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  »ن و القَلَمِ و ما یسطُرُون«
  

در عرصه هاي مختلف پیشرفت هاي شگرفی داشته است و امروزه کمتر علمی را میتوان علم مدیریت 
یافت که به علم مدیریت وابسته نباشد. افزایش جمعیت کشور و بهبود نسبی وضعیت اقتصادي سـبب  
افزایش تقاضا براي مواد غذایی و افزایش سرانه مصرف مواد غذایی شده و افزایش تقاضـا بـراي منـابع    

و مدیریت مناسب  شاورزي را در بر داشته است لذا بهره وري اقتصادي از منابع محدود تولیدمحدود ک
و علمی واحد هاي کشاورزي ضروري است. فعالیت هاي تولیدي اقتصادي واحد هاي کشاورزي سـال  

شود و تجربیات ارزشمندي نیز حاصل شده  می هاي متمادي بین کشاورزان بصورت آزمون و خطا انجام
بخشد برخورداري از پشتوانه اي علمی مدیریت  می آنچه به این تجربه ها ارزنده استحکام و نظام است.

باشد. توسعه و پیشرفت فناوري هاي نوین کشاورزي و رقابت در مصرف نهاده ها و  می واحد کشاورزي
بر اساس  نماید که سیستم هاي کشاورزي نوین می عرضه محصول در بازار تولید داخلی و جهانی الزام

  اصول اقتصادي و تجاري مدیریت و رهبري شود.
 آغـاز  یـک مـدیر   وظـایف  و مـدیریت  دربـاره  اولیه مفاهیم شناخت با واحدهاي کشاورزي مدیریت 
 مـدیر بخـش   یک که مسائلی و کشاورزي بخش در تولید بر حاکم خاص شرایط به مقدمه در .شود می

 بین مراحلی در .گیرد می قرار مطالعه مورد مدیریت مراحل و شود می اشاره است مواجه آن با کشاورزي

 عنوان مهم به گیري تصمیم مرحله کند، می طی تولیدي فعالیت هر بر مدیریت اعمال براي مدیر یک که

در  سـازمانی  اشـکال  مطالعـه  بـه  نیـز  آتیهاي  فصل .گردد می بررسی بیشتري تفصیل با مرحله، ترین
نیـروي   تخصـیص  دربـاره  گیـري  تصمیم و مدیریت نحوه کشاورزي، واحد موجودي ارزیابی کشاورزي،
 مـدیریت  کشاورزي،هاي  ماشین مدیریت مالی، منابع تأمین و سرمایه مدیریت زمین، مدیریت انسانی،

- حتمیت عدم و ریسک شرایط تحت مدیریت و خاك حفظ حاصلخیزي جهت در تولیديهاي  فعالیت
  .دارند اختصاص - است کشاورزي بخش در مدیریت و گیري محیط تصمیم مشخصه بارز که

بدیهی است که کتاب حاضر بدون اشکال نمی باشد، لذا از همه صـاحبنظران و همکـاران محتـرم    
صمیمانه تقاضا دارم براي پیشرفت این اثر در صورت امکان نظرات سازنده و راهنمایهاي ارزشمند خود 

  را به اینجانب ارسال فرمایند.
  

  عادل واحدي
  1395زمستان 

Vahedi_adel@yahoo.com 
  

  

mailto:Vahedi_adel@yahoo.com
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   تعاریف و مقدمه - 1- 1
کند. مغزها مهم تر از  می موفق یا ورشکستهمدیر عامل مهم درتولید بوده و مدیر است که یک واحد تولیدي را 

تاکید دارند که  (Farm Operation)ماهیچه ها هستند. جمله فوق بر یک واژه مهم در عملیات واحد کشاورزي 
  است. (Management)آن واژه مدیریت 

زیـادي  پردازد و بـه مقـدار    می که به تولید محصوالت زراعی، باغی و دامی  (Farm)در یک واحد کشاورزي
کنـد،   مـی  مکانیزه بوده و فناوري هاي نوین زیادي را بکار گرفته است و با مقدار متنابهی سـرمایه قرضـی کـار   

  مدیریت از اهمیت جدید و باالیی برخوردار شده است.
کنند ولی برخی دیگر از واحدهاي کشاورزي  می چرا بعضی از واحد هاي کشاورزي مرتباً رشد و توسعه پیدا

ندازه موجودشان هم با مشکل مواجه هستند. آیا دلیل این تفاوت ها خوش شانس بودن بعضی و بد براي حفظ ا
  شانس بودن بعضی دیگر است؟ 

  خیر این تفاوت بدلیل اعمال مدیریت است. 
تغییر افزایشی در تولیدات کشاورزي امروز، نتیجه اثرات تجمعی هزاران تصمیمی است که در طـول زمـان   

تکنولوژیکی، تغییـر قیمـت هـا، تغییـر در عرضـه و       مدام و مستمراسخگویی به تغییرات بخش در پ مدیران
تقاضاي محصول کشاورزي و تغییرات سایر عوامل اقتصادي گرفته اند. تا زمانیکه این تغییـرات اسـتمرار دارد ،   

  مدیریت و مدیر هم الزم و ضروري است.
هاي  ویژگی و وظایف نقش، از تعاریف، این تمامی در ست.ا شده ارائه مدیریت براي متعددي تعاریف ادبیات در
 تصمیم و کنترل مفهوم به را مدیریت بعضی مثال براي است. شده گرفته کمک مدیریت تعریف بیان براي مدیر
 ،گیري تصمیم معناي به مدیریت که معتقدند برخی. دانند می مشابه سازمانی یا و اقتصادي فعالیت یک در گیري
  .است سازمان یک درتصمیم گیري   مسئولیت پذیرشو  تصمیمات اجراي

 از علم اقتصاد (مطالعه تخصیص منابع محدود) است که به علم گزینش و تصمیم گیـري اي  هشاخمدیریت 
    پردازد. می

 اعتقاد به. دارد قرار شخص یک کنترل تحت که است اموري به پرداختن یا کردن اداره مدیریت، فعلی ریشه

 تکامـل  مـدیر  دانش و تجربه افزایش با هماهنگ که است تولید پنهان جزء مدیریت )1377(همکاران و سلطانی
 تصمیم، اتخاذ از پس و گرفته شکل موجود نیازهاي پایه بر که فکري ستا کاري چیز هر از قبل مدیریت. یابد می

 سرپرستی یا کردن رهبري ،کردن اداره هنر یا عمل" لغت فرهنگ در مدیریت تعریف .آید می در عمل مرحله به
 دومباشد. قسمت  می "هدف به رسیدن براي امکانات از عاقالنه استفاده) و بازرگانی یک عنوان به(سازمانی کردن

 شود. می تعریف " کمیاب منابع تخصیص مطالعه " عنوان به اغلب که است اقتصاد از تعریفی شبیه تعریف این
 ،(Goals and Objectives)ها هدف و مقاصد تعیین مستلزم تلویحاً اقتصاد و مدیریت مشترك تعاریف این 
 باشد می استفاده موارد تعدادي بین محدود منابع این تخصیص لزوم و (Limited Resources)محدود منابع وجود



  23            آشنایی با مفهوم مدیریت
 

 

(Allocate these limited resources among alternative uses) .صحیح تخصیص مورد در گیري تصمیم لزوم 

 .دارد قرار تعاریف این درون کمیاب منابع
 از عمومی تعریف شامل اغلب مرتبط با مدیریت در زمینه هاي مدیریت بازرگانی و اقتصاد مدیریتهاي  کتاب

 نظیـر  عباراتی شامل اغلب تعاریف این. هستند غیرکشاورزي مؤسسات مورد در کاربرد قابل که هستند مدیریت
 هرهستند.  "نماید رهبري هدفی سمت به را اعمال که فرآیندي" و" ها هدف به رسیدن براي منابع سازماندهی"
 .دارد شباهت مدیریت از لغت فرهنگ تعریف دومین به که دهند می دست به را مدیریت از تعریفی عبارت، دو

 بحث مورد نماید می وظیفه انجام چگونه یا دهد می انجام چه مدیریت که این برحسب را مدیریت دیگر مؤلفان

 عمومیت بیشتر که آنهایی اما دارد، وجود بحث مورد (Functions)وظایف مورد در کمی نیساهم دهند. می   قرار

 ،(Controlling)کنترل ،(Coordinating)هماهنگی ،(Organizing)سازماندهی ،(Planning)ریزي برنامه    دارند
 (Implementing) اجـرا  و(Communicating) گیـري  ارتبـاط  ،(Supervising)سرپرستی ،(Directing)رهبري

 وسیع حوزه دادن نشان به اما شود نمی مدیریت از تعریفی به منتهی مستقیماً وظایف این درباره بحثهستند. 

  .کند می کمک آن پیچیدگی و مدیریت
ریزي، سازماندهی، بسیج بطور کلی مدیریت فرآیند بکارگیري کارآمد و موثر عوامل مادي و انسانی در برنامه 

منابع و امکانات و هدایت و کنترل است که با توجه به نظام ارزشی حاکم بـر جامعـه و جهـت تحقـق اهـداف      
  گیرد.   می سازمانی صورت

   دامپروري و کشاورزي واحدهاي مدیریت - 2- 1
 یک را ري، مدیریتبسیا .است کشاورزيهاي  فعالیت جمله از اقتصادي کار هر موفقیت در مهمی عامل مدیریت

 مـدیریت  .کنـد  می کشاورزان بروز بین کارآیی و عملکرد تفاوت صورت به آن اثر که دانند می غیرملموس نهاده

 و  (Management)مدیریت کلمه دو از مزرعه مدیریت یا (Farm Management)دامپروري و کشاورزي واحدهاي
 مشخصات و محصوالت انواع مورد در اطالعات که دهد می نشان ها بررسی .است شده تشکیل (Farm)مزرعه 

موفقیت  در کشاورزيهاي  بیماري و آفات و آالت ماشین با کشاورز آشنایی همچنین و دام نژادهاي یا ها و خاك
 هر از موفقیت بیش و باشد داشته تخصص ها زمینه این کلیه در کشاورز که نیست الزم اما دارد تأثیر کشاورز یک

 تخصـیص  که اقتصاد کشاورزي ازاي  هشاخ عنوان به کشاورزي واحد مدیریت .دارد بستگی وي مدیریت به چیز

  .است تصمیم گیري و گزینش دانش دهد، می قرار بررسی مورد مزرعه در را محدود منابع
، باغبـانی،  آالت ماشـین  مدیر واحد کشاورزي الزم نیست در تمام امورکشـاورزي (خاکشناسـی، دامپـروري،   

.....) تخصص کامل داشته باشد. مدیریت یک علم خاص صرف نیست بلکه کلیه جوانـب  آفات، بیماري و زراعت،
گیرد. مدیریت جزء پنهان تولید است و هماهنگ با دانـش و تجربـه    می تولید را که با هم مرتبط هستند در بر

رفته است و پس از اتخاذ یابد مدیریت کاري است فکري که بر اساس نیازهاي موجود شکل گ می کشاورز تکامل
آید. مدیریت در جریان تصمیم گیري و نتایج حاصل از آن خود را نشان میدهـد.   می تصمیم به مرحله عمل در
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  بخشی از قابلیت مدیریت ذاتی و بخش دیگر اکتسابی است.
 غیرکشاورزي سهامیهاي  شرکت مدیریت با دامپروري و کشاورزي واحدهاي مدیریت زمینه درهایی  تفاوت

 .دارد وجود کنند، می که تولید خدماتی و محصوالت و تولیدي واحد نوع اندازه، در آشکارهاي  تفاوت.   دارد وجود
خـط   مدیره هیأت سهامی، یک شرکت در .هدف ها تعیین و مدیریت و کار بین رابطه از عبارتند تفاوت ها سایر
 آن کـردن  جدا عموماً .کند می را استخدام مدیران آنها به دستیابی براي و کند می تعیین را ها هدف و ها مشی

 یـک  ارائـه  یـا  محصول یک تولید براي الزم را کار که آنهایی از هستند مدیران که شرکت مستخدمین از گروه

 که گروهی یا فرد یک معمولی، دامپروري یا کشاورزي و واحد یک در .است آسان بسیار دهند می انجام خدمت

 انجام را الزم کارهاي همه و کنند می  فراهم را کنند، مدیریت می تعیین را ها هدف هستند خانواده یک اعضاي
 هر افراد یا فرد همان زیرا است مشکل مزرعه، کارهاي سایر مدیریت از عمل کردن جدا ترتیب، این به .دهند می

 ممکـن  کشـاورز  یک مثال، براي .پذیرد صورت همزمان وظیفه، دو است هر ممکن و دهند می انجام را عمل دو

 یـک  برنامـه ریـزي   مشـغول  خود ذهن در است کمباین یا تراکتور یک کردن با کار مشغول که حالی در است

 وظایف شخص، یک که موقعی .باشد بعد سال زراعی محصوالت برنامه حال طراحی در یا باشد بازاریابی استراتژي

 به که شود موجب ساده، کار انجام به عاجل نیاز که دارد وجود خطر این دهد، می انجام زمان هم را  مدیریت و کار

   .سازد معوق یا بیندازد تأخیر به را مدیریت تصمیمات و ندهد اولویت مسائل مدیریتی
 ایـن  شـوند  مـی  مقایسـه  دامپـروري  و کشـاورزي  واحدهاي مدیریت و بازرگانی تعاریف مدیریت که موقعی

 .هستند مهمیهاي  تفاوت اما نیستند، مشهودراحتی  به اختالفات
ی مشترک نکات اما وجود دارد، ها کتاب در دامپروري و کشاورزي واحدهاي مدیریت از زیادي متفاوت تعاریف

 کشـاورزي،  واحـدهاي  مـدیریت " موضـوع  :که است این دقیق نسبتاً تعاریف از یکی .است موجود آنها همه در

 ".گذراند می اثر کشاورزي سودآوري روي که است تصمیماتی
 عنوان هـدف  به را سودآوري اوالً، .دارد وجود آن در مهم نکته چند اما است، گسترده بسیار تعریف یک این 

 طـور مشـخص،   بـه  تعریـف  این ثانیاً،. نمی نماید حذف لزوماً را دیگرهاي  هدف اما شناسد می  کشاورزي واحد

برنامه ریـزي   ، ثالثاً دهد می قرار شناسایی مورد مدیریت یندآفر از بخشی عنوان به را گیري تصمیم و تصمیمات
براي حصول درآمد بیشتر محدود به مدت زمان خاص نمی شود بعضی از مدیران که داراي ضـعف بنیـه مـال    
هستند دوست دارند در کوتاه مدت به هدف خود(سودآوري و درآمد بیشتر) برسند و بخشی از درآمدها آینده را 

  فدا سازد.
ایده  یا مفاهیم نیهم از بسیاري اما دارند، وجود وتیمتفا تعاریف کشاورزي، واحدهاي مدیریت کتب سایر در
 از بخشـی  عنوان به(Decision-Making) گیري تصمیم یا (Decisions)تصمیمات به اوالً، .گیرند می بر در را ها

 ایـن  .آیـد  می میان به ذکري  (Objectives)مقاصد و  (Goals) اهداف از ثانیاً، .شود می اشاراتی مدیریت فرآیند

 حـداکثر  بـه  نظیر مشخص تريف هد صورت به است ممکن یا گردد، بیان کلی به صورت است ممکن موضوع
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 .گیرد قرار شناسایی مورد گردد، می هدایت آن سمت به مدیریت تالش که مهمی هدف به عنوان سود، رساندن
 Farm and Ranch) دامپـروري  یـا  کشـاورزي  واحـد  عملیـات  و سـازمان  از تعـاریف،  از در بسـیاري  ثالثـاً، 

Operation)آید می میان به ذکري. 
 گرفته در نظر گیري تصمیم فرآیند یک عنوان به تواند می دامپروري و کشاورزي واحدهاي مدیریت بنابراین،

 کل در (تغییر در قیمت ها، تغییر در عرضه و تقاضا،خلق فناوري هاي نو، .....)مداومی تغییرات چون .شود

 فرآیند مدیریت یک پذیرد، می صورت  (Business)اقتصادي واحد هر در و  (Economy)اقتصاد

موارد  بین ،سرمایه و کار زمین، محدود منابع تخصیص به مربوط تصمیمات، .است  (Continual Process)مداوم
 راهنمایی و براي که کند می مجبور را مدیر تخصیص، فرآیند این .باشد می رقیب معموالً و مختلف استعمال

 .کند شناسایی را مقاصد و اهداف گیري، تصمیم هدایت

 :شود می پذیرفته زیر تعریف ،کتاب این در

 بین محدود منابع آن وسیله به که گیري تصمیم فرآیند از است عبارت دامپروري و کشاورزي واحد مدیریت"

 را اهدافی یا هدف که کند عمل و یافته سازماناي  هگون به تولیدي واحد و یافته تخصیص تولید گزینه تعدادي
 در مدیریت به مربوطهاي  فعالیتهاي  ویژگی بیشتر اما است طوالنی حدي تا تعریف، این چه اگر "نماید مینات

 این .باشد پذیرفتنی تواند می که است برخوردارهایی  از ویژگی دارد و بر در را دامپروري و کشاورزي واحدهاي

 کشاورز یک بلکه است مدیر یک بیشتر موفقیت الزمه بیشتر، سودآوريکه  نیست فرض این بر مبتنی تعریف

 الزم غذاي تأمین مانند دیگريهاي  هدف، است راغب خود درآمد افزودن به که همان اندازه به است ممکن موفق

 .فراهم آورد را دو این از مناسبی ترکیب که گزیند می بر رااي  هبرنام او لذا کند؛ دنبال را اش و خانواده خود براي
 خاصی مدت زمان به محدود بیشتر، درآمد حصول براي برنامه ریزي که است این تعریفی چنین دیگر ویژگی

 هدف به زمان طوالنی تري در بتوانند که باشند داشته قرار شرایطی در کشاورزان از برخی شاید بلکه نمی گردد

 آن به مایل دیگر دالیل و یا مالی بنیه ضعف یا بیماري، سبب به دیگر بعضی برعکس و برسند خود نظر مورد

به  بیند می خطر در را خود واحد که موجودیت مدیري مثالً .شوند نایل خود هدف به کوتاه تري زمان در که باشند
 به منجر کاري چنین که هر چند برساند، حداکثر مدت به کوتاه در را درآمد که شود می آن بر بینانه واقعاي  هشیو

 حداکثر به نیستند فشار تحت که دیگري مدیران که بدیهی است .شود آینده درآمدهاي از بخشی ساختن فدا

 تصمیمات خود خاص شرایط به توجه با اگر مدیران این دوي هر. دارند تمایل بلند مدت در خود درآمد ساختن

  .آیند شمار به موفقی مدیران است ممکن تصمیماتشان در دوگانگی وجود علیرغم بگیرند، مناسبی

  (Identification of Goals and Objectives) مقاصد و ها هدف شناسایی - 1- 2- 1
 مدیریت از مالکیت که مواردي در .نماید مشخص را تولیدي واحد مقاصد و ها هدف که است آن مدیر کار اولین
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هاي  هدف است ممکن تولیديواحد  صاحب است، کرده استخدام بیرون از را مدیر یک مالک، و است جدا مزرعه
 و کند می تعیین را ها هدف شخصاً که مدیر حالتی در چه .برساند مدیر اطالع به و کند مشخص را تولیدي واحد
 .اسـت  اهمیت حائز ها هدف این تفهیم و کند، وجود می دیکته او به را آن ها مؤسسه صاحب که موردي در چه
 .ندارد وجود صحیح گیري تصمیم براي یا مدیریت نتایج  تصمیمات اندازه گیري براي راهی ها هدف وجود بدون
 .دهند می دست رهنمودهایی به گیري تصمیم براي ها هدف
 ممکن مختلف افراد که درحالی .دارند را خود به مخصوص مقاصد و ها هدف مجموعه و هستند متفاوت افراد

 است ممکن ندهست لئآن ها قا براي که اولویتی و ترتیب و نسبی اهمیت باشند، مشابه هدف سه یا دو داراي است

 که نیست عجیب بنابراین انفرادي هستند،هاي  مالکیت صورت به هنوز کشاورزي واحدهاي اکثر .باشد متفاوت

 تأمین سود، حداکثر به دستیابی از معمولی عبارت خیلیهاي  هدف از بعضی. کنند دنبال را متفاوتیهاي  هدف

 واحد رشد تفریحی،هاي  فعالیت براي وقت مقدار معینی ذخیره معین، تولیدي واحد یا بنگاه اندازه یا تولید سطح

 هستند. زمان طول در ثبات درآمد با یک تأمین و تولیدي، واحد بقاء تولیدي،
 .باشد بیشتري برخوردار اهمیت از فردي براي است ممکن شرایط، و زمان به بسته باال،هاي  هدف از یک هر
 تضاد در احتماالً و ها متعدد هدف اغلب، .کنند می و کنند تغییر است ممکن هدف ها مالی، شرایط و سن با همراه

هاي  هدف ازهایی  مثال تولیدي حداکثر واحد رشد و خانواده مصرفیهاي  هزینه کردن حداکثر .هستند یکدیگر با
 تعیین نسبی شان اهمیت ترتیب به را آنها باید جاي مدیر دارد، وجود متعددهاي  هدف که جایی .هستند متضاد

 هدایت است برخوردار بعدي اهمیت از که هدفی آن به سمت باید فعالیت شد، برآورده ها هدف از یکی وقتی .کند

 .شود
 براي تعیین هدف .دهند می دست به موفقیت اندازه گیري براي معیاري زیرا شوند مشخص کامالً باید ها هدف

 آنها به باید آینده سال 10 یا 5 در کههایی  هدف یا بلندمدتهاي  هدف تعیین طور همین بعد، سال دو یا بعد سال

 .رهنمون هستند بلندمدت گیري تصمیم براي بلندمدت اهداف این .است مفید نیز رسید
 دیگر بالقوههاي  هدف به که نظر این از مخصوصاً دارد، وسیعی مقبولیت که است هدفی سود، کردن حداکثر

 مدت کوتاه در برنامه ریزي هم سود کردن حداکثر درس این در .نماید می کمک تولیدي واحد تداوم و رشد نظیر

 است گرفته صورت دلیل این انتخاب به این .است شده فرض اولیه هدف عنوان به بلندمدت برنامه ریزي در هم و

 داشته یاد به همیشه باید خواننده البته .بیان نمود کمی صورت به و کرد اندازه گیري راحتی به توان می را سود که

 کردن حداکثر از غیر دیگرهاي  هدف است ممکن .فردي است فرآیند یک زیادي، حد تا ها هدف تعیین که باشد

 به کشاورزي واحدهاي مدیران از کههایی  آمارگیري واقع، در  .داشته باشند افراد بعضی براي ویژهاي اهمیت سود،
 در تولیـدي،  واحـد  بقاي نظیر ها، هدف سایر به نسبت اغلب سود کردن که حداکثر دهند می نشان آمده، عمل

  .قرار دارد تري پایین درجه



  27            آشنایی با مفهوم مدیریت
 

 

 (Limited Resources) محدود منابع - 2- 2- 1
 با مدیران که اکثر آنجا از .دهد قرار توجه مورد را شده تعیینهاي  هدف به رسیدن براي موجود منابع باید مدیر
 دامپروري، یا واحد کشاورزي یک در .دارد حدودي ها هدف به دسترسی هستند مواجه منابع از محدودي مقدار

 محـدود  گـردد،  مـی  تعیـین  و سرمایه کار زمین، موجودي مقدار وسیله به که حدودي به ها هدف به دسترسی
 سـطح  .نیسـتند  موجـود  نامحدود به مقدار هرگز اما کنند، تغییر زمان طول در است ممکن منابع این .شود می

 روشن و شناسایی .باشد دیگري کننده عامل محدود است ممکن مدیر تخصص یا موجود مدیریتیهاي  مهارت

 هستند مداومی مشکالت مدیریتی،هاي  مهارت جمله بیشتر، از منابع آوردن دست به و جاري منابع حدود نمودن

  .است رو به رو آنها با مزرعه مدیر که

  (Alternative Uses) مختلفهاي  گزینه- 3- 2- 1
 بسیار مدیر کار داشت، وجود کشاورزي محصول یک تولید در محدود منابع کارگیري به براي روش یک فقط اگر

 محصـوالت  تولیـد  بـراي  متفاوت شیوه چندین به را محدود منابع توان می معمولی شرایط در .بود می  تر آسان

 است رو به رو محدود منابع براي مختلف کاربردهاي تعدادي با مدیر دیگر، بیان به .داد قرار استفاده مورد متفاوت

 از حاصل سود که نحوي به نماید، گیري تصمیم مختلف کاربردهاي بین ها نهاده تخصیص چگونگی درباره باید و

 سودي نه و باشد تولیدي واحد کل از حاصل سود ساختن حداکثر روي باید تکیه .شود حداکثر تولیدي واحد کل

 عنـوان  بـه  بتوان فقط زمین از است ممکن مناطق، بعضی در مثال؛ براي. آید می دست به کاربرد نوع یک از که

 پرورش براي مرتع از که بگیرد تصمیم باید مدیر نیز شرایط این در حتی ولی .کرد استفاده دام پرورش براي مرتع
 براي مناسب زمین داراي کشور مناطق از دیگر بعضی .نماید استفاده بز و گوسفند پرورش براي یا گوساله و گاو

 مـوارد  که وقتی .دارد وجود زیادتري کاربردهاي تعداد و هستند، با هم دیگر دامی و کشاورزي محصوالت تولید

  .گردد می دشوارتر ترتیب همان به نیز مدیر کار یابد، افزایش محدود منابع کاربرد

   فرديهاي  ویژگی و مدیریت - 3- 1
 از .اسـت  فردي همراههاي  ویژگی یا و انسانی صفاتاي  هپار با است انسانی عامل بردارنده در مدیریت که آنجا از

 گونـاگون،  کارهاي در انجام مهارت نیرومندي، و تندرستی شود می مدیریت در موفقیت سبب که صفاتی جمله

  .هستند و بردباري شهامت درستکاري، عالقه، صمیمیت، آگاهی، صحیح، قضاوت وسیع، بینش
 مدیر آموزش طریق از تواند می شخص آیا که شود می مطرح سوال این مدیر، فرديهاي  ویژگی برشمردن با

 ذاتـی  ایـن صـفات   از پارهـاي  تردید بدون هستند؟ ذاتی یا اکتسابی ،مدیر فرديهاي  ویژگی شود؟اي  هشایست

 ممکن خصوصیات البته این .دارد وجود افراداي  هپار در مدیریت استعداد و جسمانی مطلوب نیروي مثالً .هستند

 افزایش خوب تغذیه و ورزش با توان می را جسمانی نیروي .شود تضعیف یا و تقویت خارجی، عوامل اثر در است

 تحلیل در توانایی چونهایی  کیفیت از که فکري داد، قدرت کاهش امور این به پرداختن در غفلت اثر در یا و داد

 از را مدیریت فرزندان، از برخی .است تقویت قابل نیز شده قاطعیت تشکیل و استقامت شهامت، حافظه، منطقی،
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 عایـد  سـودمندي  نتایج گیرد، انجام آگاهانه صورت به پدران، ناحیه از این آموزش اگر .گیرند می فرا خود پدران

 .گردد می فرزند
 توانند می تعلیماتی فرا گرفته اند زمینه این در که مدیرانی است انکار قابل غیر مدیریت، و یادگیري میان رابطه

 خویش مدیریت حوزه مدیرانی  در چنین .بیافزایند خود کارآیی بر و دهند انجام بیشتري سرعت و دقت با را امور

  .بیشتري برخوردارند عمل سرعت و دقت از نتیجه گیري، و مسائل تحلیل در و تیزبین

  خطر قبول و مدیریت - 1- 3- 1 
 از خـالی  اقتصادي فعالیت هیچ که آنجا از .دهند می حادثه به تن بعضی و هستند کار محافظه مدیران از برخی

 اگر و نمی کنند اقتصادي شرکتهاي  فعالیت در هرگز هستند، کار محافظه حد از بیش که افرادي نیست، خطر

 که مدیرانی و نیست مدیریت پسندیده در مفرط کاري محافظه اصوالً .ندارند چندانی عمل قدرت کنند، شرکت

 معـرض  در البته یابند، می دست بهترهاي  موقعیت به کار محافظه مدیران از بیش هستند، خطر قبول به حاضر

 بهره برداريهایی  موقعیت از بخواهند طور مداوم به است ممکن بی پروا مدیران چون هستند نیز بیشتري خطر

 دارد وجود مطلوبی حد خطر، پذیرش براي که رسد می نظر به .دارند دست در آن درباره اندکی اطالعات که کنند

 .کرد اجتناب باید آن در افراط از و
 شوند: می تقسیم دسته سه به ریسک پذیرش قدرت اساس بر مدیران

  :ریسک گریز مدیران - 1
 تري مطمئن و کمتر درآمد نتیجه در کمتر و ریسک که نمایند انتخاب راهایی  فعالیت کنند می سعی مدیران این

 .نیست پسندیده هرگز مدیر در خصوصیت این البته .دارند
  ریسک پذیر: مدیران - 2
 قبـول  مـدیران  سـایر  از بهتر را بیشتري دارند سوددهی و درآمد امکان و باال ریسک که تصمیماتی مدیران، این
 بـراي  البتـه  .داشـت  خواهند دسترسی مناسبهاي  موقعیت به گریز ریسک مدیران از بیش افراد این .کنند می

 .کرد خوداري باید زمینه این در از افراط و باشد داشته وجود باید مطلوبی حد ریسک، پذیرش
  خنثی: ریسک مدیران - 3
 .دارند قرار قبل دو گروه بین افراد این .دارند را ریسک پذیرش قدرت حدودي تا مدیران این

 :دارد بستگی زیر عوامل به پذیرد می مدیر یک که خطري میزان
 از افتادن بخشی مخاطره به از دارند اختیار در بیشتري مالی امکانات که افرادي معموالً مالی: امکانات .1

 .هستند کارتر محافظه اندك، مالی منابع با کشاورزان اما ندارند بیم خود سرمایه
 میزان خانواده بر افراد سالمت حتی و اجتماعی موقعیت اقتصادي، شرایط خانوادگی: وضع و موقعیت .2

 .نمی پذیرند کند تهدید را خانواده افراد موقعیت که مخاطراتی افراد، و گذارد می اثر خطر پذیرش
 .پذیرند می کمتري خطر افراد سن، افزایش با معموالً سن: .3
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 بـه  کمتـر تمایـل   هستند برخوردار باالتري اجتماعی موقعیت و اعتبار از که افرادي اجتماعی: اوضاع .4

 .کند می تهدید را شان اجتماعی موقعیت که دارند خطري پذیرش
 موقعیت زیادي بر منفی تأثیر فعالیت، از حاصل زیان اگر اجتماعی: موقعیت بر حاصله زیان و سود تأثیر .5

 .ندارد خطر پذیرش به تمایلی بگذارد فرد اجتماعی
 انتخاب فعالیت به تمایل بیشتر باشد، بیشتر فرد در جویی حادثه به میل هرقدر جویی: حادثه به میل .6

 .دارد آمیز مخاطرههاي   

  (Skill and Management)و مدیریت مهارت - 2- 3- 1
 حسابداري و نجاري در است ممکن شخص .شود می اطالق فکري یا عملی کاري انجام بر تسلط به معموالً مهارت

 کارگر، یک که وقتی .کرد توان روشن می مثالی با را مدیریت و مهارت میان اختالف .کند کسب مهارت تمرین با

 اساسـی  کـار  پـنج  که است الزم آید، می آن بر کسب صدد در و ندارد را کشاورزيهاي  ماشین رانندگی مهارت

 به مربوط اداره در کارگر بنابراین .دهد را انجام مسئولیت قبول و عمل تصمیم، تحلیل، مشاهده، یعنی مدیریت

 را ماشـین هـا   هدایت شیوه کارگر، که زمانی .داده است انجام را مدیریت عمل کارفرما) به مربوط امور (نه خود
 چنین که هنگامی .است کرده کسب که است مهارتی مدیریت او بازده و شود می تبدیل ماهري کارگر به آموخت

 به نیز دستمزد ،را خود مدیریت نه فروشد می    را ماهرانه کار در واقع فروشد، می کشاورز به را خود کار کارگري،

 و عمل تصمیم، تحلیل، مشاهده، نتیجه در که زمانی .است او مدیریت البته نتیجه که شود می پرداخت او مهارت
 .شـود  مـی  نامیـده  مهـارت  باشد، داشته شخصی جنبه ارزش این چنانچه آید، به دست ارزشی مسئولیت، قبول
  .نمی گردد محسوب مدیریت آن فروش ولی شده ناشی مدیریت از اعمال مهارت این هرچند

آموزد تبدیل به کارگر ماهر میشود و  می وقتی کارگر ساده تصمیم به آموزش رانندگی تراکتور میگیرد و آنرا
فروشد. او اگر چه در آموزش راننـدگی و کسـب مهـارت مراحـل پـنج گانـه        می مهارت خود را به مدیر مزرعه

مدیریت را طی کرده است ولی مدیر نیست. مهارت یعنی تسلط بر انجام کار عملی و فکري که فروختنی است، 
  .ولی مدیریت فروختنی نیست

 که آید می پیش تازهاي مسائل هر روز بلکه نیست مطرح روزمره مسائل صرفاً کشاورزي، واحد امور اداره در

 مدیریت وظایف کند، می حل را مسائل مدیر وقتی .کند دنبال را تمدیری اصل پنج همان باید آنها حل براي مدیر

 آن گفـت  تـوان  می او درباره آنچه که. شود فردي مهارت به منجر تکرار و استمرار این بی آنکه یابد، می استمرار

  .دهد می انجام را کشاورزي واحد مدیریت صرفاً وي که است

  مدیریتیمسایل متداول هاي  ویژگی و انواع - 4- 1
 و کردنی (چـاره اندیشـی)   حل مسأله فعالیت یک مدیریت که است آن گویاي مدیریت، براي شده ارائه تعریف
 و مزرعـه  مـدیر  پـیش روي  مسائل زیرا است مداوم فرآیند یک مسأله) (حل چاره اندیشی .است گیري تصمیم
 مالی شرایط و شود تر مسن واحد تولیدي صاحب هرچه .کند می تغییر زمان طول در مسائل، این بر اثرگذار عوامل
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 پیدا سرمایه و زمین به بیشتري دسترسی زمانی که .کنند تغییر است ممکن نیز ها هدف یابد تغییر تولیدي واحد

 گرفته کار به نوینهاي  فناوري و شود تأمین سرمایه بیشتري که وقتی .یابند می تغییر منابعهاي  محدودیت شود

 باید را ها راه حل از بسیاري بنابراین .یابند می افزایش نیز تولیديهاي  فعالیت و ها روش تعداد است ممکن شوند،

راه  بـا  همراه مسأله که است الزم افتد، می اتفاق تغییراتی وقتی و آورد، به حساب مدت کوتاههایی  راه حل فقط
 سـایر  و هـا  قیمت فناوري، تغییرات به پاسخگویی در مدیران .گیرد قرار بررسی دوباره مورد آن بالقوههاي  حل

 تولیـد  در تغییـرات  ایـن  جمعـی  اثـرات  کـه  کنند می اتخاذ مختلفی تصمیمات زمان در طول اقتصادي، عوامل

 آمـادگی  جدیـد  تغییرات شناسایی براي باید دامپروري و کشاورزي واحدهاي مدیران .شود می دیده کشاورزي

 بـدون  نمی توانـد  مدیر پویا، اقتصاد یک در .کنند اتخاذ درستی تصمیمات آنها به پاسخگویی و در باشند داشته

مسائل  با برخورد در صحیح گیري تصمیم براي مدیران .باشد داشته را کار ادامه انتظار صحیح، و به موقع واکنش
 از بخشی .کنند رسانی روز به و اصالح مدیریت زمینه در را خود معلومات و مهارت ها دائماً باید متغیر، و جدید

 دامپروري یا واحد کشاورزي در که دانست باید ابتدا دیگر بیان به .است مسائل شناسایی به مربوط معلومات این

 کدامنـد؟  اقتصـادي  یـا  مسأله مـدیریتی  یک اساسی خصوصیات دارند؟ گیري تصمیم  به نیاز مسائلی نوع چه

 تواند می انواع این از یک هر که هستند،ذیل نوع  چهار از یکی جزء کشاورزي واحدهاي مدیریت مسائل از بسیاري

  شود: مطرح سؤالی صورت به

  ، اعتبار و ابزار) ،کار، سرمایه تهیه و ترکیب عوامل تولید (زمین - 1- 4- 1
  چقدر زمین و چقدر سرمایه و چقدر نیروي کار بکار گرفت.      
  عوامل تولید را بخرد یا اجاره کند یا سهم بري کند.      
  نیروي کار خانواده را بکار بگیرد یا خیر؟        

انتخاب محصولی که با توجه به امکانات و عوامل موجود باید تولید کرد، چه مقدار و چگونه  - 2- 4- 1
  تولید کرد

  کرد؟ تولید باید مقدار چه
 رو به رو مسائل این با مدیر یک .دارد بستگی ها آن مقادیر و مصرفیهاي  نهاده دادتع به اول درجه در تولید مقدار 

 غـذایی،  جیره ترکیب بذر، مقدار باید چنین هم .قرار دهد استفاده مورد آب و شیمیایی کود مقدار چه که است

 انتخاب کهاي  هنهاد مقادیر وسیله به سود و تولید سطح .تعیین نماید را نهاده ها سایر و آالت ماشین و کار مصرف
 .شود می تعیین گردد، می

 کرد؟ تولید باید چگونه

 پردانه جیره یک با توان می را گاو گوشت. کرد تولید متفاوتی طرق به توان می را کشاورزي محصوالت از بسیاري 

 کمی مقدار و ها ساختمان درگذاري  سرمایه مقدار زیادي با توان می را ها دام .کرد تولید پرعلوفه جیره یک با یا
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 یا کم، کار و بزرگ آالت ماشین با توان می را زراعی محصوالت .کرد تولید بیشتر کار اما کمترگذاري  سرمایه یا کار،
 تولیـد  هزینـه  که کند انتخاب را نهاده ها از ترکیبی باید مدیر .کرد بیشتر تولید کار و کوچک تر آالت ماشین با

 .نماید حداقل را کاال معینی مقدار

 کرد؟ تولید باید چه

 باید تولیدي واحد آیا .شوند تولید که باید است دامی و زراعی محصوالت بهینه ترکیب انتخاب دنبال به مسأله این 

 انتخـاب  را آنهـا  از ترکیبـی  که این یا نیز بپردازد، دامی محصوالت تولید به یا کند تولید زراعی محصوالت فقط

 شمار، بیهاي  گزینه بین از باید مدیر یابد؟ باید پرورش دامی نوع چه گردد؟ انتخاب باید زراعی تناوب چه نماید؟

  .نماید تأمین را مزرعه اهداف سایر کند یا حداکثر را سود یا که نماید انتخاب را ترکیبی آن

  ارتباط با بازار فروش محصول و فراهم آوردن نهاده ها - 3- 4- 1

  مورد سرمایه گذاري مجدد یا مصرف درآمد تصمیم گیري در  - 4- 4- 1
 یـا  سؤال چهار این از ترکیبی به است رو به رو آن با کشاورزي واحد مدیر که تولید به مربوط گیري تصمیم هر

 سـه  اقتصـادي داراي  مسـأله  یـک  و هسـتند  اقتصادي لیمسا خود نیز این ها .شود می مربوط مسأله چهار نوع

 باشد: می خصوصیت
 .یافت دست آن ها به باید که مقاصدي یا ها هدف - 1
 .گیرند می قرار استفاده مورد اهداف آن به رسیدن براي که منابع محدودي مقدار - 2
  .اهداف به رسیدن منظور به محدود منابع بردن کار به براي گزینه تعدادي - 3

 مدیریت وظایف - 5- 1

 را ها آناي  هعد که است کنترل و اجرا ریزي، برنامه شامل دهند می انجام مدیران که وظایفی برحسب مدیریت
 این از یکی جزء فرعی وظیفه عنوان به توان می راحتی به را دیگر وظایف .دانند می مدیریت اولیه اصلی وظیفه سه

خط شکسته در نمودار  .دهد می نشان را مدیریت وظایف میان ارتباط نحوه )1- 1(شکلد. دا قرار اصلی وظیفه سه
مدیریت، جریان مستمر اطالعات را از وظیفه کنترل مدیر به وظیفه برنامه ریزي مدیر واحد کشـاورزي  جریان 
اطالعات بدست آمده از سیستم  (Feedback Procedure)پس خوراند   دهد. بدون وجود نوعی جریان می نشان

کنترل، براي انجام تصحیح ها و اصالحاتی در برنامه موجود یا اصالح برنامه آتی بی فایده اسـت. ایـن بـازخورد    
سیکلی پیوسته است از برنامه ریزي، اجرا، بازنگري، رکورد گیري پیشرفته و بازگشت به یک ارزیـابی مجـدد از   

 ستفاده از اطالعات جدیدي که از طریق اعمال وظیفه کنترل حاصل شده است.برنامه و رویه هاي اجرایی، با ا

  برنامه ریزي - 1- 5- 1
 تعریـف  و شامل شناسایی که دارد بر در را گام چندین برنامه ریزي وظیفه ،)1- 1(ساده شکل جریانی نمودار در

 طور به برنامه ریزي ممکن است .باشد می مختلفهاي  حل راه شناسایی و اولیه اطالعات آوردن دست به مسأله،
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 اطالعاتی کسب براي که حالی مدیر در که است آن موضوع این الزمه .پذیرد صورت مسأله تعدادي براي زمان هم

 جا به جا سریعاً را فکري فرآیندهاي قادر باشد ضمناً کند، می جستجو هستند، مفید مسأله یک از بیش حل در که
 اطالعـات  سیسـتم،  درون یا خارج از که آنجا و از آیند می پیش جدیدهاي  فرصتو     مسائل که آنجا از .نماید

 پس و کنترل وظیفه از آمده دست به جدید اطالعات .است مداوم فرآیند یک برنامه ریزي شود می حاصل جدید

  .دهد می تشکیل را کامل سیستم از یک مهمی قسمت برنامه ریزي، مرحله به شده داده

 اجرا - 2- 5- 1
 ممکـن  .اقدام شود برنامه اجراي براي و شود انتخاب باید گزینه بهترین شد، کامل برنامه ریزي فرآیند که وقتی

 و نیابد وقوع سریعاً ممکن است اجرا .یابند سازمان دوباره یا شوند اجاره یا خریداري جدیدي منابع باشد الزم است
  .باشد داشته نیاز زمانی دوره در یک الزم سرمایه و کار زمین، سرپرستی و راهنمایی هماهنگی، به است ممکن

  

  
  

  مدیریت وظایف میان ارتباط نحوه - )1- 1( شکل

  کنترل - 3- 5- 1
 مقاصد و هدف ها که شود تعیین تا است درآمده اجرا به برنامه از حاصل نتایج مشاهده (بازرسی)، کنترل وظیفه

 (planning)برنامه ریزي
 درآوردن جواب هاي بالقوه حل مسئله

 (implementation)اجرا
 برنامه اي را انتخاب کرده و آن را به مرحله اجرا در آوریم

 (control)کنترل  
 کنیمپیشرف برنامه را در طول زمان تجزیه و تحلیل و ارزیابی 

 آیا راه عالج در محدوده کنترل  مدیر واحد کشاورزي هست؟
 

 آیا اهداف برنامه تامین شده است؟

 بلی خیر
 خیر

 بلی
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 .شود خارج خود مسیر برنامه از یک که شوند باعث زیادي عوامل است ممکن .شده اند تأمین حد چه تا مشخص
 با حاصل نتایج که شوند باعث ممکن است شوند می پدیدار برنامه درآمدن اجرا به از بعد که دیگري عوامل و قیمت
 مقـداري  کشاورزي، تولید به مربوطهاي  عدم حتمیت از بسیاري خاطر به .باشد متفاوت بوده انتظار مورد آنچه

 جلوگیري براي .شوند شناسایی اختالفات مقدار و نوع هرچه زودتر که است الزم اما باشد انتظار مورد باید تفاوت

 قرار استفاده مورد است ممکن اطالعات این نشود خارج مقبول یک حیطه از آن مطلوب نتایج و برنامه این که از

 دقیق نگهداري سیستم یک به خوب کنترل یک سیستم .گیرد قرار تأکید مورد دایماً باید کنترل اهمیت .گیرد

 یـک  مثل تولیدي یک واحد تفصیلی،هاي  صورتحساب بدون .دارد نیاز آنها از استفاده توانایی و ها صورتحساب

 طـول  چقـدر  و رود مـی   کجـا  اسـت،  بوده کجا این که دانستن براي راهی هیچ .ماند می قطب نما بدون کشتی
  .ندارد وجود رسد، آنجا به تا کشد می

  تواند یک تصمیم مدیریتی باشد می انجام ندادن هیچ عملی - 6- 1
تواند یک تصمیم مدیریتی باشد البتـه بـه    می انجام ندادن هیچ عملی یا به اجرا نگذاشتن هیچ گزینه اي بالقوه

ررسی و تجزیه و تحلیل کامل مسئله(مشـکل) و اطمینـان از درسـتی ایـن تصـمیم و      که تنها پس از ب شرطی
  گذاشتن وقت کافی روي مشکل این تصمیم اتخاذ شده باشد. 

