9 16.6 11.9 09.1 48 

69.0 19.6 10.0 03.1 31.0 30.9 11.1 13.1 46 

26.1 13.9 61.2 13.3 01.1 32.3 31.0 11.0 24 
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در شرایط مختلف بدر قیمدت محصدولش     گذار قیمتهای قیمتی که یک تعدیلبدیهی است .  شود میمحسوب 

قیمدت   بدر مبندای    هدا  هزینده  ،در ایدن روش  .کندد می اغماض قابل ازپیش بیشرا ی این روش خطا کند،منظور می

ایدن   نیدز در  تورم نرخ ابر ، در ضمن.  نیست ها هزینهنیازی به محاسبه ارزش آتی  و باشند میپاجوش به نرخ روز 

روش شدامل انجدام مراحدل زیدر     ایدن   . رود می بین ازخودکار  صورت بهانتخاب قیمت به نرخ روز  دلیل بهروش 

 :است

 آلفا ضریببا استفاده از زمان احداث تخمین هزینه . 4مرحله 

 و در بدازار  مدوردنظر رقم  پاجوشخرید  قیمتبا دانستن  توان میرا نخل  مربوه به هر (بابت)زمان احدالهزینه 

  .تخمین زد( 0)با استفاده از رابطه  بر آن ( 3جدول ) ضریب آلفا تأبیر

 (های تحقیقیافته) ضریب آلفای هزینه در برخی ارقام منتخب. 3جدول 

 (سایر ارقام)پاجوش عمومی مجول پیارم برحی زاهدی دیری سعمران نخلرقم 

 6/0 0/0 1/0 11/0 2/1 6/3 1/0 ضریب آلفا

 

 پاجوش قیمت × آلفا ضریب = نخلستان احداث هزینه                        (     1)رابطه     

 با استفاده از ضریب بتا ساالنهتخمین هزینه . 2مرحله 

از  .یابدآن نیز در هرسال تغییر می بتای متناسب با سن نخل متغیر است، ضریب های جاریبا توجه به اینکه هزینه

 جداری  های هزینهو تغییرات در میزان  عاملی است که ، هزینه پاجوش0در جدول  شده درجای عوامل هزینهمیان 

در مرحلده   شدده  محاسدبه  زمان احددال  از هزینه ( 1رابطه )هرسال جاری تخمین هزینه لذا برای . است تأبیرگذار

راحت نمودن کار برای کاربر این ضدریب بدرای بیسدت سدال     جهت  .شود میاستفاده  موردنظر  بتاضریب اول و 

 .درج شده است 0در جدول نخست نخل محاسبه و 

 احداث زمان هزینه × بتا ضریب = جاری هزینه                        (  1)رابطه 
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 ضریب بتا در سنین مختلف نخل. 1جدول 

 (  )ضریب بتا سن نخل (  )ضریب بتا سن نخل

4 1/4 44 48/4 

2 21/4 42 48/4 

3 46/4 43 47/4 

1 49/4 41 47/4 

1 41/4 41 47/4 

9 42/4 49 47/4 

7 44/4 47 49/4 

8 44/4 48 49/4 

6 46/4 46 49/4 

44 46/4 24 49/4 

 

 تجمعی  جاریمحاسبه هزینه . 3مرحله 

بدرای محاسدبه   بندابراین   ،یابندد  مدی بدا یدک ضدریب مشدخص بتدا تغییدر        هرسال ساالنه های هزینهبا توجه به اینکه 

تا زمان فدروش محاسدبه و جمدع    از بدو کاشت  ساالنه های هزینهیک نخل در هر سن باید کلیه  ساالنه های هزینه

  .شوند

 محاسبه هزینه کل. 1مرحله  

 .است محاسبه قابل  6تشکیل شده است که با استفاده از رابطه های  بابت و متغیر هزینه کل از مجموع هزینه

 جاری های هزینه + احداث زمان های هزینه =کل هزینه                (     9)رابطه

 

 گذاری مبتنی بر هزینه قیمتنخل در مدل  تعیین قیمت :مفتگام ه

 رویکرد  اضافه بها( الف

 اضدافه بهدا  ، زمان آن فرارسیده است که قیمت  تا زمان فروش نخل از بدو کاشت های هزینهکلیه پس از محاسبه 

و  با بازاردرصد قابل قبولی از سود متناسب گذاری است، ترین روش قیمتوش که سادهر این در. مشخص شود

بدون توجه به میزان تقاضا، قیمت رقبا و تأبیرگذاری حجم فدروش   گردد وتوسط فروشنده تعیین میمورد انتظار 

 . گردد میقیمت اضافه بها تعیین  (  1)از رابطه از قیمت 

 بها اضافه قیمت =واحد هزینه / (4-انتظار مورد سود درصد)              (7) رابطه 



 خرما گذاری نخل قیمتدستورالعمل فنی 
 

16 
 

در . شدود استفاده می(  2) رابطه در اضافه بها، از تفاضل هزینه واحد و قیمت شده حاصلزان سود برای محاسبه می

یدک نخلسدتان را پوشدش دهدیم نقطده       های هزینههمه  توانیم میجهت اینکه بدانیم با فروش چند نخل این روش 

  .کنیممیمحاسبه ( 9)را با استفاده از رابطه  سر سربه

        بها اضافه قیمت  - واحد هزینه = سود مقدار                     (   8)رابطه 

 

 سر سربه نقطه مقدار =احداث زمان هزینه / (قیمت -جاری هزینه)                 (6)رابطه 

 ساله یازده های نخلگذاری قیمت، با یک مثال در این رویکرد  جهت توضیح بیشتر و روشن شدن روش محاسبه 

در زمان کاشدت و   ای هزینهدر این مثال فرض بر آن است که اطالعات .  شود میرقم برحی یک نخلستان انجام 

اگدر فدرض   . باشدد  مدی  گدذار  قیمت اختیار دردر طول دوره موجود نیست و تنها قیمت پاجوش اولیه به نرخ روز 

درصد باشد، برای تعیین  11فروشنده  رموردنظشودکه قیمت نهال اولیه هفتصد هزار تومان بوده است و نرخ سود 

 . شود میقیمت  در رویکرد اضافه بهاء مراحل زیر به ترتیب انجام 

 211، ( 0)و با استفاده از رابطه ( 3جدول )   11/0هزینه بابت مربوه به هر نخل  با استفاده از ضریب آلفا . 0 قدم

 . شود میهزار تومان تخمین زده 

 744444×21/4= 871444                          زمان احداثهزینه 

هزینه تجمعی و هزینه  همچنین و( 1و رابطه  0جدول ) در یازده سال با استفاده از ضریب بتا  ساالنههزینه . 1 قدم

   . شوند میوارد ( 1)کل محاسبه و در جدولی مانند جدول 

 ساله یازدهو تجمعی نخل  جاری ساالنههزینه . 1جدول 

 سال ضریب بتا هزینه متغیر ساالنه هزینه تجمعی هزینه کل

0111611 301611 301611 0/1 0 

0001221 161221 111161 11/1 1 

0601001 131001 069131 09/1 3 

0111021 211021 001361 06/1 0 
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0210292 996292 010006 00/1 1 

0919100 0010100 011201 01/1 6 

1111319 0111319 91160 00/1 1 

1066161 0190161 29013 01/1 2 

1109613 0310613 21261 19/1 9 

1316992 0010992 11316 19/1 01 

1399116 0110116 11112 12/1 00 

 

هدای کدل نخدل    درصدد، پدس از محاسدبه هزینده     11بدا سدود مدورد انتظدار      اضافه بهاجهت محاسبه قیمت . 3 قدم

 بده شود و ارزشی حدود هشدت میلیدون تومدان     استفاده می  1از زمان کاشت تا زمان فروش ، از رابطه  ساله یازده

 . آیدمی دست

  2366729( / 4-4.7=)7666487                     اضافه بهاقیمت        

 دسدت  بده هدزار تومدان     صدد  ششمیلیون و  1حدود  ( 2 ) تعیین سود فروش هر واحد که بر اساس رابطه.  0 قدم