  ویژگی هاي مدیر شایسته - 7- 1
 به نیلهاي  راه به تواند می کند. وي تعقیب را معینی منظور و و هدف باشد درونی انضباط داراي باید شایسته مدیر
 تصمیم، اتخاذ منظور به آنگاه .کند کسب را الزم اطالعات موانع بردن از میان و مسائل حل در و بیندیشد هدف

 مرحلـه  به را آن زودتر هرچه تصمیم، اخذ از دهد. پس قرار تحلیل و تجزیه و مورد بررسی را قضیه جهات کلیه

 .بپذیرد نیز را خویش تصمیمات از ناشی نتایج و مسئولیت درآورد عمل

 مدیریت مراحل - 8- 1
 مدیریت، قابلیت از بخشی تردید بی .دهد می نشان را خود آن، از حاصل نتایج و گیري تصمیم جریان در ،مدیریت

 :سازد می آشکار را خود اثر زیر مراحل در مدیر تصمیمات. است اکتسابی دیگر بخشی و ذاتی
 .ابزار و اعتبار پول، کار، زمین، مانند تولید عوامل ترکیب و تهیه - 1
 .گردد تولید موجود عوامل از استفاده با باید که محصوالتی انتخاب - 2
 .ها نهاده آوردن فراهم و محصول فروش بازار با ارتباط - 3

 اهمیـت  آن مصـرف  یـا  و درآمد مجددگذاري  سرمایه مورد در کشاورزي واحد مدیر تصمیمات براین، عالوه

 منابع کاراي و مطلوب کاربرد بر کشاورزي واحد مدیریت تصمیمات کلیه که گفت توان می بنابراین .دارد بسزایی

 گیرنده تصمیم یک عنوان به مدیر شایستگی به کشاورزي واحد مالی موفقیت که آنجا از. دارد مستقیم اثر تولید

 پـیش  را آینـده هاي  قیمت و هزینه باید دیرم .است توجه شایان کشاورزي واحد مدیریت جنبه این دارد، ارتباط
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 براساس باید انتخاب که آنجا از. کند انتخابرا  سرمایه و کار زمین، مختلف منابع ترکیب آن، اساس بر و کند بینی

 بر در کشاورزي، ویژه به تولیدي، فعالیت هر شود، می اتخاذ نامعلوماي  هآیند با رابطه در که گیرد انجام تصمیماتی

(مدیریت در شرایط نکنند تغییر ساله هر ها قیمت و باشد ثابت محصول عملکرد اگر. است خطر مقداري دارنده
 تغییـر  بـدون  ها سال اقتصادي شرایط که آن به اطمینان با تواند می مدیر. است آسان واحد مدیر کار ،مطمئن)

 چنین وقوع که این به توجه با. آورد دست به دیگر منابع و زمین از را سود بیشترین تا کند تهیهاي  هبرنام ماند، می

 تصمیم مرتباً است، مواجه آن با که احوالی و اوضاع به توجه با باید کشاورزي واحد مدیر است، ممکن غیر امري

 با باید او. است مدیریت امر در او توانایی نشانگر آینده، شرایط بینی پیش و کار این در او مهارت زیرا کند گیري
 جدیـد هـاي   تکنیـک  و هـا  روش زمـان  گذشـت  با که آنجا از. گیرد پیشی دیگران بر نگري آینده شیوه همین

 و گیـاهی هـاي   بیماري باشد، امسال مقابل نقطه است ممکن آینده سال جوي اوضاع گردد، می ایجاد کشاورزي
 قیمـت  کـاهش  یـا  و افـزایش  سـبب  اسـت  ممکـن  دولـت هاي  برنامه گردد، شایع منطقه در است ممکن دامی

 :بپردازد اساسی عمل چهار به باید تغییر حال در و نامطمئن دنیاي این در مدیریت گردد، کشاورزي محصوالت

  .کند بینی پیش را آینده تولید مقدار و عملکرد ها، قیمت باید. 1
 بهـار  در را چغندرقنـد  و پنبه کنیم، می درو تابستان در و کاریم می پاییز در را گندم .دارد نیاز زمان به کشاورزي

 ایجاد درآمدي و برسد ثمر به سیب درخت تا کشد می طول سال ده تقریباً .کنیم می برداشت پاییز در و کاریم می

  .است نامعلوم آن مقدار و آید می دست به آینده در محصول گیرد می انجام امروز ریزي، برنامه هرچند. کند
 . کند تهیه ها قیمت تخمین براساس را تولید مقدار و عملکرد برنامه. 2

 گام دومین بنابراین و گیریم کار به ریزي برنامه در را آن که دارد معنا صورتی در تولید مقدار و ها قیمت تخمین

    عملکـرد  و هـا  قیمـت  بـا  رابطـه  در باید هم نظر مورد برنامه. است تخمین اساس براي  هبرنام طرح مدیریت، در
 .باشد کشاورزي واحد در موجود منابع مبناي بر هم و شده بینی پیش

 .درآورد عمل مرحله به را برنامه. 3
 ولی کنند تهیه را مناسبی برنامه و زده تخمین آینده در را تولید جریان و ها قیمت مسیر توانند می افراد از يبسیار

 طـرح  دانش و نگري آینده که دانست باید. درآورند فعل به قوه از و داده سازمان را برنامه باید چگونه دانند نمی

 پس بنابراین. درآید عمل مرحله به که است مفید زمانی دارد، قرار کشاورز اختیار در که دیگري منابع مانند برنامه

 .سازد عملی را برنامه و آورده وجود به آن اجراي جهت را الزم سازمان باید مدیر برنامه، طرح از

 :بپذیرد را برنامه از حاصل نتایج. 4 
 تهیه را خود برنامه آینده، در ها قیمت افزایش اساس بر ما است ممکن. باشد بد یا خوب است ممکن برنامه نتیجه

 کاهش ها قیمت ما تصور برخالف اگر اما. گردد می عایدمان بیشتري سود باشد درست ما بینی پیش اگر. کنیم

 بهترین حتی. است صادق نیز تولیدي جدیدهاي  روش کارگیري به هنگام امر ن. ایشد خواهیم زیان با مواجه یابد،

 تصـمیم  عواقـب  مسـئول  مـدیر،  هـر  کـه  واقعیـت  این دیگر سوي از.هستند واجهم وضعی چنین با نیز مدیران
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 .هراس داشـته باشـند   بزرگهاي  سرمایه کارانداختن به از مدیران که گردد می موجب است، خویشهاي  گیري
 نه کههایی  برنامه گذارند، می اجرا به را شده آزمایشهاي  روش و ها برنامه خطر، از اجتناب براي کشاورزان، لباغ

 مایل مدیران از برخی. سازد می عایدشان را متوسطی درآمد بلکه ورشکستگی، نه و دارد بر در زیادتر سود احتمال

    بایـد  کشـاورزي  واحـد  مـدیر  یـا  و کننده اداره هر حال هر به. ندارند اختیار در را الزم سرمایه اما اند مخاطره به
 .باشد پذیرا را آن از حاصل نتایج و گذارد اجرا به را برنامه کند، ریزي برنامه
 را اساسـی  عمـل  رچهـا  .باشـد  می متغیر شرایط در کشاورزي واحد مدیریت اساسی اعمال شد بیان که آنچه
 همچنـین . بـرد  کـار  بـه  محصوالت تولیدهاي  روش و دام تولید برنامه زراعی، سیستم انتخاب مورد در توان می
 برنامه انتخاب و کشاورزي ماشین یا مزرعه خرید مزرعه، اندازه تعیین تولید، منابع ترکیب در اصول این از توان می

  .کرد استفاده محصول بازاررسانی

  (Decision-Making Environment)محیط تصمیم گیري - 9- 1
تصمیمات را اخذ کند و با مدیر صنعتی و بازرگـانی متفـاوت   مدیر واحد کشاورزي در شرایط منحصر بفرد باید 

است. شاید مهمترین موضوع و مسئله اثرات محدودیت هاي ناشی از قوانین بیولـوژیکی و فیزیکـی موجـود در    
  بطور مثال:گذارد.  می طبیعت باشد که بر روي تصمیصمات مدیر واحد کشاورزي اثر

 غییر نیستدوره بارداري یک دام ثابت است و قابل ت •
 دوره رشد رویشی یک گیاه زراعی ثابت است و قابل تغییر نیست •
 محدودیت هاي فیزیکی در مقدار غذایی که یک دام مصرف میکند وجود دارد. •

 .تولیدات کشاورزي بیش از هر رشته فعالیت دیگر تحت تاثیر آب و هوا قرار دارد •
  



 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  فصل دوم
  گیري فرآیند تصمیم
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  تعاریف و مقدمه - 1- 2
 در کـه  دالیلی از یکی. نماید می گیري تصمیم به ملزم را مدیر مختلف، کاربردهاي بین محدود منابع تخصیص

 تخصیص مسأله همین آید، می میان به سخن گیري تصمیم از دامپروري و کشاورزي واحدهاي مدیریت تعریف

 اسـت؛  تصمیم یک نیز خود حال به چیز همه کردن رها حتی. افتد نمی اتفاق چیزي تصمیم دونب .است منابع

 از عبارت گیري تصمیم ساده؛ بسیار تعریفی در. است انفعالی تصمیمی هرحال به ولی نباشد خوبی تصمیم شاید

 گیرنده، تصمیم اصلی کار دهد، می نشان تعریف این که طور مانه .است مختلفهاي  راه میان از راه یک انتخاب

 به را انتخاب این بتواند گیرنده تصمیم اگر و ستا آنها بهترین انتخاب و آنها از ناشی نتایج و ممکنهاي  راه دریافت

 براي مختلفی مراحل مختلف، منابع در. بود خواهند سازنده و مؤثر اوهاي  تصمیم دهد انجام مطلوبی و درست نحو

 شش مراحل شامل را گیري تصمیم فرآیند بندي، تقسیم یک در .است شده گرفته نظر در گیري تصمیم فرآیند
  : اند دانسته ذیل گانه
. است کرده ایجاد مانع هدف تحقق راه در که استاي  همسأل و مشکل تعیین و تشخیص شامل اول حلهمر - 

  . شود تعریف درستی به و شناسایی واقعی، و اصلی مشکل شود کوشش باید مرحله این در
 بـه  توجـه  بـا  هـا  حـل  راه اختشن .است مذکور مشکل رفع براي ممکنهاي  حل راه یافتن بعدي مرحله - 

 بیشتريهاي  حل راه هرچه. گیرد می انجام او دسترس در آمار و اطالعات و مدیر عملی و علمیهاي  تجربه

  . گرفت خواهد صورت گیري تصمیم در بهتري انتخاب شوند معین و پیدا مشکل، حل براي
 به نسبت ها حل راه آنکه براي. است ممکنهاي  حل راه ارزیابی و سنجش براي معیار انتخاب سوم، مرحله- 

 مثال عنوان به. دهیم قرار بررسی مورد معیاري وسیله به را ها آن است الزم شوند واقع سنجش مورد هم
 حل راه از یک کدام که سنجید سپس و داد قرار ممکن کارهاي راه ارزیابی معیار را سود یا هزینه توان می

  .کنند می سازمان عاید بیشتري سود یا کمتر هزینه ها
 مثـال؛  عنـوان  بـه  مرحله این در. است ممکنهاي  حل راه از یک هر از حاصل نتایج تعیین چهارم، مرحله - 

 بعدي ارزیابی اساس و شود می محاسبه آورد می بار به ها حل راه از یک هر کارگیري به   کههایی  هزینه

 مرحلـه  این در ها حل راه از یک هر منفی و مثبت نتایج شده، انتخاب معیارهاي اساس بر. گیرد می قرار

  .شوند می مشخص
 که نتایجی به توجه با حل راه هر. ستا آنها از حاصل نتایج بررسی طریق از ها حل راه ارزیابی پنجم، مرحله - 

 اوقات گاهی. شوند می معین ها حل راه اولویت و مقایسه ها حل راه سایر با شد خواهد بنگاه نصیب آن از

 قرار اولویت در حلی راه معیار، یک براساس زیرا شود می مشکل ها آن اولویت تعیین و ها حل راه ارزیابی
 معیـاري  بکوشـد  باید مدیر حاالتی چنین در. ندارد اولویت دیگر، معیارهاي نظر از که حالی در گیرد می

  . دهد انجام آن براساس را ارزیابی و آورد وجود به تلفیقی
 ایـن . است گیري تصمیم و مختلفهاي  راه میان از راه یک انتخاب گیري، تصمیم فرآیند در نهایی مرحله - 
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 نتیجه بهترین که حلی راه و یابد می تحقق خود به خود ها، اولویت تعیین و ارزیابی مرحله انتهاي در مرحله

 بـه  مـذکور  حـل  راه بیـان  جا این در ما منظور اما. است انتخابی حل راه دارد، را اولویت درجه باالترین و

 به گیري تصمیم فرآیند در مستقل گامی صورت به تواند می که است مدیر جانب از متخذه تصمیم صورت

  .آید شمار

   گیري تصمیمهاي  گام - 2- 2
 فرآیند کند، می طلب مدیر سوي از را کنترل و اجرا ریزي، برنامه وظیفه سه هر ایفاي که تر دقیق بررسی یک در

 .کرد بیان منظم و منطقیهاي  گام ازاي  همجموع صورت به توان می را گیري تصمیم
  :از عبارتند گیري تصمیم فرآیند در مهمهاي  گام

 مسأله تعریف و شناسایی - 1
 مناسب اطالعات و واقعیات ارقام، و آمار آوري جمع- 2
 مختلفهاي  حل راه تحلیل و تجزیه و شناسایی - 3
 گزینه بهترین انتخاب یا تصمیم اخذ - 4
 تصمیم درآوردن اجرا به - 5
 پیامدها مسئولیت پذیرش و نتایج مشاهده - 6

 روشـی  بـا  گیري تصمیم اما. کرد نخواهد تضمین را نقص و عیب بی و کامل تصمیم یک مراحل این رعایت

  فرآیند تصمیم گیري نشان داده شده است. 1- 2در جدول  .نماید می تضمین را یافته سازمان و منطقی
  

 )(Decision-Making Process فرآیند تصمیم گیري - 1- 2جدول 

مسئله ، جمع آوري آمار و ارقام و )پیدایش اندیشه و انجام مشاهدات (شناسایی مسئله و تعریف 1
  اطالعات مناسب)

شناسایی و آنالیز راه حل هاي مختلف و جوابهـاي بـالقوه   ()واکاوي(تجزیه و تحلیل) مشاهدات 2
  )مسئله(مشکل)

  )تصمیم گیري بر اساس مشاهدات واکاوي شده (اخذ تصمیم و انتخاب بهترین گزینه)3

  
  برنامه ریزي

  اجرا  )عملی کردن و اجرا کردن تصمیم گرفته شده 4
)پذیرفتن مسئولیت عملیات ( مشاهده نتایج و پذیرش مسئولیت نسبت به نتیجه تصمیم اتخاذ 5

  شده)
  کنترل و  پایش
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 (Identifying and Defining the Problem)مسأله تعریف و شناسایی - 1- 2- 2
 تصمیم برحسب مسائل برخی فصل این در قبالً. است رو به رو زیادي مسائل با دامپروري یا کشاورزي واحد مدیر

 ها این. گرفتند قرار شناسایی مورد شود تولید چه و شود تولید چگونه شود، تولید مقدار چه که این درباره گیري
 ناشـی  چیـزي  شناسـایی  از چنـین  هم مسائل .هستند رو به رو ها آن با مدیران همه که هستند اساسی مسائل
 در نقصی یا نشده پیدا دسترسی آن به که باشد هدفی است ممکن و نیست باشد، باید که طور آن که شوند می

 مورد باشد، باید آنچه و هست آنچه بین اختالفی کردن پیدا طریق از که باشد تولیدي واحد عملیات یا سازمان

 اندازه به او گندم محصول عملکرد که شود متوجه است ممکن کشاورز یک مثال؛ براي. است گرفته قرار شناسایی

 بین تفاوت .است بوده زمین نوع همان و منطقه همان در کشاورزان سایر متوسط از کمتر هکتار در کیلوگرم 400

 مشـخص  رااي  همسـئل  )منطقـه  متوسـط  محصول برابر حداقل( باشد باید آنچه و )مزرعه محصول( هست آنچه
 مسائل بیشتر. باشد مسائل سریع شناسایی زنگ به گوش دائماً باید دیرم .شود توجه آن به است الزم که کند می

 تصـمیم  طریق از تولیدي واحد سودآوري افزایش براي امکانی نشانگر وجودشان و نشده برطرف خود خودي به

 مسأله، از خوب عریفیت .گردد تعریف دقیقاً باید شد، شناساییاي  همسأل که این محض به. باشد می عاقالنه گیري

 .رساند خواهد حداقل به گیري تصمیم مراحل باقیمانده نمودن تکمیل براي را الزم زمان

 (Collecting Data and Information)اطالعات و (داده ها)  ارقام و آمار جمع آوري - 2- 2- 2
 و اطالعـات  ارقام، و آمار آوري جمع باید بعدي گام شد، تعریف صحیحی طور به و شناساییاي  همسأل که وقتی

 و آمار نوع تعیین به مسأله از دقیقی تعریف .باشد مشخص مسأله آن به مربوط مشاهدات دادن انجام و واقعیات
 خواهد جلوگیري فایده بی یا غیرضروري اطالعات آوري جمع براي وقت تضییع از و کند می کمک الزم، و ارقام

 تـرویج  اداره : از عبارتنـد  منـابع  ایـن . آیـد  دسـت  بـه  متعددي منابع از است ممکن ارقام و آمار و ها داده. کرد

 بازاریـابی، هـاي   واسـطه  کشـاورزي، هـاي   دانشـکده  و تحقیقاتیهاي  ایستگاههاي  جزوه و ها نشریه شهرستان،

 از کـاملی  و دقیـق  مجموعه .همسایگان و کشاورزي مجالت تلویزیون، رادیو، کشاورزي،هاي  نهاده فروشندگان

 در که است اطالعات و ارقام و آمار از مهمی منبع شده، ثبت تولیدي واحد براي که گذشتههاي  حساب صورت

 به اطالعات نسبی اعتماد قابلیت و دقت باید باشد، هرچه منبع. باشند می منبع بهترین اغلب بودن، موجود صورت

 .گیرد قرار نظر مد آمده دست
 از منظور . است مهمی مسأله دیگر طرف از اطالعات و طرف یک از )ها داده(ارقام و آمار بین شدن لئقا تمایز

 ارقام و آمار گونه این. اند آمده دست به مختلف منابع از که است اعدادي و ها واقعیت از نامنظمی مجموعه ها داده

 باید شوند واقع مفید آنکه براي خام ارقام و آمار این. باشند داشته کمی بسیار فایده است ممکن خام، شکل این به

 منظور. گیرد صورت آنها روي محاسبات بعضی و شده تحلیل و تجزیه شده، بندي طبقه و انتخاب یافته، سازمان

 به مفید نتایج که نحوي به ارقام و آمار تحلیل و تجزیه از آمده دست به نهایی محصول :از است عبارت اطالعات از

 امـا  گردند، خالصه یا یافته تنظیم استفاده قابل اطالعات صورت به که نیست الزم ارقام و آمار همه. دهد دست
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 .بود نخواهند استفاده قابل نگیرد صورت آنها روي تحلیل و تجزیه نوعی که موقعی تا آنها بیشتر
 نیافتنی پایان وظیفه یک تواند می استفاده قابل اطالعات به آنها تبدیل و ها واقعیت و ارقام و آمار آوري جمع

 باید گام این اما، نشود. راضی حاصله اطالعات و ارقام و آمار اعتماد قابلیت و دقت از هرگز است ممکن مدیر. باشد

 جمع شود آوري یاد به که است مهم موضوع این. سازد ممکن را سوم گام به شدن وارد تا پذیرد پایاناي  هنقط در
 جمع براي حد از بیش وقت صرف. پول نظر از هم و وقت نظر از هم است، هزینه صرف مستلزم ارقام و آمار آوري
 تجدید از حاصل اضافی درآمد با که شوداي  ههزین تحمیل باعث است ممکن ارقام و آمار تحلیل و تجزیه و آوري

  .گردد توجیه نتواند اطالعات پردازش و ارقام و آمار آوري جمع در مداوم نظر

 (Identifying and Analyzing Alternatives)ها گزینه تحلیل و تجزیه و شناسایی - 3- 2- 2
هاي  جواب که نمایدهایی  گزینه برشمردن به شروع تواند می مدیر کرد، پیدا موجودیت مربوط، اطالعات که وقتی
 بـه  ارقـام  و آمـار  تبدیل و تغییر و ارقام و آمار آوري جمع جریان در است ممکن چندتایی. هستند مسأله بالقوه

هاي  گزینه همه حال هر به. باشند داشته تفکر و زمان به نیاز است ممکن دیگرهاي  گزینه. گردند ظاهر اطالعات
 مغـز  به که استهایی  ایده برشمردن و سریعهاي  گیري الهام و تفکر وقت حاال. شوند گرفته نظر در باید ممکن

 محـدود  شوند می گرفته نظر در که راهایی  گزینه انواع یا تعداد نباید عادات و سنن قراردادها،. نمایند می خطور

 فـراهم  الزم دقت که طوري به گیرد قرار تحلیل و تجزیه مورد منظم و منطقی طریقی به باید گزینه هر. نمایند

 .نماند دور نظر از چیز هیچ و شده

 (Making the Decision) تصمیم اتخاذ - 4- 2- 2
 .نیست روشن همیشه جواب بهترین همچنین. نیست آسانی کار همیشه مسأله یک براي جواب بهترین انتخاب
 دوباره را مسأله برگردیم، عقب به یا نگیرد صورت کاري هیچ که است آن جواب یا حل راه بهترین اوقات یبرخ

 عنوان به نباید اما هستند معقولی تصمیمات ها این. دهیم انجام را گیري تصمیم مراحل مرتبه دو و کنیم تعریف

 بعد. شوند گرفته کار به است، موجود امیدبخش گزینه یک که موقعی تصمیم، یک اتخاذ از جلوگیري براي راهی

 بـا  دیگـري  بـر  کـدام  هیچ است ممکن گرفتند، قرار ارزیابی مورد گزینه هر منفی و مثبت نکات همه که این از

 را شده بینی پیش سود در افزایش بیشترین که شود می  انتخاباي  هگزین . معموالًباشند نداشته برتري قاطعیت
 و پیچیـده  آتـی، هاي  قیمت مورد در مخصوصاً آینده، در قطعیت عدم دلیل به اغلب انتخاب، این اما دهد نشان
 بایـد  مـدیر  صـورت  این در باشند، داشته سود روي یکسانی بالقوه اثر تقریباً گزینه چندین اگر. شود می مشکل

 چنین هم و دارند شده شناخته یا انتظار مورد پیامد مورد در ها گزینه این از یک هر که را احتماالتی یا ها شانس

 .دهد قرار ارزیابی مورد را آن به مربوط ریسک

 (Implementing the Decision)تصمیم گذاشتن اجرا به - 5- 2- 2
 اجرا به موقع به و صحیح طور به تصمیم که این مگر داد نخواهد دست به را مطلوب نتایج گزینه، بهترین انتخاب
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 عملی انجام صورت، این در که باشد نیاز آنها سازماندهی و منابع تأمین به است ممکن تصمیم اجراي براي. درآید

 باید مدیر اما. است مسأله براي بالقوه جواب و گزینه یک کاري، انجام به نکردن اقدام البته. است ضروري فیزیکی

 یـا  نرسـاند  انجام به را جدیدي گزینه هیچ که بگیرد تصمیم مسأله، کافی تحلیل و تجزیه و بررسی از پس فقط

 فرآیند به کافی وقت ندادن تخصیص از ناشی کار، ندادن انجام اوقات بسیاري. نیاورد در اجرا مرحله به را کاري

  .باشد می گیري تصمیم در اکراه و گیري تصمیم

 (Evaluating Decisions and Bearing Responsibility)مسئولیت قبول و ارزیابی تصمیم - 6- 2- 2
 ایـن  مبین است ممکن مسئولیت قبول در میلی بی. است گیرنده تصمیم عهده به تصمیم یک پیامد مسئولیت

 از اجتنـاب  مـدیران،  بـراي  کـه  آنجا از اما. یابند می دشوار کاري را گیري تصمیم افراد بعضی چرا که باشد نکته

 عجین شغل این با مسئولیت قبول. شوند پذیرا را خود تصمیم مسئولیت باید ناچار به است، مشکل گیري تصمیم

 قرار مشاهده مورد دقت با باید تصمیم هر نتایج دلیل، همین به. نیست عیب بی و کامل تصمیمی هر .است شده

 بهتر تصمیمات اتخاذ براي و رود کار به تواند می تصمیم اصالح براي که اطالعاتی و ها داده و ارقام و آمار تا گیرد

 تغییر موجب اضافی، اطالعات کسب و دقیق تحلیل و تجزیه و مشاهده نتیجه. گردد آوري جمع است، سودمند

 گیرنـد  مـی  درس گذشـته  اشتباهات از که مدیرانی. شد خواهد آینده تصمیمات شدن بهتر و گیري تصمیم در

 خوش چه اگر. کنند می صحبت ها آن "شانسی خوش" درباره که کنند برخورد افرادي به زودي به است ممکن

 و کوشی سخت نتیجه ها موفقیت بیشترین ولی نماید کمک را مدیران  بعضی اوقات گاهی است ممکن شانسی
  .باشد می درست تصمیمات اتخاذ

 (Classifying Decisions)تصمیمات طبقه بندي - 3- 2

 تولیـدي،  واحـد  یـک  عنـوان  به کشاورزي واحد مدیریت اصلی وظایف از یکی شد، اشاره این از پیش که چنان

 طرق به شوند می اتخاذ دامپروري و کشاورزي واحدهاي مدیران وسیله به که را تصمیماتی .است گیري تصمیم

 تصمیم محیط شرایط ها، ویژگی ماهیت، اساس بر را تصمیمات درس، این در. کرد بندي طبقهتوان  می مختلفی

  .کنیم می بندي طبقه گیري تصمیم مراحل و گیري

  ماهیت اساس بر بندي طبقه - 1- 3- 2
 :بگیریم نظر در عملیاتی یا سازمانی ان،شماهیت به بنا را تصمیمات که است آن تصمیمات بندي طبقه شیوه یک

  : (Organizational Decisions)سازمانی تصمیمات - الف
 کلـی  برنامـه  آوردن در اجرا به و ضروري منابع تأمین تولیدي، واحد براي برنامه تهیه به که هستند تصمیماتی

 ایـن  جملـه  از. شـوند  می اتخاذ بار یک سالی معموالً و دارند بلندمدت ماهیتی تصمیمات، این .شوند می مربوط

 .کرد اشاره زمین خرید یا و تولیدي واحد اعتبار تأمین نحوه براي گیري تصمیم به توان می تصمیمات
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  : (Operational Decisions)عملیاتی تصمیمات - ب
 اتخـاذ  ماهانه یا و هفتگی روزانه، صورت به و هستند الزم کشاورزي واحدهاي  برنامه اجراي براي تصمیمات این
هاي  نهاده مقدار انتخاب به توان می تصمیمات این جمله از. شوند می تکرار سازمانی تصمیمات از بیش و شوند می

 .کرد اشاره کار نیروي یا بذر مانند مصرفی

  ها ویژگی اساس بر طبقه بندي - 2- 3- 2
  فرآیند به مربوط مراحل و کاربرد گیري، تصمیم چگونگی است ممکن آنها از یک هر که دارند وجودهایی  ویژگی
 چند یا یکی داراي است ممکن تصمیمات. دهند قرار تأثیر تحت خصوص، به مسأله یک مورد در را گیري تصمیم

 مهـم  ویژگـی  پـنج  فهرست. دهند می دست به را دیگري بندي طبقه شیوه که باشند زیر ویژگی پنج از ویژگی

 :است زیر شرح به تصمیمات
 (Importance)اهمیت درجه - الف
 (Frequency)وقوع کثرت یا تکرار درجه -ب
 (Imminence)وقوع نزدیکی یا فوریت درجه - ج
 (Revocability)پذیري برگشت یا لغو قابلیت - د
  (Number of Available Alternatives)موجودهاي  گزینه تعداد یا انتخاب آزادي درجه -ه

  : اهمیت درجه - الف
 از نسبی طور به برخی شوند، می اتخاذ دامپروري و کشاورزي واحدهاي مدیران توسط که متعددي تصمیمات بین

. دارنـد  کمتـري  اهمیـت  بعضی و بیشتر اهمیت تصمیمات از برخی که است آشکار .برخوردارند بیشتري اهمیت
 انـدازه  روش، ترین معمول اما داد، قرار گیري اندازه مورد توان می طریق چندین به را تصمیم یک اهمیت درجه
 دخالـت  پـول  کمی مقدار ها آن در که تصمیماتی .است تصمیم هر از ناشی احتمالی زیان یا سود میزان گیري

 کردن طی و ارقام و آمار آوري جمع صرف که وقت کمی با و معمولی نسبتاًهاي  روش با است ممکن باشد داشته

 زیـان  و سـود  و سرمایه زیادي مقدار با ارتباط در که تصمیماتی. شوند اتخاذ شود، گیري تصمیم فرآیند مراحل

 و ها داده آوري جمع براي بیشتري وقت صرف موارد، این در. دارند نیاز دقیق تحلیل و تجزیه به هستند، احتمالی
 به دامداري افزودن درباره تصمیم مثالً. است توجیه قابل راحتی به ممکنهاي  گزینه تحلیل و تجزیه و ارقام و آمار

 برخوردار بیشتري اهمیت از مراتب به گاو، نژاد انتخاب درباره تصمیم به نسبت کشاورزي واحد زراعیهاي  فعالیت
 یا و کود نوع درباره تصمیم از تر مهم محصوالت، از یک هر زیرکشت سطح تعیین درباره تصمیم چنینهم  .است
 به باید که است توجهی و دقت میزان کننده تعیین تصمیم، یک اهمیت درجه. شود مصرف باید که است سمی

 درباره بیشتري اطالعات تصمیم، اتخاذ از قبل باید باشد تر مهم تصمیم یک چه هر چنین هم. داد اختصاص آن

 .کرد آوري جمع آن
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   :وقوع کثرت یا تکرار درجه - ب
 براي گیري تصمیم مانند تصمیمات، بعضی .هستند متفاوت شوند، اتخاذ باید که دفعاتی تعداد نظر از تصمیمات

. شـوند  گرفته عمر طول در بار یک فقط است ممکن حرفه، و شغل یک عنوان به دامپروري یا کشاورزي انتخاب
 به کشاورزي واحد مدیریت تصمیمات از بسیاري .گردند اتخاذ باید روز هر تقریباً که هستند دیگري تصمیمات

 مثالً. است اهمیت داراي رفته هم روي ها آن آثار شوند، می تکرار مرتباً چون اما ندارند زیادي اهمیت خود خودي

 انجام روز هر دام تغذیه اما شود می گرفته بار یک شود، داري نگه گاوداري در باید که گاوهایی تعداد درباره تصمیم
 یک توان می نیز مورد این در. شود می گرفته بسیار دفعات به غذایی، جیره مقدار و نوع درباره تصمیم و گیرد می

 صورت آن در تغییري محیط، شرایط تغییر سبب به که هنگامی تا و کرد تنظیم گاوها تغذیه براي مناسب برنامه
 یـا  سرانگشـتی  قواعـد  بعضی براساس باید افتند می اتفاق زیاد که تصمیماتی چنین. نمود پیروي آن از نگرفته،

 عـادي  و روزمـره  تصـمیمات  ایـن  اتخـاذ  براي زیادي وقت اگر. شوند اتخاذ دیگر شده تعیین قبل ازهاي  روش

 سرانگشتی، قاعده عادي، روال یک اگر حتی. داشت نخواهد دیگر امور انجام براي زیادي وقت مدیر یابد، تخصیص

 از. باشد آگاه تصمیمات گونه این در کوچک اشتباه یک تراکمی اثرات از باید مدیر رود، می کار به دیگري روش یا

 طـول  در است ممکن گیري، تصمیم فرآیند در کوچک اشتباه یک یابند، می وقوع مکرراً تصمیمات این که آنجا

 .گردد منجر بزرگی زیان به زمان

  :وقوع نزدیکی یا فوریت درجه - ج
 از جلوگیري براي یا معین االجل ضرب یک از قبل که است رو به رو ها گیري تصمیم بعضی با اغلبیک مدیر 

 در تأخیر و نداشته زمانی تنگناي است ممکن دیگر تصمیمات .شوند اتخاذ باید سریع خیلی احتمالی، ضرر یک

 تأثیر احتماالً ها، گزینه تحلیل و تجزیه براي بیشتر وقت صرف یا و بیشتر اطالعات کسب منظور به گیري، تصمیم

 اطالعـات  داشـتن  بدون و سریعاً شود مجبور است ممکن مدیر است، فوري اقدام به نیاز که وقتی. ندارد ییسو

 به نیاز زراعی، محصول یک به حشرات هجوم یا دامی بیماري یک شیوع. نماید طی را گیري تصمیم مراحل کامل،
 در که هنگامی چنین هم. دارد زیاد بالقوههاي  خسارت از جلوگیري براي مبارزه و معالجه درباره فوري تصمیمی
 سرعت با باید مواردي چنین در و شد خواهد ضرر موجب کشت در تأخیر رسد می فرا چغندرقند کشت زمان بهار،

 امـا  نیست کشت براي مناسب رقم بهترین درباره تحقیق براي مناسبی وقت کاشت، هنگام. شود گرفته تصمیم

 بـراي  مناسب رقم انتخاب و چغندرقند ارقام بررسی براي کافی فرصت گرفت انجام محصول کشت آنکه از پس

 براي جدید محل یک نساختن یا ساختن مانند تصمیمات سایر دیگر، سوي از. دارد وجود آینده سال در کشت

 مطالعه با و انداخت تعویق به توان می راحتی بهاي  ههزین هیچ صرف بدون یا کم هزینه با را آالت ماشین نگهداري

 موجب کشاورزيهاي  ماشین براي انبار احداث تصمیم در تأخیر مثالً. گرفت تصمیم تر کامل تحلیل و تجزیه و

 با برخورد مجموع در. گردد فراوانی خسارت سبب که باشد چنان هوایی و آب شرایط که آن مگر شود نمی زیان
  .است دخیل مذکور مورد در که دارد زمانی عنصر به بستگی تصمیمی هر
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  :پذیري برگشت یا لغو قابلیت -د
 یا و برگشت توان می راحتی به را تصمیمات بعضی است نبوده صحیح اولیه تصمیم که نماید مشخص مشاهده اگر
 که این بر مشروط است تغییر قابل راحت و سریع نسبتاً که است دام غذایی جیره مورد این در مثالی. داد تغییر

 خیلی وقت است ممکن مدیران شرایطی، چنین در .کند ناراحت را دام که نباشد شدید و ناگهانی چنان آن تغییر،

 بـا  و سـریعاً  الزم تصـمیمات  که گردد می سبب آینده مشاهدات که زیرا نمایند اولیه گیري تصمیم صرف کمی

 قابل زیاد بسیار هزینه با فقط یا بوده ناپذیر برگشت است ممکن دیگر تصمیمات .شوند اتخاذ کمی بسیار هزینه

 گـروه  ایـن  ازهـایی   مثـال  جدیـد،  سـاختمان  بناي یا آبیاري جدید چاه حفر درباره گیري تصمیم. باشند تغییر

. باشد غیرممکن یا مشکل بسیار شده مصرف سرمایه آوردن دست به است ممکن موارد این در .هستند تصمیمات
. کند می توجیه را گیري تصمیم     فرآیند مراحل کردن طی براي زیاد وقت صرف ناپذیر، برگشت تصمیمات این
 پـذیرتر  انعطاف که رااي  هبرنام است بهتر نیست برخوردار چندانی مالی امکانات از که واحدي مدیر مجموع، در

 خـود  تصـمیم  در گـردد،  زیـادي  هزینه متحمل آنکه بی شرایط، تغییر با متناسب بتواند تا نماید انتخاب است،

. کرد لغو را آن توان می زیاد هزینه صرف با فقط تصمیمات، برخی کردن عملی از پس زیرا. نماید ایجاد تغییراتی
 تغییـر  دیگـر  سـوي  از. شـود  می فراوانی زیان موجب درختان، کاشت از پس مرکبات باغ ایجاد تصمیم لغو مثالً

 .ندارد بر دراي  ههزین و بوده عملی کامالً دام، غذایی جیره ترکیب درباره تصمیم

  موجود:هاي  گزینه تعداد یا انتخاب آزادي درجه -ه
 است محدود بسیار امکان این موارداي  هپار در و است زیاد انتخاب امکان گیري تصمیم مرحله در موارد، برخی در

 نسبت تصمیمات این البته. هستند نخرید، یا بخرید انواع و نه یا بله انواع از تصمیمات این. دارد وجود راه دو فقط و

 وقت کمتر و تر راحت هستند، گوناگون اقدامهاي  راه و مختلفهاي  جواب زیادي تعداد داراي که تصمیماتی به

 قابـل  وقـت  شـود  مجبور است ممکن مدیر است، موجود مختلفهاي  گزینه زیادي تعداد که یی. جاهستند گیر
 مختلفیهاي  راه که مواردي در. بنماید ها آن از یک هر تحلیل و تجزیه و ها گزینه شناسایی صرفاي  همالحظ

 انتخاب براي و کرد حذف را موجودهاي  راه از تعدادي خاص،هاي  روش از استفاده با باید دارد وجود انتخاب براي

 .کرد مبادرت الزمهاي  تحلیل  انجام به و کرد تکیه ،بهتر راه چند روي بر نهایی راه

  گیري تصمیم محیط شرایط اساس بر طبقه بندي - 3- 3- 2
 را گر تحلیل و مدیر کار تصمیم، هر خطر یا ریسک میزان نظر از تصمیمات بندي طبقه شد بیان آنچه به توجه با
 بنـدي،  طبقـه  ایـن  در. کنـد  مـی  سـاده  تصمیم اخذهاي  شیوه و گیري تصمیم معیارهاي و ها مدل انتخاب در

 :دهیم می قرار گروه سه در گیري تصمیم محیط نظر از را تصمیمات
 کامل اطمینان شرایط تحت گیري تصمیم - الف
 ریسک شرایط در گیري تصمیم -ب
 حتمیت عدم شرایط در گیري تصمیم - ج
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 در و چیست ممکن انتخاب هر از حاصل نتایج یا نتیجه که داند می کامل اطمینان با گیرنده تصمیم که زمانی

 با گیرنده تصمیم وقتی .دارد قرار کامل اطمینان شرایط در گیري تصمیم نظر از او افتاد، خواهد اتفاق شرایطی چه
 آن )نتایج وقوع نسبی شانس( وقوع احتمال ولی چیست انتخاب هر از حاصل نتایج که داند نمی ملکا اطمینان

 گیرنـده  تصـمیم  که هنگامی باالخره و. کند می تصمیم اتخاذ مخاطره یا و ریسک شرایط تحت او داند می را ها

  .کند می گیري تصمیم حتمیت عدم شرایط در او داند نمی را ممکنهاي  نتخابااز    حاصل نتایج وقوع احتمال
 تصمیم احتماالت، به اتکا با دوم؛ حالت. پذیرد می انجام سادگی به و کامل یقین با گیري تصمیم اول؛ حالت در

. است ریسک با توأم گیري تصمیم و ندارد وجود اول حالت قطعیت نتایج، بودن احتمالی علت به و شود می گیري
 حـاالت  دقـت  و سـهولت  بـه  انتخاب مختلف، شرایط در نتایج وقوع احتمال نداشتن علت به سوم؛ حالت در اما

 .گیرد کار به تواند می را شیوه سه گیرنده تصمیم حتمیت، عدم   شرایط در. نیست گذشته
هـاي   انتخاب نتایج بهترین بین از نتیجه بهترین شیوه ایندر  .است "حداکثرها حداکثر" انتخاب شیوه؛ اولین
 گیرنـده  تصمیم آن در که استاي  هبینان خوش شیوه این. شود می انتخاب نظر مورد محیطی شرایط در ممکن،

 بـر  تصـمیم  عنـوان  بـه  را هـا  آن بهتـرین  او و دهد می رخ نتیجه بهترین ممکن، انتخاب هر براي کند می فرض
 .گزیند می

 راه بـراي  که شود می فرض طور این بدبینی با شیوه این در. است "ها حداقل حداکثر"انتخاب شیوه؛ دومین
 کـه  تصـمیمی  باید نهایت در و شد خواهد حاصل نظر مورد محیطی شرایط در نتیجه بدترین ممکن،هاي  حل

 .شود انتخاب ها بدترین میان از دارد را نتیجه بهترین
 شرایط براي احتمالی گونه هیچ حتمیت، عدم شرایط در گیري تصمیم در که این به توجه با سوم؛ شیوه در

 بـر  و شـود  می فرض یکسان مختلف، شرایط براي احتمال کافی، دلیل فقدان علت به و نیست دست در محیطی
  .گیرد می صورت گیري تصمیم انتظار، مورد ارزش اساس

  مراحل اساس بر ها تصمیم طبقه بندي - 4- 3- 2
 اسـاس  بر بندي طبقه رود می کار به تصمیمات بندي طبقه براي که دیگري روش شد، اشاره قبالً که چنان هم

 تـک هـاي   تصـمیم  سـو  یـک  در بنـدي،  طبقه این در. باشد می عمل مالك گیري تصمیم در که است مراحلی

 واقع عالم در البته .دارند قرار دار دنباله یااي  همرحل چندهاي  تصمیم دیگر سوي در و دارد قرار ایستا یااي  همرحل

 طبقـه  حـد  دو این در را ها تصمیم موضوع، با آشنایی براي ولی گیرند مین قرار حد دو این در دقیقاً تصمیمات

 .کنیم می بندي
 توجـه  آنهـا  از مرحلـه  یـک  نتایج به فقط که هستند یکبارههایی  تصمیم ایستا یااي  همرحل تکهاي  تصمیم

 و نـدارد  نظـر  در را آنهـا  از حاصل نتایج و بعدي مراحل گیرنده تصمیم اي، مرحله تکهاي  تصمیم در. شود می
 .است کرده فرض ثابت را آن که است مسأله یک مورد در تصمیم اخذ قصدش
 از ناشـی  نتـایج  و بعـدي  مراحـل  به معطوف گیرنده تصمیم نظر دار، دنباله واي  همرحل چندهاي  تصمیم در
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 حاصل خوبی نتیجه مرحله یک در فقط که نیست آن هدف ها تصمیم گونه این در. باشد می شده اخذ تصمیم

 بـه  آنها مجموع از خوبی کلی نتیجه که گیرد انجاماي  هنوگ به ها انتخاب سلسله یک که است آن نظر بلکه شود

 نظـر  در هم با ها آن ارتباط که هستند ها تصمیم ازاي  همجموع واقع دراي  همرحل چندهاي  تصمیم. آید دست

 .باشد می  توجه مورد بعدي تصمیم هر اثرات و شده گرفته
 تصمیم اخذ درخت رود می کار بهاي  همرحل چند گیري تصمیم و تحلیل و تجزیه براي کههایی  شیوه از یکی

 سلسـله  یک و شود می تحلیل و تجزیه متوالی مراحل طی و منظم طور به نظر مورد مسأله شیوه، این در. است

 باید گیرنده تصمیم شیوه، این از استفاده براي. شود می بیان مجموعه یک صورت به و هم با رابطه در ها تصمیم

 را نتایج از یک هر وقوع احتمال و معین را انتخاب هر از احتمالی نتایج و وقایع کند، مشخص را ممکنهاي  انتخاب
 اگر حتی و سازد می روشن و ساده را گیري تصمیم کار تصمیم، اخذ درخت شیوه در مراحل این طی. کند برآورد

 انجام نگیرد قرار استفاده مورد کامل طور به شیوه این
 مـورد  ارزش تـوان  مـی  احتماالت برآورد از پس. باشد می گیرنده تصمیم به بزرگی کمک خود مراحل همین
 هـا  تصـمیم  اغلب براي گیري تصمیم شیوه این از. داد تشخیص را طریق ترین مطلوب و کرد محاسبه را انتظار
 ازاي  همجموعـ  اخـذ  گـروي  در گیـري  تصمیم کار کهاي  همرحل چندهاي  تصمیم در ولی کرد استفاده توان می

  .است مؤثري و مفید بسیار روش مذکور، شیوه است متوالیهاي  تصمیم
 :است زیر قرار به تصمیم اخذ درخت شیوه در اصلی مراحل

 تصمیم اخذ درخت ترسیم - 1
 .ممکن طرق و ها تصمیم تمامی کردن مشخص - الف
 .تصمیم هر احتمالی نتایج حصول کردن مشخص -ب
 .باشد آنها از حاصل نتایج و ها تصمیم توالی دهنده نشان که مانند درخت شمایی ترسیم - ج

 برآورد  - 2
 ها انتخاب از یک هر نتایج وقوع احتمال برآورد - الف
 )معیار یک عنوان به( نتایج از یک هر مالی پیامدهاي برآورد -ب

 انتخاب و ارزیابی  - 3
 الوقوع ممکن نتایج انتظار مورد ارزش احتساب - الف
  دارد تري قبول قابل انتظار مورد ارزش کهاي  هنتیج انتخاب -ب

 است رو به رو آن با کشاورزي واحد مدیریت که مشکالتی - 4- 2

 انـواع  بیـان  بـه  اکنـون . گفتیم سخن تصمیمات بندي طبقه و گیري تصمیم مختلف مراحل درباره این از پیش

 به رو گیري تصمیم مسأله بااي  همؤسس هر یرمد .پردازیم می است رو به رو آن با کشاورزي واحد مدیر که مسائلی

. نمایـد  مـی  اتخاذ را تصمیمات فرد به منحصراي  هانداز تا محیط در دامپروري یا کشاورزي واحد اما باشد، می رو
 روي بـر  طبیعـت  در موجـود  فیزیکـی  و بیولـوژیکی  قـوانین  از ناشی محدودیت اثرات موضوع، ترین مهم شاید

 که دارند وجود چیزهایی که یابند می در زود خیلی دامپروري و کشاورزي واحدهاي مدیران. باشد مدیر تصمیمات
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 دام تولید در بارداري دوره که داد انجام توان نمی کاري هیچ مثالً .دهند تغییر را آنها خود تصمیمات با توانند نمی

 دوره. دارد وجود نماید مصرف تواند می روز یک در دام که غذایی مقدار درباره فیزیکی محدودیتی و شود کوتاه

 رشد دوره بذر، انتخاب از پس اما کرد انتخاب توان می بذر نوع انتخاب با اندازهاي تا را زراعی محصول یک رشد

 گیـري  تصـمیم  روي فیزیکـی  و بیولـوژیکی  عوامـل  ایـن  کـه هایی  محدودیت از باید مدیر. است تغییر غیرقابل
 دیگري فعالیت رشته هر در تولید از بیش شاید دامپروري و کشاورزي واحدهاي در تولید .باشد آگاه گذراند می

 مدیر هم هنوز است، شده باران ایجاد و تگرگ از جلوگیري برايهایی  کوشش چه اگر. باشد هوا و آب تأثیر تحت

 مقادیر. دهد انجام خود تولیدي فعالیت روي آن اثر و هوا و آب دادن قرار تأثیر تحت براي زیادي کار تواند نمی

 سـایر  و منطقـه  هوایی و آب شرایط تأثیر تحت قویاً کند می دریافت محصوالت براي کههایی  قیمت و محصول

 .است کشور مناطق
 واحد هر ساده؛ زبان به. گردد می ذکر آمیز رقابت کامالً صنعت یک از مثالی عنوان به اغلب کشاورزي تولید

 و دهد می تشکیل را صنعت کل از کوچکی بخش دیگر، واحدهاي زیاد تعداد با مقایسه در دامپروري یا کشاورزي
 بـراي  دریافتیهاي  قیمت یا و منابع براي پرداختیهاي  قیمت تواند نمی واحد هر توسط شده اتخاذ تصمیمات

 یـا  جهـانی  و ملـی  تقاضاي و عرضه عوامل وسیله به ها متقی .دهد قرار تأثیر تحت را شده فروخته محصوالت

 مواردي در مگر دارند آن بر کمی بسیار کنترل منفرد، دامداران و کشاورزان که شوند می تعیین دولت تصمیمات

 کنترل معموالً مدیران کشاورزي، غیر تولیديهاي  فعالیت    در که حالیدر  .نمایند اقدام جمعی دسته طور به که

 .دارند محصوالتشان براي دریافتیهاي  قیمت روي بیشتري
 در را کشاورزي واحد مدیر که هستند عواملی ازهایی  مثال متغیر،هاي  قیمت و ها بیماري حشرات، هوا، و آب

هاي  قیمت و محصول مقادیر .دهند می قرار حتمیت عدم و ریسک با همراه محیط یک در گیري تصمیم موضوع
 در .دارند مهمی نقش مدیریتی تصمیم هر در تقریباً که آن علیرغم کرد، بینی پیش زیاد دقت با توان نمی را آینده
 مدیر گیري تصمیم محیط در دارد، وجود حتمیت عدم و ریسک معینی مقدار اقتصادي فعالیت هر در که حالی

 عدم و ریسک آورنده وجود به عوامل دیگر،هاي  فعالیت انواع بیشتر با مقایسه وجه در دامداري و کشاورزي واحد

 به توان می باشد می کشاورزي واحد مدیریت با رابطه در که را مشکالتی همه تقریباً .دارند وجود زیادتري حتمیت

 :نمود بندي تقسیم زیر شرح

  :موجودهاي  قیمت درباره الزم اطالعات نداشتن و ها قیمت تغییر. 1
 قیمت اول، نوع در. ها قیمت نسبی تغییر دیگري و ها قیمت مطلق تغییر یکی. هستند نوع دو ها قیمت تغییر 

 سایر قیمت به نسبت کاال چند یا یک قیمت دوم، نوع در اما یابد می افزایش یا کاهش درصد چند محصول یک

 کـاهش  سـبب  آنهـا  بینی پیش در کشاورزان توانایی عدم و ها قیمت ثباتی بی. یابد می افزایش یا کاهش کاالها
 جهاد وزارت ما کشور در. گذارد می برجا کشاورزي محصوالت تولید بر را نامطلوبی اثرات و شده کشاورزان کارآیی

 اختیـار  در را قبـل هـاي   سـال  قیمتـی  اطالعـات  اسالمی، جمهوري مرکزي بانک و بازرگانی وزارت کشاورزي،
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 آینـده  قیمـت  بینـی  پـیش  در کشـاورزي  جهاد وزارت کشاورزي اقتصاد کارشناسان و دهند می قرار کشاورزان

 .نمایند می کمک کشاورزان به کشور، شرایط و خارجی و داخلیهاي  سیاست به توجه با کشاورزي محصوالت

  :محصوالت تولیدهاي  شیوه درباره کافی اطالعات نداشتن. 2
 چنین مه .است شدن کهنه حال در مرتباً مورد این در کشاورزان اطالعات و تغییر حال در مرتباً تولیدهاي  شیوه

 از آگاهی دیگر، سوي از. باشد می مشکل کاري کشاورزي، دانش تمام به دسترسی و است پیچیده کاري کشاورزي
 الزمـه  بلکه باشد نمی مدیریتی کار این بتهال .است کشاورزي واحد مدیریت براي اصلی نیاز تولیدهاي  روش این
 کشـاورزان،  تجربه تر مهم همه از و کشاورزي خدمات موسسات کشاورزي، علوم کارشناسان. است مدیریت امر

 چگـونگی  یکـی : است مطرح سوال دو قسمت این در. است تولید نوینهاي  شیوه اطالعات کسب منبع بهترین

 سوال، این به پاسخ براي که محصوالت یا محصول تولید مقدار دیگر و کشاورزي محصوالت یا و محصول تولید

  .نماید استفاده آنها از و باشد داشته آگاهی اقتصادي اصول از باید مدیر
  تولید: هاي  شیوه در تغییرات. 3

 کههایی  نوآوري و ابداعات از شود، می کهنه به زودي تولیدهاي  شیوه درباره کشاورزان اطالعات که این بر عالوه

 تولید، جدیدهاي  روش ابداع و اختراع با .ندارند چندانی نیز خبر گیرد می قرار استفاده مورد تولیدهاي  شیوه براي

 و داد قرار بینی پیش مورد دقت به توان نمی را تغییراتی چنین البته. شود می ناکارآمد کشاورزان موجود وسایل
 عنـوان  به. باشند ارتباط در تحقیقاتی موسسات و مراکز با که باشند مطلع تغییرات این از توانند می کسانی تنها

 کهنـه  زودي بـه  است ممکن که قیمت گران وسایل خرید از کشاورزان است بهتر جریان، این مقابل در واکنش

 .باشد نمی مناسبی چندان حل راه این که چند هر نماید خودداري شوند

 :مورد این در کافی اطالعات عدم و افراد شخصیت تغییر. 4
 بر افراد این دگرگونی. گردند می تغییر خوش دست زمان مرور به دارند ارتباط کشاورزي واحدهاي با که افرادي

 توانایی چنین هم و دهد می پیوند گوناگونهاي  فعالیت و خدمات و کاالها با را آنان که استهایی  ارزش اساس

 در نیز کشاورز خانواده افرادهاي  ارزش .دارد ارتباط آنها درستکاري با کشاورزي، واحد براي خدمات انجام در آنها

و  بیشـتر  کـار  بـا  باشـند  کشـاورزي  واحـد  توسـعه  فکـر  بـه  افـراد  ایـن  چه چنان. دارد بسزایی تأثیر واحد اداره
 حاکم کشاورز خانواده در گرایی مصرف چه چنان ولی دارند بنگاه توسعه در سعی مصرف، کاهش وگذاري  سرمایه

 براي کشاورز معامله طرف افراد که ارزشی و اهمیت .پذیرد می صورت بیشتر دشواري باگذاري  سرمایه امکان باشد

 مـدیر  تعهد و درستکاري و ها موفقیت. گذارد می تأثیر کشاورزي واحد اوضاع بر شوند می لئقا کشاورزي واحد

 قـرار  مطالعه مورد همواره تغییرات گونه این باید .گردند می کشاورزي واحد یک موفقیت و اعتبار کسب موجب

 کـه  اسـت هـایی   راه از آنهـا  مانند و سپرده و اسناد تهیه کتبی، قراردادهاي. شود اندیشی چاره آنها براي و گیرد

 این اجراییهاي  حمایت به ها پشتوانه گونه این موفقیت البته که نماید می حفظ تغییرات این مقابل در را کشاورز
  مبـانی  تقویـت  و آمـوزش  طریـق  از فرديهاي  ارزش ساختن متعالی براي کوشش .دارد بستگی قراردادها گونه
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 سن تغییر با افراد جسمانی قابلیت. داشت خواهد مزرعه پیشرفت به بزرگی کمک کشاورز خانواده میان در اخالقی

 مدیر .نماید تقسیم افراد بین را مزرعه مسئولیت فرد، هر قدرت و توانایی با متناسب باید مدیر و کرده تغییر آنها

 اعضـاي  کـارگران،  ماننـد  دارنـد  نزدیک ارتباط واحد با که افرادي واکنش خود تجربه و مطالعات اساس بر باید

 .دهد نشان واکنش آنها مقابل در و نماید بینی پیش را معامله طرف افراد و دهندگان وام خانواده،

 :موجود مؤسسات مربوطه و هاه نهاد درباره اطالعات نداشتن و اجتماعی و سیاسی اقتصادي، تغییرات. 5 
 در دائماً کشورها)  ... و شهرنشینی افزایش جمعیت، رشد جنگ، بروز مانند( اجتماعی و سیاسی اقتصادي، اوضاع

 این لغو یا و حمایتیهاي  سیاست. گردد می کشاورزيهاي  سیاست در تغییر سبب تغییرات این و است تغییر حال

 کشاورزان بنابراین. گذارد می اثر تولید واحدهاي روي بر حمایتی،هاي  سیاست نوع در تغییر حتی و ها سیاست

 تغییـرات  مقابـل  در شرایط، تغییر این اثرات بینی پیش با و داشته انطباق قدرت نیز تغییرات این مقابل در باید

 با و نمایند خودداري زیاد مقدار به ثابتهاي  گذاري سرمایه از باید کشاورزان منظور این براي. دهند نشان واکنش
 ستا آن کلی اعتقاد .دهند افزایش تغییرات مقابل در را خود انعطاف قدرت گذاري، سرمایه نوع در پذیري انعطاف

 توان می چنین هم. نمود تربیت کارآمدتري مدیران و داد افزایش آموزش وسیله به را مدیریت توانایی توان می که

 از حاصـل  نتـایج  بررسی نحوه کشاورزان به و آموخت باال در شده بیان مشکالت حل براي را گوناگونیهاي  راه

 بهتر کنند، کسب بیشتريهاي  موفقیت توانند می کشاورزان آموزش، از گیري بهره با .داد تعلیم را عملکردشان

 رسیدن براي که بزنند دست اعمالی به و نمایند پیدا بیشتري آگاهی خویش مسئولیت به نسبت بگیرند، تصمیم

  .باشد داشته بر در مؤثرتري نتایج مالی غیر و مالیهاي  هدف به

 کنند مطالعه باید مدیران که موضوعاتی - 5- 2

 دست به مسئله با همواره و ندارد آشنایی باشد مفید برایش است ممکن که تولیدهاي  شیوه همه با کشاورز چون

 سـرعت  با تولیدهاي  شیوه در تغییرات که جدید عصر در باشد، می رو به رو ها روش این درباره اطالعات آوردن

 نتیجه در که ابزاري و ها ساختمان ،آالت ماشین در وسیعگذاري  سرمایه از باید کارآمد مدیر یک گیرد می انجام

 .نماید اجتناب گردد کهنه زودي به است ممکن تازه اختراعات
 و کشاورزي محصوالت قیمت رفتن باال تورم،. است کشاورزان براي بیستم قرن دیگر آورد ره ها قیمت تغییر
 هـا  قیمت وسیع تغییرات دهنده نشان مختلف،هاي  دوره در محصوالت قیمت آمدن پایین و آن متعاقب رکود

 .شود می ها قیمت شدید افزایش موجب نیز دیگر سوي از عرضه کمبود و سو یک از تقاضا سریع افزایش است. 
 بـاکی  بی پسر مثالً هستند؛ رو به رو آنان خصوصیات و اشخاص تغییر مسأله با همواره کشاورزي واحدهاي

 و دهنـدگان  وام یـا  گردد، می کاسته زمان مرور به کشاورز کارآیی از یا شود، می خود کار محافظه پدر جانشین
 این از یک هر افتد، می اتفاق دزدي کشاورزي واحد در یا و شوند می سختگیر وام پرداخت در اعتباري مؤسسات

 قسمتی باید جدید شرایط با تطبیق منظور به مدیر یک رو این از. گذارد می تأثیر کشاورزي واحد روي بر تغییرات

 تغییـر  در مـدام  نیـز  سیاسی و اجتماعی اقتصادي، اوضاع. دهد اختصاص تغییرات این بررسی به را خود وقت از
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 موجـود  بازارهـاي  در تغییراتی. گردد می متحول کشاورزي سیاست. شود می دگرگون مالیاتی سیستم. هستند

 تغییـر  دچـار  مختلـف هـاي   گروه سیاسی نیروي. گردد می تحول دستخوش اجتماعیهاي  ارزش. شود می ایجاد
  .سازد منطبق تغییراتی چنین با را تولیدي واحد امور اداره و کند بررسی را تغییرات این باید مدیر. شود می

 کشاورزي واحد مدیریت ابزار - 6- 2

 وسایلی و ابزار اما. دارد بستگی کشاورز فرديهاي  ویژگی به زیادي حدود تا و است پیچیده کاري گیري تصمیم

 بایـد  ابزار این از استفاده براي مزرعه مدیر. کنند یاري گیري تصمیم کار در را کشاورز توانند می که دارند وجود

 اصوالً. است مسائل با برخورد هنگام منطقی تحلیل و تجزیه ها، مهارت این از یکی. کند کسب را الزمهاي  مهارت

 باید آن درستی اثبات براي که است موجودهاي  داده یا اطالعات از ماهاي  استنباط حاصلاي  هاندیش هر پیدایش

 تـا  دهـیم  قـرار  آزمایش معرض در مدام را اندیشه باید دیگر، بیان به. بپردازیم بیشتري اطالعات آوري جمع به

 مهم از یکی . است مسأله یک درباره تحقیق راه بهترین روش این از استفاده. گردد معلوم آن نادرستی یا درستی
 دراز سالیان طی که است اقتصادي اصول از استفاده دهد می یاري روش این از استفاده در را ما که ابزاري ترین

 جمـع . کند می راهنمایی نماییم، مطالعه و آوري جمع باید که اطالعاتی نوع در را ما اصول این. است شده ابداع
 ارزش با از یکی گرفته، انجام کشاورزي واحد در گذشته سالیان طی کههایی  فعالیت چگونگی زمینه در آمار آوري
 دفاتري در کشاوزي واحد زراعی و مالی امور چنانچه دیگر؛ بیان هب .است گیري تصمیم براي اطالعاتی منابع ترین

 کمک کشاورزي واحد مدیر به گیري تصمیم در و داده تشکیل را ارزشی با اطالعاتی منبع شود، نگهداري و ثبت

 .کرد خواهد شایانی
 زیادي کاربرد کشاورزي واحد مدیریت در که هستندهایی  روش جمله از خطی ریزي برنامه و بودجه تنظیم

 برنامه این مزرعه، در محصول تولید مختلفهاي  برنامه کردن پیاده از قبل توان می ها روش این از استفاده با. دارند

 تجزیه در توان می را شده یادهاي  روش و ابزار. کرد انتخاب را برنامه بهترین و مقایسه یکدیگر با کاغذ روي بر را ها

 توان نمی همواره کشاورزي در چند هر .است موجود متفاوتیهاي  راه آن حل براي که بردکار ب مسائلی تحلیل و

 باشـد،  بینـی  پـیش  قابـل  حدي تا مختلف تصمیمات نتایج که مواردي در کرد، بینی پیش اطمینان با را نتایج

   .است مفید بسیار کشاورزي واحد دفاتر و بندي بودجه اقتصادي، اصول از استفاده
ابـزار مـدیر بـراي تصـمیم گیـري      مدیر باید حین برخورد با مسائل تجزیه و تحلیل منطقی داشته باشد که 

  :عبارتند از
  (استفاده از اصول علم اقتصاد)صورتحساب)جمع آوري اطالعات در واحد کشاورزي و کاربرد آن ها با کمک تنظیم و تهیه 1
  )تجزیه و تحلیل حساب ها2
  )برنامه ریزي و بودجه بندي خطی3
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 تعاریف و مقدمه - 1- 3
 اتخاذ ممکن تصمیم بهترین و شود تهیه خوب برنامه یک اگر .است مدیریت اساسی وظیفه سه از دیگر یکی اجرا

 منابع اول؛اي دارد:  مرحله دومعموالً رویه اي  برنامه یک اجراي. شود می ضایع ها تالش همه نگردد، اجرا اما شود

 منابع مجدد سازماندهی یا اضافی منابع کردن اجاره یا خرید شامل است ممکن مرحله این. شوند تأمین باید الزم

 نحوه تولیدي است.هاي  برنامه اجراي براي منابع از استفاده زمان طول در منابع مدیریت دوم؛ مرحله. باشد موجود

 واحد بازرگانی سازمان نوع به کشاورزي، واحدهاي  برنامه اجراي براي، منابع مدیریت و تأمین مرحله دو هر اجراي

 بسیار منابع، کارگیري به و تأمین نحوه بر کشاورزي واحد سازمانی شکل و مالکیت عنو و دارد بستگی کشاورزي

 .دارد اختصاص موضوع این بررسی به فصل این و است اثرگذار
 یـا  و شـراکت  فردي، مالکیت صورت به است ممکن قانونی نظر از دامداري؛ یا کشاورزي بازرگانی واحد یک

 بـه  چگونگی است ممکن که است معینیهاي  ویژگی داراي سازمانی اشکال این از یک هر. یابد سازمان شرکت

 یا کشاورزي انتخاب از بعد. دهد قرار تأثیر تحت را آنها مدیریت و منابع تأمین چگونگی و برنامه یک درآوردن اجرا

 .شود اتخاذ باید که است تصمیمی اولین بازرگانی، سازمان شکل انتخاب شغل، یک عنوان به دامداري
 تولیـد  براي ،(Farm or Ranch Business)دامداري یا کشاورزي بازرگانی جمله از ،(Business)بازرگانی هر

 مـورد  که بازرگانی سازمان قانونیشکل  .یابد سازمان طریق چند به است ممکن قانونی نظر از خدمات و کاالها

 از بسـیاري  متأسـفانه . دارد بنگـاه  بـراي  را خـود  خاص بلندمدت و مدت کوتاه پیامدهاي گیرد می قرار استفاده

 Form)بازرگانی سازمان شکل به چندانی توجه کنند می شروع را دامداري یا کشاورزي که وقتی تولیدکنندگان،

of  Business Organization)  سـازمان  شکل بنگاه، عمر طول که دارد امکان معموالً که حالی در. کنند نمی 

 و کند جویی صرفه مخارج و وقت در است ممکن کار، آغاز در قضایی مشاوره و تفکر کمی دهد، تغییر را بازرگانی
 .کند جلوگیري بعدي مشکالت از

  : از عبارتند بازرگانی سازمان اساسی شکل سه
 (Sole Proprietorship) )انفرادي مالکیت یا( فردي مالکیت )1(
  (Partnership)شراکت) 2(
  (Corporation) شرکت )3(
 واحـدهاي  بیشـتر . دارنـد  را خـود  خاص معایب و محاسن سازمانی، و قانونیهاي  ویژگی بازرگانی، شکل هر

 باید سازمانی شکل درست انتخاب براي اما شوند، می داده سازمان فردي مالکیت صورت به دامپروري و کشاورزي

 بستگی گذراند، می بنگاه کهاي  همرحل به بازرگانی سازمان شکل انتخاب. شناخت را بازرگانی سازمان اشکال سایر

اي  همرحل در یا گذراند می را خود رشد مرحله و است افتاده جا کامالً کند، می کار به شروع تازه بنگاه که این. دارد
 .گذارد می اثر بازرگانی سازمان شکل انتخاب بر است، بازنشستگی به نزدیک آن مالک که است
 بازرگانی اشکال سایر به اند، کرده می عمل فردي مالکیت صورت به که کشاورزانی از بسیاري اخیرهاي  سال در
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ـتر  سرمایه الزامات واحد کشاورز،هاي  اندازه در شده اند. افزایش عالقه مند ـتر دربـاره   آگـاهی  و بیش هـاي   مالیـات  بیش
 ایـن  همه بازرگانی، سازمان انتخاب شکل است. در شده عالقه این ایجاد باعث مستغالت، انتقال مشکالت و مستغالت

 کـاملی  تحلیـل  از بعد فقط باید نهایی و انتخاب هستند، مهم هم شخصیهاي  هدف این، بر هستند. عالوه مهم عوامل

  .بگیرد صورت هستند، ذینفع در آن که افرادي و بازرگانی روي ممکن بلند مدت آثار همه از

 (Life Cycle) عمر دوره - 2- 3
 دوره. باشد می آن مالک و کشاورزي بازرگانی عمر دوره مرحله بازرگانی، سازمان شکل انتخاب در مهم عامل یک

  .(Exit)خروج و  (Growth)رشد ،(Entry)ورود :است مرحله سه داراي شده، داده نشان 1- 3شکل در که عمر
 بنیان یک ایجاد و الزم منابع دادن سازمان و تأمین شغل، یک عنوان به کشاورزي انتخاب شامل ورود مرحله

 .باشد می دهد، گسترش آن وسیله به را بازرگانی که محکم مالی
 گسترش یا بیشتر زمین اجاره یا خرید طریق از معموالً که است بازرگانی اندازه گسترش شامل رشد مرحله

 گسترش مالی تأمین براي بیشتر وام زیادي مقادیر به اغلب مرحله این. گیرد می صورت دامیهاي  فعالیت عمده

 سـمت  بـه  بیشـتر  تأکید رشد، مرحله انتهاي در. است نیازمند خوبی مالی مدیریت و ریزي برنامه به و دارد نیاز

 .باشد می بدهی کاهش و رشد تحکیم
 ها حساب تسویه به توجه و شده گذاشته رشد روي کمتري تأکید بازنشستگی، به مزرعه مالک شدن نزدیک با
 انـدازه  خـروج،  مرحلـه  ایـن  در. شود می معطوف بعد نسل به اموال انتقال و(Liquidating) بازرگانی برچیدن و

 کافی درآمد به نیاز با همراه انتقال، یا برچیدن درآمد بر مالیات پیامدهاي. یابد کاهش است ممکن عمالً بازرگانی

 شغل که آنهایی مقابل در دهند ادامه را کشاورزي است ممکن که فرزندانی با عادالنه رفتار و بازنشستگی دوره در

 بازرگانی، به بعدي نسل پیوستن زود و ریزي نامهبر .گیرد قرار توجه مورد باید کنند، می انتخاب را غیرکشاورزي

 به. دهد ادامه خود رشد به مدتی براي اندازه در کاهشی دادن نشان بدون که دهد امکان بازرگانی به است ممکن

 به یا باشد بعدي نسل ورود مرحله با منطبق تواند می اولیه مالک رشد مرحله درست، ریزي برنامه با دیگر، عبارت

  .بپیوندد آن

  
  کشاورزي بازرگانی یک در عمر دوره - 1- 3 شکل
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 کل.نمود توجه آن به باید که است مهمی موضوع عمر، دوره جاري مرحله بازرگانی، سازمان شکل انتخاب در

 هر در زیاد احتمال به عوامل، سایر و مالک اهداف درآمد، برهاي  مالیات بدهی، میزان شده،گذاري  سرمایه مبلغ

 چند یا دو براي را بازرگانی سازمان از متفاوتیهاي  شکل است ممکن دامداران و کشاورزان. کند می فرق مرحله

 به بازرگانی سازمان نوع یک از تغییر انجام چگونگی به باید ابتدا در اما .دهند تشخیص مناسب عمر دوره از مرحله

 بـا  باید عوامل سایر و درآمد بر مالیات پیامدهاي بازرگانی سازمان در تغییري هر در. شود توجه دقیقاً دیگر نوع

  .بگیرند قرار توجه مورد دقت

 فردي مالکیت - 3- 3

 فردي مالکیت صورت به کوچکهاي  بنگاه از بسیاري. است بازرگانی سازمان شکل ترین معمول فردي، مالکیت

 تشـکیل . هسـتند  چنین دامپروري و کشاورزي واحدهاي درصد 90 به نزدیک که طوري به یابند، می   سازمان

  .است دلیل همین به هم آن محبوبیت بیشتر و است، آسان انفرادي مالکیت با بنگاهی کردن اداره و دادن

  فردي مالکیتي ویژگی ها و سازمان - 1- 3- 3
 و اوست عهده به ها ریسک همه. کند می اداره را آن و است بنگاه مالک منفرد، مالک یا صاحب فردي، مالکیت در
 سـازماندهی  و تـأمین  را الزم منابع که است منفرد مالک آن متمایز ویژگی. شود می او عاید )زیان یا( سود همه
 رد .است آنهاي  بدهی چنین هم و بنگاه شکست یا موفقیت مسئول تنهایی به و کند می ارائه را مدیریت کند، می

 چون نامید، خانوادگی مالکیت باید تر دقیق طور به را منفرد مالکیت دامپروري، و کشاورزي واحدهاي از بسیاري

 این که وقتی تا اما. باشند داشته شرکت مدیریت و انسانی نیروي ارائه در همه است ممکن ها بچه و زن شوهر،

 .دارد وجود فردي مالکیت و دارد تعلق نفر یک به سود یا و ها بدهی  نشود، تقسیم قانونی نظر از ها مسئولیت
 مجوزي یا قانونی الزام نوع هیچ. شود می ایجاد فردي مالکیت یک راحتی به کشاورزي، فعالیت یک شروع با

 شود، انجام است قرار که فعالیتی نوع به بسته. دهد انجام را معینی وظایف بنگاه باشد قرار که این مگر نیست الزم

 سـایر  براي البته باشد، الزم است ممکن مجوزها انواع سایر و بهداشتیهاي  بازرسی فروش، بر مالیات مجوزهاي

 .هستند الزم جوازها این نیز بنگاه مالکیتهاي  شکل
 تولیـد  کـه  محصـولی  مقدار و رود کار به تواند می کهاي  هنهاد مقدار بنگاه، اندازه انتخاب فردي، مالکیت براي
 و باشد کوچک یا بزرگ است، عالقمند مالک کهاي  هانداز همان به تواند می بنگاه. ندارد وجود محدودیتی شود، می

 .شود می محدود الزم منابع مدیریت و تأمین براي مالک توانایی با فقط اندازه حداکثر
 در است ممکن اموال و درآید استخدام به است ممکن اضافی مدیریت باشند، توانند می تعدادي هر به کارکنان

 و زمـین  همـه  اگـر  حتـی  ندارد، ها دارایی مالکیت به نیاز لزوماً فردي مالکیت. باشد دیگران با اشتراکی مالکیت
 .باشد داشته وجود فردي مالکیت یک است ممکن باشند،اي  هاجار آالت ماشین
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  فردي مالکیتي ها مزیت - 2- 3- 3
 تصـمیم  یک که موقعی. است بازرگانی عملیات انجام در مالک آزادي و آن سادگی در فردي مالکیتهاي  مزیت

 را بنگـاه  قـانونی،  ترتیـب  هر به که است آزاد مالک و شود مشورت کسی با نیست الزم شود می اتخاذ مدیریتی
 هـر  مورد در اما. باشد می فردي مالک که است آن صاحب به متعلق بنگاه سود همه. نماید عمل و دهد سازمان

 .است صادق موضوع این نیز یابد وقوع که زیانی
 دربـاره  تصـمیماتی  توانـد  می سریعاً گیرنده، تصمیم تنها عنوان به مالک. است پذیر انعطاف منفرد، مالکیت

 دارایی کسی با مشورت بدون. کند اتخاذ نهاده سطوح و ها فعالیت ترکیبات ها، فروش خریدها، ها،گذاري  سرمایه

 معامالت این همه. کند می تعطیل را بنگاه باشد الزم اگر حتی یا گیرد، می قرض پول فروشد، می یا خرد می را ها

 .دهد انجام قانونیهاي  پیچیدگی و تالش و زمان حداقل صرف با تواند می را

  فردي مالکیت معایب - 3- 3- 3
 فـردي هـاي   مالکیت صاحبان. باشد می نیز معایبی و ها مسئولیت شامل فردي مالکیت در مدیریت ذاتی آزادي

 نه که دارند قانونی حق دهندگان اعتبار. هستند بنگاه به مربوطهاي  بدهی و قانونی مشکالت همه مسئول شخصاً

 ضـمیمه  نشـده  پرداخـت  مالی تعهد هر انجام براي نیز را مالک شخصیهاي  دارایی بلکه بنگاههاي  دارایی فقط

 باشد، گیر چشم غیرکشاورزي و  شخصیهاي  دارایی داراي آن صاحب که وقتی فردي، مالکیت جنبه ین. انمایند
 .باشد است، شده مالی تأمین سنگینی طور به که بزرگی بنگاه براي مهمی عیب تواند می

 کمـی  مقـدار  بنگـاه،  مالک اگر. شود می محدود بنگاه صاحب موجود سرمایه وسیله به فردي مالکیت اندازه

 باشد، کوچک حد از بیش مقیاس، از ناشی جویی صرفه نوع هر تحقق براي است ممکن بنگاه باشد، داشته سرمایه

 وقت و مدیریتیهاي  توانایی دیگر، طرف از. سازد می مشکل را کارآمدتر و بزرگتر کشاورزي واحدهاي با رقابت که

 جهـت،  این به. شود مدیریتیهاي  کارآیینا باعث و باشد ناکافی بزرگ بنگاه یک براي است ممکن منفرد مالک

 .باشد داشته نیاز اضافی مدیریتی پرسنل استخدام به است ممکن بزرگ، فردي مالکیت
 ممکن که دهد، می خاتمه بنگاه فعالیت به نیز مالک مرگ. است بنگاه ضعف تداوم فردي مالکیت دیگر عیب

 وقت است ممکن تغییرات این. شود منجر جدید مالکیت تحت بنگاه مجدد سازماندهی یا بنگاه تعطیلی به است

 .شود می منجر وارثان براي کمتري درآمد یا و کمتر ارثیه به گذار دوره طول در که باشد پرهزینه و گیر

 شراکت  - 4- 3

 بـه  بسـته  .هسـتند  سـهیم  بنگـاه  یـک  مالکیت در سود، کسب براي که است نفر چند یا دو از انجمنی شراکت

 سازمان طوالنیاي  هدور یا کوتاه بسیار مدتی براي است ممکن شراکت بنگاه،هاي  فعالیت نوع و شرکاهاي  عالقه

 آنها مشارکت به کنند، مشارکت معامله یک در مدت، کوتاه در سود آوردن دست به براي نفر چند یا دو اگر. یابد

 مانند یکسانی قانونیهاي  محدودیت و حقوق تابع مشترك معامله. شود می  گفته (joint venture)مشترك معامله

  .باشد می مدت بلند شراکت
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 شراکت ویژگی ها و سازمان - 1- 4- 3
 تشکیل سود کسب منظور به بنگاه یک تشکیل براي هم با نفر چند یا دو پیوستن و موافقت با و سادگی به شراکت
 ایـن  مگر شود، می تقسیم شرکا بین مساوي طور به مدیریتی، تصمیمات جمله از چیز همه شراکت، در. شود می
 طـور  بـه  سـود  که نباشد قرار گر. اباشد کرده مشخص را دیگري ترتیب که باشد داشته وجود کتبی قرارداد که

 .است برخورداراي  هویژ اهمیت از شراکت کتبی قرارداد شود، تقسیم مساوي
 به قرارداد درآوردن کتبی صورت به. بپوشاند را شراکت عمل و ایجاد در نکات همه باید شراکت کتبی توافق

 از جلوگیري براي است راهی و است خوبی کار عمل این بلکه ندارند اعتماد یکدیگر به شرکا که نیست معنی این

 داده قرار توجه مورد را نکات همه شراکت، به شدن وارد از قبل شرکاء که داد خواهد اطمینان و آینده، مشکالت
 :بپوشاند را زیر نکات باید کتبی قرارداد ولی شود، وارد است ممکن نیز دیگري نکات چه اگر. اند

 شوند؟ اتخاذ باید چگونه و کیست مدیریتی تصمیمات مسئول مدیریت؛ - 1
 شود، داده توضیح دقت با باید شود می شریک هر عاید که زیانی و سود سهم و روش ها؛ زیان و سود سهم - 2

 .شوند نمی تقسیم مساوي طور به اگر ویژه به
 گذارد می شراکت به شریک هر که اموالی از فهرستی شامل باید قسمت این در اموال؛ مساعدت و مالکیت - 3

 .باشد مشخص آن مالکیت چگونگی و
 مهم ها حساب نگهداري آنها مالکیت و ها دارایی از صورتی نگهداري براي و سود تقسیم براي ها؛ حساب - 4

 .باشد توافق از بخشی باید دارد می نگه راهایی  حساب نوع چه کسی چه که این. است
 مالیـاتی  اطالعـات  تهیه و است شراکت کنترل و مالکیت در که اموالی مشروح حساب نگهداري مالیات؛ - 5

 .است ضروري
 به شراکت که تاریخی شامل باید قرارداد شود، تعیین بتواند یا بوده معلوم شراکت خاتمه اگر شراکت؛ پایان - 6

 .باشد رسد، می  پایان
. دارد شراکتهاي  دارایی تقسیم به نیاز باشد، داوطلبانه غیر یا داوطلبانه صورت به چه شراکت پایان انحالل؛ - 7

 ممکن انواع .شود داده توضیح باید اموال تقسیم روش ناعادالنه، تقسیم و ها توافق عدم از جلوگیري براي

 :هستند اساسی خصوصیت سه داراي شراکت اشکال همه اما دارد وجود شراکت اشکال از زیادي
  بنگاههاي  زیان و سودها تقسیم - 1
 اموال بعضی مالکیت تقسیم امکان با همراه اموال کنترل تقسیم- 2

  بنگاه مدیریت تقسیم - 3
 توضیح شراکت قرارداد در باید و است پذیر انعطاف خصوصیات، این از یک هر مورد در دقیق تقسیم ترتیب

 سـود  .بگذارنـد  شراکت به را خودهاي  دارایی سایر و مدیریت، کار، سرمایه، زمین، است ممکن شرکا .شود داده

 براي. شود می تقسیم است، گذاشته مشارکت به شریک هر که مدیریتی و کار ها، دارایی ارزش نسبت به معموالً
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 تقسیم 50- 50 نسبت به را سود باشند، گذاشته را مدیریت و کار ها، دارایی نصف شریک دو از یک هر اگر مثال؛
 مورد که اساسی هر بر است ممکن سود ها، نهاده و ها دارایی در شرکا از یک هر سهم از نظر صرف اما. کنند می

 .شود تقسیم باشد شرکا توافق
 اجازه اما نمایند حفظ را خود اموال مالکیت شرکا است ممکن یا باشد شراکت مالکیت در است ممکن اموال

 خود دارایی به شریک هر که دهد می اجازه حال عین در فردي مالکیت. گیرد قرار شراکت استفاده مورد که دهند

 اجازه و رضایت بدون شریک هر است، خود اموال مالک شریک، هر وقتی. نماید کنترل را آن و داشته دسترسی

 بعضـی  در کـه  دارد این بر اشاره شراکت جنبه این. نماید واگذار یا بفروشد را دارایی هر است ممکن شرکا سایر

 .باشد مطلوب است ممکن فردي مالکیت موارد،
 این غیر در. کند مشخص را پایان تاریخ است ممکن شراکت قرارداد. یابد پایان تواند می طریق چند به شراکت

 پایان شراکت شرکا بین توافق با یا ورشکستگی، شریک، یک شدن صالحیت فاقد شریک، یک مرگ با صورت،

 و درآمده ماترك صورت به شده فوت شریک سهم دهد اجازه که کتبی توافق درهایی  بینی پیش  با. یافت خواهد
 بر عالوه .کرد جلوگیري توان می شریک مرگ با شراکت یافتن پایان از شود، منتقل قانونی ورثه به ترتیب این به

 شراکت قانون خصوص، به بازرگانی ترتیب یک آیا که این تعیین براي شد، ذکر باال در که اساسی خصوصیت سه

 :از عبارتند خصوصیات این. گیرند می قرار استفاده مورد نیز دیگري خصوصیات است،
 ها دارایی پیوسته مالکیت - 1
 بنگاه یک نام تحت نمودن عمل - 2
 مشترك بانکی حساب - 3
 بازرگانیهاي  حساب از منفردي مجموعه - 4
 مدیریت در ها طرف همه شرکت - 5
 زیان و سود تقسیم - 6

 نظر مورد شراکت بنگاه، یک تشکیل در اگر اما. نیست شراکت بر دلیل خود خودي به اموال پیوسته مالکیت

 براي. باشد آمده وجود به قانونی شراکت یک است ممکن کند، احراز ار خصوصیات این اکثر یا همه ولی نباشد

 آید وجود به خصوصیات این است ممکن سهام، اساس بر اه هاجار ترتیب یا مستأجر و مالک روابط مورد در مثال؛

 .شود برداشته آن آمدن وجود به از جلوگیري برايهایی  گام که این مگر شود، ایجاد ناخواسته شراکت یک و

 بنگـاه،  موفقیت براي. است نفر چند یا دو بین شخصی، و قانونی نزدیک رابطه یک شراکت نهایی؛ تحلیل در

 هستند، مهم بسیار شخصی سازگاري و خصوصیات .باشد داشته وجود شرکا بین کاملی اعتماد و درك است الزم

 پایـان  هـا  شراکت بیشتر به دیگري دلیل هر از بیش اهمیت بی نسبتاً موضوعات سر بر شخصی تعارضات چون
 نهـایی  توافق اگر. دارد مزیت کردن عمل انفرادي به نسبت شراکت که باشد داشته باور باید شریک هر. دهد می

 خواهـد  وجود شده، گذاشته اشتراك به مدیریت و کار سرمایه، برداشتن وسوسه نباشد، عادالنه شریک هر براي
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 .داشت

 شراکتي ها مزیت - 2- 4- 3
 سرمایه ریختن هم روي. هستند مدیریت و سرمایههاي  زمینه در فردي مالکیت به نسبت شراکت اولیههاي  مزیت

 هم. باشد ترآکار تر، کوچک بنگاه بیشتري تعداد یا دو از است ممکن که آورد می وجود به را بزرگتري بنگاه شرکا،
 کل. دهد می بنگاه اندازه در را بیشتري افزایش اجازه که دهد افزایش نیز را بنگاه اعتبار مقدار است ممکن چنین

 از یـک  هـر  کردن پیدا تخصص با. یابد می افزایش شرکاء مدیریتیهاي  ظرفیت ریختن هم روي با نیز مدیریت

 کلـی  کـارآیی  توانـد  می که کرد تقسیم توان می را مدیریت بنگاه،هاي  فعالیت   از رشته یک مدیریت در شرکاء

. است تر ارزان شرکت به نسبت آن تشکیل و است آسان نسبتاً شراکت انحالل و تشکیل. دهد افزایش را مدیریت
 ها حساب به کمتري نیاز شرکت، به نسبت اما دارد نیاز بیشتريهاي  حساب به فردي، مالکیت به نسبت شراکت
 دست از را مدیریتیهاي  گیري تصمیم در فردي آزادي مقداري است ممکن شرکا از یک هر که حالی در. دارد

 .کند حفظ را آزادي این از مقداري تواند می دقیق کتبی قرارداد یک بدهند،
 توافـق  صورت به تواند می ترتیبات انواع از بسیاري که است بازرگانی سازمان از پذیر انعطاف شکلی شراکت

 کردن وارد به مند عالقه که والدینی مثلهایی  وضعیت مناسب را آن شراکت، ویژگی این. بگیرد جاي آن در کتبی