 .آیدمی

  7666487 -2366729= 1166394                        مقدار سود       

 زمدان احددال  برای این کار نیاز اسدت هزینده   . آید می دست به(  9 )از رابطه سر سربهدر این مرحله نقطه .  1 قدم

میلیارد  وشش سیو  صد یک مبلغی حدود  هزینهاین نخل  016در نخلستان نمونه با  . نخلستان را داشته باشیم یک

 .  آیدمی دست بهو پانصد میلیون تومان  

  439144444 (/7666487 -4121729=)24        سر مقدار نقطه سربه              

 

هدای  در صدورت فدروش ایدن تعدداد نخدل کلیده هزینده        کده  دهد نشان می را سر در این مثال نقطه سربه  ،10عدد 

، قیمدت  باشدد  هرچه نرخ سدود مدورد انتظدار بیشدتر     ،در این روش.  شودسال پوشش داده می 00نخلستان در این 

 . شود میولی اگر قیمت نسبت به قیمت رقبا خیلی باالتر باشد، فروش کمتری انجام  .رود باالتر می
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 گذاری با سود هدف  و قیمت سر سربهرویکرد تحلیل نقطه ( ب

در ایدن  . شود که درصد معینی سود از کدل فدروش نصدیب فروشدنده شدود     طوری تعیین می ،در این روشقیمت 

سدر و تقاضدای    های مختلف فروش را در نظر گرفته و حجم فدروش در  نقطده سدربه    رویکرد فروشنده باید قیمت

 ،افزایش قیمتبا . انتظار است مالک فروشنده رسیدن به سود مورد محاسبه کند  حالت هراحتمالی و سود را در 

در این وضعیت کشش قیمتی تقاضدای بدازار و قیمدت رقبدا      .عکسرشود و بسر و حجم فروش کم می نقطه سربه

 . کننده هستند بسیار تعیین

تولیدکنندده  در مثالی نشان داده شده اسدت کده   که یک روش هوشمندانه است، رویکرد برای توضیح بیشتر این 

 ،برای ایدن کدار   . فتن کشش تقاضای بازار به باالترین سود ممکن دست یابدتا با در نظر گر کند میچگونه عمل 

ها را با توجه به  جدولی از قیمت ، اساس مطالعه بازار بررویکرد اضافه بها،  گانه پنجعالوه بر طی مراحل  دار نخل

 (. 6جدول )روشد بفکند و با توجه به باالترین سود ممکن محصول خود را  مطالعه بازار برای خود تهیه می

 بداوجود  (میلیدون تومدان   1 )بسدیار کدم    شود فروشدنده بدا پیشدنهاد قیمدت    طور که در این جدول مشاهده می همان

حتدی  فروش نهدال بده ایدن قیمدت       ،موجود های نهالمحدودیت و  سر سربهباال بودن نقطه  دلیل به ،افزایش تقاضا

در این  .باشد نمیفروش منطقی  ، و طبیعی است که در این قیمت را پوشش دهد گرفته انجام های هزینهتواند نمی

با فروش . میلیون تومان بفروشدو نیم  هشت  باقیمتنهال خود را   که گیرد میگیرنده منطقی نتیجه تحلیل تصمیم

ش خواهد هزار تومان عاید  ودو پنجاهیعنی سه میلیون و  ممکنبه این قیمت با توجه به میزان تقاضا، بیشترین سود 

ایدن روندد    .اسدت  دسدتیابی  قابلفروش نهال با توجه به کشش بازار تقاضا  در این روش کسب سود بیشتر از  .شد

 نخدل کمتر از قیمت برآورد شده سود بیشتری نصیب  های قیمتیعنی ممکن است در  شود میگاهی برعکس نیز 