 با اما باشد کار در فقط فرزندان شراکت است ممکن آغاز در. نماید می هستند، بنگاه به همسرانشان یا و فرزندان
 نیز سرمایه و مدیریت در را فرزندان بیشتر مساعدت امکان و داد تغییر را شراکت قرارداد توان می زمان، گذشت

 .کرد فراهم

 شراکت معایب - 3- 4- 3
 دیگـر  شـریک  شخصـی هاي  بدهی مسئول شریک یک. است شراکت مهم عیب یک شریک، هر نامحدود تعهد

 شـراکت،  اگـر . اسـت  شراکت عمل از ناشی مالی تعهدات و شکایات مسئول فرداً و شخصاً شریک هر اما نیست

 کردن جمع براي توانند می دهندگان اعتبار باشد، نداشته خود قانونی مالی تعهدات پوشش براي کافیهاي  دارایی

هاي  بدهی پرداخت براي دیگر، عبارت به. نمایند شکایت انفرادي طور به شرکا همه علیه بر کارند طلب که پولی
 .دهد قرار ادعا مورد را شریک یک شخصیهاي  دارایی تواند می دهنده اعتبار شراکت،
 وارد شراکت جانب از مالی و قانونی معامالت در تواند می انفرادي صورت به شریک هر که این گرفتن نظر در با

 داشتن اعتماد و شناختن باشد، که هم دلیل یک همین به اگر. است برخوردار خاصی اهمیت از موضوع این شود،

 مدیریت یا و حد از بیش شرکاياست.  مهم شراکت قرارداد در مدیریتی گیري تصمیم رویه کردن وارد و شرکا به

 را نامحدودي تعهد که است این محدود شراکت اولیه ویژگی. نماید ایجاد مشکالتی تواند می سهولت به نامنسجم،
 کار به شراکت در که کند اي می هسرمای به محدود فقط را محدود شرکاي تعهد اما گذاشته کلی شریک عهده بر

  . اند انداخته
 توافق اینکه مگر( شریک یک مرگ با. است بازرگانی در ضعیفی تداوم داراي نیز شراکت فردي، مالکیت شبیه
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 پایان تواند می غیرمنتظره صورت به شراکت شرکا، بین توافق عدم یا )باشد شده دیده تدارك تداوم براي شراکت

 با و شریک یک مرگ علت به انحالل که موقعی مخصوصاً است، پرهزینه و گیر وقت معموالً بنگاه یک انحالل. یابد
 در شخصیهاي  آزادي بعضی دادن دست از و مدیریت گیري تصمیم بندي تقسیم. باشد همراه شرکا توافق عدم

 .باشند می شرکاء بین تعارض بالقوه منشاء همیشه شراکت یک

 شرکت - 5- 3
 و شود تشکیل است یافته سازمان آن در که قوانینی طبق بر تواند می که است مجزا قانونی موجودیت یک شرکت
 موجودیـت  جـدایی  ینا .است شرکت مدیریت و صاحبان از جدا مجزایی حقوقی "شخص" شرکت نماید عمل

 بازرگانی موجودیت یک عنوان به .سازد می متمایز بازرگانی سازمان اشکال سایر از را شرکت آن، صاحبان از بنگاه

 یا کند، شکایت شود، قراردادها وارد کند، قرض پول باشد، اموال مالک تواند می شرکت حقوقی، "شخص" یا مجزا
  .باشد می فرد یک اساسی حقوق و ها مسئولیت اکثر داراي شرکت. شود شکایت آن از

  شرکتي ویژگی ها و سازمان 1- 5- 3
 :از عبارتند ها گام این. دارد کاربرد عموماً شرکت یک تشکیل براي که دارد وجود اساسی گام چند
. کننـد  می تسلیم مسئول مقامات به مقدماتی درخواستی دهند تشکیل را شرکت خواهند می که کسانی - 1

 .باشد شرکت براي نامی تعیین شامل است ممکن درخواست
 از بعـد  را شـرکا  وظـایف  و حقـوق  آن ضمن و کنند می تنظیم را مقدماتی نامه موافقت یک مذکور افراد - 2

 .نمایند می فهرست شرکت تشکیل
 .کنند می تسلیم مربوط مسئول به و تهیه را شرکت اساسنامه - 3
 شرکت به است شرکت در آنها سهم مالکیت دهنده نشان که سهامی مقابل در را خود نقدینگی یا و اموال - 4

 .دهند می
 .آیند می هم گرد مدیران انتخاب و بازرگانی دادن سازمان براي سهامداران - 5
 باشد الزم که را ایی نامه آئین نوع هر آیند، می هم گرد شرکت کارمندان یا مسئوالن انتخاب براي مدیران - 6

 .کنند می شروع شرکت نام به را بازرگانی و کنند می تصویب
 شناسایی مسئوالن و مدیران داران،سهام عنوان به دارند، دخالت شرکت کار در که را افراد گروه سه ها گام این
 یا اموال مقابل در سهام اوراق. کنند می تأمین را آن سرمایه بیشتر و هستند شرکت مالک سهامداران. نمایند می
 اداره حـق  داران سـهام  مالکـان،  عنوان به .شود می صادر آنها براي اند نموده منتقل شرکت به کههاي  گینقدین

 هـر . شـود  می انجام ساالنه ع) مجام(هاي  همآیی گرد و انتخابی مدیران طریق از که دارند را شرکت امور کردن

 از بیشـتري  مقـدار  یا درصد 51 که سهامداري هر بنابراین. دارد رأي حق خود، سهام از سهم هر براي دار سهام

 شرکت بازرگانی امور روي مؤثر کنترل داراي باشد دارا را سهام
 انتخـاب  بعـد  سـال  یـک  بـراي  داران سهام توسط ساالنه،هاي  همآیی گرد از یک هر در مدیران. بود خواهد
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 اساسنامه در معموالً مدیران دادتع .هستند مسئول داران سهام مقابل در بازرگانی مدیریت در مدیران. شوند می

هـاي   سیاسـت  تعیین براي و شرکت بازرگانی امور اجراي براي مدیرانهاي  همآیی گرد  .شود می تعیین شرکت
 انتخـاب  مـدیره  هیـأت  توسـط  شرکت مسئوالن. شوند می تشکیل درآید، اجرا به مسئوالن توسط باید که کلی
 رهنمودهاي چارچوب در بازرگانی روزمره عملیات مسئول آنها. شوند برکنار نیز آنها توسط است ممکن و شوند می

 .هستند مسئول آنها مقابل در نهایت در که شود می   ناشی مدیره هیأت از مسئوالن اقتدار. هستند مدیره هیأت
 سـایر  و کنـد  قـرض  پـول  نماید، امضاء را معینی قراردادهاي تواند می مدیره هیأت تصویب بدون شرکت رئیس

 را دیگـري  معین اعمال یا نماید بزرگ مالی معامالت به متعهد را شرکت که این از قبل اما دهد انجام را وظایف
 کوچـک،  فـامیلی  کشـاورزي هـاي   شـرکت  از بسـیاري  در .دارد مدیره هیأت تصویب به نیاز معموالً دهد انجام

 شرکت که رسد نظر به است ممکن غریبه، یک نظر در. هستند واحدي افراد همه مسئوالن و مدیران سهامداران،

 در غیررسمی طور به است ممکن مدیران گردهمآیی حتی. ندارد شراکت یا فردي مالکیت با چندانی فرق مزبور

  . شود تهیه بایداي  هجلس صورت رسمی گردهمآیی هر در اما گیرد، صورت آشپزخانه میز اطراف

 شرکتي ها مزیت- 2- 5- 3
  عنوان به آنها اکثر .هستند افزایش به رو اما هستند کم هنوز تعداد نظر از چه اگر دامداري، و کشاورزيهاي  شرکت
 یـا  نسـبی  رابطه که هستند دار سهام کمی تعداد داراي که شوند می بندي طبقه فامیلی کشاورزيهاي  شرکت

 و عمل طرز درباره بهتر ترویج و پژوهش نتیجه در کشاورزيهاي  شرکت به بیشتر عالقه این. دارند هم با سببی
 به فقط ها آن. کنند می ایجاد خود صاحبان یا سهامداران براي محدودي تعهد ها شرکت .باشد می آنهاهاي  مزیت

 نمـی  اراندسهام شخصیهاي  دارایی. دارند مسئولیت قانونی نظر از اند کردهگذاري  سرمایه کهاي  هسرمای اندازه
 کارمنـد  یـک  کـه  موارد بعضی در. شود ضمیمه شرکت مالی تعهدات تأمین براي دهندگان اعتبار توسط تواند

 اگـر  مورد این در. رود می بین از مزیت این نماید، امضاء زمان هم را شرکت گیري وام شخصاً است الزم شرکت

 .بود خواهد بدهی مسئول شخصاً مزبور کارمند دهد، انجام را خود تعهدات نتواند شرکت
 ایـن . بریزنـد  هم روي را خود مدیریت و منابع فرد چندین که آن براي استاي  هوسیل شراکت، مثل شرکت،

 کوچکترهاي  بنگاه بیشتري تعداد یا دو به نسبت تواند می تخصصی، مدیریت امکان و تر بزرگ اندازه با بنگاه، گونه

 آسان است ممکن نیز اعتبار تأمین است، شرکت وجود در که بازرگانی تداوم علت به. باشد داشته بیشتري کارآیی

 بازرگـانی  و شـده  منتقل وارث به راحتی به سهام چون یابد، نمی پایان بازرگانی دار، سهام یک مرگ با. باشد تر

 کامل مدیریت گرفتن دست در به قادر که مدیریت در نفر یک از بیش شرکت یا نمودن درگیر با اما. یابد می ادامه

 کـه  اصـلی  سـهامدار  یک مرگ صورت، این غیر در. باشد داشته وجود باید مدیریت تداوم براياي  هبرنام باشند،

 وقفه دچار جدید مدیریت به گذار طول در را بنگاه باشد نیز مدیریتی تصمیمات همه مسئول و رئیس است ممکن

 .کرد خواهد
 قطعات مالکیت عملی انتقال بدون. نماید می ارائه مالکیت انتقال و کردن تقسیم براي را راحتی طریق شرکت
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 شرکت کار در سهام انتقال. داد هدیه یا فروخت کرد، خریداري توان می راحتی به را سهام ها، دارایی سایر یا زمین

 شدن بازنشسته حال در کشاورز یک براي راحتی روش و دهد نمی کاهش را بنگاه اندازه و کند نمی ایجاد وقفه

  .دارد می نگه را کردن کار حال در بنگاه که حال عین در نماید منتقل بعد نسل به را بنگاه از بخشی که است

 شرکت معایب - 3- 5- 3
 ساالنههاي  هزینه بعضی داراي و دارد بیشتري هزینه ها شراکت و فرديهاي  مالکیت به نسبت ها شرکت تشکیل

 از اطمینـان  بـراي  و اسـت،  الزم قانونی عوارض بعضی شرکت، یک دادن سازمان موقع. ندارند دیگران که است

 دوره طـول  در مالیـات  بـه  مربوط امور انجام براي. باشد می مداوم قضایی مشاوره به نیاز مختلف مقررات رعایت

 عوارض شرکت، اساسنامه تسلیم موقع .باشد حسابدار یک به نیاز است ممکن شرکت، عمر سراسر در و تشکیل

 سـازمان  اشـکال  سـایر  مورد در که هستند ها شرکتهاي  مالیات   یا عوارض بعضی داراي و است الزم مختلف

  .ندارند وجود بازرگانی
هـاي   گردهمـآیی . دارد" بازي کاغذ " و اضافیهاي  حساب نگهداري به نیاز شرکت صورت به بازرگانی انجام
هـاي   گـزارش  و شـود  تهیـه  باید مدیرانهاي  گردهمآیی جلسات صورت گیرد، صورت باید مدیران و سهامداران
 شوند، نگهداري مالیهاي  حساب و شده بهتر بازرگانی به منجر شرکت تشکیل اگر اما. شوند داده دولت به ساالنه

 .شود محسوب مزیت عنوان به است ممکن بنگاه، بهتر کارآیی خاطر به عیب، جاي به موضوع این
 عوامـل  .شـود  ارزیـابی  بایـد  جنبه هر بمعای و ها مزیت شود انتخاب بازرگانی سازمان شکل که این از قبل

 است ممکن ارث برهاي  مالیات و مستغالت ریزي برنامه. شود توجه آنها به باید انتخاب در که دارند وجود بیشتري

 کشاورزي واحدهاي حتی زمین ارزش افزایش علت به. گیرند قرار شده، انتخاب بازرگانی سازمان شکل تأثیر تحت

 است، رو به رو بزرگی ،ارث برهاي  مالیات با نیز وارث و هستند زیادي مستغالت داراي متوسط اندازه با دامپروري و

 بـه  که یابند درمی کشاورزان از بسیاري. شود می شناخته بیشتر مستغالت ریزي برنامه اهمیت دلیل، همین به

 در تغییـر  ارث، بر مالیات رساندن حداقل به و وارث به آنها مستغالت انتقالهاي  برنامه تأمین براي راهی عنوان

 .باشد مطلوب است ممکن بازرگانی سازمان
 ریزي برنامه با رابطه در است ممکن کشاورزي بازرگانی به همسرانشان یا و فرزندان کردن وارد به عالقه یا نیاز

 براي تواند می درست ریزي برنامه با و بوده مزیت داراي منظور این براي اغلب شرکت یا شراکت. باشد مستغالتی

. باشد مناسب او بازمانده همسر یا و شدن بازنشسته حال در کشاورز براي درآمد تأمین چنین هم و بازرگانی تداوم
 ممکـن  آنهـا . باشد می ها آنهاي  برنامه درخور بازرگانیهاي  سازمان از ترکیبی که اند دریافته کشاورزان بعضی

. گردانند می را کشاورزي واحد عمالً دیگران و بوده زمین مالک که باشند بازرگانی سازمان شکل یک داراي است
 پدر از شراکتی اجاره به که باشد شرکت یک به متعلق است  ممکن زمین وارث، به انتقال آسانی براي مثال، براي

 .دارند عهده به را دامی و کشاورزي محصوالت تولید عمالً که درآید فرزند و
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  تعاریف و مقدمه - 1- 4
 :کرد تقسیم بندي زیر ترتیب به توان می تکامل درجه و پوشش نظر از را کشاورزي واحدهاي  حساب کلی طور به

 رشـته  بـین  خـدمات  و تولیـد  عوامـل  مبادله جریان شود می تنظیم واحد کل براي که کلیهاي  حساب - 1

 کـارگر،  ،آالت ماشـین  هزینـه  هـا  حساب نوع این در .نماید می ثبت و تعقیب را واحد داخلهاي  فعالیت

 منظور مربوطهاي  فعالیت رشته حساب به شده انجامهاي  هزینه سایر و باالسري یا و مشتركهاي  هزینه
 واحد حساب به زراعت، )واحد( فعالیت رشته در شده تولید دام خوراك هزینه که ترتیب این به .گردد می

 کامـل  ها حساب نوع این .شود می گذاشته زراعت واحد درآمد حساب به میزان همان و منظور دامپروري
 .هستند کشاورزي واحد حساب ترین

 )مدیریت خود اضافه به( واحد از خارج مؤسسات و افراد با شده انجام معامالت آن در که کلیهاي  حساب - 2
 و فـروش  موجودي، ارزش افزایش استهالك، ساده؛ حسابداري سیستم یک در .شود می نگهداري و ثبت
 در تکامل نظر از ها حساب نوع این .گردد می تقسیم مختلفهاي  فعالیت رشته بین مستقیم،هاي  هزینه

 .دارند قرار دوم درجه
 سوم درجه در تکامل نظر از و هستند کمتري پوشش داراي که فعالیت رشته یک به مربوطهاي  حساب - 3

هـاي   فعالیـت  رشـته  از یـک  هر براي که استاي  هساد حساب از عبارت فعالیت رشته حساب .دارند قرار
 واحدهاي  حساب تر، ساده عبارت به .گردد می تنظیم واحد کل از ییجز عنوان به غیره و دامپروري زراعت،

 آن در موجودهاي  فعالیت رشته براي یا و واحد کل براي درآمد و هزینه نوع برحسب توان می را کشاورزي

  .کرد تنظیم و تهیه
 ها قسمت بقیه از هزینه و درآمد نظر نقطه از یا و حسابداري نظر از بتوان که را واحد امور از قسمتی یا جزء هر 
 رشته کردن مشخص فعالیت، رشته یک حساب تنظیم در قدم اولین .شود می نامیده فعالیت رشته یک کرد؛ جدا

هاي  فعالیت رشته از جدا را خدماتیهاي  فعالیت رشته معموالً .است کشاورزي واحد یک در موجودهاي  فعالیت
 در واحد در موجود تراکتور مثالً که شود مشخص است الزم واحد مدیر نظر نقطه از زیرا گیرند می نظر در تولیدي

 رشته یک براي توان نمی را هزینه اقالم از بعضی دیگر طرف زا .است گرفته قرار استفاده مورد مدت چه و کجا

 تخصـیص  براي .)سرمایه بهره و مالیات سوخت، تلفن، و برق و آب هزینه مانند(کرد منظور خصوص به فعالیت

 و نگهداري )انبارداري فعالیت رشتهمشترك( حساب نام بهاي  هجداگان حساب در را آنها ابتدا مشترك،هاي  هزینه
 خصـوص  بـه  فعالیت رشته یا محل آن حساب به نقدي غیر انتقال یک صورت به مصرف محل برحسب سپس

  .نمایند می منظور

 کشاورزي واحد موجودي ارزیابی -  2- 4

 و سود حساب تنظیم براي .است واحد موجودي تعیین کشاورزي، واحد دفترداري و حسابداري براي کار اولین
 واحد موجودي تعیین .شود ارزیابی دقیقاً کشاورزي واحد موجودي است الزم عملیات حساب و )ترازنامه( زیان
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 اندازه .باشد می واحد در موجودهاي  دارایی کلیه ارزیابی و گیري اندازه شمارش، شامل سال ابتداي در کشاورزي
هاي  دارایی. نیست دشوار آنها ارزیابی اندازه به حداقل یا و نیست مشکلی کار واحد،هاي  دارایی  شمارش و گیري
 و دیوارها زهکشی، و آبیاري تأسیسات مانند زمین در شده انجام اصالحات و ها ساختمان زمین، شامل لمس قابل

 آالت ماشـین  و وسـایل  مـواد،  و محصوالت موجودي ،)تولیدي و کاري حیوانات( حیوانات درختان، ها، بادشکن
 و مطالبـات  ماننـد  غیرملموسهاي  دارایی است الزم ملموسهاي  دارایی بر  عالوه موجودي تعیین در. باشد می
 موجودي تعیین در. شود تعیین نیز واحد در شده انجامهاي  گذاري سرمایه در کشاورز سهم و ها پرداخت پیش

 استهالك مقدار و ثبت مربوط دفاتر در دوباره باید ها بدهی مانده و موجودهاي  دارایی ارزش و مقدار سال، آخر

 دیگر،هاي  حساب با همراه استهالك و موجودي حساب . گردد وارد مربوطه ستون در و تعیین مختلفهاي  دارایی

 واحـد  خـالص  درآمد تعیین براي را الزم آمار استهالك، و موجودي تغییر و ترازنامه تهیه جهت را الزم اطالعات
 به توجه با که دارد وجود کشاورزي واحدهاي  دارایی ارزیابی براي مختلفیهاي  روش .دهد می دست به کشاورزي

 روش به شوند می نگهداري فروش منظور به عمدتاً کههایی  دارایی. کند می تفاوت آن استفاده موارد و دارایی نوع

 منقـول هـاي   دارایـی  که حالی در شوند می ارزیابی کشاورزي واحد درآمد در سهمشان اساس بر یعنی مستقیم
 نظیـر  غیرمنقولهاي  دارایی و )غیره و دام ،آالت ماشین( شوند می مستهلک تدریج به کار اثر در که )عملیاتی(

هاي  . داراییگردند می ارزیابی غیرمستقیم طور به شوند، می فروش و خرید کمتر که دائمهاي  ساختمان و زمین
. دارند نقش درآمد ایجاد و محصول تولید مستقیم در طور به منقولهاي  دارایی و مستقیمغیر طور به غیرمنقول

 حاصل تغییرات مالی، وضعیت دادن نشان بر عالوه که گیرد صورت طوري باید کشاورزي واحد موجودي رزیابیا

 باید مختلفهاي  سال در موجودي ارزیابی کشاورزي، واحد مدیریت نظر نقطه از .دهد نشان نیز را واحد درآمد در

 قابـل  و دهد نشان را واقعی وضعیت دوره، هر در شده تهیه مالیهاي  حساب صورت که گیرد صورت طریقی به

  .باشد یکدیگر با مقایسه

 ارزیابیهاي  روش - 3- 4
. است محاسنی و معایب داراي کدام هر که دارد وجود متفاوتیهاي  روش کشاورزي واحدهاي  دارایی ارزیابی براي
 .گیرد می قرار اقتصاددانان انتقاد مورد رود می کار به ارزیابی جهت حسابداران توسط کههایی  روش موارد اغلب در

  :پردازیم می ارزیابی متداولهاي  روش مختصر شرح به اینک

  استهالك: منهاي خرید هزینه براساس ارزیابی - 1- 3- 4
 این ایراد .شود می گرفته نظر در موجودي ارزش عنوان به اولیهگذاري  سرمایه یا خرید واقعی مبلغ روش این در

 در راهنما عنوان به توان نمی و کند می تغییر شرایط تغییر علت به مدتی از بعد اولیه قیمت که است این روش،

 قیمت است، افزایش حال در تولید عوامل و ها دارایی اغلب قیمت که آنجا از .داد قرار استفاده مورد گیري تصمیم

 شونده مستهلکهاي  دارایی ارزیابی براي روش این .کند می پیدا فاحشی تفاوت بازار قیمت با مدتی از بعد اولیه

 روي بر مستقیماً ها دارایی نوع این بازار قیمت در حاصل تعییرات زیرا .است مناسبی روش دام و آالت ماشین نظیر
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 هر و کند می منعکس را آنها واقعی ارزش ها دارایی این خرید قیمت حقیقت در. گذارد نمی اثر آنها تولیدي قدرت
 باشد شدید نسبتاً بازار در قیمت نوسانات وقتی البته .شود می  کاسته آنها ارزش از استهالك هزینه اندازه به سال

 .داد قرار ارزیابی مبناي را آنها جایگزینی قیمت خرید، قیمت جاي به است الزم

   فروش: خالص قیمت براساس ارزیابی - 2- 3- 4
 روش این چه گر .گیرد می قرار ارزیابی مبناي بازاریابی منهاي بازار به عرضه صورت در دارایی قیمت روش این در

 واقعی بازار کههایی  دارایی براي است، مناسبی روش شوند می تولید فروش منظور به که محصوالتی ارزیابی براي

  .باشند نمی استفاده قابل شوند، مستهلک باید یا و ندارد وجود برایشان

   استهالك: منهاي جایگزینی قیمت  - 3- 3- 4
  .گیرد می قرار استفاده مورد باشد شدید قیمت نوسان وقتی بادوامهاي  دارایی ارزیابی براي

   آتی: درآمدهاي فعلی ارزش براساس ارزیابی  - 4- 3- 4
 قابل سهولت به کشاورزي واحد درآمد در شان سهم و هستند بادوام که رود می کار بههایی  دارایی ارزیابی براي

 آن روش ایـن  نظري بنايم .شود می نامیده تولیدي ارزش شده، برآورد قیمت صورت این در .است گیري اندازه

 تحصیل عامل آن عمر طول در که درآمدهایی کلیه فعلی ارزش با است برابر بادوام تولید عامل یک ارزش که است
 اسـتفاده  تـوان  می 1- 4رابطه  از آن ارزش تعیین براي کنیم برآورد را درآمدها این بتوانیم اگر بنابراین. گردد می

 :کرد
 )4 -1(         V= ����� + ��(���)� +   … . . . + ��(���)�  

  
و   تنزیل نرخi ، است مختلفهاي  سال در تولید عامل کاربرد از حاصل خالص درآمد R1 تا Rn ،1- 4رابطه  در 

V است.  تولید عامل تولیدي زشار  
 اسـتفاده  2- 4 سـاده  رابطـه  از کار این براي. است تر ساده آن ارزیابی است نامحدود تقریباً زمین عمر چون 
  .شود می

 )4 -2(            V=
��   

  است.  تنزیل نرخ i  و زمین از حاصل سالیانه انتظار مورد خالص درآمد R،زمین ارزشV  آن در که
 همراه به روش این است الزم نیست معلوم دقیق طور به آینده تنزیل نرخ و ساالنه درآمد عمل در چون

  .شود گرفته کار به زمین ارزیابی در )سوم روش نظیر( دیگرهاي  روش
 :کرد ارائه کشاورزي واحدهاي  دارایی ارزیابی براي را زیر پیشنهادات توان می شد بیان چه آن بنابر

 .کرد ارزیابی فروش خالص قیمت براساس توان می را رسند می فروش به سال طول در کههایی  دارایی تمام - 1
 گذاري قیمت توان می )است کمتر کدام هر( خرید هزینه یا بازار قیمت با را )ذخیره( شده خریداري مواد - 2
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 .کرد
 منهـاي  هزینـه  روش بـا  هـا  قیمـت  ثبـات  شرایط در )دام و (ماشین آالت شونده مستهلکهاي  سرمایه - 3

 .شود می ارزیابی بازار قیمت اساس بر تورمی وضعیت در و استهالك
 بـا  را تر قدیمیهاي  ساختمان و استهالك منهاي هزینه روش با را کشاورزي واحد جدیدهاي  ساختمان - 4

 .نمود ارزیابی توان می استهالك منهاي جایگزینی هزینه
  .شود می ارزیابی بازار قیمت با همراه چهارم روش با کشاورزيهاي  زمین - 5

  استهالك - 4- 4

هـاي   روش بـا  آشنایی است، کشاورزي واحدهاي  دارایی ارزیابی براي مهمی روش استهالك منهاي هزینه چون
 باید ساله هر استهالك چون این بر عالوه .رسد می نظر به الزم ارزیابی، روش فهم براي استهالك محاسبه مختلف

 .گذاشت خواهد تأثیر نیز) ترازنامه( زیان و سود حساب روي بر شود گرفته نظر در هزینه قلم یک عنوان به
 با متناسب باید استهالك هزینه . آن عمرهاي  سال بین دارایی یک اولیه هزینه توزیع از عبارتست استهالك

 که صورتی در و است شده انجام هزینه یک حقیقت در اولیه هزینه. باشد زمان طول در دارایی آن ارزش کاهش

 با منطبق که حسابداريهاي  دوره تعداد به هزینه آن باید گیرد قرار استفاده مورد مالی سال یک از بیش دارایی
 .شود تقسیم باشد مفیدش عمر

 گذشـت  با و دارند دوام تولید، دوره یک از بیش) دارایی اقالم( تولید عوامل از بعضی دانیم می که طور همان

 بایـد  را تولیـد  عوامـل  این استهالك هزینه تولید، ساالنه مخارج محاسبه در .شود می مستهلک آنها ارزش زمان

 را تولید عامل مانده باقی قیمت آن در که است خطی روش ساالنه، استهالك محاسبه راه ترین ساده .کرد منظور
 دستگاه یک خرید قیمت اگر مثالً. کنیم می تقسیم مفید عمر بر را آن حاصل و کم آن )خرید قیمت( کل ارزش از

 تومان میلیون 4 مفید عمر پایان از پس آن مانده باقی قیمت و سال 10 آن مفید عمر و تومان میلیون 40 تراکتور

  :با است برابر تراکتور این ساالنه استهالك باشد،

   
10

4-40  = 6/3 استهالك   (میلیون تومان) سالیانه   

 شـوند،  نمی مستهلک یکنواخت طور به کشاورزي وسایل و آالت ماشین نظیر تولید عوامل بیشتر که آنجا از

 بـه  سال هر روش، این در. کرد محاسبه است دقیقتر که نزولی استهالك روش با را ساالنه استهالك است بهتر

 اسـتهالك  ترتیـب  بدین .کنند می مستهلک را آن باقیمانده ارزش دستگاه، اولیه )قیمت( ارزش استهالك جاي

 ارزش داراي نظر مورد دستگاه مفید، عمر پایان در و بود خواهد بعدهاي  سال از بیشتر اولهاي  سال در دستگاه

 باشد، سال 10 آن مفید عمر و میلیون تومان 90 برنج کمباین دستگاه یک خرید قیمت اگر مثالً .باشد می معینی

 :شود می   محاسبه زیر ترتیب به نزولی روش با آن استهالك
 مستهلک آن باقیمانده ارزش درصد ده است الزم سال هر بنابراین باشد می سال 10 ماشین مفید عمر چون

  :شود
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  000/000/90× % 10= 000/000/9   اول سال استهالك  

  000/000/90 -  000/000/9 = 000/000/81 سال اول باقیمانده ارزش  
  000/000/81  ×  %10  = 000/100/8  دوم سال استهالك   

    000/000/81 -  000/100/8 = 000/900/72 سال دوم باقیمانده ارزش  
  
  

   059/381/31 سال دهم باقیمانده ارزش  
   785/486/3   دهم سال استهالك   

  
 زمـان  طول در احتماالً واقعی نظر از چه و پولی نظر از چه تولید عوامل اغلب هزینه شد اشاره که طور همان

 آنها جایگزینی هزینه خرید، قیمت جاي به است بهتر ریزي برنامه و مدیریت نظر نقطه از بنابراین . یابد می افزایش

 در یابد افزایش تومانمیلیون  50 به قبلی تراکتور دستگاه یک جدید قیمت که صورتی در مثالً .نمود مستهلک را

  :دهیم می قرار تومان میلیون  50 مبلغ تومان میلیون 40 جاي به فوق مثال
 = 8/4  (میلیون تومان) سالیانه استهالك

10
250 −  

 بـه  رسیدن جهت در کمکی و شده انجام عملیات کنترل براياي  هوسیل کشاورزي واحدهاي  حساب و دفاتر

 پایان در که است الزم نماید، می تکمیل زراعی سال یک براي را خود دفاتر کشاورز که زمانی .هستند بیشتر بازده

 شده انجام زراعی عملیات دوره یک که است هنگام این در .آورد عمل به واحد وضع از دقیقی تحلیل و تجزیه سال

 و خود انتظارات با را کشاورزي واحد عملکرد تواند می کشاورز .شود می فراهم نتایج بررسی براي مناسب موقعیت و
 گیري اندازه را خود کارآیی تواند می کشاورز این بر عالوه .کند مقایسه کرده، طرح سال آغاز در کهاي  هبرنام با یا

 اولین براي کشاورز اگر .کند مقایسه کنند می عمل مشابه شرایط در که دیگري کشاورزان عملکرد با را آن و کند

 میزان و تغییرات مرتباً آن با تواند می که است شروعی نقطه این کند، می دفترداري و داري نگه را واحد حساب بار

 .کند تعیین را کشاورزي واحد پیشرفت
 کشاورزان از بسیاري مثالً سازد می آشکار را محصول تولید در منابع ترکیب نسبت ها، حساب تحلیل و تجزیه

 موضوع این .شود می مصرف علوفه مقدار چه گوشت، کیلو یک یا و شیر کیلو یک تولید براي که دانند نمی  دقیقاً

 اطالع، عدم روي از گاه کشاورزان که شود می سبب امر این .است صادق نیز دیگر دامی و زراعی محصوالت درباره

 دانستن با که حالی در .سازد می عایدشان کمتري نسبی درآمد یا و است آور زیان که بپردازند محصولی تولید به

 .دهند افزایش را خود درآمد توانند می کشاورزي واحد سازمان در تغییر و موضوع
 و کشاورزي واحد مختلفهاي  فعالیت رشته کارآیی بیان براي را گوناگونی معیارهاي حسابداري، کارشناسان
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 واحـد  انـدازه  مختلـف هـاي   جنبه معیارها این از برخی .اند کرده ابداع واحد مالی موفقیت با آن ساختن مربوط

 تبـدیل  کـارآیی  معیارهـا  ازاي  هپار .گیرند می اندازه را زراعی تولیدات کارآیی بعضی .کنند می بیان را کشاورزي

 آنجا از .کنند می بیان را موجود کار نیروي از برداري بهره چگونگی یا و دهند می نشان را دامی تولیدات به خوراك

 قـرار  اسـتفاده  مـورد  درستی روش به که آن شرط به کشاورزي، واحد تحلیل و تجزیه در کارآیی معیارهاي که

 آنها از استفاده امکانات و معیارها این ترین متداول ازاي  هپار محاسبه طرز هستند، برخوردار زیادي ارزش از گیرند،

  :دهیم می شرح جا این در را

 کشاورزي واحد اندازه  - 5- 4

 کشاورزي واحد اندازه. هستند خود واحد اندازه افزایش به عالقمند بیشتر، درآمد کسب براي کشاورزان معموالً

 زیان با درآمد، افزایش جاي به مزرعه، کردن بزرگ با کشاورز یک که است ممکن و استاي  هپیچید نسبتاً مفهوم

 .شوند می داده شرح هستند، کشاورزي واحد اندازه دهنده نشان که معیارهایی از برخی جا این در .شود مواجه

 کل مساحت - 1- 5- 4
 بـراي  خـوبی  معیار که است محصوالت زیرکشت سطح یا و کل مساحت کشاورزي، واحد اندازه معیار نخستین

 گندم تولید بر عالوه که هکتاري چهل مزرعه یک .باشد می مشابه محصوالت و خاك نوع یک با مزرعه دو مقایسه

 .باشد شیري گاو بدون هکتاري 60 مزرعه یک اندازه به است ممکن باشد می شیري گاو تعدادي داراي چغندر و
 تنها و نبوده مناسب هستند، مختلفهاي  فعالیت رشته داراي مزرعه دو که مواردي در مساحت مقایسه بنابراین

 .است مناسبی معیار باشند، مشابهیهاي  فعالیت رشته و خاك نوع یک داراي که کشاورزيواحد هاي  مورد در

  دام تغذیه - 2- 5- 4
 واحدي اگر .کنند می بیان دام تعداد اساس بر را واحد اندازه است، آنان کار اصلی رشته دامپروري که واحدهایی در

 باید و نیست مناسب آنها اندازه بیان براي شده گفته معیار دو از یک هیچ باشد، دامی و زراعی محصوالت داراي

 کل ارزش مصرفی، کار میزان کل، سرمایه از توان می معیارها این میان از .شوند گرفته کار به دیگري معیارهاي

  .برد نام ناخالص درآمد و سال طول در ها نهاده

 کل سرمایه - 3- 5- 4
 آنکه علت به معیار این .آید می دست به باشد، می نیز زمین شامل که واحدهاي  دارایی ارزش افزودن با کل سرمایه

 .آید می حساب به کلی معیار یک کند، می بیان آنان ارزش حسب بر را دیگرهاي  نهاده و آالت ماشین دام، زمین،
 ایـن  .داد قـرار  مبنا را دو آن میانگین یا و سال آخر موجودي یا اول موجودي توان می کل سرمایه محاسبه براي

 مواردي در .هستند مناسب مقایسه براي کنند، می تولید مشابهی محصوالت واحدها که مواردي در خاصه معیار

 زیرا نیست مناسب وجه هیچ به مقایسه انجام براي معیار این هستند، متفاوت کامالً واحدها تولیدي محصوالت که

 .است نیاز مورد بیشتري کار نیروي محصوالت برخی تولید در
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 عامل اندازه به نیز کار نیروي .داد قرار استفاده مورد توان می کل سرمایه مکمل عنوان به را دیگري معیارهاي

 مقدار تغییر با لزوماً ناخالص درآمد و تولید مقدار تغییر این، بر عالوه .کرد توجه آن به باید و دارد اهمیت سرمایه

 توانـد  مـی  باشد برخوردار بیشتري سرمایه از کشاورز چنانچه موارد برخی در مثالً .ندارد مستقیم ارتباط سرمایه
 .آورد نمی وجود به چندانی افزایش واحد، درآمد میزان در عمالً که کند خریداري قیمت گران آالت ماشین

  تولیدي کار واحد - 4- 5- 4
 معمول کارآیی با مزرعه مختلفهاي  فعالیت رشته نیاز مورد کار میزان اساس بر را مزرعه اندازه تولیدي، کار واحد

 یـک  توسـط  گندم هکتار یک کشت براي فصل طول در کار ساعت10 اگر بنابراین .کند می بیان منطقه یک در

 یـک  تولید براي اگر .شود می محسوب کار واحد یک عنوان به گندم هکتار یک تولید باشد، الزم معمولی کارگر

 شـمار  به کار واحد 10 عنوان به جو هکتاري 20  مزرعه یک از برداري بهره باشد، نیاز مورد ساعت 5 جو هکتار
 .آید می

 مـورد  مختلـف  واحـدهاي  مقایسه در کامل طور به تواند نمی ،کارآیی دیگر معیارهاي غالب مانند کار واحد

 منطقه یک در موجود مشابه کشاورزواحد هاي   به باید معیار این از استفاده با واحدها مقایسه .گیرد قرار استفاده

هـاي   روش ،آالت ماشـین  و زمـین  موقعیـت  و خاك جوي، اوضاع با رابطه در منطقه هر در که چرا شود، محدود
 .شود می گرفته کار به متفاوتی زراعی

 سال طول در کشاورزي واحد در شده برده کار بههاي  نهاده - 5- 5- 4
هـاي   هزینه شامل ها نهاده .دارد نزدیک رابطه سال طول در مصرفیهاي  نهاده کل با کشاورزي واحد کل درآمد
 بودن رایج صورت در( سرمایه بهره و زمیناي  هاجار ارزش او، خانواده و کشاورز کار ارزش ثابت،هاي  هزینه  جاري،

 اجـاره  کـه  نمـود  دقـت  بایـد  شود، استفاده کشاورزواحد هاي   مقایسه براي معیار این از چنانچه .باشد می )آن

 واحد در شده مصرفهاي  نهاده کل ارزش. شود منظور واحد هر کلهاي  نهاده محاسبه در مساوي بهره و متناسب

 الزم غیر مخارج از حد چه تا کشاورز که این به بسته. است واحد اندازه معیارهاي ترین منطقی از یکی کشاورزي

 .دارد وجود اختالفاتی مختلف واحدهاي میان ها نهاده کل میزان در شود، زیادي هزینه متحمل یا و کند اجتناب
 مقایسـه  مـورد  در معیـار  این گونه بدین .شود می بزرگتر نیز کل نهاده رقم باشد بیشتر ها هزینه میزان چه هر

 .بود خواهد دقیق باشند، مشابهی تقریباً کارآیی داراي که کشاورزانی

 ناخالص درآمد - 6- 5- 4
 به شود می گرفته کار به کشاورزي واحد در سال یک مدت در که راهایی  نهاده کل ارزش توان می که طور همان

 .برد کار به منظور همین به توان می هم را ناخالص درآمد پذیرفت، اندازه معیار عنوان
 اش خـانواده  و کشـاورز  وسـیله  به شده مصرف محصوالت ارزش و محصوالت فروش مبلغ مجموع رقم، این
 واحـد  انـدازه  معیارهـاي  بهتـرین  از یکی و است سال در واحد تولیدات معیار ناخالص، درآمد بنابراین .باشد می
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 .باشد می کشاورزي
 داشت توجه باید نکته این به شود، گرفته کار به مزرعه اندازه دادن نشان براي معیاري چه که این از صرفنظر

 در کشاورزان توانایی چون این بر عالوه .باشد می مزرعه شکست و موفقیت در کننده تعیین عامل کشاورز خود که

 درآمـد  میـان  موجود اختالف .ندارد وجود کشاورزي واحد براي معینی مطلوب اندازه است، متفاوت واحد اداره

 مـدیریت  قابلیـت  بـه  آن از مقداري بلکه دانست، واحد اندازه از ناشی کالً توان نمی را مختلف واحدهاي خالص

  .دارد بستگی سازد هماهنگ خود توانایی با را واحدهاي  فعالیت رشته توانسته حد چه تا که این و کشاورز

  زراعی محصوالت تولید در کارآیی - 6- 4
 .شـود  مـی  مربوط تولیدات کل مقدار به مسئله نخستین .دارد وجود مختلفی مسائل زراعی محصوالت تولید در

 کنند می ایجاد را بازده حداکثر محصوالت ترکیب یا و تناوب آیا که این و محصوالت این ترکیب به دوم مسئله

 مصرف آیا که این و است زراعی محصوالت تولید در مصرفیهاي  نهاده مقدار درباره سؤال سومین .شود می مربوط

 واحد در محصول هر هزینه مورد در کامل اطالعات معموالً گردد؟ می محصول افزایش سبب بیشتر گاو یا و کود

 مسئله چهارمین باالخره .باشد می ناخالص بازده صورت به بیشتر کارآیی معیارهاي لذا .نیست موجود کشاورزي

  .باشد می محصوالت این تولید از حاصله بازده گیري اندازه به مربوط

 زیرکشت سطح نسبت - 1- 6- 4
 زیرکشتهاي  زمین درصد تعیین با را آن توان می و باشد می اندازه معیار یک زراعی محصوالت زیرکشت سطح

 .کرد تکمیل کشت قابلهاي  زمین کل به نسبت

 هکتار در زراعی تولیدات ناخالص ارزش - 2- 6- 4
 بـه  محصـوالت  این زیرکشت سطح بر سال یک در شده تولید زراعی محصوالت کل ارزش تقسیم از معیار این

 در عملکـرد  و فـروش  قیمت محصوالت، ترکیب و نوع به هکتار در زراعی تولیدات ناخالص ارزش .آید می دست

 .گیرد نمی نظر در را تولید هزینه و دارد بستگی هکتار

 محصول عملکرد - 3- 6- 4
 زراعـی  محصول یک تولید در موفقیت میزان دادن نشان براي روشن و لمس قابل معیار یک هکتار در عملکرد

 عالوه .داد قرار تفسیر مورد شده، تولید آن در که زمینی وري بهره و حاصلخیزي به توجه با را آن باید البته .است

 شیوع یا و خشکسالی مانند عادي غیر عوامل و رفته کار به زراعی بههاي  روش خاك، از مراقبت نحوه به باید این بر

 .داشت توجه امراض و آفات

 محصول عملکرد شاخص - 4- 6- 4
واحد هـاي   عملکرد مقایسه براي معموالً و کند می بیان مزرعه محصوالت همه براي را عملکرد میزان معیار این

 هر استاندارد هکتار در عملکرد باید عملکرد، شاخص محاسبه در .گیرد می قرار استفاده مورد مختلف، يکشاورز
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 متوسـط  اسـت  ممکن استاندارد عملکرد .شود پذیر امکان مقایسه تا باشیم داشته نظر مورد سال در را محصول

 شـاخص  محاسبه براي ساده روش یک .باشد مطالعه مورد يکشاورزواحد  عملکرد متوسط یا و منطقه عملکرد

واحـد   عملکـرد  یـا منطقـه (  در عملکـرد  متوسـط  به مزرعه در محصول هر تولید که است این محصول عملکرد
 دسـت  بـه  را متوسـط  عملکـرد  یـا  تولیـد  براي الزم زیرکشت سطح تقسیم این حاصل .شود تقسیمکشاورزي) 

 .دهد می
 .شود می تقسیم فعلی زیرکشت سطح بر متوسط، عملکرد با نیاز مورد شتکزیر سطح شاخص، محاسبه براي
 رقم یک صورت به را مزرعه در شده تولید زراعی محصوالت کلیه عملکرد که آن علت به عملکرد شاخص کاربرد

 شـاخص  بررسی که دانست باید البته .سازد می آسان را کشاورزواحد هاي  مقایسه و است ساده دهد، می نشان

 محصول، هر عملکرد چگونگی باید و است زراعی تولیدات تحلیل و تجزیه شروع منزله به محصول عملکرد کلی

  .گیرد قرار بررسی مورد جداگانه

 کارآیی دامداري - 7- 4
 سهم یا و درصد .دارد وجود آن کارآیی و کشاورزي واحد سازمان در دامداري نقش تعیین براي زیادي معیارهاي

 حاصله بازده. دهد می نشان واحد در را بخش این نسبی اهمیت ناخالص، درآمد یا و کل درآمد در دامداري درآمد

 فیزیکی کارآیی معیارها، از دیگر برخی. است قسمت این کلی موفقیت میزان کننده بیان دام غذاي ریال 100 از

 دام رأس هر در محصول مقدار یا و شده مصرف دام غذاي مقدار اساس بر معیارها این .کنند می بیان را دامداري

  .شود می بیان دامداريهاي  فعالیت  رشته از یک هر در

   ها دام کلیه مصرفی غذاي ریال 100 بازده - 1- 7- 4
 .باشد می دام غذاي ریال 100 مصرف از حاصله بازده محاسبه دامداري، موفقیت میزان تعیین براي مهم معیار یک
 و تقسـیم  دام شـده  مصرف غذاي ارزش بر را دامی تولیدات ارزش که شود می محاسبه ترتیب این به معیار این

 میلیون176 تولیدي محصول ارزش گوسفند پرواربندي قسمت در اگر مثالً .کنیم می ضرب 100 در را آن حاصل

 .شود می ریال 183 مصرفی خوراك ریال 100 بازده باشد ریالمیلیون  96 مصرفی خوراك هزینه و ریال

 183  = 100×  
96

176  

 هزینه این که آنجا از .گذارد می جا به دیگرهاي  هزینه و بهره کار، تأمین براي ریال 83 ریالی، 183 بازده این
 مهم جنبه سه معیار این .باشد می مالحظه قابل حاصله سود میزان است، پایین نسبتاً گوسفند پرواربندي در ها

  :از عبارتند ها جنبه این دهد، می نشان رفته هم روي را مدیریت
 .است بوده سودآور حد چه تا دامی مختلفهاي  فعالیت رشته ترکیب - 1
 .است بوده حد چه تا بازاررسانی کیفیت و کارآیی - 2
 .است بوده چگونه دامداري مختلفهاي  رشته در تولید کارآیی- 3
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 نقاط از یکی دهد. نمی نشان را دیگرهاي  هزینه و بوده خوراك هزینه اثرات کننده بیان تنها معیار این البته

 .دارد بستگی واحد  هر در دامپروري مختلفهاي  رشته ترکیب به آمده دست به عدد که است آن معیار این ضعف
 رقم این که آن حال و دهد می تشکیل را ها هزینه کل درصد 75- 80  تنهایی به گوسفند پرواربندي در غذا هزینه

 غذا ریالی 100 بازده بنابراین .باشد می ها هزینه کل درصد 50 حدود در و است کمتر مرغداري و شیر تولید در

 تغییـر  کشاورزي واحد در مختلفهاي  فعالیت رشته نسبی اندازه با رابطه در ریال 200  تا 125 از است ممکن

 به هستند دامداري مختلفهاي  رشته از مشابهی ترکیب داراي که واحدهایی مقایسه براي فقط معیار این لذا. کند
  .رود می کار

   دامداري رشته یک در دام مصرفی غذاي ریال 100 بازده - 2- 7- 4
 رشـته  هر در آن، محاسبه براي یافت دست بهتري نتایج به توان می دامداري رشته هر در نسبت این محاسبه با

 .شود تعیین باشد، می شده خریداري غذایی مواد و علوفه غالت، شامل که دام غذاي ارزش باید نخست دامداري
 منهـاي  و موجودي افزایش بعالوه مصرفی خود ارزش و فروش شامل( تولیدات ارزش بر را دام غذاي کل ارزش

 به نسبت این بودن باال و پایین .کنند می ضرب  100 در را آن حاصل و کنند می تقسیم )خرید و موجودي کاهش
  .دارد بستگی دامی محصوالت قیمت سطح و تولید روش

   دام یک تولیدي ارزش میانگین - 3- 7- 4
 از حاصل درآمد گوسفند، یک گوشت تولید ارزش شیري، گاو یک تولیدي ارزش میانگین به توجه با شاخص این

 بـا  را محصول فروش کل ارزش باید آن محاسبه براي .شود می بیان تخمی مرغ یا و گوشتی جوجه یک پرورش

 تعداد بر سپس و جمع) موجودي کاهش منهاي موجودي افزایش( موجودي خالص افزایش و مصرفی خود مقدار

  .است تولید کارآیی همچنین و بازاریابی کیفیت دهنده نشان شاخص این .کرد تقسیم دام

  دام یک تولید میانگین - 4- 7- 4
 یک تولیدي مرغ تخم تعداد صورت به نسبت این .باشد می دام تولیدي ارزش میانگین مشابه نسبت، این محاسبه

 محاسبه براي .شود می بیان آن مانند و گاو یک شده تولید شیر مقدار یا و گوسفند یک تولیدي گوشت رامقد مرغ،

 باید .کنند می تقسیم دام تعداد بر باشد می موجود خالص افزایش و مصرفی خود فروش، شامل که را کل تولید آن

 .شود نمی گرفته نظر در فروش قیمت و هزینه آن در و است کمی نسبت یک این دانست
 ممکن تولید حداکثر آوردن دست به همیشه که چرا .گیرد انجام احتیاط با باید دام یک تولید میانگین تفسیر

 گوسفند پرواربندي در گوشت افزایش ازاي  هنقط به رسیدن از پس دانید می که چنان .باشد نمی نظر مورد دام، از

 .شود می بیشتر حاصله درآمد از آن هزینه و نبوده صرفه به مقرون شیري گاو گله در شیر یا و گوشتی جوجه یا و
  .دارد مصداق واحد تولیدي دیگرهاي  قسمت مانند نیز جا این در نزولی، بازده یا و بازده کاهش اصل
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 کار نیروي کارآیی - 8- 4
 در موجود تنوع دلیل به آنان از یک هیچ ولی دارد وجود زیادي معیارهاي کار نیروي وري بهره دادن نشان براي

  :پردازیم می معیارها این از برخی ذکر به اینک. باشد نمی بخش رضایتً کامال کشاورزي محصوالت تولید

  کار نیروي تراکم - 1- 8- 4
 سـال  طول در زراعی واحد در که است کاريهاي  ماه تعداد آوردن دست به معیار این محاسبه در کار نخستین

 به را زیرکشت سطح آید، دست به کار سال تعداد تا کنیم می تقسیم 12 به را کارهاي  ماه سپس .است شده انجام

واحد هاي  مقایسه براي معیار این از. آید دست به فرد یک زیرکشت سطح تا نماییم می تقسیم شده حاصل رقم
 هم با زراعی محصوالت نوع در که واحدهاي کشاورزي  مقایسه در معیار این .شود می  استفاده مشابه يکشاورز

  .شود نمی استفاده دارداي  همالحظ قابل تفاوت

 دامداري کار بازده - 2- 8- 4
 را کار نیروي کارآیی از گویاتريهاي  نشانه دو این مجموعه .شود می استفاده قبلی معیار تکمیل براي معیار این از
 محاسبه براي .ببریم کار به تنهایی به را یک هر که است آن از بهتر معیار دو این کارگیري به .دهند می دست به

 خـالص  افـزایش  و مصـرفی  خود مقدار با را شده فروخته دامی محصوالت ارزش دامی، تولیدات خالص افزایش

  .نماییم می تقسیم فرد کار سال تعداد به قبلی حالت مانند را آن سپس .کنیم می جمع موجودي

   کار واحد ناخالص بازده - 3- 8- 4
 بـه  فرد کار سال تعداد به ناخالص درآمد تقسیم از که کار واحد ناخالص درآمد کار، وري بهره دادن نشان براي

 شده داده شرحقبالً  " فرد کارتعداد سال " و ناخالص درآمد محاسبه روش .باشد می بهتري معیار آید، می دست

 يکشاورزواحد هاي  مقایسه براي فقط باید معیار این از که است آن داشت توجه آن به باید کهاي  هنکت . است
  .شود استفاده مشابه

   کار واحد - 4- 8- 4
 تعداد به مزرعه در را کار واحدهاي کل اگر .شد داده شرح فرد تولیدي کار واحدهاي محاسبه روش این، از پیش

 وري بهـره  حاصـل،  معیار کنیم، تقسیم )12 بر تقسیم اش خانواده و کشاورز کارگران، کارهاي  ماه(   کار سال

 تعداد .کند می تلفیق یکدیگر با را دامی و زراعی محصوالت تولید در کار نسبت، این .دهد می  نشان را کار نیروي

 مورد کارگر وسیله به که است یآالت ماشین و ابزار نوع کننده منعکس فرد، یک وسیله به شده انجام کار واحدهاي

 بـراي  اشتغال ایجاد در را کشاورز موفقیت میزان و کار نیروي مدیریت، کارآیی چنین هم .گیرد می قرار استفاده

هاي  هزینه با رابطه در سرمایه و کار جایگزینی اقتصاد یا و محصول ارزش معیار این لبتها .دهد می نشان کارگران
 مناسب کشاورزي واحد یک در مختلفهاي  سال در کار وري بهره مقایسه در معیار این .دهد نمی نشان را آنها

 نتـایج  تفسـیر  در .باشـند  مشـابه  کامالً واحدها آنکه مگر نیست مناسب مختلف واحدهاي مقایسه در ولی است



  75            ارزیابی موجودي واحد کشاورزي
 

  

 علـت  بـه  یـا  و نامناسـب  جوي عوامل نتیجه در رفته دست از زمان به باید یکدیگر با مختلفهاي  سال مقایسه

 و رفت ادوات، و ساختمان نگهداري و تعمیر براي غیرمستقیم کار چنین هم .داشت توجه زمستان کوتاه روزهاي
 کار واحدهاي محاسبه در نیز غیرمستقیم کار این صورت این در .گرفت نظر در باید نیز را آن مانند و شهر به آمد

 .دهد می انجام "فرد کار واحد" 300 سال یک در خوب کارآیی با کشاورز یک کلی طور . بهشود می گرفته نظر در
  . باشد می خوب کارآیی نشانه "واحد کار" 250 نشود گرفته نظر در غیرمستقیم کار اگر

 هر هزینه میزان. دارد وجود آن کارآیی و آالت ماشین کارآییگذاري  سرمایه گیري اندازه براي معیار چندین

 باشد باال کارگر دستمزد که زمانی .دارد بستگی آالت ماشین و کار هزینه نسبت و زراعت نوع به مورد این در واحد
 و آالت ماشـین  هزینه افزایش سبب عمل این چند هر داد کاهش را ها هزینه آالت ماشین از استفاده با توان می

  .شود هکتار درگذاري  سرمایه

 آالت ماشین کارآیی- 9- 4

 هکتار در آالت ماشین و نیرو هزینه - 1- 9- 4
 را) دیگرهاي  هزینه و استهالك سوخت، تعمیرات،( ادوات و آالت ماشین و نیرو هزینه باید رقم این محاسبه براي
 از ییجز عنوان به رسیده ماشین خرید مصرف به کهاي  هسرمای بهره اوقات برخی .کرد تقسیم زیرکشت سطح بر

 نشـان  زراعـت  نوع با رابطه در را آالت ماشین هزینه بودن زیاد یا و کم حدودي تا رقم این .شود می منظور هزینه
 هکتار در آالت ماشین هزینه و هکتار در نیرو هزینه رقم دو به توان می را آالت ماشین و نیرو هزینه رقم .دهد می

 یـا  و شده ناشی ماشین زیاد هزینه وگذاري  سرمایه از رقم بودن باال که برد پی  توان می کار این با .نمود تجزیه

 .باشد می نیرو هزینه بودن باال به مربوط
 هزینه معیار این .کرد بیان مزرعه تولیدي محصوالت ریال 100 حسب بر توان می را آالت ماشین و کار هزینه

 شـمار  بـه  کارآیی میزان سنجش براي خوبی وسیله و سازد می مربوط تولیدي محصول ارزش به را ماشین و کار
 مربوط زراعی محصوالت تولید به کار و ماشینهاي  هزینه بیشتر که است آن معیار این ضعف نقطه تنها .رود می
 و نیـرو  هزینـه  که شود می حاصل دامی محصوالت تولید از درآمد بیشتر واحدها برخی در که حالی در شود می

  .است اندك آن آالت ماشین

 هکتار در آالت ماشین و نیرو درگذاري  سرمایه - 2- 9- 4
 طور به .کرد تقسیم زیرکشت سطح به را نیرو و آالت ماشین درگذاري  سرمایه کل باید نسبت این محاسبه براي

هاي  نسبت و تقسیم زیرکشت سطح به را نیرو درگذاري  سرمایه و ماشین درگذاري  سرمایه توان می نیز جداگانه
 جـایگزینی  اقتصـاد  مورد دراي  هنشان هیچ و بوده مطلق حاصله ارقام که داشت توجه باید .آورد دست به دیگري
  .دهد نمی دست به باشد، تر گران است ممکن که کار نیروي با آالت ماشین
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 هزینههاي  نسبت - 10- 4
 مورد ها حساب تحلیل و تجزیه جریان در ایم گفته سخن آن از تاکنون که کارآیی معیارهاي یا و ها نسبت بیشتر

 و سازد می آشکار را مزرعه اداره یا و سازمان ضعف و قوت نقاط که است آن معیارها این کلی فایده .باشد می  نیاز
 شـده،  گفتـه  کـه  آنچه بر عالوه .سازد می مشخص گیرد، قرار بیشتر مراقبت و توجه مورد باید که راهایی  زمینه

 معیارهـا  گونه این میان از .شود می استفاده آن از کلیهاي  تحلیل در غالباً که دارند وجود نیز دیگري معیارهاي
 از اوقـات  برخـی  .بـرد  نام سرمایه بازده همچنین و درآمد وگذاري  سرمایه رابطه بازده، و هزینه رابطه از توان می

 دار معنـی  زمانی هزینه البته .شود می استفاده است زیاد یا و کم هزینه که این تشخیص براي هزینههاي  نسبت
 اندازه همان کشاورزي واحد اداره در موفقیت .شود بیان دامی یا و زراعی محصوالت ارزش با رابطه در که شود می

 باال هزینه و زیاد درآمد با محصول یک تولید سودآوري .است وابسته نیز ها هزینه به شود می مربوط درآمد به که

 .باشد بیشتر پایین هزینه و کم درآمد با دیگري محصول تولید از است ممکن
 ها، فعالیت رشته انتخاب تولید، کارآیی کننده منعکس آن مقدار که هستندهایی  میانگین هزینههاي  نسبت

 رشـته  یـک  بـراي  میانگین عنوان به هزینههاي  نسبت .باشد می تولیدي عوامل هزینه و محصول فروش قیمت

  .کنند نمی بیان را تولید افزایش از ناشی نهایی درآمد و هزینه میان رابطه مزرعه، کل در فعالیت

 متغیر هزینه نسبت - 1- 10- 4
 نسـبت  این .رسد می متغیرهاي  هزینه تأمین مصرف به که است ناخالص درآمد از درصدي متغیر هزینه نسبت

 :مصرف به که دهد می نشان را کل درآمد از سهمی
 کارگر استخدام - 1
 کشاورزي لوازم دیگر و سوخت دام، غذاي خرید - 2
   ادوات و آالت ماشین نگهداري - 3
 به توان می را آن حاصل و کرد تقسیم ناخالص درآمد بر را متغیرهاي  هزینه باید آن محاسبه راي. برسد می

 باید و شود می منعکس نسبت این در جاري امور در مدیریت کارآیی پیشرفت .داد نشان درصد یا و نسبت صورت

 بـه  نیـز  محصـوالت  قیمت کاهش و افزایش نتیجه در نسبت این. گیرد قرار بررسی مورد دیگر سال به سالی از

  .رود می پایین و باال سرعت

 ثابت هزینه نسبت - 2- 10- 4
 شـود،  گرفته پیش کشاورزي واحد اداره براي سیاستی چه که آن از نظر صرف استهالك مانند ثابتهاي  هزینه

 به ناخالص درآمد به ثابتهاي  هزینه تقسیم از ثابت، هزینه صورت به توان می را آن نسبی اهمیت .ماند می ثابت

 بـراي  مـدت  کوتـاه  در .کند می تغییر ثابت هزینه نسبت ثابت،هاي  هزینه و ناخالص درآمد تغییر با .آورد دست

 در را آن نسـبت  توان می تولید مقدار افزایش با مدت بلند در ولی داد انجام توان نمی کاري ثابت هزینه کاهش

 .داد کاهش شده تولید محصول مقدار با رابطه
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 هکتار در هزینه - 3- 10- 4
 هر .کرد محاسبه زیرکشت سطح به متغیر یا ثابت کل هزینه تقسیم با توان می را هکتار در متغیر و ثابت هزینه

 تغییر با متغیر هزینه نسبت و ثابت هزینه نسبت عکس، بر ولی کند می تغییر هزینه، تغییر با ها نسبت این از یک

  .کرد استفاده باید مشابه واحدهاي مقایسه براي فقط معیار این از .کند نمی تغییري درآمد و فروش قیمت

 کل هزینه نسبت - 4- 10- 4
 .است درآمد ایجاد در کشاورزي واحد توانایی کننده بیان ناخالص درآمد به کل هزینه نسبت با کل هزینه نسبت
 دام خرید هزینه همچنین و متغیرهاي  هزینه .آید می دست به ناخالص درآمد به کل هزینه تقسیم از نسبت این

 مازاد خالص، درآمد که است آن در کل هزینه نسبت و خالص درآمد میان اختالف .شود منظور کل هزینه در باید

 هزینه مصرف به که را ناخالص درآمد از درصدي کل، هزینه نسبت که حالی در دهد می نشان را هزینه به درآمد
 دارند اثر نسبت این بر دو هر کل هزینه و ناخالص درآمد .ندارد مزرعه اندازه بااي  هبطرا و کند می بیان رسد، می ها

 این .است واحد سود میزان دهنده نشان نسبت این .دارد بستگی ها هزینه مقدار و سطح به آن بودن زیاد و کم و

 استفاده مورد تولیدي واحد وضع تحلیل و تجزیه در خوبی به توان می قیمت و هزینه از سطحی هر در را نسبت

 نسبت این مثالً .کند می تغییر مزرعه نوع با شود می جذب ها هزینه وسیله به که ناخالص درآمد درصد .داد قرار

 خوراك اعظم قسمت باید که مرغداري یا و گاوداري یک از کمتر است گندم آن اصلی محصول که واحدي براي

 باشند، مشابهی سازمان داراي که واحدهایی مورد در فقط نسبت این از استفاده .باشد می نماید، خریداري را دام
  .است پذیر امکان

 سرمایههاي  نسبت - 11- 4

 یکـی  قسمت این در .کرد استفاده نیز سرمایههاي  نسبت از توان می کشاورزي واحد سازمان تحلیل و تجزیه در

  .شود می بیان ها نسبت این از دیگر

 سرانه سرمایه - 1- 11- 4
 در کار به که نفر - سال تعداد به کل سرمایه تقسیم از و دهد می نشان را منابع ترکیب کلی طور به سرانه سرمایه

 هرچند .دارد بستگی اعتبار به دسترسی و زراعت نوع به مطلوب نسبت .آید می دست به اند داشته اشتغال مزرعه

 این از توان می ولی دهد، نمی نشان خوبی به تولید عوامل عنوان به را سرمایه و کار جانشینی امکانات نسبت، این

  .کرد استفاده کار وري بهره  از انعکاسی عنوان به نسبت

 درآمدهاي  نسبت - 2- 11- 4
 مهـم  کنـد،  می گیري اندازه اقتصاديهاي  هدف تحقق در را کشاورز موفقیت میزان خالص، درآمد آنکه علت به

 راه در که را تولیدي واحد موانع که دارند اهمیت دلیل این به دیگر معیارهاي .رود می شمار به کارآیی معیار ترین

  .دهد می نشان را موثرتر امکانات آنکه یا و کند می مشخص دارد، وجود بیشتر موفقیت به دستیابی
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  سرمایه بازده ناخالص نسبت - 3- 11- 4
 ضـرب  و کل سرمایه به ناخالص درآمد تقسیم از گذاري، سرمایه ریال 100 در ناخالص درآمد یا و سرمایه بازده

 زیاد چندان معمولی شرایط در سرمایه بازده کشاورزي تولیدي واحد در معموالً .آید می دست به 100 در کردن

 خاصه سرمایه بازده بودن باال .باشد برخوردار اقتصادي دیگر واحدهاي مزایاي از تواند می همه این با ولی .نیست

 متغیـر  واحد دارایی نوع با رابطه در نسبت این .دارد بسیاري اهمیت کرده، آغاز تازه را کارش که کشاورزي براي
  .باشد میگذاري  سرمایه از حاصله درآمد کننده بیان ولی دهد نمی نشان را ساالنههاي  هزینه نسبت، این .باشد می

 هکتار در خالص درآمد - 4- 11- 4
 درآمد که علت این به .آید می دست به مزرعه مساحت بر خالص درآمد تقسیم از هکتار در خالص درآمد نسبت

 درآمـد  دادن نشـان  براي بهتري معیارهاي مدیریت بازده و کار بازده .دارد بستگی مزرعه اندازه و نوع به خالص

 .هستند مزرعه
 تولیـد  را زراعـی  محصـوالت  از مشابهیهاي  نسبت که مزارعی مقایسه در توان می هکتار در خالص درآمد از
 این بر عالوه .اند آمده حساب به ها هزینه و مزرعه تولیدي محصوالت ارزش نسبت این رد .نمود استفاده کنند می

 در مزارع از برخی خاك که داشت خاطر به باید را نکته این اما .سازد می منعکس را بازاریابی و تولید کارآیی نسبت
 کند می ایجاب بازار به مزارع از دیگر بعضی نزدیکی .است برخوردار کمتري حاصلخیزي از دیگر مزارع با مقایسه

 .داشت توجه نکات این به باید نسبت، این تفسیر در بنابراین آورند روي تري فشرده زراعیهاي  شیوه به که
 بازده معیارهاي از استفاده دارند، مختلفهاي  اندازه که واحدهایی مقایسه در شد اشاره این از پیش چه چنان

 داراي هکتار در مدیریت بازده یا و کار بازده باشد می هکتار در خالص بازده از بهتر هکتار در مدیریت بازده یا و کار

 به مربوط که را اجاره پرداخت و بهره پرداخت خانواده، کار لحاظ از مزارع میان موجود اختالف که است مزیت این

 .کند می حذف   است، خالص درآمد
هـاي   هرا دربـاره  بحث به توان می کشاورزي واحدهاي کارآیی معیارهاي ترین مهم از برخی با آشنایی از پس
 خواهد آنچه بر عالوه که کرد نشان خاطر باید .پرداخت کشاورزي واحد وضع تحلیل و تجزیه در دفاتر از استفاده

  .دارد وجود اطالعات این از استفاده در نیز دیگري مختلفهاي  راه آمد،

 سال طول در دفاتر از استفاده - 12- 4

 بخواهد کشاورز چه چنان ولی .آید می دست به ساله یک اطالعات از استفاده با کارآیی معیارهاي بیشتر چند هر

 مدیریتهاي  کتاب در .دهد قرار استفاده مورد ماهه هر را آن باید بنماید کشاورزي واحد دفاتر از را استفاده بهترین

 بـا  رابطه در واحد سازمان تغییر مبناي بر کشاورزي واحد وضع تحلیل به مربوط مباحث بیشتر کشاورزي واحد

 بخشی رضایت درآمد به بخواهد که کشاورزي دید از واقع در ولی. است شده نهاده بنا ساله یک دوره یک در تولید

 باید مدیریت در موفقیت براي. دارد اهمیت واحد اساسی سازمان در تغییر اندازه به جاري امور مدیریت یابد، دست

 هر لزوم صورت در باید ها برنامه .شود برداشت مناسب زمان در باید زراعی محصوالت .گیرد انجام موقع به کار
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 را واحد اساسی برنامه دگرگونی است ممکن ها قیمت نسبت حتی .یابد تغییر جوي شرایط با رابطه در یا و ماهه
 گونـه  بـدین  .گیـرد  قـرار  بررسی مورد بار یک ماهی حداقل متناوب طور به باید ها حساب بیشتر .نماید ایجاب

 را ها دریافتی و ها هزینه ماهانه جمع که چنان هم .نماید مقایسه واقعی عملکرد با را واحد برنامه تواند می کشاورز
 قبلـی  انتظـارات  بـا  بازده آیا که نماید بررسی و دهد اختصاص مزبور ارقام مرور به را ساعتی باید کند می تعیین

 را غذایی جیره ماهانه ارقام که هنگامی .داد افزایش را درآمد توان می چگونه نیست چنین اگر و دارد هماهنگی
 مقدار باید آیا اوست؟ سود به جیره در تغییر آیا که ببیند و کند نگاه شیر به غذا تبدیل نرخ به باید کند می بررسی

 استفاده مرتع از تواند می آیا است خوب بخصوصی فصل در مرتع وضع اگر کند؟ خریداري مکمل جیره بیشتري

 یابد؟ کاهش تولید مقدار آنکه بی  کند
 دانش و اطالعات همه هوشیار کشاورز یک .ندارد وجوداي  هساد فرمول مسائل این حل براي که است آشکار

 بـه  دیگر هفته تااي  ههفت از اطالعات وقتی که است آن توجه درخور نکته .دهد می قرار استفاده مورد را موجود

 از یکـی  .کنـد  مـی  بیشتري کمک خویش تجربه و دانش گرفتن کار به جهت در کشاورز به شود، می وارد دفاتر

 سر زودي به آن اقالم از یک کدام که شود معلوم تا هاست بدهی حساب ماهانه بررسی دفاتر از استفادههاي  راه

 مقایسه براي مناسبی زمان ماه آخر چنین هم. کرد اندیشی چاره آن موقع به پرداخت براي باید و رسید خواهند

 آیا شود دقت باید لذا .باشد می شده، بینی پیش اولیه برنامه در آنچه با محصوالت فروش از حاصلهاي  دریافتی

 وجـود  بـه  واحد در تغییراتی باید آیا است چنین اگر است؟ متفاوت شده بینی پیش ابتدا در چه آن با ها قیمت

 بسیار جاري سال در درآمد افزایش براي دیگر کنیم موکول سال آخر به فقط را دفاتر بررسی اگر گمان بی آورد؟

 .بود خواهد دیر
 جدیـد  ادوات خرید و مزرعه وضع بهبود شود می مطرح سال طول در بار چندین که دیگري مسائل جمله از

 و دهیم انجام را زمین اصالحات یا و ساختمانی نیازهاي است بهتر باشد خوب درآمد چه چنان .است واحد براي
 کارها گونه این که است بهتر باشد داشته وجود درآمد کاهش احتمال اگر اما .کنیم خریداري را نیاز مورد ماشین

  .بیندازیم تأخیر به شده گرفته نظر در امسال براي واحد برنامه در که را

 بندي بودجه و برنامه ریزي کاربرد موارد و تعریف - 13- 4

 موردهاي  هدف به نیل جهت کشاورزي واحد آتی و فعلی امکانات تجهیز از عبارتست کشاورزي واحد ریزي برنامه

 مشـخص هاي  هدف به رسیدن راه در تولید عوامل تلفیق ریزي، برنامه کار ترین اساسی و ترین مهم .آینده نظر

 یک از ستا عبارت کشاورزي واحد یک بودجه .باشد داشته تطبیق آینده تحوالت و شرایط با که نحوي به است

 زمـان  ایـن  طول .معین زمان یک در کشاورزي واحد در موجود منابع از برداري بهره براي مالی و فیزیکی طرح

 :است الزم باشد همراه موفقیت با ریزي برنامه که این براي .دارد تولیدي رشته نوع به بستگی
 .باشد روشن و مشخص کامالً نظر مورد برنامه هدف - 1
 .شود مشخص هدف به رسیدنهاي  راه - 2
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 .باشد اطمینان قابل و دقیق ها ستاده – ها داده ارزش و مقدار مورد در نیاز مورد اطالعات و ارقام - 3
 .باشد شده حفظ تولیديهاي  رشته و اجزاء مالی) و تکنیکی( تولیدي روابط - 4
 .باشد انعطاف قابل شده طرح برنامه - 5
 گـرفتن  نظـر  در و کشـاورزي  واحـد  حال و گذشته تجربیات و ضوابط از استفاده با تولیدي ریزي برنامه - 6

  .شود طرح آیندههاي  محدودیت  و امکانات

 برنامه ریزيهاي  روش انواع - 14- 4
 ریـزي  برنامـه  یا جانبه همه و کلی ریزي برنامه به آن اجزاء تعداد و وسعت برحسب را ریزي برنامه کلی طور به

 و محصوالت ترکیب در کلی تغییرات ایجاد منظور به کلی ریزي برنامه .کنند می تقسیم جانبه چند یا یک ییجز
 بـه  احتیاج موارد از بسیاري در .گیرد می انجام آن از ناشی هزینه و درآمد تعیین و تولید عوامل دوباره تخصیص

 جایگزین مورد در الً. مثاست ییجز تغییرات انجام هدف بلکه نیست کشاورزي واحد یک جامع و کلی برنامه تهیه

 تغییـرات  این اثر تعیین براي نیز و محصوالت بعضی تولید روش و تکنیک تغییر یا و جدید محصول یک کردن

 بـه  کشـاورزي  واحد یک برنامه که صورتی در .شود می  استفاده ییجز ریزي برنامه روش از واحد، درآمد ییجز

 و مـوردي  یـا  فردي ریزي برنامه از صحبت باشد گرفته انجام واحد همان حال و گذشته اطالعات و ارقام کمک
 .نامند می  مدلی ریزي برنامه را آن پذیرد انجام کلی اطالعات و ارقام کمک به چه چنان

  بندي بودجه و برنامه ریزي مراحل - 1- 14- 4
 و اصـلی  مراحل شروع از قبل و کرد شروع صفر از باید باشد نگرفته انجام مدیریت مطالعات قبالً که صورتی در

 :شود انجام زیر شرح به مقدماتی مطالعات است الزم ،ریزي برنامه  جزئیات

   محلی:  شرایط مقدماتی مطالعه - 1
 اطالعات و آمار کلیه مطالعه شامل بررسی این .آید عمل به محل شرایط از مقدماتی بررسی یک است الزم ابتدا

 مرکز ترین نزدیک گزارشات و امالك ثبت در موجود آمار هواشناسی، آمار آماري، گزارشات قبیل از موجود ثانوي

 ها داده ضرایب تولید، جدیدهاي  روش مالکیت، وضع به آشنایی بررسی این از هدف .شود می کشاورزي تحقیقات
 درجـه  متوسـط  حد سال، در آن توزیع و بارندگی متوسط حد باشد، می محلی شرایط با منطبق که ها ستاده –

 بـراي  موجـود  ترویجـی  خـدمات  و اعتباري منابع آن، هزینه و نقل و حمل وضع منطقه، جوي وضعیت حرارت،
 و غیرکشاورزي اشتغال وجود منطقه، در موقت کارگران مهارت میزان و عرضه بازاررسانی، تسهیالت کشاورزان،
 بررسی ضمن باید کشاورزي واحد مدیریت کارشناس موجود،هاي  آماره مطالعه بر عالوه .باشد می غیره و دستمزد

 درآمد در موثر عوامل واحد، مناسب اندازه کشاورزي، واحدهاي کار طرز و سازمان زمینه در اطالعاتی مشاهده و

 مورد کارگر باشد، می استفاده مورد ادوات و ابزارها و روش شامل که دام پرورش و محصوالت کشت نحوه واحد،

 براي خوراك مقدار و هکتار در نیاز مورد کود و بذر مقدار دامی، و زراعیهاي  فعالیت براي آن فصلی توزیع و نیاز

  .نماید یادداشت کشاورزي واحد در الزم اصالحات و تولیدهاي  روش در الزم تغییرات و ها دام انواع
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  کشاورزي: واحد موجود تنگناهاي و نواقص تشخیص  - 2
 به .گیرد انجام کشاورزي واحد ضعف نقاط و تنگناها نواقص، تشخیص براساس باید کشاورزي واحد ریزي برنامه 

 تشـخیص  این اساس بر را مختلفهاي  برنامه سپس و داد تشخیص را نواقص و مشکالت باید ابتدا دیگر عبارت

 :از ستا عبارت باشد می مطرح زمینه این در که سئواالتی .نمود تهیه
 است؟ کافی قبول قابل درآمد تأمین براي زمین مساحت آیا
 است؟ مناسب شده کشت محصوالت تولید براي زمین کیفیت آیا
 است؟ بخش رضایت تولید عوامل موجود ترکیب آیا
 شود؟ حاصل موجود منابع از استفاده بهترین که است نحوي به محصوالت موجود ترکیب و انتخاب آیا
 را بیشتري درآمد آینده در اصلی تولیديهاي  رشته نسبی مزیت اصل و آینده در تقاضا و عرضه به توجه با آیا

 تکمیلی روابط از را استفاده بهترین تولیديهاي  رشته فعلی ترکیب آیا و نمود خواهد تحصیل کشاورز براي
 کند؟ می
 مصرف روش و مقدار آیا و دهستن مناسب موجودهاي  واریته و بذر نوع و است بخش رضایت بازده میزان آیا

 بینی پیش قیمت و هزینه با متناسب و دارد مطابقت تحقیقات مرکزهاي  توصیه با وغیره دام خوراك و کود

 دیگـر  شـود؟  می جلوگیري ضایعات از و جویی صرفه ممکن اندازه به ها هزینه در آیا نه یا باشد می شده

 بازده بودن پایین علل کلیه و زمین بندي جدول نحوه و اندازه به مربوط زمینه این در شده مطرح سئواالت

 بررسـی  و تشخیص از حاصل نتایج براساس مختلفهاي  بودجه و برنامه بررسی این از پس .شود می کار

  .شود می تهیه

   برنامه ریزي: جزئیات - 3
 و امکانـات  تعیـین  یعنـی  ریـزي  برنامـه  جزئیات موجود، نواقص تشخیص و مقدماتیهاي  بررسی انجام از پس

 برنامه تهیه در اقدام اولین ترتیب بدین .شود می شروع نظر مورد هدف به رسیدن راه در آنها تلفیق و ها محدودیت

 سرمایه، زمین، شامل منابع این .باشد می کشاورزي واحد موجود منابع ارزیابی و بررسی کشاورزي واحد بودجه و

 .باشد می مدیریت و آب کار، نیروي
 ترکیب تعیین براي .شود تهیه باید باشد می سرمایه مختلف اشکال شامل که آن کامل سیاهه سرمایه، مورد در

 .شود مشخص باید زنی زراعی خاك کیفیت نظر از زمین نوع موجود، زمین مقدار بر عالوه محصوالت نوع و
 دفع و بذر و کود( زراعت مشخصهاي  هزینه آن، عملکرد و دام محصوالت، عملکرد و زراعت این بر عالوه

 باید ها هزینه این جمع و) متفرقه و دامپزشک و دارو علوفه، دام، خریددامداري ( و )متفرقه و آبیاري وجین، آفات،

 هزینه قیمت، ظرفیت، و تعداد بر عالوه ادوات، و آالت ماشین تأسیسات، و ها ساختمان مورد در. شود تعیین

هاي  هزینه و غیرکشاورزيهاي  فعالیت درآمد و هزینه .شود محاسبه باید نیز نگهداري و تعمیر و استهالك
 هم و آنها انتظاري بهره تعیین منظور به کشاورزي واحد در موجودهاي  دارایی فعلی ارزش همچنین عمومی،



   هاي کشاورزي مدیریت سیستم               82
 

 .گردد محاسبه باید نیز دریافتیهاي  وام بهره چنین

 واحد موجود وضع تعیین از پس .رود می کار به کشاورزي واحد اقتصادي وضع تعیین منظور به فوق اطالعات

 .گیرد انجام موجود وضع بهبود منظور به دامپروري و زراعی ریزي برنامه باید کشاورزي
 و تغییرات این انجام براي نقشه و طرح تهیه تولید سازمان در الزم تغییرات بینی پیش شامل ریزي برنامه این
   .باشد می پیشنهاديهاي  طرح یا طرح براي خالص درآمد و هزینه و درآمد تخمین

  زراعی بودجه و برنامه تهیه - 2- 14- 4
 :از عبارتند زراعی برنامه تهیه در مالحظات ترین مهم
 نیاز مورد دام خوراك - 1
 کشاورز خانوار مصرفی خود نیاز - 2
 )زمین فرسایش روي شده کشت محصول اثر( خاك حاصلخیزي حفظ- 3
 بـردن  کـار  بـه  امکانـات  فصـلی  و دائمـی  کـارگران  تعـداد  شـامل  انسانی نیروي و سرمایه بالقوه امکانات - 4

 محدودیت و امکانات سایر و دیگر محل از آنها اجاره امکانات یا و کشاورزي واحدهاي سایر در آالت ماشین
 ها

 محصـوالت  کشـت  تعهـدات  بـازار،  محـدودیت  ،زراعی تناوب از ناشی قیود شامل ها محدودیت و قیود - 5

 بخصوص
 .آید می دست به متغیرهاي  هزینه و ناخالص بازده باقیمانده از که خالص بازده حداکثر - 6
  .محصوالت قیمت تثبیت و بیمه مساعده مالیات ها، محدودیت زمینه در دولت مقررات و سیاست - 7

   دامپروري بودجه و برنامه تهیه - 3- 14- 4
 :شود تهیه زیر مالحظات و شرایط براساس باید دامپروري برنامه
 مصرفی خود براي دامی محصوالت و حیوان کار نیروي به کشاورزي واحد احتیاج - 1
 حیوانات نگهداري و تغذیه براي موجود مهارت و کار نیروي - 2
 دامی تولیديهاي  رشته احتمالی درآمد و هزینه - 3
 خاك حاصلخیزي تأمین و فرعی محصوالت از استفاده منظور به دامپروري و زراعت بین تکمیلی رابطه - 4
 .باشند می سازي آماده قابل سهولت به یا و هستند موجود که تأسیساتی و ها ساختمان نوع - 5
 و نژاد اصالح دامپزشکی خدمات بودن دسترس قابل و دامی تولیدات زمینه در دولت سیاست و مقررات - 6

 .دام خوراك
 .باشد می نگهداري براي دام نهایی تعداد تعیین و دام انواع یا نوع انتخاب دامپروري ریزي برنامه در قدم اولین
 آن موقـع  به تأمین منظور به مختلفهاي  سال و فصول در دامپروري احتیاجات سایر و ها ساختمان نوع سپس

 دامپروري احتمالی هزینه و درآمد بتوان که شود می تهیه نحوي به مربوطه بودجه باالخره و شود می ریزي برنامه
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 .نمود محاسبه مختلفهاي  سال در را
 استفاده حال و گذشته اطالعات و آمار از که این وجود با کشاورزي واحدهاي بندي بودجه و ریزي برنامه در
 نظـر  در آینـده  امکانـات  و آمدها پیش که طوري به .است ضروري نیز کار در دوراندیشی و بینی پیش شود، می

 قیمـت  و هزینـه  سـطح  نتیجـه  در و کنـد  می تغییر زمان مرور به اجتماعی و اقتصادي اوضاع زیرا .شوند گرفته

 پیشـرفت  واسطه به کشاورزيهاي  تکنیک و ها روش آینده در چنین هم .نماید می تغییر کشاورزي محصوالت

 بایـد  بودجـه  تنظیم و کشاورزي ریزي برنامه هنگام بنابراین .داشت خواهد تفاوت فعلی وضع با تکنیک و علوم

 و تولید ازدیاد نظر از روش بهترین و آید عمل به محصوالت قیمت و هزینه از دقیقی برآوردهاي که نمود کوشش
 و اقتصـادي  کارشناسان نظر از باید واحد مدیر هزینه، و قیمت برآورد در .شود انتخاب مربوطههاي  هزینه تقلیل
 ممکـن  آینـده  وقایع دقیق نسبتاً بینی پیش که مواقعی در .نماید استفاده آماري مؤسسات توسط منتشره ارقام

 اسـت  بهتـر  باشد نداشته آینده امکانات و منابع مقدار یا و آیندههاي  قیمت به کافی اطمینان ریز برنامه و نباشد

 بـا  موجود آب میزان یا و محصوالت مزرعه سر قیمت به نسبت مختلفهاي  فرض اساس بر را پیشنهادي برنامه

  .نماید تهیه آینده امکانات احتمالی تغییر به توجه

   محاسبه روش - 4- 14- 4
 و معین دارد وجود تولیدشان امکان که تولیديهاي  رشته سایر و محصوالت و مشخص برنامه هدف آنکه از پس
 محصوالت از مناسبی ترکیب آن براساس و محاسبه معیاري باید محصول هر براي شد ارزیابی موجود منابع مقدار

 اسـت  الزم آن محاسـبه  بـراي  کـه  شود می نامیدهاي  هبرنام بازده معیار این .کرد انتخاب را تولیديهاي  رشته و

 .نمود کسر تولید واحد یا هکتار در ناخالص درآمد از را متغیرهاي  هزینه
 رشته هر واحد یا سطح واحد در عملکرد محصول، قیمت :از عبارتنداي  هبرنام بازده تعیین براي الزم اطالعات

 ماشـین،  روغـن  و سوخت آب، بذر، و کود قبیل از تولید یا سطح واحد در مستقیم و متغیرهاي  هزینه  تولیدي،

 و محصـوالت  میـان  مشترك ثابتهاي  زینهه .غیره و دارو دام، خوراك ماشین، اجاره روزمزد، کارگران دستمزد
 فوق ارقام و آمار بر عالوه .باشد می خالص درآمد آن حاصل و شود می کسر کلاي  هبرنام بازده از تولیديهاي  رشته

 تولید جریان تنگناهاي در کننده محدود عوامل مهمترین به احتیاجات و تولیديهاي  محدودیت و امکانات باید

هـاي   رشـته  تلفیـق  نـوع  بهترین شناخت که ریزي برنامه اصلی قسمت باید حال .شوند مشخص نیز محصوالت
  .گیرد صورت بازده حداکثر تحصیل اصل به توجه با است تولیدي

 جزیی بودجه  - 15- 4

 احتیاج و شود می داده کشاورزي واحد تولید سازمان در ییجز تغییرات موارد بعضی در شد اشاره قبالً که همانطور

 و تعیـین  واحد هزینه و درآمد روي تغییرات این اثر است کافی موارد این در .نیست کلی طرح و بودجه تهیه به
 واحد مدیریت روزمره مسائل حل در توان می روش این از کلی طور به .گرفت تصمیم تغییرات این انجام به نسبت

 دقیقاً آینده شرایط واحد، کلی طرح تهیه موقع در که شوند می ناشی آنجا از مسائل این .نمود استفاده کشاورزي
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 است ممکن تولید امکانات و بازار وضعیت تولید، هزینه و محصوالت قیمت که معنی دینب .نیست بینی پیش قابل

 در مثال براي .سازد می الزم آینده در را جدیديهاي  گیري تصمیم تغییرات این .نماید تغییر محسوسی طور به

 بـا  را آنهـا  جایگزینی امکان کند تغییر محصوالت قیمت یا یابد افزایش تولید عوامل از بعضی هزینه که صورتی

  .نمود مطالعه توان می روش این از استفاده

  ییجز بودجه فرمول - 1- 15- 4
 جدید رشته یک نمودن منظور یا و محصول دو نمودن جایگزین یا تولید روش تغییر مورد در تصمیم اتخاذ براي

 :است الزم زیر محاسبات غیره و برنامه در
 دسـت  به جدید تکنیک انتخاب یا جدید محصول فروش اثر در که درآمدي افزایش برآورد افزایش درآمد:- 1

 .آید می
 .بود نخواهد الزم دیگر مطالعه، مورد تصمیم شدن عملی صورت در که ساالنه مخارج برآورد :مخارج کاهش - 2
 ناشی مطالعه مورد تصمیم شدن عملی از که ساالنه )متغیر( مستقیم مخارج افزایش تعیین :مخارج افزایش - 3

 .شود می
 .رود می دست از نظر مورد تصمیم شدن عملی با که درآمدي محاسبه درآمد: کاهش- 4
 :نظر مورد تصمیم شدن عملی براي کلی قاعده 

 "درآمد کاهش+ مخارج افزایش " از بیشـتر   "مخارج کاهش+ درآمد افزایش "که صورتی در
  .نیست توجیه قابل اقتصادي نظر از نظر مورد تصمیم صورت این غیر در کنیم می اجرا را نظر مورد تصمیم باشد

 راهنما اصول - 16- 4

 کشاورزي واحد بودجه و برنامه تهیه موقع در که است الزم موجود منابع کاربرد از بازده حداکثر تحصیل منظور به

  .داشت مبذول خاص توجه چند نکاتی و اصول به

   تولید: عوامل مطلوب و صحیح ترکیب- 1- 16- 4
 فناوري از سطحی هر در زیرا .شود شروع تولید عوامل صحیح و منطقی ترکیب با باید کشاورزي واحد ریزي برنامه

 و سنتی کشاورزي یک در مثالً .دارد وجود تولید عوامل از مطلوبی ترکیب معموالً کشاورزي سیستم هر براي و
 هکتار 4 و کار گاو دو و خیش یک کشاورز، یک شامل است ممکن تولید عوامل منطقی ترکیب سطحی، نسبتاً

 ترکیب این) راکتور(ت موتوري نیروي یا حیوان نیروي شدن جایگزین و فناوري تغییر با که حالی در .باشد زمین

  .کرد خواهد تغییر

  :نسبی مزیت اصل - 2- 16- 4
 هـر  نفـع  به باشد متفاوت مختلف، کشاورزي واحدهاي و مناطق در محصوالت تولید هزینه اگر اصل، این طبق

 این طبق .است کمتر آن در تولید هزینه که کند مبادرت محصوالتی تولید به که است کشاورزي واحد یا و منطقه
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 .باشد بیشتر هکتار در آن بازده و تر ارزان آن تولید که بگیرد نظر در را محصوالتی باید کشاورزي واحد مدیر اصل
  :از عبارتند که گذارد می اثر محصول انتخاب روي عوامل دسته دو کلی طور به

 و آفـات  امراض، بازار، تا فاصله بلندي، و پستی هوا، و آب خاك، نوع  بیولوژیکی: و فیزیکی عوامل - الف
 .باشد می مؤثر محصوالت نوع تعیین در منطقه در موجود هرزهاي  علف

 بازار آن براي است الزم باشد صرفه به مقرون محصول یک تولید و کشت اینکه براي اقتصادي: عوامل - ب

 .باشد داشته وجود فروش
 فـروش  بازار و اقتصادي عوامل ،بیولوژیکی ،فیزیکی عوامل بر عالوه باشد درآمد کسب تولیدکننده هدف اگر

 درآمـد  کننـده  تعیـین  که هستند نیروهایی شامل حقیقت در عوامل این .گرفت خواهد نظر در هم را محصول

 کننـده  منعکس آنها تولید هزینه با رابطه در محصوالت نسبی قیمت .باشند می محصول تولید از حاصل خالص

 و نوع در تغییراتی ایجاد باعث زمان طول در نیز غذایی عادت و ذائقه تغییر و جمعیت و بوده اقتصادي نیروهاي
 یک در محصول نوع کننده تعیین مهم عوامل از یکی .گردید خواهند منطقه یک در موجود محصوالت ترکیب

 کشت بازار، به محصول حمل سرعت افزایش و روستاییهاي  راه شبکه بهبود .است بازار به آن حمل هزینه منطقه

 خواهد پذیر امکان نبود میسر بازار به محصول عرضه کندي و گرانی و ها راه بدي علت به قبالً که را محصوالتی

 کشاورزان از بعضی و گذارد می   تاثیر محصول نوع انتخاب در نیز آینده به اطمینان عدم فوق، عوامل بر عالوه .کرد

 به ولی دارند زیاد درآمد که محصوالتی به نسبت باشند داشته ثبات با ولی مناسب درآمد که را محصوالتی تولید

 و آب و امراض و آفات قیمت، شامل آینده به اطمینان عدم البته .دهند می ترجیح نیست، اطمینانی آنها بازار آینده
  .باشد می هوا

  تولیديهاي  رشته صحیح ترکیب - 3- 16- 4
 یک از بیش کشاورزي واحد هر برنامه در که شود می توصیه آن از ناشی مخاطرات و جوي عوامل تأثیر علت به

 تحت کامالً کشاورز که این مگر .شود منظور )شد خواهد تولید درآمد کسب منظور به که( نقدي عمده محصول

 مناسـب  ترکیـب  انتخـاب  ایـن  بر عالوه .باشد شده بیمه نامساعد شرایط علیه و گیرد قرار دولت کمک پوشش

اي  همسـئل  ترین مهم. دارد تولید منابع از استفاده به نسبت آنها رابطه به بستگی تولیدي،هاي  رشته و محصوالت
 بتوانـد  کـه  است تولیديهاي  رشته و محصوالت از ترکیبی انتخاب مسئله باشد می مطرح کشاورز یک براي که

 منظـور  ایـن  بـراي  آورد. دست به مدیریت و سرمایه کار، نیروي زمین، یعنی موجود منابع از را استفاده حداکثر

 به روابط این .باشد داشته اطالع کشاورزي تولید منابع مصرف در محصوالت بین رابطه چگونگی از باید کشاورز

  .باشند می هم با و کمکی مکمل، رقابت، :اشکال
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  تجزیه و تحلیل سرمایه گذاري (ارزش زمانی پول، بهره) - 17- 4

  )Time Value of Money(ارزش زمانی پول  - 1- 17- 4
ارزش یک مقدار ثابت پول در حال حاضر (نقدي) بیش از ارزش همان مقدار پول در آتی (به طور نسیه) است. 