 .خواهد گذاشت تأبیرکه در آن صورت بر تصمیم او  شود دار
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(تومانمیلیون:واحد)هایمتفاوتسردرقیمتسودوحجمنقطهسربه.6جدول  

a b c d e f g 

نقطه سر  قیمت

 بسر

تعداد 

تقاضای 

 انتظاری

درآمد 

 کل

هزینه 

کل برای 

تعداد تقاضا 

 شده

 سود

 یبردار بهره

یا   سود

زیان هر 

 نخل

   C × a   d-e f/c 

1 121 016 301 0/310  -61 - 0/1  

0 11 011 611 1/361  131 6/0  

6 30 011 611 129 300 0/3  

2 10 11 9/119  1/103  301 1/0  

2.1 11 11 191 1/103  311 1 

9 02 11 011 1/101  131 1/0  

01 06 31 311 1/021  002 9/3  

 تعدیل قیمت : تمشگام ه

هایی صورت ، تعدیلقیمت پس از تعیینمعموالً  ،بر اساس شرایط و متغیرهای بازارمحصول گذاری هر در قیمت

جهت تعدیل قیمت   هشت راهبرد. کندمی جبرانتا حدود زیادی را ی محاسباتی ها، خطاگیرد که این تعدیلمی

متناسب با هدف تولید و ندوع اسدتراتژی بازاریدابی کده در      گذار قیمت یک وشود نهال خرما در بازار مطرح می

 :باشندها به شرح زیر میاین راهبرد. کندمیرا انتخاب  ها آنیکی از  کند،بازار اتخا  می

 گذاری نفوذی قیمت -4

کندد تدا   بسیار پایین تعیین می قیمت را ، زمانی که نفو  سریع و عمیق در بازار برای  تولیدکننده نهال هدف باشد 

گدذاری در بازارهدایی کده    یدن روش قیمدت  ا. از بازار را از آن خود سدازد  ای مالحظه قابلدر زمان کوتاهی سهم 

الزم بده  . اسدت  اجدرا  قابل ، یابدمیتقاضا افزایش  ،کشش باالیی داشته باشد و با کاهش قیمت،نهال قیمت فروش
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از نفو  رقبدا  این کاهش قیمت و  یابدمیهای تولید و توزیع کاهش  کر است که با افزایش حجم فروش ، هزینه

 .کندمیبه بازار جلوگیری 

 ی تخفیف و پاداشگذار قیمت -2

موقع حساب، خریدد   ان همچون پرداخت بهخریدار های واکنشاقتصادی برای قدردانی از برخی  های بنگاهبیشتر 

ایجاد انگیزه بیشدتر  پاجوش ضمن  درفروشگاهی تخفیف  .کنند ها را تعدیل می عمده و خرید پایان فصل، قیمت

شود و های تولید می وری آب و سایر نهادهافزایش بهرهنگهداری و حتی ان باعث کاهش هزینه خریدارخرید در 

 .شوندها منجر به سودآوری بیشتر می جویی در هزینهبا صرفه درنتیجه

 گذاری تبعیضی قیمت -3

آید که دارنده شود و گاهی پیش می گذاری برای یک نوع محصول دو یا چند قیمت تعیین میدر این نوع قیمت

ای، خدانگی یدا توسدعه   ) انخریددار موجود بین سطح تقاضای  های تفاوتبه دلیل  ،مانهال برای یک رقم نهال خر

بدا در نظدر گدرفتن    ( خدارجی داخلدی یدا   خریددار  )نداطق مختلدف جغرافیدایی   فروش به م و یا( دولتی یا خصوصی

بدرای   بالطبع،. دهدمی های مختلفی ند و قیمتکمیها را تعدیل  قیمت ،ای وضعیت بازار محلی و مالحظات هزینه

 تقسیم قابلکه بازار  نوعی بهشرایط خاصی الزم است  ،تبعیضی با موفقیت همراه باشد گذاری قیمتاینکه سیاست 

 ،در ضدمن  .نظارت بر بازار معقول باشدد  های هزینهو  بررسی قابلمختلف بازار  های قسمتبوده و میزان تقاضا در 

قرار داده و با ایجاد نارضایتی در  تأبیربازار را تحت  های قیمتتعیین گردد که رقبا نتوانند  ای گونه بهشرایط باید 

 .لطمه بزنند وکار کسبان به اعتبار خریدار

 شناختی گذاری روان قیمت -1

گیرندد   ها را نیز در نظر می بلکه روانشناسی قیمت ،تنها روانشناسی اقتصاد گذاری نه فروشندگان در این نوع قیمت