هزار تومان شش ماه بعد است. چرا که هزار تومان نقد حاضر  یعنی ارزش هزار تومان نقد در حال حاضر بیش از
توانیم در موسسات اعتباري سرمایه گذاري کنـیم و شـش    می را اگر هیچ جا براي استفاده از آن نداشته باشیم،

ماه بعد عالوه بر اصل پول مقداري بهره نیز بگیریم. همانطور که بابت خانه اي که در اختیار دیگران میگـذاریم  
جاره ماهیانه دریافت میکنیم، بابت سپرده اي که نزد بانک میگذاریم، از بانک ماهانه بهره (سود) دریافت میکنیم ا

  پردازد. می در واقع بانک بابت هزینه استفاده از پول، بهره یا سود

 )Cash Flow Equalence(برابر سازي گردش نقدي - 2- 17- 4
ختلف سرمایه گذاري از نظر زمان متفاوت باشد و براي مدتی ادامه هنگامیکه نتیجه بدست آمده از پروژه هاي م

داشته باشد نمی توان نتایج پیش بینی شده (ارقام هزینه و ارقام درآمد) را مستقیماً جمع کرد. بـراي مقایسـه   
دریافت ها و اینگونه پروژه ها و نهایتاً ارزیابی آنها باید نتایج را ابتدا بصورت جدول گردش نقدي در آوریم، یعنی 

  پرداخت هاي مربوط به هر پروژه یا گزینه را بر حسب زمان نشان دهیم.
میلیون ریال بخرد کـه بهـاي آنـرا بـه دو      30مدیر یک کارخانه میخواهد ماشین مخلوط کنی به ارزش  مثال)

  روش میتواند پرداخت کند:
  % همراه است.3الف) پرداخت نقدي که با تخفیف   

میلیون ریال در  6میلیون ریال در پایان سال اول و  8ریال بصورت نقدي،  میلیون 5پرداخت  ب )
  پایان هر یک از چهار سال باقیمانده

  جدول گردش نقدي    
  گزینه دوم : پرداخت قسطی  گزینه اول : پرداخت نقدي    پایان سال  
  0  
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  

   000/100/29  
   -  
   -  
   -  
   -  
   -  

000/000/5  
000/000/8  
000/000/6  
000/000/6  
000/000/6  
000/000/6  

  
شود که باید ارزش پول را در زمان هاي مختلف با همدیگر مقایسه کنیم. اولین کار در اینگونـه   می مالحظه
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مسائل آن است که اقدام به برابرسازي ارزش هاي پول کنیم و نتایج پیش بینی شده پروژه هاي مختلف را که از 
  باشند به یک مبداء مشترك تبدیل کنیم. می  متفاوت نظر زمانی

 آید ضرب می بدست "فرمول بهره ها مربوطه"براي اینکار گردش نقدي هر پروژه را درضریب معینی که از 
  کنیم. می

  

  ارزش آتی یک سپرده فعلی - 3- 17- 4
F=p(1+i)n 

F  ارزش آتی پس ازn سال  
P  اصل مبلغ فعلی  
i  نرخ بهره  

  آوریم: می سال را از رابطه ذیل بدست nارزش آتی یک جریان سپرده گذاري مستمر ساالنه پس از 
F = P ∑ (1 + �)���  

p  باشد می مبلغ سپرده گذاري در پایان هر سال  
  

شود در حالیکه درآمد در  می نمایش داده pسپرده گذاري در ابتداي هر سال انجام شده و با  توجه کنید
نمایش داده میشود. بنابراین جریان سپرده گذاري مستمر با جریان  Aپایان هر سال تحصیل میگردد و با 

  درآمدي مستمر که بعداً توضیح داده میشود تفاوت دارد.
   72قانون 

برابر اصل پول اولیه مدت زمان الزم براي اینکه مبلغ بازپرداخت (شامل اصل پول و بهره آن) (ارزش آتی) دو 

  .استنرخ بهره  iباشد که  می   ���× ���شود، برابر 
  دفعه بهره پرداخت شود  m اگر در طول سال بیش از یکبار مثالً

F = p(1+ � �)n.m  

  در پنج سال بعدي به شرح ذیل است:  %10تومانی با نرخ بهره مرکب  1000ارزش آتی یک سپرده گذاري 
    روزارزش      1000         
  ارزش سال اول   1100 = (1.1)×1000  

  ارزش سال دوم  1210 = 2(1.1)×1000
  ارزش سال سوم  1330 = 3(1.1)×1000
  ارزش سال چهارم  1460 = 4(1.1)×1000
  ارزش سال پنجم  1610 = 5(1.1)×1000
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بعـدي بـه   در پنج سـال   %10تومانی با نرخ بهره مرکب  1000ارزش آتی یک سپره سرمایه گذاري مستمر 
  شرح ذیل است:

  روز  1000 

سال اول        1000×  )1/1(   = 1100  
  ال دومس 2310 = (1/1)×2+1000(1/1)×1000

  سوم سال   3640 = (1/1)×2+1000(1/1)×3+1000(1/1)×1000
  سال چهارم   6000 = (1/1)2+1000(1/1)×3+1000(1/1)×4+1000(1/1)×1000

  سال پنجم   6710 = (1/1)×2+1000(1/1)×3+1000(1/1)×4+1000(1/1)×5+1000(1/1)×1000  
F = 1000∑ (1 + 0/1)�� n = 1000 (1/1 + 1/21 + 1/33 + 41/1  + 61/1 ) = 6710   

  ارزش حال یک درآمد آتی - 4- 17- 4
  گویند می این عمل را تنزیل کردن

V = �(���)� 

V  ارزش حال  
F   درآمد آتی درn  سال بعد  
i   نرخ تنزیل(Discount rate) یا حداقل نرخ قابل قبول(Minimum attractive rate of return)  

  .گویند می سال nرا عامل تنزیل براي  �(���)�  
  

  شود. می iسال با نرخ تنزیل  nریالی طی  Fارزش حال یک درآمد آتی مستمر 
V = F  × ∑ �(���)���  

  ام بخواهیم : nام تا  m ریالی را طی سالهاي Fاگر ارزش حال  یک درآمد مستمر 
V = F  × ∑ �(���)�����  

  درآمد ساالنه حاصل از زمین) ارزش حال یک درآمد مستمر دائمی (مثالً
V = �� 

  شود . می iسال با نرخ تنزیل   nارزش حال درآمد هاي آتی مستمر متغیر طی 

V =�� ��� + �� (���)� + ….. . . + �� (���)�  
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  بهره هاي مرتبطه روابط - 5- 17- 4
 (Single Payment formulas)هاي پرداخت یکبار  رابطه)  1
 (Uniform Series formulas)هاي سري یکنواخت  ) رابطه 2
 (Uniform Gradient Series formulas)اي سري متغیر رابطه ه  ) 3

 
 یـا درآمـد   )پرداخـت (و هم قسـط   که هم سپرده گذاري  x=1000سال،   i=10%  ،n=3در مثال هاي بعدي 

  تواند باشد:    می
     
  ) ارزش آتی یک سپرده گذاري   1 

  
    

F= p(1+i)n = 1000 (1.1)3 = 1330 
  
  
   ) ارزش آتی سپرده گذاري هاي مستمر یکنواخت (ثابت) 2

 
F = p ∑ (1 + �)�����  

= 1000 ( 1/1 + 21/1 + 33/1 ) = 3640 

 توجه کنید که: 
 1330=3(1/1)1000   شود می تومان سال اول 1000ارزش آتی 

i = %5 i = %10   
n ���� = ��.�� i= 1/05+1  ���� = ��.�  i= 1/1+1  

952/0  
907/0  
862/0  
82/0  
78/0  

05/1  
1/1  

157/1  
215/1  
276/1  

9/0  
82/0  
75/0  
68/0  
62/0  

1/1  
21/1  
33/1  
46/1  
61/1  

1  
2  
3  
4  
5  

X =1000 
N = 3 

x x x 

? 

?  
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 1210 = 2(1/1)1000 شود می تومان سال دوم 1000ارزش آتی  

 1100 = (1/1)1000  شود می تومان سال سوم 1000ارزش آتی    

 
  ) ارزش حال یک درآمد آتی 3

 

P = �(���)� 

    = 
�����/��  = 1000 

  (Interest)سود سرمایه یا بهره ) 4
هزینه خرید ماشین هاي کشاورزي یا باید از طریق وام بانکی تامین شود که وام گیرنده باید هر ماهه مبلغی را  

بابت سود پول به وام دهنده بپردازد و آن بستگی به نرخ بهره بانکی دارد، یا اینکه هزینه خریـد ماشـین هـاي    
 (Opportunity Cost)صت از دست رفتـه  کشاورزي از سرمایه شخصی تامین شود که در این صورت هزینه فر

  داریم.

AI = (
���� )i  هزینه سود سرمایه (بهره) سالیانه  

  
قیمت خریـد اولیـه    1/0دالر خریداري شده است اگر ارزش اسقاطی ماشین  4000) تراکتوري به مبلغ  مثال 

یین کنید سود سرمایه سـاالنه اي  % استفاده شده باشد، تع7باشد و براي خرید تراکتور از وام بانکی با نرخ بهره 
  که به این وام تعلق میگیرد 

Ai = (���� )i = ���������  × 0/07 = �����  × 0/07 = 154  
  

قیمت اولیـه باشـد و    0.1دالر خریداري شده است اگر ارزش اسقاطی ماشین  4000تراکتوري به مبلغ ) مثال 
% اسـت سـود   5استفاده شده باشد، در شرایطی که نـرخ تـورم   % 7براي خرید تراکتور از وام بانکی با نرخ بهره 

  ؟سرمایه سالیانه اي که به این وام تعلق میگیرد چقدر است

Ir = �������� =  �/����/�����/��  = �/���/�� = 0/019 

AI = (���� )Ir = (��������� )×0/019 = 2200×0/019=41/8  

 
میلیون تومان نیاز به وام بانکی ده ساله است در صورتیکه نرخ بهـره   11مثال) براي خرید یک تراکتور به مبلغ 

X = 1330 3 سال  
? 
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قیمت خرید باشـد سـود سـرمایه سـالیانه را      0/1% باشد و قیمت اسقاطی تراکتور 15% و نرخ تورم 16متداول 
  تعیین کنید.

Ir =
�������� 

Ir = �/����/�����/��  = 0/00869  

AI = (���� )Ir    

 AI = ��×������×���� ×0/00869 = ���������  × 0/00869 =  52574/4  

  
   بهره ساده

  شود:  می iسال با نرخ بهره ساده  Lریالی پس از  Pمبلغ کل بازپرداخت یک وام 
 P(1+iL) = مبلغ بازپرداخت

���+P(1 = مبلغ بازپرداخت به شرطی که بهره بر روي نصف سرمایه باشد ) 

��)P = مبلغ بازپرداخت سالیانه + ��) 

  بهره مرکب
  شود:  می iسال با بهره مرکب  Lریالی پس از  Pمبلغ کل بازپرداخت یک وام 

 P(1+i)L =مبلغ کل بازپرداخت 

  (Ir)نرخ بهره واقعی در شرایط تورمی 
 آنگاه نرخ بهره واقعی داشته باشیمرا  Ii، نرخ تورم  Iتورمی باشیم بطوریکه با نرخ بهره متداول  شرایط چنانچه در

  شود: می

Ir=
�������� 

  شود. می باشد آنگاه نرخ بهره واقعی صفر I=Iiچنانچه 
  

% باشـد ارزش ایـن   10تومان را در بانک سـپرده گـذاري کـرده، اگـر نـرخ سـود بـانکی مرکـب         2000 مثال)
  گذاري در شرایط ذیل و در پایان سال چقدر است؟ سپرده

  % باشد 8ب ) نرخ تورم ساالنه   % باشد10تورم ساالنه الف ) نرخ 

Ir = �������� 
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 Ir = 0  الف )

��.�����.� ��.� = Irب )   = �.���.�� = 0.0185      
F =P(1+I)n 

2000(1+0/0185)1   = 2037     F =  
  

  سال  5تومانی پس از  5000مبلغ کل بازپرداخت (سود و سرمایه) یک سپرده گذاري  مثال )
  % چقدر است ؟10ب ) با نرخ بهره مرکب    % چقدر است ؟10الف ) با نرخ بهره ساده 

  
        F = (1+iL)  = 5000(1+0.1×5) = 7500الف)

F' = P(1 + ��� )  = 5000(1+�/�×��  ) = 6250 
 

     F= P(1+i)L = 5000(1+0/1)5 = 5000(1/61) = 8050ب)  
  

% چقدر است؟ با نرخ بهره مرکب 10ساله با نرخ بهره ساده  5تومانی  5000اقساط سالیانه یک وام بانکی  مثال)
  % چقدر است ؟10

 =اقساط سالیانه در روش بهره ساده 
�(����� )�  

����(���/�×�� )�  =�����  = 1250 

 ��(���)�  =اقساط سالیانه وام دریافتی به روش بهره مرکب 
����(���/�)��  = �����  = 1610 

  [Capital Recovery Factor (CRF)]ضریب بازیافت سرمایه ) 5
پرداخت  (CC)کند که چه  قسط هاي منظم یکنواختی  می ضریب یا فاکتور بازیافت سرمایه بیان •

  ، برابر یک ریال شود.(p-s)سال  nشود تا ارزش حال کل پرداخت ها پس از 
ضریب بازیافت سرمایه ضریبی است که مجموع هزینه استهالك و سود سرمایه مرکب را به صورت  •

  اقساط یکنواخت ساالنه تعیین میکند.
ه به خاطر اسـتهالك و  ضریب بازیافت سرمایه مبلغی است که ساالنه براي بازپرداخت ارزش کم شد •

  سود سرمایه باید کنار گذاشته شود.
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CRF = � (���)�(���)� � � 

CC = (p-s) CRF + Si  

  CRF' = � (���)�(���)�� � (1+i) در شرایط تورمی

 CC' = (P-S) CRF' + Si (1+i)  

% قیمت خرید اولیه است. اگر نـرخ بهـره   10دالر و قیمت اقساطی آن  2000قیمت خرید یک دستگاه  مثال)
سال براي دستگاه، هزینـه سـود و سـرمایه (هزینـه مصـرف       5% باشد با توجه به عمر مفید 8% و نرخ تورم 10

  سرمایه) این دستگاه را در شرایط تورمی و غیر تورمی محاسبه کنید.

CRF = � (���)�(���)�� � 

= �/� (���/�)�(���/�)�� �  

= �/� (�/�)�(�/�)�� �  = �/� (�/��)�/��� �  = 0/264 

  شود: می در شرایط تورمی ضریب بازیافت سرمایه از رابطه ذیل محاسبه
CRF' = � (���)�(���)�� � (1+i) 

=�/� (���/�)�(���/�)�� �  ( 1+0/08) = �/�(�/��)�/����  (1/08) = 0/285 

  شــــود: مـــی  ســـرمایه در شـــرایط غیـــر تـــورمی از رابطـــه ذیـــل محاســـبه        هزینـــه ســـود  

                 CC = (p-s) CRF + Si  
= (2000-200)0/264+(200×0/1)=475+20=495 

  شود . می هزینه سود سرمایه در شرایط تورمی از رابطه ذیل محاسبه
CC' = (P-S) CRF' + Si (1+i)  
= (2000-200)0/285 + (200×0/1)(1+0/08)=513+21/6=534/6  

 
% است اگر عمر 5% قسمت اولیه و نرخ بهره بانکی 23دالر قسمت اسقاطی آن  11000بهاي تراکتوري  مثال )

  بازیافت سرمایه سالیانه (هزینه مصرف سرمایه) چقدر است؟ ،سال باشد 15مفید تراکتور 

Ir = 
�������� = ������ =I = 0/05 

CRF = � (���)�(���)�� �  = �/�� (�/��)��(�/��)��� �  = 0/096 
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CC = (p-s) CRF + Si  

CC = (11000 – 2530) 0/096 + (2530×0/05) 

= 8470×0/096 + 126/5 = 813/12 + 126/5 = 939/62 

  
نحوه محاسبه رابطه بازیافت سرمایه سالیانه یا هزینـه مصـرف سـرمایه سـالیانه(مجموع سـود و      

 CC = (P-S)(CRF)+Si (Capital Consumption)استهالك سالیانه)   

  
  آید. می قبالً گفته شده که ارزش حال قسط هاي یکنواخت ساالنه از رابطه ذیل بدست

P = ���� + �(���)� + ⋯ + �(���)�    (I) 

  بدست بیاید  (II)کنیم تا رابطه  می ضرب (i+1)را در  (I)طرفین رابطه 
  (II)     (1+i)p = A+ ���� + … + �(���)��� 

ارزش حال قسط هـاي یکنواخـت سـالیانه     ،(III) کم میکنیم، تا به رابطه جدید (II)را از رابطه (I)رابطه 
  برسیم.

(II)–(I) = ip = A- �(���)� = �(���)�� �(���)� 

             P=A[(���)�� �(���)� ]       (III)    

 (IV)سالیانه آنها از رابطه  ارزش حال قسط هاي یکنواختبراي ماشین ها ما ارزش اسقاطی داریم بنابراین 
  آید. می بدست

P-s �(���)� = A[(���)�� ��(���)� ] 

p-s+s-s �(���)� = A[(���)�� ��(���)� ] 

(p-s)+s(1- �(���)� ) = A[(���)�� ��(���)� 

(p-s)+s [(���)�� �(���)� ] = A ���� 

(p-s)+s [ ����] = A ���� 

(P-S) CRF + Si = A 
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  ) ارزش حال درآمد هاي آتی مستمر یکنواخت  7

   2480؟        
  

P=F∑ �(���)�����  
 

= 1000 [ ��/� + ��/�� + ��/��] = 1000 ( 0/9 + 0/82 + 0/75 ) = 2480 

  توجه کنید که:
×1000  = 900تومان درآمد سال اول   1000ارزش حال    .شود می تومان  ��/��

×1000 = 820تومان درآمد سال دوم    1000ارزش حال    شود. می تومان  ��/��

×1000 = 750تومان درآمد سال سوم   1000ارزش حال    شود. می تومان  ��/��

  
  

   ) ارزش حال درآمد هاي آتی مستمر غیر یکنواخت 8
  

       
  

 P = ��(���)� + ��(���)� + . . .  + ��(���)�  

P = ����(���/�)� + ����(���/�)� + ����(���/�)� = 3000  

  

  ) ارزش حال درآمد هاي آتی مستمر دائم9
    

P = �� 

= �����/�  = 10000  

  

X3 X1 X2 3000 

1000

X X X 
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  ) ارزش آتی پرداخت ها(قسط ها) مستمر یکنواخت10
  
  
  

شود، یعنی فاصله زمانی صفر  می کنید که براي قسط سال سوم در همان سال ارزش آتی آن محاسبهتوجه 

  سال است 

F = A [ (���)���� ] 

= 1000×(�/�)����/�  = 1000×�/���/�  = 1000(3/3)=3300  
  

  روش دوم محاسبه
1)1000    تومان قسط سال اول 1000ارزش آتی  + 0/1)� = 1210 
1)1000    قسط سال دومتومان  1000ارزش آتی  + 0/1)� = 1100 

1)1000    تومان قسط سال سوم 1000ارزش آتی  + 0/1)� = 1000  
  (���)���� را ضریب مرکب پرداخت هاي یکنواخت گویند و بیان میکند که ارزش آتی پرداخت هاي(    

1)  سال چقدر است. nقسط هاي) یکنواخت یک ریالی پس از  + �)� − 1i = �(1 + �)������  

  ارزش آتی را داشته باشیم و بخواهیم پرداخت هاي مستمر یکنواخت را محاسبه کنیم.اگر 

A = D = F [ �(���)���] 

3300 [ �/�(���/�)���]= 3300 (  گویند و بیان )(Sinking fund factorرا ضریب نزول (هرز) سرمایه  یا ضریب استهالك وجه  ���(���)� 1000=(0/303)3300 =(��/��/�

سال یک ریال  nکند که چه قسط هاي منظمی را پرداخت کنیم که ارزش آتی کل اقساط پرداختی پس از  می
  شود.
 

100 100 100
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  (محاسبه پرداخت ها یا قسط هاي منظم سالیانه)محاسبه مجموع هزینه استهالك و هزینه سود سرمایه سالیانه - 

ریال را به عنوان اقساط منظم (پرداخت ها یا سپرده گذاري ها یا هزینه هاي سـود و   Aفرض کنیم میخواهیم 
سال ارزش آتی کل پرداخت ها (قسط ها) همراه بـا بهـره مرکـب     nاستهالك) سالیانه کنار بگذاریم تا پس از 

  ریال بشود. Fقسط ها برابر 
F = A (1 + �)��� + A(1 + �)���+ ……. . + A 

  فاکتور بگیریم داریم:    Aضرب کنیم و سپس از  (i+1)باال را در اگر طرفین رابطه 
     

(1+i)F = A [(1 + �)� + (1 + �)��� + . ... . +( 1+i ) ]  

(1+i)F = A(1 + �)� + F – A 

iF = A (1 + �)� −  �  

F = A (���)�� �� 

A = F  (Sinking fund factor)را ضریب مستهلک شدن (هرز) سرمایه  یا ضریب مستهلک شدن وام   � ��(���)� � ��(���)�

  یا ضریب نزول سرمایه گویند .
  

  CRFتفسیر ضریب برگشت سرمایه  - 
  یا ضریب برگشت سرمایه گویند. CRFارزش آتی عامل استهالك وجه را 

CRF = [ �(���)�� �]× (1 + �)� = �(���)�(���)�� �  

کند که چه قسط هاي منظم یکنواختی را پرداخت کنیم که ارزش حال کل  می برگشت سرمایه بیانضریب 
  سال یک ریال شود. nاقساط پرداختی پس از 

    A = D = P × CRF 

A=D=2480�/�(�/�)�(�/�)�� � = 2480×�/����/��  = 2480×0/403 =1000  
 

   (ثابت)) ارزش حال پرداخت ها (قسط ها) مستمر یکنواخت 11

    P = A 

[(���)�� ��(���)� ]= A× ���� ����  = ∑ �(���)�  
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کننـد کـه  قسـط هـاي      می را ضریب مرکب کنونی پرداخت هاي یکنواخت گویند و بیان �(���)�� ��(���) 

  سال چه ارزش حالی دارند . n(پرداختهاي) منظم یک ریالی پس از 

P= ���� = 1000 × �/��� ��/�(�/�)� = 1000 �/���/��� = 1000×2/481 = 2481 ���� =2/481 ∑( ��/� + ��/�� + ��/��) = 0/91+ 0/82 + 0/751 = 2/481  

  
سـال برابـر    nضریب پرداخت هاي منظم ساالنه (مبلغی که باید ساالنه پرداخت شود تا پس از "ارزش آتی 

نامیم و به صورت معادلـه   می (CRF) (capital recovery factor)را عامل بازیافت سرمایه  " یک تومان شود )
  روبه رو است.

CRF = �(���)�(���)�� � 

  سال معادل ارزش حال یک تومان شود. nیعنی مبلغی که باید ساالنه پرداخت کنیم تا پس از 
  

  سال  nارزش آتی یک جریان درآمد مستمر ساالنه پس از 
F = A (���)�� �� 
   

گویند یعنی  (Future worth of a uniform series)را ضریب مرکب سري یکنواخت �� ��(���) 
  شود. می سال چقدر n رداختهاي سالیانه یک تومان پس از ارزش آتی پ

    
% مبلـغ  10باشد با نرخ تنزیـل   می مثال) قیمت یک دستگاه تراکتور ده میلیون تومان و عمر مفید آن ده سال

] × D = 107    است؟استهالك سالیانه چقدر  �/��/���� � ] = 627352 
  

تعداد مهندسین یک کشور ده هزار نفر و سالیانه هزار نفر مهندس هم از دانشگاه فارغ التحصیل میشوند  مثال)
سال تعداد مهندسین فعـال   10شوند. محاسبه کنید پس از  می % مهندس هم بازنشسته5و همینطور هر سال 
  کشور چقدر است؟

F = P1 (1+i)n + p2 [
(���)�� ��  ] 

F=10000(1-0/05)10+1000[(���/��)����� �/�� ] = 14000 
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  نرخ تنزیل یا حداقل نرخ قابل قبول تابع چه عواملی است - 6- 17- 4
  )تغییر ارزش پول درطول زمان 1

شود بر روي نرخ تنزیل اثر میگذارد بعبـارتی   می تغییراتی که به دلیل تورم در ارزش یا قدرت خرید پول ایجاد
% در سال وجود داشته باشد و سرمایه گذار بخواهد بازده  5دیگر اگر در آینده نرخ تورم مداوم احتمالی به میزان 

% در سال باشد. زمانی اقدام به سرمایه گذاري خواهد کرد که نرخ بـازده سـرمایه گـذاري    7واقعی سرمایه اش 
  سال نباشد. % در 12کمتر از 

  ) موقعیت اقتصادي(هزینه ي فرصت از دست رفته  سرمایه) 2
به هنگام توسعه سریع اقتصادي، یعنی زمانی که سود حاصل از سرمایه گذاري هـا، کـالن باشـد تقاضـا بـراي      

رفتن یابد در حالی که میزان سرمایه محدود است. تقاضا زیاد براي سرمایه محدود باعث باال  می سرمایه افزایش
شود که هزینه فرصت از دست رفته سرمایه که در پروژه  می در این شرایط گفته شود. می نرخ تبدیل (نرخ بهره)

  رود زیاد و در نتیجه حداقل نرخ قابل قبول (نرخ بهره) باال خواهد بود. می معینی بکار
ینه فرصـت از دسـت رفتـه    از طرفی تقاضا براي سرمایه به هنگام رکود اقتصادي اندك بوده و در نتیجه هز

  سرمایه پایین است در این حالت حداقل نرخ قابل قبول (نرخ بهره) پایین است.

  ) میزان خطر موجود 3
آمدهاي آینده به حال از نـرخ بهـره   هرگونه سرمایه گذاري که خطر کمتري داشته باشد براي تبدیل ارزش در

ان معتبرترین وام گیرنده قادر است اعتبارات مورد نیاز کمتري برخوردار خواهد بود و در این مورد دولت به عنو
  % تامین کند.5را با حداقل نرخ بهره جاري 

 %8از سوي دیگر یک شرکت خصوصی تحت همان شرایط اقتصادي مجبور به پرداخت بهره اي باالتر مثالً 
گذار براي تبدیل درآمد باشد. اگر در یک سرمایه گذاري احتمال خطر یا ریسک بیشتري وجود دارد سرمایه  می

  کند. می هاي آتی به ارزش حال از نرخ باالتري استفاده
  ) برتري زمانی سرمایه گذار 4

 این عامل عبارت است از برتري که فرد سرمایه گذار به درآمد حاصل از سرمایه گذاري قائـل اسـت. مـثالً اگـر    
ائل شود تا درآمدهاي آینده دور، آنرا با نرخ سرمایه گذار به دالیل مختلف ارزش بیشتري براي درآمدهاي حال ق

  کند. می باالتري به ارزش حال تبدیل
شود انتخاب نرخی که براي تبدیل نتایج ریالی(گردش نقدي گزینـه هـا) بـه     می بنابراین بطورکلی مالحظه

  ارزش هاي یکسان قابل مقایسه به کار برده شود کار آسانی نیست.
شود حداقل نرخ قابل قبول نباید کمتر از هزینه  می طریق گرفتن وام تامین هنگامی که سرمایه یک پروژه از

سرمایه باشد، چرا که بهره سرمایه مطمئن بوده ولی بازده سرمایه گذاري با ریسک و خطر همراه است. به طور 
 کلی هزینه فرصت از دست رفته تعیین کننده حداقل نرخ قابل قبـول اسـت زیـرا اغلـب سـرمایه گـذاران بـا       
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محدودیت سرمایه مواجه هستند. پس این سرمایه محدود باید در جایی بکار گرفته شود که با توجه به میـزان  
  ریسک قابل قبول بیشترین نرخ بازده را داشته باشد.

شود که پذیرش پروژه اي با نرخ پایین تر باعث از دست دادن  می نقطه اي تعیین حداقل نرخ قابل قبول در
  ه گذاري در پروژه اي با نرخ باالتر شود.همان مقدار سرمای

در بیشتر مواقع فرصتهاي سرمایه گذاري بیش از میزان سرمایه موجود است بنابراین در هر زمانی برخی از 
شوند. بهترین پروژه رد شده در واقع بهترین فرصت از دست رفته است و هزینـه فرصـت از    می پروژه ها حذف

  .است بهترین پروژه رد شدهدست رفته عبارت از نرخ بازده 
  توجه کنید:

  زیر را ارزش کنونی اقساط ساالنهرابطه و  نامند می ضریب کنونی اقساط ساالنه عکس ضریب برگشت سرمایه را

�(���)�� ��(���)] P = A    .یندمی گو ]  
  شود. می چقدرسال   nطی  ،ارزش حال قسط هاي منظم (پرداخت هاي یکنواخت)  یک تومانی به عبارتی

  استهالك با بهره  مرکب 
در این روش بهره مرکبی را براي مبلغ استهالك در نظر میگیرند. مبلـغ اسـتهالك سـالیانه در ایـن روش بـه      

ست که چون در پایان عمر ماشین جمع شوند، با آن مبلغ به اضافه بهره مرکب آن بتوان ماشین مشابه ا مقداري
  خریداري کرد.

 (Sinking Fund Annual Payment) SFP = (p-s)[ �(���)���] 

L   عمر مفید ماشین  
P   قیمت خرید  
S   قیمت بازفروشی  
i   نرخ بهره  

SFP  استهالك سال اول =  
SFP(1+i)  استهالك سال دوم =  
SFP(1+i)2 استهالك سال سوم =  

SFP(1+i)3 استهالك سال چهارم =  
SFP(1+i)4   استهالك سال پنجم =  

  

Vn =(P-S)[(���)��(���)�(���)��� ]+s 

Vn  قیمت باقیمانده از ماشین در پایان سال =n ام     
n  کنیم. می سالی که استهالك را در آن محاسبه  
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 وجـود دارد در شرایطی که تورم  .در این روش مبلغ استهالك در سال هاي آخر عمر ماشین بیشتر است   
  شود. می روش ارزش بازفروشی خیلی بیشتر از مقدار واقعی آن تخمین زدهاین روش بسیار مفید است و در این 

سال و قیمت خرید آن ده هزار دالر و ارزش اسقاطی آن هزار دالر باشـد بـا در    5اگر عمر مفید ماشین  مثال)
% در سال، استهالك سال هاي مختلف و قیمـت باقیمانـده ماشـین در ایـن سـالها را      10نظر گرفتن نرخ تورم 

  اسبه کنید .مح

SFP = D1 = (10000-1000)× �/��/���� = 9000 × �/��/���� = 9000×0/164 = 1475/4 

D2 = 1475/4 × 1/1 = 1622/9 
D3 = 1475/4 × 1/1 2 = 1770/5  
D4 = 1475/4 × 1/1 3 = 1918 
D5 = 1475/4 × 1/1 4 = 2213/1 � � = 1475/4 + 1622/9 + 1770/5 + 1918 + 2213/1 = 9000 

  

V1 = (10000- 1000 ) [�/����/���/���� ] + 1000 = 9000 (�/���/��) + 1000 = 8524/6 

V2 = 9000[�/�����/���/���� ]+1000=9000( �/��/��)+1000=6901/64 

V3 = 9000[�/�����/���/���� ]+1000=9000(�/���/��)+1000=5131/15 

V4 = 9000[�/�����/���/���� ]+1000=9000(�/���/��)+1000=3213/11 

V5 = 9000[�/�����/���/���� ]+1000=0+1000=1000= S  اسقاطی قیمت       
 

% باشد در پایان سال سوم چه مبلغـی  4و نرخ بازده سالیانه شود تومان سرمایه گذاري  5000اگر مبلغ  مثال)
  آید؟ می  به دست

     F= P(1+i)n 
F = 5000(1+0/04)3 = 5000 × 1/125 = 5624 

تومان در حساب پس انداز خود داشته باشیم با توجه به نرخ  8000سال مبلغ  4بخواهیم در پایان مثال ) اگر 
   بایست امروز چه مبلغی سرمایه گذاري کنیم؟ می %5بهره ساالنه 

  V= �(���)� 

V= ����(���.��)� = 6582      ارزش حال درآمد آتی  
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% 5دالر در یک موسسه اعتباري پس انداز کند و نرخ بهره  ساالنه  5000اگر شخصی در پایان هر سال  مثال )
  باشــــــد در پایــــــان ســــــال پــــــنجم چــــــه مبلغــــــی در حســــــاب او خواهــــــد بــــــود؟

  ارزش آتی یک جریان درآمدي مستمر ساالنه ( فرمول سري هاي یکنواخت )

F = P  [(���)�� ��  ] 

F = 5000[(���/��)�� ��/��  ]= 27630 

  
توجه کنید که جریان درآمدي مستمر ساالنه با جریان سپرده گذاري مستمر ساالنه متفاوت است چرا که 

  سپرده گذاري در ابتداي هر سال انجام میشود ولی درآمد در پایان هر سال تحصیل میشود.
 مبلغ پس انداز حسـاب او کرد در پایان سال پنجم  می تومان سرمایه گذاري 5000در مثال باال اگر شخص 

  شد. می
F = 5000∑ (1 + 0/05)���  =  

5000(1/05+1/102+1/157+1/216+1/276)=5000(5/801) = 29005 
  

 20% بتواند تراکتور به قیمت 10سال با بهره  8کشاورز در پایان هر سال چقدر پس انداز کند که پس از  مثال)
   میلیون تومان بخرد ؟

      F = A  [(���)�� ��  ] 

A = F �(���)�� � 

A= 2×107 [ �/��/����] = 2 × 107 (0/0875) = 1749016 

 
اگر بخـواهیم در پایـان سـال زمـین را      .فرض کنید که بهاي یک  قطعه زمین یک میلیون تومان باشد مثال )

شود چه مبلغی ماهانه باید پس انداز کنیم؟   می % باشد که ماهانه مرکب5خریداري کنیم و نرخ بهره   
   A = F �(���)�� � 

A= 1000000[ �/��(���/��)��� �] 

A= 1000000×0/0628=62800 
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% 6سال در بانک پس انداز کند و نـرخ بهـره سـاالنه     5تومان براي مدت  50000اگر شخصی مبلغ  مثال )
  .از حساب خود برداردتواند  می باشد از پایان سال اول ساالنه چقدر

F = A  [(���)�� ��  ] 

V = �(���)� 

V(1+i)n = A  [(���)�� ��  ] 

A=v[ �(���)�(���)�� �] 

A=50000[ �/��(�/��)�(�/��)�� � ] = 50000[�/��×�/����/����� ] = 50000× 0/2375 = 11875 

هاي) ممکن پیش رو در (روش حلیل اقتصادي در مقایسه گزینه هاروش هاي تجزیه و ت - 18- 4
  اجراي یک پروژه:

انجام داد. روش ها یا  گزینه هـا   (Alternatives)توان از چندین روش(گزینه)  می بسیاري از پروژه هاي فنی را
  همگی داراي توجیه فنی هستند ولی فقط یکی از گزینه ها داراي توجیه اقتصادي است.

یه و هزینه هاي جاري متفاوت بـوده و ممکـن اسـت داراي    روش ها یا گزینه ها اغلب داراي هزینه هاي اول
درآمد ها متفاوتی هم باشند بنابراین همیشه مساله انتخاب یک گزینه از میان چند گزینه ممکن، در اجراي یک 
پروژه مطرح است تفاوت بین گزینه ها در تفاوت بین درآمدها و هزینه هاي سرمایه گذاري و هزینه هاي جاري 

  میباشد که از اجراي هر گزینه روي میدهد.   حال و آینده
  شوند. می بطور کلی گزینه هاي پیش رو به سه دسته تقسیم

 که داراي هزینه هاي برابر ولی منافع متفاوت هستند. هایی  گزینه .1
 که داراي منافع برابر اما هزینه هاي متفاوت هستند.هایی  گزینه .2
 هستند.که داري هزینه و درآمد متفاوت هایی  گزینه .3

  تقسیم بندي اقالم هزینه و درآمد
  عبارتند از:اقالم هزینه هاي سرمایه اي (پرداخت ها طی دوره سرمایه گذاري و پیش از بهره برداري) 

 خرید زمین  .1
 تاسیسات و ساختمان .2
 ماشین ها، ابزار و لوازم .3
 نصب تاسیسات و ماشین ها .4
 وسایل نقلیه .5
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 ه اندازيحقوق و دستمزد، آب، برق و تلفن مرحله را .6
 پرداختهاي احتمالی براي هزینه هاي سرمایه اي طی دوره تاسیس و راه اندازي  .7
 هزینه هاي پیش بینی نشده  .8

  عبارتند از:اقالم هزینه هاي جاري(پرداخت ها و هزینه ها طی دوره  بهره برداري) 
 مواد اولیه .1
 مواد نیمه ساخته  .2
 حقوق و دستمزد  .3
 آب ، برق ، تلفن و گاز .4
 مالیات و اجارهبیمه ،  .5
 تعمیر و نگهداري  .6
 هر نوع هزینه دیگر .7
 هزینه هاي پیش بینی نشده .8

  عبارتند از:اقالم درآمد (دریافتی ها)  
 پیش بینی میزان تولید  .1
 میزان مصرف داخلی .2
 میزان فروش داخلی اعم از نقدي و نسیه  .3
 میزان صادرات ارزي .4
 تهیه جدول زمانی وصول مطالبات و درآمد فروش .5

  واع روش هاي تجزیه و تحلیل و مقایسه  گزینه ها ان - 19- 4
 (Present Worth Method)روش تحلیل ارزش کنونی  .1
 (Equalent Uniform Cash Flow Method)روش معادل گردش نقدي ساالنه  .2
 (Benefit Cost Ratio Method)روش نسبت منفعت به هزینه  .3
 (Internal Rate of Return Method)روش نرخ بازده داخلی  .4
 (Sensitivity and Breakeven Analysis)روش تحلیل سر بسر و حساسیت  .5
 (Payback Period)روش دوره برگشت سرمایه  .6

  روش تحلیل ارزش کنونی - 1- 19- 4
یک کارخانه تولیدي براي کاهش هزینه خود در نظر دارد که از دو وسیله ممکن یکی را برگزیند. بهاي  )1مثال

خرید این دو وسیله یکسان است و عمر مفیدشان پنج سال و هر دوي آنها فاقد ارزش اسـقاطی هسـتند. نـرخ    
هـزار   300االنه به میـزان  % است در صورت استفاده از وسیله اول پیش بینی میشود که هزینه تولید س7بهره 
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ریال کاهش یابد و در صورت استفاده از وسیله دوم کاهش هزینه طی سال هاي مختلف متفاوت و به شرح ذیل 
  است.

  ریال کاهش هزینه  400000      سال اول 
  ریال کاهش هزینه  350000    سال دوم 
  ریال کاهش هزینه 300000      سال سوم 
  هش هزینهریال کا 250000    سال چهارم
  ریال کاهش هزینه 200000    سال پنجم 

  
∑  ارزش کنونی کاهش هزینه هاي درگزینه اول �(���/��)��� F×∑ �(���)���  = 300000 

300000[ ����/�� + �(���/��)� + ��/��� + ��/��� + ��/���]  

300000(0/935+0/874+0/817+0/764+0/714) = 300000×4/1 = 1230000 

 
  در گزینه دومارزش کنونی کاهش هزینه ها 

400000( ����/��)+350000 ��/��� + 300000 ��/��� + 250000 ��/��� + 200000 ��/��� = 

374000+305900+245100+191000+142800=1258800 

  .شود می چون درگزینه دوم کاهش هزینه بیشتر است، بنابراین گزینه دوم انتخاب
  ود دارد:براي انتقال آب به یک منطقه دو طرح پیشنهادي وج )2مثال

میلیـون ریـال    300الف) طرحی دو مرحله اي که در مرحله اول کانالی با گنجایش کمتر و هزینه  اولیه 
میلیون ریـال دیگـر    300سال در مرحله دوم گنجایش کانال را با هزینه مجدد  25احداث و پس از 
   .افزایش دهیم

  میلیون ریال 400 ب) طرحی یک مرحله اي و احداث کانالی با گنجایش کامل و هزینه
کنند و هزینه نگهداري هـر دو طـرح نـاچیز     می سال را تامین 50ضمناً هر دو طرح مقدار آب الزم براي مدت 

  % است. کدام یک از این دو طرح اقتصادي تر است؟6است و حداقل نرخ قابل قبول 
  هزینه گزینه اول

300000000 + 300000000 ( �(���/��)��) = 300000000 + 69913773 =  369913773 

  بنابراین ما باید گزینه اول را انتخاب کنیم، چون هزینه آن کمتر است.
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) مدیر یک کارخانه مواد غذایی تصمیم دارد که یکی از دو نوع ماشین بسته بندي موجود در بازار را 3مثال
اي این دو گزینه باشند. منافع و هزینه ه می سال 6خریداري کند. هر دو نوع ماشین داراي عمر اقتصادي 

% است خرید و نصب کدام ماشین بسته بندي اقتصادي تر 8به شرح ذیل پیش بینی میگردد و نرخ بهره 
 است.

گزینه ي 
  انتخابی

منافع   هزینه اولیه
  یکنواخت ساالنه

ارزش ماشین در 
  پایان عمر اقتصادي

  100000  450000  2000000  ماشین اول

  700000  600000  3000000  ماشین دوم

  
  ارزش حال منافع در گزینه ي اول –ارزش حال هزینه ها در گزینه اول 

F=∑ �(���)� + �(���)���  –  

= 450000∑ �(�/��)� + ������(�/��)��� − 2000000 = 143000 

  
  ارزش حال منافع در گزینه ي دوم –ارزش حال هزینه ها در گزینه دوم 

600000∑ �(�/��)� + ������(�/��)��� −3000000=215000 

  بنابراین خرید ماشین دوم اقتصادي تر است 
  

  روش معادل گردش نقدي ساالنه  - 2- 19- 4
هزار ریال  180خواهیم بین دو گزینه (دو آلترناتیو) که یکی ادامه روش کاشت دستی با هزینه ساالنه  می مثال)

سال  10آن یک میلیون ریال و عمر اقتصادي آن  و دیگري مکانیزه کردن کاشت با ماشینی که قیمت اولیه
هزار ریال است انتخاب انجام دهیم.  100هزار ریال و ارزش اسقاطی آن  20و هزینه ساالنه نگهداري آن 
باشد، کدام گزینه مقرون به صرفه تر است. اگر منافع هر دو گزینه  می %10حداقل نرخ بازده قابل قبول 

  یکسان باشد.
دي یکنواخت ساالنه گزینه اول آسان است، چرا که تمام گردش نقدي بر مبناي سـاالنه  محاسبه گردش نق

  هزار ریال است. 180داده شده است. در این گزینه هزینه یکنواخت ساالنه 

ارزش حال هزینه ها در گزینـه  
 ي اول
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  محاسبه معادل هزینه یکنواخت ساالنه گزینه دوم -    
 (I نه داده شده است.ریال هزینه نگهداري ساالنه ماشین به صورت یکنواخت ساال20000مبلغ 

II(  ریالی به صورت پرداخت یکنواخت ساالنه  1000000هزینه  خرید  

A=v[ �(���)�(���)�� �] 

= 1000000 [ �/�(�/�)��(�/�)��� �] = 1000000×�/�����/���  = 162735 

(III  هزینه قیمت اسقاطی به صورت پرداخت یکنواخت ساالنه A = F �(���)�� � = 100000× �/�(�/�)��� � = 100000 × �/��/��� = 6273 
   (IV 176462 = 6273 – 20000 + 162735  بنابراین هزینه کل یکنواخت ساالنه ماشین در گزینه دوم میشود 

 نتیجه اینکه چون هزینه یکنواخت ساالنه گزینه دوم کمتر از گزینه اول است، پس گزینه دوم انتخاب
  شود. می

  
  
  

یک پمپ آب میتوان از یک موتور بنزینی یا گازوئیلی استفاده کرد. موتور گازوئیلی ) براي بکار انداختن 2مثال
هزار ریال در سال برآورد شده است. اگر نرخ  10داراي قدرت بیشتر و آبدهی بیشتر است و ارزش آن 

% و هزینه دو موتور به شرح ذیل باشد به کمک روش گردش نقدي ساالنه تعیین کنید 5بازده قابل قبول 
  خرید کدام موتور با صرفه تر است.

  

  هزینه هاي موتور بنزینی و گازوئیلی
  گازوئیلی  بنزینی  شرح
  ریال250000  ریال400000  هزینه اولیه
  سال 3  سال 5  عمر مفید
  ریال 20000  ریال60000  ارزش اسقاطی

  ریال80000  ریال 120000  هزینه سوخت ساالنه
  ریال40000  ریال 20000  هزینه تعمیر و نگهداري
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  الف) هزینه یکنواخت ساالنه موتور بنزینی (گزینه اول)

I)  400000× [�/��(�/��)��/����� ] = 400000 × �/�����/���  = 92484  

II) 120000+20000=140000 

III) 60000× �/���/����� = 10870 

کل هزینه یکنواخت ساالنه گزینه اول   221614 = 10870 – 140000 + 92484   

  هزینه یکنواخت ساالنه موتور گازوئیلیب) 

I)   250000× [�/��(�/��)��/����� ] = 250000 × �/�����/���� = 91816 

II)   80000 + 40000 = 120000 

III)   20000× �/���/����� = 6345 

IV)  10000 

91816 + 120000 – 6345 – 10000 = 195471  کل هزینه هاي یکنواخت ساالنه موتور گازوئیلی 
   

 با توجه به نتایج باال خرید موتور گازوئیلی (گزینه دوم) مقرون به صرفه تر است.

) یک شرکت خدمات مکانیزاسیون از دو نوع تراکتور رومانی و جاندیر براي ارائه خدمات استفاده 3مثال
ورد سال م 5میلیون ریال است. این شرکت تراکتور ها را  900و  500میکند که بهاي آنها به ترتیب 

 5دهد و هزینه تعمیر و نگهداري آنها به شرح ذیل است. ارزش تراکتور ها پس از  می استفاده قرار
میلیون ریال است. اگر بازده کار این تراکتورها برابر بوده و حداقل نرخ  400و  200سال به ترتیب 
  است.% درصد باشد محاسبه کنید خرید کدام تراکتور اقتصادي تر 8بازده قابل قبول 

  هزینه تعمیر و نگهداري
  هزارریال)جاندیر(  هزارریال)رومانی(  سال
1  9000   4500   
2  18000   9000  
3  27000   18000  
4  36000   13500   
5  45000   22500  
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  الف ) هزینه یکنواخت ساالنه تراکتور رومانی

 I)  500000×�/��(�/��)��/�����  = 500000 × �/�����/���  = 125266  
    کنیم می ارزش حال کل قسط هاي متغیر را محاسبهابتدا 

II)  
V = a �(���)� + b �(���)� + … + z �(���)�  

V = (9000 ��/�� ) + 

(18000 ��/���)+(27000 ��/���)+(36000 ��/���)+(450000 ��/���) = 102258 

ضریب در مرحله بعدي این ارزش حال را به پرداخت هاي منظم ساالنه تبدیل میکنیم به کمک 

 [� ��(���)�(���)� ]A=v    بازگشت سرمایه .

A=102258[ �/��(�/��)�(�/��)�� � ] = 25619 
 

III)  200000× �/���/����� = 34100 

  بنابراین کل هزینه یکنواخت ساالنه تراکتور رومانی میشود 
125266 + 25619- 34100 =116785 

  ب) هزینه یکنواخت ساالنه تراکتور جاندیر 

I)   900000×�/��(�/��)�(�/��)�� �  = 225479  

II)  (4500× ��/�� )+ (9000× ��/���)+ (18000× ��/���)+ (13500× ��/���)+ 

(22500× ��/���)= 51394/5 

  این ارزش حال را به کمک ضریب بازگشت سرمایه به پرداخت هاي یکنواخت ساالنه تبدیل میکنیم.

A=v[ �(���)�(���)�� �] 

=51394/5[ �/��(�/��)�(�/��)�� � ] = 12876  
 

III) 400000× �/���/����� = 68230  
  شود  می کل هزینه یکنواخت ساالنه تراکتور جاندیر

225479 + 12876 – 68230 = 170125 
چون معادل هزینه یکنواخت ساالنه تراکتور رومانی کمتر از تراکتور جاندیر است، بنابراین خرید نتیجه گیري :
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 ن به صرفه تر میباشد.تراکتور رومانی مقرو
 

  روش نسبت منفعت به هزینه  - 3- 19- 4
روش تحلیل ارزش حال و روش تحلیل گردش نقدي ساالنه، بیشتر براي تحلیل اقتصادي پروژه هاي بخش 

اقتصادي پروژه هاي دولتی از روش نسبت منفعت به هزینه و روش نرخ خصوصی کاربرد دارد. به منظور ارزیابی 
  شود. می بازده داخلی استفاده

   نسبت منفعت به هزینه =     
  

 شود. می اگر این نسبت بزرگتر از یک بود پروژه قابل قبول است و در غیر این صورت پروژه حذف
  

سال یکبار سیل جاري میشود یعنـی احتمـال وقـوع     20مثال) در حوزه آبریز یک رودخانه به طور متوسط هر 
  % میباشد به منظور کاهش خسارت سیل دو طرح تحت مطاله قرار میگیرد:5سیل 

  % کاهش میدهد.2الف ) ساختن سدي کم ارتفاع که احتمال وقوع ساالنه سیل را به 
  % کاهش میدهد.1ب) ساختن سدي مرتفع که احتمال وقوع ساالنه سیل را به 

میلیون  200ر سیل حدود یک  میلیارد تومان تخمین زده میشود. سد کم ارتفاع هزینه اولیه خسارت ه
سال دارد و بدون ارزش  50میلیون تومان و عمر مفید  5/1تومان و هزینه نگهداري و بهره برداري ساالنه 

  اسقاطی است. 
سال دارد و  50مان و عمر مفید میلیون تو 3میلیون تومان و هزینه نگهداري   500سد مرتفع هزینه اولیه 

  % باشد احداث کدام سد را باید برگزید.6بدون ارزش اسقاطی میباشد. اگر حداقل نرخ قابل قبول 
  منافع حاصل از احداث سد کم ارتفاع   30000000=(%2-%5) 109

  منافع حاصل از سد مرتفع 40000000=(%1-%5) 109
  معادل یکنواخت هزینه ساالنه سد کم ارتفاع 

A=p[ �(���)�(���)�� �] 

=200×106×[ �/��(�/��)��(�/��)��� � ] = 200×106  ×�/�����/�� = 12688969  
  جمع کل معادل هزینه هاي یکنواخت ساالنه سد کم ارتفاع 

12688969 + 1500000 = 14188969 
 نسبت منفعت به هزینه براي طرح اول (سد کم ارتفاع)

=���������������� = 2/11 

 معادل یکنواخت منافع احتمالی ساالنه
   معادل یکنواخت هزینه احتمالی ساالنه
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  معادل یکنواخت هزینه هاي ساالنه سد مرتفع 

500×106×[ �/��(�/��)��(�/��)��� � ] =31716418 
31716418 + 3000000 = 34716418 

 نسبت منفعت به هزینه براي سد مرتفع

=���������������� = 1/15 
  

  نتیجه گیري:
اقتصادي است ولـی   چون در هر دو طرح نسبت منفعت به هزینه بزرگتر از یک شده است پس هر دو طرح

 (احداث سد کم ارتفاع) اقتصادي تر است. طرح اول
  

کند. بر اساس آمار قبلـی احتمـال طغیـان و     می هر چند سال یکبار طغیان فارسیکی از رودخانه هاي  مثال)
  خسارت ناشی از آن به شرح ذیل است.

  
  احتمال طغیان و خسارت رودخانه

احتمال وقوع   (m)ارتفاع آب رودخانه 
  طغیان

  میزان خسارت پیش بینی شده

5 – 0  0/6  0  
7 -5  0/3  100000000  

  200000000  0/1  متر بیشتر 7
  

% 6فه تر است اگر نرخ بهره براي کاهش خسارت وارده دو طرح ذیل پیشنهاد شده، کدام یک مقرون به صر
  باشد؟

میلیون 235این سیل بند ) ایجاد سیل بند در اطراف آبادي هاي در معرض خطر سیل. هزینه ي طرح اول
متر باشد  7که ارتفاع آن ها کمتر از هایی  تومان برآورد شده است. این سیل بند از خسارت سیل

 25شود عمر سیل بند  می میلیون تومان وارد 200کند. در غیر این صورت خسارتی معادل  می جلوگیري
  سال پیش بینی شده است. 

میلیون تومان عمر این  800از رودخانه با هزینه  هایی  مت) ایجاد یک پوشش سیمانی در قسطرح دوم
  دهد. می شود. پوشش سیمانی ارتفاع آب رودخانه را به شرح ذیل تغییر می سال پیش بینی 50پوشش 
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  سال میباشد.میلیون تومان در  10هزینه  نگهداري هر دو طرح 
  منفعت حاصل از اجراي طرح اول 

100×106× (0/3-0) = 30×106 

  منفعت حاصل از اجراي طرح دوم
100×106×(0/3-0/1) = 20×106 

20×106 ( 0/1 – 0) = 20×106  

     40000000 
  معادل هزینه یکنواخت ساالنه اجراي طرح اول 

235×106×�/��(�/��)��(�/��)����  = 235×106×�/�����/��  = 18385714 

18385714 + 10000000 = 28385714 

  1/056=���������������� نسبت منفعت به هزینه طرح اول

  معادل هزینه یکنواخت ساالنه اجراي طرح دوم 

800×106×�/��(�/��)��(�/��)����  = 800×106×�/�����/�� = 50755878 

50755878 + 10000000 = 60755878 

 0/658=����������������  ح دومنسبت منفعت به هزینه طر

  نتیجه گیري:
شـود و اصـالً    مـی  با توجه به نسبت منفعت به هزینه بدست آمده بـراي طـرح دوم ایـن طـرح رد    

  شود. می اقتصادي نیست بنابراین طرح اول یعنی احداث سیل بند انتخاب و اجرا
  

 روش نرخ بازده داخلی  - 4- 19- 4
احتیاجی به دانستن نرخ بهره (نرخ بازده یا حداقل نرخ قابـل قبـول)    ،هادر این روش مقایسه گزینه ها و طرح 

 باشد. نمی

  احتمال وقوع  ارتفاع آب ( متر )
5 -0  0/9  
7 -5  0/1  

  0  متر باالتر7
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  تعریف نرخ بازده داخلی:

ـ   مـی  نرخ بازده داخلی نرخی است که جریان گردش نقدي یک پروژه را با سرمایه اولیـه آن برابـر   ه سـازد. ب
  سازد. می برابر عبارتی دیگر نرخی است که ارزش کنونی منافع را با هزینه هاي پروژه 

معادل  یکنواخت منافع ساالنه =معادل یکنواخت هزینه  ساالنه   

  
ارزش کنونی منافع
ارزش کنونی هزینه ها  = 1  

 
سال است اگر منافع   5هزار تومان است و عمر اقتصادي آن  820مثال) هزینه اولیه یک پروژه سرمایه گذاري 

  آن چقدر خواهد بود؟ هزار تومان باشد نرخ بازده200خالص ساالنه آن 

200000 = 820000×[ �(���)�(���)�� �] 

[ �(���)�(���)�� �]= ������������ = 4/1 i = 0/07    

 % است.7بنابراین نرخ بازده داخلی این پروژه 
  

مثال) اگر دو طرح پیشنهادي نتایج احتمالی ذیل را داشته باشند کدام طرح را انتخاب میکنیم بـه شـرطی   
  % باشد. 6که حداقل نرخ بازدهی (حداقل نرخ قابل قبول یا هزینه فرصت، هزینه سرمایه) 

  نرخ بازده داخلی  2پروژه   1پروژه   سال
0  1000 -  2000 -  50%  
1  1500+  2800+  40%  

 
% دارد قابل قبول نیست و پروژه ها را رد میکنیم  چرا که در آن 6پروژه اي که نرخ بازده داخلی کمتر از هر 

  % هزینه فرصت داریم.6شرایط در هر جاي دیگر غیر از این پروژه ها اگر سرمایه گذاري کنیم حداقل 
ي دو پـروژه را بـه دسـت    براي مقایسه دو پروژه (طرح) به کمک نرخ بازده داخلی باید تفاوت گـردش نقـد  

  بیاوریم.
   2گردش نقدي پروژه  – 1گردش نقدي پروژه 

 در سال صفر  1000 - = (1000-)– 2000- =
  =  در سال اول  1300 = (1500) – 2800+
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ارزش کنونی منافع
ارزش کنونی هزینه ها  = 1 

 
   i=0/3 1/3 =�������� =دوره برگشت سرمایه (عکس ضریب برگشت سرمایه)

توجه کنید که دوره برگشت سرمایه همیشه بزرگتر از یک است   
  

  نتیجه گیري:
 خیلی بیشـتر اسـت پـس طـرح دوم انتخـاب      %)6% از حداقل نرخ بازده قابل قبول (30چون نرخ بازده داخلی 

 شود. می
 

% است 5سال و حداقل نرخ بازده قابل قبول  10با توجه به جدول ذیل و اینکه  عمر هر یک از پروژه ها  مثال)
  کنید؟  می کدام پروژه را انتخاب

  داده هاي مربوط به دو پروژه
درآمد خالص   سرمایه گذاري اولیه  پروژه

  سالیانه
  نرخ بازده داخلی پروژه

  %3  11720  100000  الف
  %10  24500  150000  ب
  %8  30000  200000  ج
  %9  39000  250000  د

  
% است پس پروژه الف خود به خود حذف است چون نـرخ بـازده داخلـی آن    5حداقل نرخ بازده قابل قبول 

  کمتر از حداقل نرخ بازده قابل قبول است.
  مقایسه پروژه (ب) با (ج) 

 ریال درآمد بیشتر گرفتیم. 5500ریال سرمایه گذاري اضافی ما  50000در پروژه  (ج)  بازاي 

= ضریب برگشت سرمایه     ���������=0/11   i=0/02    

% حذف میشود چون در جاي دیگر این سرمایه گذاري اضافی 2بنابراین پروژه  (ج)  هم با نرخ بازده داخلی 
 % بکار گرفت و سود بیشتري تحصیل کرد.5توان با نرخ  می را
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  مقایسه پروژه (ب) با پروژه (د) 
  تفاوت گردش نقدي دو پروژه  (ب)  و  (د)  را محاسبه میکنیم.

  = ����������� = 0/145   i=%7   = ضریب برگشت سرمایه
  افزایش درآمد

      افزایش سرمایه گذاري

  شود که از می باشد اما گزینش پروژه (د) سبب می اگر چه نرخ بازده پروژه (د) کمتر از نرخ بازده پروژه (ب)
  % است میگیریم.5گذاري اضافی نرخ بازدهی بیشتري از حداقل نرخ قابل قبول که سرمایه 

  بنابراین پروژه  (د) را گزینش میکنیم.
   نکته

در مقایسه پروژه ها از آنجا که هدف حداکثر کردن کل بازده خالص (ارزش کنونی خالص) میباشد و نه 
ه (حداقل نرخ قابل قبول) (نرخ بهره) کمتر از نرخ نرخ بازده سرمایه، بنابراین در مواردي که هزینه سرمای

بازده سرمایه است، توسعه سرمایه گذاري یا بعبارتی گزینش پروژه هاي بزرگتر به نفع سرمایه گذار است. 
چون با افزایش هر واحد سرمایه بازده کل نیز افزایش خواهد یافت. حداقل این افزایش تا نقطه اي است 

 حداقل نرخ قابل قبول (هزینه سرمایه) برابر شود. که نرخ بازده داخلی با





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

  پنجم فصل
ــدیریت  در انســانی نیــروي م

  کشاورزيهاي  فعالیت
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   تعاریف و مقدمه - 1- 5
 اسـتفاده  آنهـا  نیروي از کههایی  دام استثناي به( است کشاورزي نهاده تنها شاید و معدود از یکی انسانی نیروي
 مداومی کاهش گذشته، قرن نیم طی .است یافته کاهش متنابهی طور به آن از استفاده زمان طول در که)شود می

 جدیدهاي  فناوري و مکانیزاسیون .است گرفته صورت دامپروري و کشاورزي واحدهاي در انسانی نیروي کاربرد در

 نیروي در کاهش رغم علی و اند داشتهي شاورزواحد هاي ک در انسانی نیروي از استفاده کاهش در مهمی نقش

 جـایگزین  مکـانیکی  و الکتریکی وسایل صورت به رژيان .یابد افزایش کشاورزي تولید که اند داده اجازه انسانی

 نهـاده  از بیشـتري  نسبتاً مقدار .شد می ارائه انسانی نیروي توسط گذشته در که است شده جسمی انرژي بیشتر

 مقدار و شده وسایل این نظارت و سرپرستی، کارگیري،ب صرف امروز دامپروري و کشاورزي واحد در انسانی نیروي

 نشـان  کشـاورزي،  انسانی نیروي توسط شده انجام وظایف در تغییر این .شود می فیزیکی فعالیت صرف کمتري

 سریع پذیرش معناي به تنهایی به جدید فناوري وجود .باشد می انسانی نیروي آموزش و ها مهارت اهمیت دهنده

 توجیـه  بـه  برند کار به را جدیدي فناوري دامداران و کشاورزان که آن از قبل . نیست ها فناوري این گسترده و

 جانشـین  عنـوان  بهاي  هگسترد طور به جدیدهاي  فناوري .کنند می توجه ها فناوري این کارگیري به اقتصادي

 داده کاهش را انسانی نیروي نیازهاي تر بزرگ تجهیزات و تراکتورها. اند گرفته قرار پذیرش مورد انسانی نیروي
 دستیهاي  برداشت جایگزین مکانیکی برداشتهاي  ماشین و اند شده دستی وجین جایگزین ها کش قارچ اند،

 .اند شده
 ها نهاده نسبیهاي  قیمت در تغییر یا و جانشینی فیزیکی نهاییهاي  نرخ در تغییر علت به ها نهاده جانشینی

 جانشـینی  نهـایی  نرخ عامل دو هر کشاورزي در کار جاي به بر سرمایه فناوري جانشینی در .گیرد می   صورت

 اصالح یا جدید فناوري زیرا کنند می تغییر جانشینی نهاییهاي  نرخ .اند بوده مهم ها نهاده نسبی قیمت و فیزیکی

 مقدار .دهد می تغییر بیشتر، جدید فناوري و کمتر کار از استفاده تشویق براي را همسان تولیدهاي  منحنی شده،

 باعـث  یابنـد  افـزایش  باالتري درصد با دستمزدهاي  نرخ اگر .داردگذاري  سرمایه  به نیاز جدید فناوري از زیادي
 مسأله در قیمت نسبت روي دستمزدهاي  نرخ در تغییر این .شود سرمایه از تر گران نسبتاً انسانی نیروي شود می

 انسانی نیروي از کمتر استفاده و )آالت ماشین(سرمایه از بیشتر استفاده که شود می باعث و گذاشته اثر جانشینی

 انسانی نیروي وري بهره در تنابهیم افزایش باعث کشاورزي در کارگر سرانه سرمایه مقدار افزایش باشد. کارآمدتر

 .ه استشد نیز کشاورزي
 کشـاورزي هاي  فعالیت در انسانی نیروي از استفاده میزان که است شده سبب فناورانه تغییرات و زمان مرور

 مورد کشاورزي بخش در اصلی عامل یک عنوان به چنان هم بودن هوشمند دلیل به کار نیروي البته .یابد کاهش

 زراعـت  در و تولیـد  مهـم  عوامـل  از یکـی  تجارتی کشاورزي در کار نیروي که طوري به .گیرد می قرار استفاده

 .آید می حساب به تولید عامل ترین عمده خانوادگی
 باال کار، نیروي مدیریت هدف ترین مهم .پردازد می کشاورزي در انسانی نیروي مدیریت مسأله به فصل این
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 هر باالست، نسبتاً تولید هزینه کل در کار نیروي هزینه سهم که این به توجه با .باشد می آن بازده و کارآیی بردن

 از قبل .شود می کشاورزان درآمد افزایش و تولید هزینه کاهش سبب کار نیروي کارآیی افزایش جهت در کوششی
 و اصـطالحات  از برخـی  اسـت  الزم ابتدا کشاورزي کار نیروي کارآیی و وري بهره  افزایشهاي  راه درباره بحث

 :شوند معرفی دارند، کاربرد انسانی نیروي مدیریت در که مفاهیمی
 به مزایا سایر و سود سهم حقوق، مزد، از اعم السعی حق دریافت مقابل در عنوان هر به که است فردي :کارگر

 .کند می کار کارفرما درخواست
 السعی حق دریافت مقابل در او حساب به و درخواست به کارگر که حقوقی یا حقیقی است شخصی: کارفرما

 .کند می کار
 مندي، عائله کمک حقوق، یا مزد از اعم کار قرارداد اعتبار به کارگر که قانونیهاي  دریافت کلیه سعی:ال حق

 دریافت آنها نظایر و ساالنه سود تولید، افزایش پاداش غیرنقدي، مزایاي ذهاب، و ایاب خواربار، مسکن،هاي  هزینه
 .نامند می السعی قح را نماید می

 به ستاده نسبت عنوان به کار نیروي وري بهره نهاده. به ستاده نسبت از است عبارت کلی طور به :وري بهره

 .است شده تعریف کشاورزي بخش در شاغل کار نیروي تعداد
 قصد، شناسی، وظیفه .است کار انجام براي تولیدي واحد یک اعضاي خواهش و تمایل از عبارت :شغلی انگیزه

 سیسـتم  در را انگیزش مفهوم که هستند اصطالحاتی سازمانی، جو و زندگی محوري عالیق درگیري، کوشش،

 .دهند می قرار بحث مورد اجتماعی
 )کار محیط( اجتماعی سیستم یک اعضاي مثبت عاطفی گیري جهت میزان معناي به :شغلی مندي رضایت

 کسانی و هستند رضامند دارند، مثبت عاطفی گیري جهت که اعضایی .است سیستم آن در عضویتشان مورد در

  .هستند ناراضی دارند، منفی گیري جهت که

   کشاورزي انسانی نیرويهاي  ویژگی - 2- 5
 و کشاورزي واحد در آن مدیریت و کاربرد روي که آن خاصهاي  ویژگی به باید کشاورزي انسانی نیروي بحث در

 این کهاي  هلحظ در اگر یعنی است، پیوسته جریان یا نهاده یک انسانی نیروي شود. توجه هستند، مؤثر دامپروري

 نمی کار ماه یک عرضه .کرد ذخیره بعدي روزهاي براي را آن توان نمی نشود استفاده آن از است اختیار در نهاده
 کار نیروي از استفاده مدیریت لزوم امر این .شود گذاشته انبار در بعد ماه کار با همراه بعد ماه در استفاده براي تواند

 .دهد می نشان سال طول در را
 صورت به فقط که معنی این به هست، نیز "تقسیم قابل غیر"یا  "یکجا"نهاده  یک وقت تمام انسانی نیروي 

 قـرار  اسـتفاده  مـورد  اغلـب  سـاعتی  و وقـت  پاره انسانی نیروي . است موجود تقسیم غیرقابل و کامل واحدهاي
 به کار نیروي اگر .شود می ارائه ساالنه وقت تمام مستخدمان توسط کشاورزي انسانی نیروي اکثریت اما گیرد، می

 آنجا از اما آورد حساب به تقسیم قابل نهاده عنوان به را آن توان می باشد شده استخدام ساعتی و وقت پاره صورت
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 تقسیم غیرقابل و یکجااي  هنهاد گیرد، می قرار استفاده مورد وقت تمام صورت به واحدها در کار نیروي اغلب که

 واحدهاي کشاورزي  در خانوادگی کار نیروي اغلب، که است این بودن وقت تمام دالیل از یکی .شود می محسوب

 از یا شدن اضافه باشد، داشته وجود وقت تمام انسانی نیروي فقط مزرعه یک در اگر .گیرد می قرار استفاده مورد

 انسانی نیروي عرضه در بزرگی تغییر است مستخدم کمی تعداد داراي کهاي  همزرع در مستخدم یک رفتن دست

 درصـد  100 را انسانی نیروي عرضه کند می استخدام را کارگر اولین که کشاورزي مثال، براي .آورد می وجود به

 رو به رو آن با رشد به رو بنگاه یک که مشکلی .دهد می نشان را افزایش درصد 50 دوم کارگر و دهد، می افزایش

 چگونه منابع، رفت هدر از جلوگیري براي وقت، تمام جدید کارگر یک کارگیري به هنگام در که است آن است،

 صـورت  بـه  نیـز  آالت ماشـین  و زمین مثل منابع سایر که وقتی .نماید مالی تأمین و زمانی تنظیم را کار نیروي

 منابع، بیشتري تعداد یا یک مازاد یا کمبود از جلوگیري براي بنگاه یک دادن سازمان هستند "یکجا" واحدهاي

 .شود می مشکل بسیار
 واحـدهاي  از بسـیاري  در اسـتفاده  مـورد  انسانی نیروي از بزرگی بخش یا تمام خانواده اعضاي سایر و مالک

 ؛می کنندن دریافت مستقیمی نقدي دستمزد معموالً انسانی نیروي این کنند. می مهیا را دامپروري و کشاورزي
 فرصتی هزینه منابع، همه مثل اما، .شود گرفته نادیده و بماند دور نظر از آن، ارزش و هزینه است ممکن بنابراین

 و کشاورزي واحد کلی برنامه در ثابت هزینه از بزرگی بخش است ممکن که دارد وجود او خانواده و مالک کار براي
 زندگی مخارج براي هزینه ها طریق از غیرمستقیم طور به او خانواده و مالک کار براي پرداخت .باشد دامپروري

 غیر اقالم براي ویژه به کند، تغییر وسیعاً است ممکن غیرمستقیم حقوق یا دستمزد این .گیرد می صورت خانواده

 در باید نقدي درآمد .کند می تغییر دامپروري و کشاورزي واحد خالص درآمد دیگر سال به سالی از زیرا ضروري،

 .شود کشاورزي بنگاه نقدي مخارج صرف اول درجه
 صورت به فردي با اگر .کند می متمایز منابع سایر از را انسانی نیروي که است دیگري ویژگی احساسات، داشتن

 داشتن دوست ها، بلندپروازي ها، ترس امیدها،. بیند می لطمه کارآیی و بهره وري شود، رفتار روح یب وسیله یک

 مـدیریت  برنامـه  هـر  در باید مستخدمان هم و مالک هم شخصی مشکالت و ها نگرانی ها، نداشتن  دوست ها،

 واحدهاي مدیران براي پرسنل مدیریت و شناسی جامعه روانشناسی، آموزش .گیرد قرار توجه مورد انسانی نیروي

  .است مفید بسیار نمایند، می سرپرستی را مستخدم چندین که دامپروري و کشاورزي

  انسانی نیروي کاربرد اقتصاد - 3- 5

 علت به .شود گرفته کار به مولد و کامل طور به سال سراسر در که است آن انسانی نیروي کاربرد در مهم اصل یک

 کـه هایی  ماه طول در مثال، براي .است مشکل اغلب کار این کشاورزي در ها فعالیت از بسیاري فصلی طبیعت

 روز .باشـد  موجـود  انسـانی  نیـروي  از بـیش  است ممکن کاري نیازهاي شود می انجام برداشت و داشت کاشت،

 وظـایف،  ایـن  موقـع  به انجام براي موقتی کمک یا استخدامی، کارکنان مورد در کار اضافه تر، طوالنی کارهاي

  .باشد داشته وجود انسانی نیروي اضافی عرضه است ممکن سال اوقات سایر در .است ضروري
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 تقویم یا انسانی، نیروي سیماي این .است مفید 1- 5  شکل شبیه چارتی انسانی نیروي از استفاده بهبود براي

 انسانی نیروي و دامپروري و کشاورزي واحدهاي  فعالیت همه براي را انسانی نیروي به ماهانه نیازهاي کل عملیات،

 کشاورزي واحد مالک .دهد می نشان شود می ارائه وقت تمام مستخدم یک و )عامل( مالک توسط که رااي  هماهان

 نیروهاي .است مشترك دامپروري و کشاورزي واحدهاي از بسیاري در که دارد مشکلی مثال این در دامپروري و

 مقادیر به منجر وقت تمام مستخدم یک کردن اضافه اما کند نمی تأمین را نیازها ماه چندین در موجود، انسانی

 .شود می ماه چندین طول در انسانی نیروي مازاد از بزرگی
 از کارهـا  از بعضـی  انجام یا وقت پاره انسانی نیروي طریق از باید کار اوج نیازهاي نشود، استخدام کارگر اگر

 کنمم متفاوت ترکیب یک .است ها فعالیت ترکیب در تغییري مطالعه دیگر؛ گزینه .شود تأمین پیمانکاري طریق

 سود که این از اطمینان براي اما .شود توزیع سال طول در تري مساوي طور به کار نیازهاي که شود باعث است

  .شود انجام باید کلی یا ییجز ریزي بودجه تحلیل یک نیابد کاهش اضافی کار هزینه از بیشتر

  
  انسانی نیروي موجودیت و نیازها سیماي  - 1- 5شکل    

 
 قابـل  کـار  مـازاد  بـه  منجـر  امـا  کند می تأمین را ماهانه کار اوج نیاز از بیش وقت تمام کارگر یک استخدام

 جدیدهاي  فعالیت نمودن اضافه یا حاضرهاي  فعالیت در گسترش مقداري وضعیت، این در .شود اي می همالحظ

 منـابع  تأمین از است ممکن سرمایههاي  محدودیت اما .شود استفاده موجود کار از تا گیرد قرار توجه مورد باید

 مـورد  بایـد  ریزي بودجههاي  رویه شده، برنامه ریزي گسترش هر سودآوري تأیید براي و نماید جلوگیري دیگر

 .گیرد قرار استفاده
 و ثابت نسانیا نیروي :باشد مواجه حالت سه با است ممکن انسانی نیروي مدیریت در مزرعه مدیر کلی طور به
  .گیرند می قرار بررسی مورد ادامه در که محدود انسانی نیروي و فراوان و متغیر انسانی نیروي فراوان،
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   فراوان و ثابت انسانی نیروي - 1- 3- 5
 این به اگر .نگیرد قرار استفاده مورد کامال اما باشد ثابت است ممکن وقت تمام مستخدم یا و مالک کار عرضه کل

 هزینه بیشتر، کار ساعت یک از استفاده براي شود، پرداخت ثابتی مبلغ کند می کار که ساعاتی به توجه بدون کار

 نمی افزایش را انسانی نیروي هزینه ماند می عاطل صورت، آن غیر در که کار مولد کاربرد هر .ندارد وجود اضافی
 وضعیت، این در. است صفر برابر) ماند می عاطل صورت آن غیر در که( اضافی نهاده هزینه ترتیب، این به و دهد

 برابر و صفر آن نهایی محصول ارزش تا شود داده افزایش قدر آن باید فعالیتی یا عمل هر در انسانی نیروي کاربرد

 .شود نهاده نهایی هزینه
 مزرعـه،  از خارج استخدام از یا استراحت از خواه باشد، صفر از بزرگتر فرصت هزینه داراي انسانی نیروي اگر

اي  هباقیمانـد  انسانی نیروي هر صورت این در .شود فرصت هزینه با برابر باید کاربرد هر در نهایی محصول ارزش
 هزینـه  داراي کـه  فعالیتی هر .شود مزرعه از خارج استخدام یا ماهیگیري یا شکار مانند بدیل کاربرد صرف باید

 ممکن فرصت هزینه کاربرد، این در .شود انتخاب باید باشد شخصی رضایت یا درآمد برحسب- بیشتري فرصت

هاي  بازده موقع هر و است نهایی محصول ارزش یا قبول قابل بازده نرخ حداقل که باشد نیزاي  هذخیر قیمت است
  .کند می انتخاب کار مقابل در را استراحت فرد باشند، مبلغ این از کمتر نهایی

  فراوان و متغیر انسانی نیروي - 2- 3- 5
 مثل آن کاربرد کند، استخدام ماهانه یا ساعتی طور به را انسانی نیروي نامحدودي مقدار بتواند مدیر که موقعی

 حداکثر را سود که است نهاده از سطحی انتخاب اقتصادي، قاعده .شود تحلیل و تجزیه باید متغیرهاي  نهاده  سایر
 نـرخ  یـا  نهاده نهایی هزینه برابر آن نهایی محصول ارزش که شود استخدام قدر آن باید انسانی نیروي و کند می

. رود کار به استفاده موارد همه و یک هر براي استخدامی کار مورد در باید گیري تصمیم قاعده این .شود دستمزد
 هزینـه  روي اقـالم  این زیرا است، الزم دستمزد نرخ در نقدي غیر مزایاي هر یااي  هالعاد فوق هر هزینه محاسبه

  .است مؤثر نهاده نهایی

  محدود انسانی نیروي - 3- 3- 5
 نهـایی  هزینـه  و نهایی محصول ارزش دادن قرار مساوي براي الزم مقدار از کمتر موجود، انسانی نیروي کل اگر

 به باید مختلفهاي  گزینه بین انسانی نیروي تخصیص براي نهایی برابري اصل باشد، استفاده موارد همه در نهاده

 بـین  انسـانی  نیـروي  کـه  شد خواهد حداکثر موقعی انسانی، نیروي از محدودي عرضه از حاصل سود. رود کار

هاي  گزینه در استفاده مورد کار ساعت آخرین نهایی محصوالت ارزش که یابد تخصیص چنان مختلفهاي  گزینه
  .باشند برابر هم با مختلف

 انسانی نیروي از استفاده و دولتی مقررات - 4- 5
 آنها تعداد .اند شده انسانی نیروي مدیریت در مهمی عامل مؤثرند انسانی نیروي استخدام روي که دولتی مقررات
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 هزینه افزایش مقررات، این خالص اثر. یابد ادامه افزایش این که رود می انتظار و یافته افزایش اخیرهاي  سال  در

 سرمایه و الزم انسانی نیروي تعداد درهایی  افزایش باالتر، نقدي غیر مزایاي و دستمزدها طریق از استخدامی کار
  .باشد می زیست محیط حفاظت و ایمنی براي اضافیهاي  گذاري

  شده استخدام انسانی نیروي مدیریت - 5- 5

 دامپـروري  و کشـاورزي  واحـدهاي  در انسانی نیروي کل عرضه از بیشتر روز به روز شده استخدام انسانی نیروي
 تـأمین،  شـوند،  مـی  جمع هم دور بزرگ و متوسط دامپروري و کشاورزي واحدهاي مدیران که موقعی .شود می

 در افزایش به رو مسائل بروز علت به .هستند گفتگو مشترك موضوعات شده استخدام کارگران نگهداري و آموزش
 پرسـنل،  مـدیریت  و انسانی روابط در مهارت که شوند می متوجه مدیران شده، استخدام انسانی نیروي مدیریت

  .هستند ارزشی باهاي  دارایی
 

 انسانی نیروي کردن استخدام - 1- 5- 5
 و مصاحبه انسانی، نیروي یافتن :گیرد قرار توجه مورد تواند می مرحله سه در انسانی نیروي کردن استخدام فرآیند
 اي، روزنامه تبلیغاتیهاي  آگهی. تقاضاها دریافت و شغل وجود اعالم از است عبارت انسانی نیروي یافتن .گزینش

 و دارند سروکار دامداري و کشاورزي با جامعه در که کسانی سایر با تماس دامداران، و کشاورزان سایر با مالقات
 فرم یک نمودن ارائه .گیرند قرار استفاده مورد شغل، وجود درباره افراد کردن آگاه در توانند می کاریابی موسسات

 کار این انجام به معموالً متقاضیان از یک هر از یکسان اطالعات آوردن دست به براي متقاضیان از یک هر به تقاضا

 یعنـی  بعـدي  گـام  براي منبع و رجوع نقطه یک عنوان به تواند می سپس تقاضا شده تکمیل فرم .کند می کمک
   .گیرد قرار استفاده مورد مصاحبه

 سایر و شخصیهاي  هدف آموزشی، کاري، تجربه پیشینه، درباره اطالعات کارآمد تحصیل براي باید مصاحبه

 کار، درباره تا شود داده متقاضی به باید کافی فرصت و وقت .شود برنامه ریزي دقت با متقاضی، به مربوط اطالعات

 بلکـه  است، متقاضیان از اطالعات آوردن دست به شامل فقط نه مصاحبه .کند سؤال آنهاي  مسؤلیت و وظایف

 براي الزمهاي  ویژگی و کار به خود عالقه بتوانند که طوري به هست؛ نیز کار متقاضیان به اطالعات دادن شامل

  .نمایند ارزیابی را کار انجام
 .شـود  ارزیـابی  باید ها معرف و مصاحبه، تقاضا، فرم طریق از کار متقاضی هر درباره آمده دست به اطالعات
 سـازگاري  جملـه  از عوامـل  بسـیاري  .اسـت  استخدام فرآیند در نهایی گام متقاضی، ترین شرایط واجد انتخاب

 تحت و تر نزدیک طور به کارفرمایان، دیگر با مقایسه در کشاورزي کارفرمایان .گیرد قرار توجه مورد باید شخصی

 این نباشند، سازگار افراد اگر .کنند می کار خودشان مستخدمان با مغایر شرایطی اوقات گاهی و متغیرتر شرایط

 .دهد می افزایش را برخورد احتمال نزدیک، کاري رابطه
 موفقیت برنامه در رقابتی، پایه دستمزد نرخ .آید می شده انتخاب فرد استخدام براي مذاکره دنبال به گزینش،
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 از باید آینده مستخدم اما هستند؛ مهم واقعی نقدي دستمزدهاي .دارد اساسی نقش انسانی نیروي استخدام آمیز

 برداشت و مسکن غذا، پول کردن کسر از بعد که مصرف قابل درآمد .باشد آگاه نیز آنها ارزش و نقدي غیر مزایاي

 مزایـاي  .شـود  مقایسـه  اسـتخدام  موارد سایر در مشابه مقادیر با باید که است چیزي ماند، می باقی ها حقوق از