رواندی هدر چده قیمدت یدک کداال بداالتر باشد،برداشدت  هندی           رود کده  ازنظدر   این روش مواقعی بده کدار مدی   ) 

 (.از کیفیت کاال باالتر است کننده مصرف
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 گذاری تبلیغاتی قیمت -1

 شدده  تمدام موقدت زیدر قیمدت     طور بهفروش را ، قیمت محصولشبرای تبلیغ تواند فروشنده نهال میگاهی اوقات 

 صدورت  کدارگری بده  خدمات  ارائه پاجوش وبا حراج  مانند روز درختکاری خاص های مناسبتو در  ندتعیین ک

 (. 0399ناب آفرینی،مجله اینترنتی ) ان را به خود جلب نمایندخریداررایگان نظر 

 گذاری جغرافیایی قیمت -9

انی که در مناطق خریدارگذاری برای  در مورد قیمت ،تا مقصد ونقل حملساب هزینه تولیدکننده نهال باید با احت

 . گیری کند مختلف کشور یا جهان هستند تصمیم

 (گذاری بر مبنای زمان قیمت )گذاری پویا  قیمت -7

ای برقرار  تعیین یک قیمت بابت برای محصول بین عرضه و تقاضا توازن لحظه جای به ،گذاری در این نوع قیمت

 (.1102کاتلر و آرمسترانگ، )شود  می

 باال گذاری قیمت -8

این روش وقتی کارایی دارد . شود باالتری از رقبا به بازار عرضه می باقیمتگذاری، محصول  در این روش قیمت

مدثالً   ند محصولش یک مزیت رقابتی ویژه نسبت به بقیده محصدوالت دارد  بداو فروشنده  تعداد رقبا کم باشد که

، پدارک بازاریدابی ایدران   ) بیشدتری بپردازندد   تهیده آن پدول   یان حاضدرند بدرا  خریدارو رقم پربازده خاصی باشد 

0390 .) 
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 گذاری مبتنی بر هزینهمدل قیمت .1شکل

گذاری با و قیمتسر گذاری تحلیل نقطه سربهقیمت

 سود هدف

سودآوری نسبت به رقباافزایش   

تولید های هزینهتعیین   

آتی تولید های هزینهتعیین ارزش   

 تعیین سود انتظاری

سر سربهبیش از نقطه  درفروشمقایسه سود  تعیین قیمت  

 تعیین بیشترین سود با توجه به حجم تقاضا

0 

 تعدیل  تعیین استراتژی 

0 

2 

تقاضا در شرایط مختلفتخمین حجم   

 

مختلف های قیمتپیشنهاد   

 

در هر قیمت سر سربهتعیین نقطه   

 
3 

گذاری اضافه بهاقیمت  

 

گذاری مبتنی بر هزینهقیمت  

5 

99 

8 

7 

6 
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 تکمیلی یها هیتوص

گدذاری منطقدی و واقعدی از     با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور در حال حاضدر، بهتدر اسدت جهدت قیمدت     

گدذاری   همچنین جهت کاهش ریسک سدرمایه . نرخ بهره استفاده گردد جای بهمیانگین نرخ تورم چند سال اخیر 

 :شوددر تولید  نهال راهکارهای زیر پیشنهاد می

 سدازگاری بدا منطقده، از بدازده مطلدوب  و بدازار        عدالوه بدر    کهاستفاده شود ارقامی نهال از  برای تولید

 .مناسبی برخوردار باشند

 قرار گیرندبیمه تحت پوشش  تلفات،، جهت کاهش ایکاالی سرمایه عنوان به شده یداریخرهای نهال. 

 و تلفیقدی اسدتفاده    تدومم  صدورت  بده های مبتنی بر ارزش و مبتنی بر هزینه گذاری از راهبردجهت قیمت

نیز تقویدت شدود    وکار کسب یبازار رسان یرساختز ها،تا با تعیین قیمت عالوه بر پوشش هزینه ،گردد

 . شودمی حاصلیقیناً موفقیت بیشتری  ، در رقابت با رقبا افزوده ارزشزیرا با افزایش مزیت مقیاس و 
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