 یـک  شـود  مـی  باعـث  که است وانت از استفاده و شیر، گوشت، باغچه، فضاي برق، و آب مسکن، مثل غیرنقدي

 نقدي حقوق داراي که کشاورزي غیر اشتغال با دامپروري و کشاورزي واحد در کار براي تر پایین نقدي دستمزد

 .باشد رقابت قابل است، باالتر
 کشاورزي واحدهاي مستخدمان به پرداخت از بزرگی بخش اغلب غیرنقدي مزایاي که اند داده نشان مطالعات

 کنند، ارزیابی منصفانه را شده ارائه شغل بتوانند آنکه براي آینده مستخدمان اما .دهند می تشکیل را دامپروري و

 کارفرمایان زیرا .است غیرنقدي مزایاي ارزش درباره توافق عدم معمول، مشکل یک .شوند آگاه آنها ارزش از باید

 واحـدهاي  کارفرمایـان  از بعضـی  دلیـل،  ایـن  به .شوند می لئقا ارزش مزایا این براي مستخدمان از بیش اغلب

 جایی .دهند می افزایش را نقدي حقوق و گذارند می کنار را غیرنقدي مزایاي تمام یا برخی دامپروري و کشاورزي

 طـور  بـه  آنها شده برآورد ارزش با همراه آنها از فهرستی که است این توصیه شود، می ارائه غیرنقدي مزایاي که

  .شود داده مستخدمان به منظم

 شده استخدام انسانی نیروي آموزش - 2- 5- 5
 انتظـار  مستخدم از و کنند می استخدام را غیرماهر انسانی نیروي اغلب دامپروري و کشاورزي واحدهاي مدیران

 عجز، ناامیدي، اغلب، نتیجه. دهند انجام گران آالت ماشین با و دام مدیریت در رااي  هماهران بسیار وظایف که دارند

 .است مستخدم رضایت عدم و انسانی نیروي ضعیف بهره وري تعمیرات، بااليهاي  صورتحساب
هاي  برنامه بر مبنی کمی بسیار شواهد دامپروري و کشاورزي واحدهاي در استخدام اعمال به مربوط مطالعات
 ها راهنمایی بعضی به نیاز هم ماهر مستخدم یک حتی .دهد می نشان را جدید مستخدمان براي رسمی آموزشی

 طول در دارند، کمتريهاي  مهارت که مستخدمانی .دارد شوند، تعقیب باید که عاديهاي  روال و عملیات مورد در

 عملکرد صحیح، آموزش بدون زیرا .باشند داشته صحیحی سرپرستی و کاملهاي  آموزش باید آموزشی دوره یک

 سرپرستی و آموزش براي الزم زمان و بیشتر درك و شکیبایی به کارفرماها .داشت انتظار می توانن بخشی رضایت

 زمان سال یک به است ممکن آموزش دوره دامی، و کشاورزي تولید در متأسفانه، .دارند نیاز جدید مستخدمان

 محصوالت تولید کامل دوره یک در وظایف همه انجام فرصت جدید مستخدم که موقعی تا یا باشد، داشته نیاز

 .بگیرد یاد را کارها همه که کرد صبر باید باشد، داشته را دامی و زراعی
 فناوري پذیرش .باشد الزم معینی زمانیهاي  فاصله در آموزش بلندمدت، مستخدمان براي است ممکن حتی

 جدید، فعالیت معرفی و بذر انواع غذایی،هاي  مکمل جدید، شیمیایی مواد بزرگتر، آالت ماشین صورت به جدید

 روزه یک بازدیدهاي ترویجی، مدت کوتاههاي  دوره .باشد داشته نیاز مستخدمان همه براي آموزش به است ممکن

 شرکت .بگیرند قرار استفاده مورد مستخدمان آموزش براي توانند می منطقه در موجود آموزشیهاي  برنامه سایر و
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 نفس عزت و نفس به اعتماد بهبود باعث بلکه بخشد می بهبود را مستخدمانهاي  مهارت فقط نه ها فعالیت این در

 .شود می نیز آنها

 شده استخدام انسانی نیروي داشتن نگه - 3- 5- 5
 نتواند مزرعه مدیر اگر .است پرهزینه پول، صرف هم و وقت صرف نظر از هم جدید مستخدمان آموزش و استخدام

 را انسـانی  نیـروي  کـارآیی  و باشند حد از بیش توانند می هزینه ها این دارد، نگه را شده استخدام انسانی نیروي
 .شوند عمل وارد آن بهبود براي و باشند آگاه مستخدمان نگهداري ضعف علل به باید کارفرمایان. دهد می کاهش

 در قبلـی  کـاري  تجربـه  علـت  بـه  کـه  دهند می گزارش اغلب دامپروري و کشاورزي واحدهاي مستخدمان

 بکار دام و گیاهان با کردن کار به شان عالقه و آزاد هواي در کردن کار فرصت دامپروري، و کشاورزي واحدهاي

 دیر و صبح اول کار کم، تعطیلی وقت کار، طوالنی ساعات مثل مزایایی عدم همچنین آنها .اند شده جذب مزرعه

 به کم دستمزد .اند داده گزارش را کارفرمایشان با شخصی ضعیف روابط شامل کاري ضعیف شرایط و غروب، وقت

 به از غیر شخصیهاي  هدف کارگران که است آن کننده مشخص  که دارد، قرار مزایا عدم فهرست صدر در ندرت

 خـوب،  دسـتمزد  کـه  دهنـد  می گزارش عموماً کارفرمایان دیگر، طرف از .دارند دستمزد باالترین آوردن دست

 واحـدهاي  کارفرمایـان  کـه  دهـد  می نشان نظر اختالف این .است انسانی نیروي داشتن نگه در عامل مهمترین

 کـه  حـال  عین در .دهند نشان بیشتري توجه انسانی روابط و کاري شرایط بهبود به باید دامپروري و کشاورزي

 مـوثر  انسـانی  نیـروي  داشتن نگه در است ممکن دیگري عوامل است، مهم شک بدون خوب دستمزد پرداخت

 کمک پرکارهاي  فصل طول در طوالنی ساعات به مربوط شکایات کاهش به تواند می العاده فوق پرداخت .باشند

 کار فرصت همچنین است، مهم مستخدمان براي کافی استراحت و تعطیالت براي مشخص سیاست یک .نماید

 اسـتخدام  کار"عنوان . باشند مهم توانند می نیز شغلی عناوین داشتن و خوب تجهیزات و ها ساختمان با کردن

 گیاهی، محصوالت مدیر دار، گله. آورد نمی وجود به مستخدم براي را – خود از– تصور و شخصی رضایت" شده

 شـده،  اسـتخدام  کـار  بـا  مقایسـه  وجه در مردم اکثر که هستند عناوینیهاي  مثال ماشین، مسوؤل گروه، رهبر

 .هستند لئقا آنها براي را باالتري موقعیت
 چیزهایی شامل موضوع این .باشد انسانی نیروي مدیریت در عامل مهمترین است ممکن خوب انسانی روابط

 بـه  دادن گـوش  به تمایل و اختیار و اقتدار واگذاري توانایی متقابل، احترام اعتماد، وفاداري، دوستانه، رفتار مثل

 هر که باشد مشروح کافی اندازه به باید کار دستورهاي و راهنماها .باشد می مستخدمهاي  شکایت   و پیشنهادها

 تحسین است، شده انجام خوب که کاري براي ما همه .شود انجام باید چگونه و وقت، چه چیز، چه بدانند طرف دو

 نامطبوع کارهاي .کنیم دریافت خصوصی طور به داریم دوست را پیشنهادها و انتقادات اما داریم دوست را علنی

 کولردار بزرگتر تراکتور که کارفرمایانی .شود رفتار برابر طور به همه با و شوند تسهیم مستخدمان همه توسط باید

 براننـد،  را اطاقـک  بدون کوچکتر تراکتورهاي دیگر مستخدمان که حالی در دارند نگه خودشان استفاده براي را

 .کند بروز انسانی نیروي مشکالت برایشان که دارد احتمال
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 مسـتخدمان  داشتن نگه به کمک و انسانی نیروي بهره وري و کارآیی بهبود پایه، دستمزدهاي تکمیل براي

 چنـدانی  اثر ها پاداش است ممکن اما .گیرند می قرار استفاده مورد اغلب ها پاداش و انگیزشهاي  برنامه خوب،

 مسـتخدمان  .ندارند عملکرد به ربطی معموالً ها پاداش زیرا باشند، نداشته انسانی نیروي بهره وري افزایش روي

 به پاداش اندازه اگر .آورند می حساب به پایه نقدي حقوق از ییجز صورت به را آن و دارند پاداش انتظار زود خیلی

 براي کردند، تجربه توجهی قابل پاداش با را سال چندین مستخدمان که این از بعد شود، داده ربط ساالنه سود

 .دهد کاهش عمالً را پاداش ضعیف، سال یک در که است مشکل خیلی کارفرما
 موفقیـت  درجـات  بـا  دامپروري و کشاورزي واحدهاي کارفرمایان توسط انگیزشی،هاي  برنامه مختلف انواع

 از شـدن  ناراضی از بعد دیگر بعضی که حالی در اند داده ادامه را آنها ها بعضی .است شده گرفته کار به مختلف

 زیرهاي  راه از سود افزایش منظور به انگیزشهاي  برنامه .اند گذاشته کنار را خودشان انگیزشهاي  برنامه نتایج،

 :شوند می عمل
 مستخدم برگشت کاهش - 1
 شغل به مستخدم عالقه افزایش - 2
 بهره وري افزایش - 3

 :باشند زیر موارد براساس توانند می انگیزشیهاي  برنامه تحتهاي  پرداخت
 دامی یا و زراعی محصوالت براي معینی فیزیکی تولید سطح از گذشتن - 1
 ناخالص درآمد از درصدي - 2
 خالص درآمد از درصدي - 3
 بنگاه از ییجز مالکیت - 4
 کشاورزي واحد در مستخدم توسط یافته پرورش دام یا گیاهی محصوالت بعضی از حاصل درآمد - 5
 .کند می دریافت کردن کار مشخصی مدت از بعد مستخدم کهاي  هشد مقرر مبلغ - 6
 است ممکن باشد، فیزیکی تولید براساس کهاي  هبرنام .است معایبی و محاسن داراي انگیزشی برنامه نوع هر

 درآمـد  درصـد  مورد در یکسانی معایب .نکند چندانی کار سود، افزایش براي و بودهاي  ههزین هر با تولید مشوق

 امـا  کنـد  می هوشیار و آگاه هزینه به نسبت را مستخدم خالص، درآمد از درصدي پرداخت .دارد وجود ناخالص

 .نباشد خوشایند کارفرما براي است ممکن که سازد می مطلع نیز دامپروري و کشاورزي واحد سود از را مستخدم
 قرار توجه مورد خالص درآمد یا ناخالص درآمد ارقام که این درباره باید کارفرما و کارگر سوم و دوم موارد درباره
 سـرمایه  از مقداري مالک اما است جالب مستخدمان بعضی براي چهارم گزینه .برسند کامل توافق به گیرند، می

 بـه  مشـکالتی  است ممکن شود، بازنشسته یا کند ترك را کار مستخدم اگر و دهد می دست از را خود شخصی

 .کرد فهرست توان می را معایبی و مزایا انگیزشی، ممکنهاي  برنامه از یک هر براي ترتیب این به .آید وجود
 بعضی معینی،هاي  هدف براي .آید می وجود به مدیر اهداف دقیق تعریف نتیجه در انگیزشی موفق برنامه یک
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 :دهند می افزایش را انگیزشی برنامه هر تأثیر که هستند اصول بعضی اما .هستند دیگران از مفیدتر ها گزینه از
 .باشد فهم قابل راحتی به مستخدم توسط و باشد ساده باید برنامه - 1
 .باشد مستخدم کنترل در زیادي حد تا که باشد عواملی اساس بر باید برنامه - 2
 .است کارفرما منافع کننده تأمین نحو بهترین به که باشد کاري به پاداش دادن باید برنامه هدف - 3
 .شود بهتر عملکرد براي انگیزش باعث که کند مهیا نقدي بازده کافی اندازه به باید برنامه - 4
 .گیرد صورت کار اتمام از بعد بالفاصله است ممکن که آنجا تا یا موقع به باید محرك پرداخت - 5
 برنامه مدت طول و باشد شده معینیهاي  بینی پیش تفاهم، عدم مورد در باشد، کتبی باید انگیزش برنامه - 6

 .باشد مشخص
 .شود اداره عادالنه طور به و کند روشن را مستخدم مسؤلیت باید انگیزش برنامه - 7
 توجه مورد کاري خوب روابط و پایه رقابتی دستمزدهاي براي جانشینی عنوان به نباید انگیزشی پرداخت - 8

 .گیرد قرار
 محاسبه باید برنامههاي  هزینه درآید، اجرا به که این از قبل و شد تهیه پیشنهادي انگیزش برنامه که این از بعد

 از بعضـی  .داد انجام گذشتههاي  سال در انگیزشیهاي  پرداخت مالی سوابق به توجه با توان می را کار این .شود

  .اند نیافته ادامه مستخدم، براي ناچیزهاي  پرداخت یا و کارفرما براي حد از بیش گرانی علت به انگیزشیهاي  برنامه

  کار مطالعه - 6- 5
 افـزایش  و کـارآیی  بهبـود  براي کارسنجی و سنجی روش مانندهایی  تکنیک کارگیري به از عبارت کار مطالعه

 را مدیریت کار، مطالعه .است ارتباط در بازدهی با مستقیماً کار مطالعه بنابراین .است بنگاه در کار نیروي اثربخشی
 زیـر  صـورت  بـه  توان می را کار مطالعه اهمیت دالیل .دهد می یاري آنها براي حل راه ارائه و مشکالت یافتن در

 :کرد خالصه
 .است کارآیی افزایش براي مؤثري وسیله کار مطالعه - 1

 .دهد می قرار نظر مد را عملیات اجزاي کلیه جانبه همه و منظم طور به کار مطالعه - 2
 .باشد می کاري استانداردهاي تعیین براي مطمئن و دقیق طرق از یکی کار مطالعه - 3
 .کرد مشاهده بنگاه در توان می سرعت به را کار مطالعه از حاصل نتایج - 4
 .گرفت کار به توان می ماشینی یا دستی تولید تولیدي، خدماتی، از اعم بنگاهی هر در را کار مطالعه - 5
 .است مدیران براي تحقیق ابزارهاي بهترین و مؤثرترین از یکی کار مطالعه - 6

 مطالعه در ها تکنیک ترین عمده باشد. می مختلفیهاي  تکنیک شامل کار مطالعه شد اشاره که گونه همان

 .است کارسنجی و سنجی روش کار،
 بـه  اصالحیهاي  روش پیشنهاد و کار انجامهاي  روش دقیق بررسی و منظم ثبت از عبارتست سنجی روش

 .بازدهی افزایش و عملیات کردن تر ساده ،هزینه ها کاهش منظور
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 واجـد  فرد یک وسیله به معین کار انجام زمان تعیین برايهایی  تکنیک کارگیري به از عبارتست کارسنجی

 .قبول قابل سطحی در شرایط
 با ارتباط در بیشتر سنجی روش .هستند یکدیگر با نزدیک ارتباط در سنجی روش و کارسنجی ترتیب بدین
 زمان تعیین و زایدهاي  زمان کاهش با ارتباط در کارسنجی و است خاص کار یک در ضروري غیر عملیات کاهش

 .است استاندارد
  :کرد خالصه زیر صورت به توان می را کارسنجی و سنجی روش اهداف
  :از عبارتند سنجی روشهاي  هدف
 کارهاي  روش بهبود -
 آالت ماشین استقرار نحوه بهبود -
 کارکنان خستگی میزان کاهش -
 تولیدي کاالي کیفیت ارتقاء -
 سازمان امکانات و منابع از بهتر استفاده -
 مواد جابجایی به بخشیدن سرعت -
 کار حین سوانح و مخاطرات کاهش -
 :از عبارتند کارسنجیهاي  هدف
 روش ترین سریع انتخاب و ممکنهاي  روش مقایسه طریق از کار یک انجام براي نیاز مورد زمان تعیین -
 کار انجام براي الزم انسانی نیروي تعیین -
 نیاز مورد تجهیزات و ابزار تعیین -
 بهتر برنامه ریزي براي الزم اطالعات تدارك -
 تحویل دقیق زمان تعیین به کمک -
 انسانی نیروي دقیق بودجه بندي تعیین به کمک -
 استاندارد یابی هزینه سیستم یک برقراري به کمک -
 کارکنان تشویقی سیستم برقراري به کمک -
  .کارکنان بهتر کنترل -

 روش سنجی انجام مراحل - 
 :کرد خالصه زیر شرح به توان می را سنجی روش انجام مراحل

  :مشکل و مسأله تحلیل و تجزیه - 1
 است ممکن نظر مورد مسأله کنیم. می جمع آوري را آن به مربوط اطالعات تمام سپس و مشخص را مشکل ابتدا 

 .باشد بازدهی افزایش منظور به کارکنان، خستگی میزان کاهش یا و تنگناها اصالح ها، هزینه کاهش
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  :موجود روش بررسی - 2
 کـار  اصـلی  اصـول  از که نقاطی و شود می جمع آوري عمل مورد روش به مربوط اطالعات کلیه مرحله این در 

 .گردد می مشخص شده، تخطی

  .شود می تنظیم کار اساسی اصول به توجه با اصالحی روش یک مرحله این در : پیشنهادي روش تنظیم - 3

  انسانی نیروي کارآیی اندازه گیري - 7- 5
 واحـد  انـدازه  ماننـد  دیگـري  عوامل اما دارد بستگی آن آموزش و مهارت مانند عواملی به انسانی نیروي کارآیی

 سبب امر این .هستند اثرگذار کار نیروي کارآیی بر نیز خاك نوع و مکانیزاسیون مقدار ها، فعالیت نوع کشاورزي،
 نیـروي  کـارآیی  مقیاس هر .باشد نامعقول و مشکل مختلف واحدهاي در کار نیروي کارآیی مقایسه که شود می

 نـوع  و اندازه نظر از که گیرد قرار استفاده مورد کشاورزيهاي  بنگاه در نتایج ارزیابی و مقایسه براي باید انسانی

 یک با سنتی، کشت با زراعی کوچک واحد یک در انسانی نیروي کارآیی مقایسه مثال؛ براي .باشند یکسان فعالیت

 .است معنی بی  یکسان معیارهاي از استفاده با شیر، تولید مکانیزه بزرگ واحد
 خانواده مالک، کار ترکیب براي است روشی این شود. می استفاده سال- نفر مفهوم از کارآیی گیري اندازه براي

 اگر مثال .است مقایسه قابل دامپروري و کشاورزي واحدهاي همه براي که کل رقم یک صورت به شده استخدام و

 به استخدامی کار نیروي از ماه 5 و خانوادگی کار نیروي از ماه 4 ثابت، کار نیروي از ماه 12 کشاورزي واحد یک در

  =75/1   معادل این کهاست  شده گرفته کار به کار نیروي ماه 21 کل در شود گرفته کار
12
 نیروي سال فرن 21

 .است کار
 براي مقدار به تبدیل را درآمدي یا اي، هزینه فیزیکی، کل متغیرهاي بعضی انسانی نیروي کارآییهاي  مقیاس

  :گیرند می قرار استفاده مورد معموالً زیرهاي  مقیاس کنند. می سال– نفر هر

   دامپروري و کشاورزي واحد سرانه تولید ارزش - 1- 7- 5
 با و کند می گیري اندازه است، کرده تولید سال یک در نفر یک که را کشاورزي تولیدات کل ارزش مقیاس، این

 نیروي کارآیی مقیاس این .آید می دست به سال – نفر معادل بر دامپروري و کشاورزي واحد تولید ارزش تقسیم

 .دارد قرار استفاده، مورد کاراندوز تجهیزات سایر و آالت ماشین مقدار و فعالیت نوع بنگاه، اندازه تأثیر تحت انسانی،
 توان می دار معنیهاي  مقایسه شوند، بندي گروه نوع و اندازه برحسب دامپروري و کشاورزي واحدهاي وقتی اما

  .است انسانی نیروي بیشتر کارآیی کننده مشخص باالتر، مقادیر که داد صورت

   کشت قابل هکتار هر انسانی نیروي هزینه - 2- 7- 5
 در یا کشت قابل هکتارهاي تعداد بر انسانی نیروي کل هزینه تقسیم از کشت قابل هکتار هر انسانی نیروي هزینه

 پایین مقادیر شود. می وارد انسانی نیروي کل هزینه در خانواده، و مدیر کار فرصت هزینه .آید می دست به گردش

 محصـوالت  نوع ،آالت ماشین اندازه تأثیر تحت مزبور مقادیر اما دهد می نشان را انسانی نیروي بیشتر کارآیی تر،
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 و تجزیه هنگام در .دارد قرار نه، یا است بوده تولیدي واحد عملیات از بخشی دامداري آیا که این و یافته، پرورش
  .گیرند قرار توجه مورد عوامل این باید کشت قابل هکتار هر انسانی نیروي هزینه مقایسه و تحلیل

  نفر هر کار واحدهاي - 3- 7- 5
 .باشـد  انسـانی  نیـروي  کارآیی مقیاس بهترین شاید مقیاس این باشد، موجود کار واحد خوب استانداردهاي اگر

 شرایط در دام رأس هر براي یا گیاهی محصوالت هکتار هر کشت براي نیاز مورد کار ساعات اوقات اغلب واحدها

 محاسبه با .گیرند قرار استفاده مورد است ممکن نیز شده استاندارد واحدهاي سایر اما .هستند نمونه یا میانگین

 نیاز مورد استاندارد کار واحدهاي کلتوان  می یکدیگر، با آنها کردن جمع و فعالیت رشته هر براي کاري نیازهاي

 .کـرد  استفاده انسانی نیروي کارآیی گیري اندازه براي آن از و آورد دست به را دامپروري و کشاورزي واحد براي
 شود: می محاسبه زیر معادله از که است نفر هر کار واحدهاي انسانی، نیروي کارآیی مقیاس یک

  نیاز مورد کار واحدهاي کل  / سال نفر تعداد  = نفر هر کار واحدهاي
 

 انجام تواند می سال یک در نفر یک که استاندارد کاري واحدهاي تعداد با توان می را رابطه این محاسبه نتیجه

 کارآیی دیگر مقیاس یک .است متوسط حد از باالتر انسانی نیروي کارآیی نشانگر باالتر مقدار .کرد مقایسه دهد

 100 در آن نتیجه کردن ضرب و موجود کار واحدهاي کل بر نیاز مورد کار واحدهاي کل تقسیم از انسانی، نیروي

 باالتر کارآیی دهنده نشان 100 باالي رقم که است انسانی نیروي کارآیی از شاخصی مقیاس، این .آید می دست به

 .است متوسط حد از
 دامپروري و کشاورزي واحدهاي در انسانی نیروي کارآیی گیري اندازه شده، استاندارد کار واحدهاي از استفاده

 و کشاورزي واحدهاي اندازه در اختالف اما .سازد می پذیر امکان را مختلف واحدهاي بین نتایج مقایسه و متفاوت
 .دهند می قرار تأثیر تحت را انسانی نیروي کارآیی مقیاس هم باز مکانیزاسیون درجه و دامپروري
 نهاده براي که رسد می نظر به .است مزرعه اندازه و انسانی نیروي کارآیی بین رابطه موضوع، این جالب جنبه

 يکشاورز واحد به نسبت تر بزرگ يکشاورزواحد   که صورت این به کند، می عمل اندازههاي  جویی صرفه کار،
 اندازه در اختالف دلیل به فقط انسانی نیروي کارآیی اختالف اما .دهند می نشان را برتري یک عموماً تر، کوچک

 به شده، استخدام فرد هر ازاي به بیشتري سرمایه معموالً بزرگتر يکشاورز واحد در زیرا نیست يکشاورز واحد

  .گذارند می اثر کار نیرويکارآیی  بر که است بزرگترهاي  ماشین صورت به آن از بخشی که شود می گرفته کار

 انسانی نیروي کارآیی بخشیدن بهبود - 8- 5 
 نیـروي  کارآیی بهبود براي راهی گرفت قرار بحث مورد فصل این اوایل در که اقتصادي اصول از صحیح استفاده

 برداري بهره .نماید کمک انسانی نیروي کارآیی افزایش به است ممکن نیز ها فعالیت ترکیب تغییر و است انسانی

 را ستاده واحد هر انسانی نیروي هزینه ضعیف، برداري بهره زیرا گرفت، قرار تأکید مورد نیز انسانی نیروي از کامل
 بین باید گیاهی محصول یا دام واحد هر ازاي به انسانی نیروي هزینه افزایش از جلوگیري براي .داد خواهد افزایش



  131            هاي کشاورزي نیروي انسانی در فعالیتمدیریت 
 

  

 .باشد داشته وجود هماهنگی مولد،هاي  نهاده سایر خرید و انسانی نیروي استخدام
 تـوان  می نیز مکانیزاسیون دیگرهاي  شکل و بزرگتر آالت ماشین از استفاده طریق از سرانه سرمایه افزایش با

 انسانی نیروي کارآیی افزایش فقط و باشد سود کردن حداکثر باید هدف اما .بخشید بهبود را انسانی نیروي کارآیی

 کـه  دهـد  مـی  نشان ها نهاده جایگزینی اصل .نکند تأمین را سود حداکثرسازي هدف است ممکن قیمت هر به

 .شود می سود کاهش به منجر کار، نیروي به سرمایه بهینه نسبت از گذشتن از پس کار جاي به سرمایه جانشینی
 نهاده دو اینهاي  قیمت و جانشینی نهایی نرخ کار، نیروي جاي به ماشین جانشینی براي راهنما اصول واقع در

 ماند می ثابت ستانده که حالی در ):1( که دهد می افزایش را سود صورتی در فقط کارگر هر سرمایه افزایش .است

 قرار استفاده مورد بنگاه سود کل و ستانده افزایش براي بتواند شده جویی صرفه کار ):2( یابد، کاهش کل هزینه

 جاي به سرمایه پیشنهادي جانشینی یک سودآوري بررسی براي .شود استفاده مورد دو هر ترکیب از ):3( یا گیرد؛

 .کرد استفاده ییجزبودجه بندي  از توان می کار،
 در مولـد  وقت بررسی .دهد می افزایش را انسانی نیروي کارآیی اغلب کار،هاي  روش کردن ساده براي تالش

 .کند می کمک دارد، وجود وقت جویی صرفه امکان آنها در که مواردي شناسایی به مزرعه، در غیرمولد وقت مقابل
 این از کارهایی و ها ورودي کردن بسته و باز و کار محل به ملزومات سایر و ابزار آوردن دیگر، کار به کاري از رفتن

 هـا،  سـاختمان  طـرح  هـا،  ساختمان و تأسیسات ترتیب در تغییر .کند می ضایع رااي  همالحظ قابل وقت قبیل،

 و وقـت  در جـویی  صرفه به منجر استفاده، مورد محل به نسبت مواد انبار محل نزدیکی و مزرعه شکل و وسعت
 صـرفه  کـار  فرصـت  هزینه و ارزش با باید تغییري هر اضافی هزینه البته .شود می انسانی نیروي کارآیی افزایش
 مورد دام از مراقبت و تغذیه مثل روزمره کارهاي براي وقت در جویی صرفههاي  راه باید شود مقایسه شده، جویی

 صورت این به سواالتی بخش هر درباره و کرد تقسیمهایی  بخش و قطعات به باید را کارها این .گیرد قرار مطالعه

 ترکیب توان می را کار از بخش چند آیا کرد؟ حذف توان می را کار این آیا ؟شود می انجام کار این چرا :کرد مطرح

 بهتـري  راه آیا ؟شود می انجام طریق این به کار چرا داد؟ انجام متفاوتی مکان و زمان در را کار توان می آیا کرد؟

  دارد؟ وجود
 و شویم می عادات قربانی اغلب .کند می کمک کار کردن سادههاي  روش شناسایی به ها پرسش این به پاسخ 
 کـه  مهمیهاي  روش از دیگر یکی .می کنیمن سؤال معمولهاي  روش و روزمره کارهاي از بسیاري درباره هرگز

 و روزانـه هاي  بندي جدول .است کار بندي جدول و برنامه ریزي ساده روش کند، می حذف را شده ضایع وقت
 جدول وارد شوند، انجام مشخصی زمان در باید که کارهایی ابتدا ساالنه، جدول یک در .هستند مفید دو هر ساالنه
برنامه  فعالیت کمهاي  ماه براي ساختمان، نقاشی و تعمیرات مثل ندارند، مشخصی زمان که کارهایی و شوند می
 صـرف  کـه  زمـانی  شود؛ می برنامه ریزي دقیقه چند ظرف غروب، یا صبح هر روزانه کار جدول .شوند می ریزي

  .است شده استفاده آن از خوبی به که است وقتی ،شود می آنها اهمیت ترتیب و بعد روز وظایف دادن سازمان
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  کار بازده کارآیی و افزایشهاي  راه - 9- 5
 بـه  توجـه  بـا  واحـد  مدیر که دارد وجود کار نیروي بازده افزایش براي زیاديهاي  روش کشاورزي واحدهاي در

 زیر شرح به توان می را ها روش این .کند استفاده خود نفع به ها روش این از تواند می خود واحد شرایط و وضعیت

 :کرد خالصه
 هدر از که شود انجام طوري ها ساختمان به نسبت آن موقعیت و کشاورزي واحدهاي  زمین بندي قطعه - 1

 .گردد جلوگیري کار نیروي رفتن
 .شود استفاده و فصلی روزمره طور به کار نیروي از که شود انتخاب نحوي به دامی و زراعیهاي  فعالیت ترکیب - 2
 در و نیـاز  مـورد  کار نیروي کاهش سبب که شود ساده امکان حد تا کشاورزي واحد کارهاي انجام روش - 3

 .گردد آن کارآیی افزایش نتیجه
 به مقرون که شرایطی در ماشین با کارگر کردن جایگزین و تولید ابزار و آالت ماشین درگذاري  سرمایه با - 4

 .داد افزایش را کار بازده توان می  است، صرفه
 که شود می مربوط کشاورزي واحد داخل در کار نیروي مدیریت به کلی طور به کار بازده افزایش دیگر راه - 5

هـاي   انگیـزه  از اسـتفاده  و واحد کارهاي برنامه ریزي عملیات، تقویم یا زمانی جدول تنظیم و تهیه شامل
 .است کاري کم از جلوگیري و کار راندمان افزایش براي مناسب

 شود می کشاورزي واحدهاي در کار نیروي کارآیی آمدن پایین به منجر که عواملی ترین عمده کلی طور به

   از: عبارتند
 قطعات شکل بودن نامتناسب و ها زمین پراکندگی - 1
 کشاورزي واحد کارهاي انجام براي نامناسبهاي  روش از استفاده - 2
 کار نیروي به زمین و سرمایه نسبت یا کشاورزي واحد اندازه بودن نامتناسب - 3

 در اسـت  مکانیکی نیروي یا ماشین از استفاده کار نیروي کارآیی افزایش راه تنها که کنند می گمان بسیاري

 در تـی ح .نیست پذیر امکان سنگین آالت ماشین از استفاده با کشاورزي واحد کارهاي از خیلی انجام که حالی

 با و انسانی نیروي توسط کارها از برخی هنوز است کرده پیشرفت خیلی کشاورزي مکانیزاسیون که کشورهایی
 و بهترهاي  روش از استفاده با توان می را کار بازده بنابراین شود. می انجام کلنگ و بیل نظیر دستی ابزارهاي کمک
 توجه مورد پیش ها سال از کشاورزان، وقت از درست استفاده اهمیت .داد افزایش زیادي حد تا ناچیز سرمایه با

 مطالعه زیرا شود می توجه کمتر مسأله این به است ارزان و فراوان کار، نیروي که کشورهایی در ولی .است بوده

 ممکن کار نیروي مصرف در جویی صرفه از حاصل درآمد کشورها این در و است بر هزینه ،کارآیی بهبودهاي  راه

 تغییـر  بـراي  فراوانـی  بـالقوه  امکانـات  نیـز  کشورها این در حتی وجود این با .نکند توجیه را هزینه ها این است

 که ها روش این .دارد بر در ناچیز هزینه یا و است هزینه بدون که دارد وجود کشاورزي واحد کار انجامهاي  روش

 افزایش باعث که این بر عالوه سازد، می میسر کمتر انرژي صرف با و کند می تر آسان را کشاورزي کارهاي انجام
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 روش این از برخی کنند. می جلوگیري نیز آب و زمین نظیر عوامل سایر رفتن هدر از شوند می کار نیروي کارآیی

  :از عبارتند ندارند احتیاج چندانی هزینه وگذاري  سرمایه به که ها

 زمین مناسب بندي قطعه - 1- 9- 5
 تر ساده را کار انجام و کم را زدن دور تعداد که شود گرفته نظر در طوري اندازه و شکل نظر از زمین قطعات - 1

 .سازد میسر بیشتر راندمان با و
 مسکونی ساختمان و قطعات بین فاصله کردن حداقل - 2
 کار به و گیرند می قرار استفاده مورد تر عمقی طور به که قطعاتی در ویژه به مرور و عبور موانع بردن بین از - 3

  .دارند نیاز بیشتر

  کشاورزي واحدهاي  ساختمان - 2- 9- 5
 ساختمان هاي واحد کشاورزي باید ویژگی هاي ذیل را داشته باشد:- الف

 .دهند کاهش را شده طی مسافت که نحوي به باشند هم به نزدیک امکان حد تا ها ساختمان - 1
 نقلیه وسایل زدن جلو و عقب از جلوگیري براياي  هدایر حرکت امکان کردن فراهم - 2
 .گردد دستی وسایل حرکت سهولت سبب که شوند ساخته کافی شیب با وسایل عبورهاي  راه - 3
 بـه  حیوانـات  و وسـایل  کـه  باشند عریض کافی اندازه به ها ساختمان به خروج و ورودهاي  محل و درها - 4

 .شوند داده حرکت سهولت
 قابـل  سـهولت  بـه  و داشـته  نیاز کردن جا به جا حداقل به که شوند نگهداريهایی  محل در مواد و وسایل - ب

 .باشند دسترسی
  ) رفته کار به مواد و شکل وزن، اندازه، نظر از( ساده و مناسب ابزارهاي از استفاده و تهیه - ج

 شـوند  می مطرح که سواالتی ترین مهم کشاورزي واحد کارهاي کردن سادههاي  روش مطالعه و بررسی در

 :از عبارتند
 یا باشد می شده انجام اصالحات هزینه از بیشتر ارزش این آیا است؟ چقدر شده جویی صرفه کار نیروي ارزش

  داشت؟ نخواهد بیشتري بازده شود مصرف دیگري جاي در اگر شود می اصالحات این صرف که پولی آیا نه؟
 وقـت  در جویی صرفه فقط کشاورزي، واحد در کار نیروي کارآیی مطالعه از هدف که داشت توجه باید البته

 بـه  را آنهـا  مـی تـوان  ن موارد اغلب در که بردارد در نیز دیگري مزایاي کار این بلکه نیست هزینه و شده مصرف

 :از عبارتند مزایا این از برخی .کرد گیري اندازه   ریال برحسب سهولت
 کارگر براي کار کردن قبول قابل و آسان - 1
 کار کیفیت بهبود - 2
 دیگر مهم کارهاي در آن از استفاده منظور به کار نیروي از قسمتی کردن آزاد - 3
  فراغت اوقات افزایش - 4
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 کشاورزي واحد کارهاي برنامه ریزي - 10- 5
 در ضعف علت به و نیستند خانوادگی کار نیروي ویژه به کار نیروي مدیریت براي خوبی مدیران همیشه کشاورزان

 ظـاهراً  خانوار کار نیروي از استفاده که است این ضعف دالیل از یکی .باالست خیلی کار نیروي تلفات مدیریت،

 آن ارزش برابر کار نیروي واقعی هزینه که دارند توجه کمتر واقعیت این به معموالً کشاورزان .ندارد بر دراي  ههزین

 بـردن  باال براي .باالست نسبتاً هزینه این باشد کمیاب کارگر هرگاه و) فرصت هزینه(است غیرکشاورزي کار در

 کار نیروي برنامه ریزي در مالحظات از برخی .شود تنظیم قبل از کار برنامه باید کشاورزي واحد کار نیروي کارآیی

 :از عبارتند
 دام خوراك کردن انبار و کار ابزار کردن آماده ها، اصطبل کردن تمیز و تعمیرات مانند سازي آماده کارهاي - 1

 .گیرد انجام کار فصل از خارج و بارانی روزهاي در و احتیاج از قبل باید
 انجام براي و شود تهیه اولویت اساس بر کار برنامه شود، تنظیم قبل از باید هفتگی و روزانه کارهاي برنامه - 2

 .شود گرفته نظر در کارگران استعداد و توانایی و شود معین مربوط، کارگر کار، هر
 تغییـرات  بتـوان  جـوي  تغییـرات  با که نحوي به کرد پذیر انعطاف باید را هفتگی و روزانه کارهاي برنامه - 3

 این انجام براي .شود تهیه بارانی روزهاي به مربوط کارهاي از لیستی باید .داد صورت کار برنامه در متناسب

 قبل از نیاز مورد سایل و مواد و شود یادداشت روزانه مشاهدات ضمن قسمت، هر در الزم تعمیرات باید کار

 مـورد  تعمیراتـی  کارهاي انجام براي دیگر عوامل و کار نیروي هوا، شدن نامساعد صورت در تا شود تهیه

 .گیرند قرار استفاده
 انرژي و حرکت رفتن هدر از بتوان تا داد قرار تحلیل و مطالعه مورد دقت به باید را کشاورزي واحد کارهاي - 4

 .کرد جلوگیري
   .کرد صرف کافی وقت باید کمکی نیروي به کار انجام روش بهترین آموزش در - 5

  موجود منابع و امکانات با رابطه در کار نیروي مدیریت - 11- 5
 وضعیت، یک در .است کشاورزي واحد هر خاص وضعیت و شرایط تابع زیادي حد تا کار نیروي صحیح مدیریت

 بـه  کشاورزي واحد کار نیروي دیگر بیان به .باشد ثابت ،آالت ماشین صورت به سرمایه و کار نیروي است ممکن

 و شود محدود شده، تهیه قبالً که تعدادي به نیز آالت ماشین و شود محدود کشاورز خانوار اعضاي خود کار نیروي
 .باشد نداشته وجود مدت کوتاه در کم دست آن افزایش امکان
 شود: می انجام زیر منظورهاي به کارآیی افزایش وضعیت، این در
 ثابت کار نیروي مقدار از استفاده با تولید مقدار افزایش - 1
 غیرکشاورزي امور در شده آزاد کار نیروي اشتغال و تولید مقدار تغییر بدون کار نیروي مصرف مقدار کاهش- 2

 واحدهاي از بسیاري در کار بازده بودن پایین عمده دالیل از یکی استراحت و فراغت اوقات بر افزودن یا و

 هستند کوچک وسعت نظر از کشاورزي واحدهاي که است این رشد به رو کشورهاي در ویژه به کشاورزي
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 سرمایه نسبت بودن پایین( ندارند اختیار در موجود، کار نیروي با ترکیب براي تولید منابع کافی اندازه به و

 میـزان  افـزایش  بـا  زیادي حد تا توان می را کار نیروي کارآیی بودن پایین مسأله وضعیت این در) کار به

 بـا  کـه  کشـاورزي  واحدهاي در سرمایه افزودن البته .کرد حل ها نهاده سایر و ماشین صورت به سرمایه

 محدود سرمایه یعنی .گیرد انجام رفته دست از فرصت هزینه اصل به توجه با باید هستند مواجه محدودیت

 محدود کشاورز کار نیروي اگر .گیرد قرار استفاده مورد دارند، را درآمد باالترین کههایی  فعالیت رشته در

 نیروي یا و بیافزاید خود کارآیی بر و دهد افزایش را زیرکشت سطح آن، کردن جایگزین با بخواهد و باشد

 بـر  سرمایه میزان افزایش با توان می مدت بلند در دهد، قرار استفاده مورد دیگر جاي در را شده آزاد کار

 .افزود موجود آالت ماشین مقدار
 بـه  روزمـزد  گررکـا  استخدام امکان باشد، ثابت است ممکن کار نیروي از قسمتی گرچه موارد از بسیاري در

 وجود دیگرهاي  راه یا و اجاره طریق از آالت ماشین از استفاده امکان چنین هم و ماهانه یا هفتگی روزانه، صورت

 مـدیریت  احتمـالی هـاي   هدف و دارد وجود کار بازده و کارآیی افزایش براي زیاديهاي  راه  حالت این در .دارد

 :باشد زیر شرح به است ممکن کار نیروي
 از تولید هزینه کاهش نتیجه، در و موجود شرایط به توجه با کار و سرمایه ترکیب ترین مناسب از استفاده - 1

   کارگر و ماشین جانشینی طریق
 این که درصورتی دو هر یا و سرمایه یا کار نیروي افزایش با تولید مقدار و کشاورزي واحد وسعت افزایش - 2

 .باشد توجیه قابل اقتصادي نظر از افزایش
 عامـل  دو هر افزایش یا و دیگري با یکی کردن جایگزین داد، تغییر بتوان را کار نیروي و سرمایه مقدار وقتی

 ماشین با کارگر کردن جایگزین جهت در تحول این روند تاریخی نظر از .گردد تولید افزایش سبب است ممکن

 مناسب ترکیب انتخاب مدیریت وظیفه وضعیت، این در .است شده کار نیروي بازده افزایش سبب خود که بوده

 یـا  و ماشین و کارگر نسبی هزینه آن در که گیرد انجام جایگزینی اصل طبق باید که است کار نیروي و سرمایه

 نـرخ  و باشـد  ثابت محصول مقدار که صورتی در اصل، این طبق .است کننده تعیین عامل سرمایه، اشکال سایر

 اقتصادي کار نیروي جاي به ماشین صورت به سرمایه از استفاده یابد، افزایش سرمایه هزینه از سریعتر دستمزد

 .است

  مناسب انگیزه هاي از استفاده - 1- 11- 5
 انگیزه این .است مناسب انگیزه هاي گرفتن کار به کشاورزي واحد در کار نیروي مدیریت مهمهاي  جنبه از یکی
 دستمزد، افزایش از عبارتند اقتصادي انگیزه هاي .کرد تقسیم اقتصادي غیر و اقتصادي دسته دو به توان می  را ها

 بـراي  .بـرد  کار به توان می خانوار هم و روزمزد کارگران مورد در هم که درآمد در کارگران کردن سهیم پاداش،

 اطاق و خوب غذاي مجرد، کارگران براي شود. می محسوب تشویق وسیله یک مناسب مسکن متأهل، کارگران

 مـثالً ( خـاص هـاي   روش بـر  عـالوه  تشویق، و ترغیب منظور به .باشد بیشتر کار براياي  هوسیل تواند می راحت
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 در مثالً .کرد سهیم کشاورزي واحد درآمد اضافه در را کارگران کلیه است ممکن )کار کیفیت اساس بر دستمزد

 سهیم مقدار این بر مازاد درآمد در را کارگران توان می باشد، داشته درآمد معینی مقدار مزرعه اگر عادي شرایط

 کـم  از حدي تا است ممکن شرایط برخی در ثابت دستمزد جاي به محصول بري سهم سیستم یک ایجاد .کرد

 .کند جلوگیري کاري
 دادن شرکت مثالً .دارد وجود کاري کم از جلوگیري براي نیز دیگريهاي  راه اقتصادي، انگیزه هاي بر عالوه

 در بیشتري مسئولیت احساس برانگیختن و شخصیت ایجاد سبب کارها برنامه ریزي و گیري تصمیم در کارگران

 دقیق مشخصات تهیه آن، بهبود و کار نیروي کارآیی سیستماتیک بررسی و بهتر کنترل منظور به .گردد می آنها

 .است الزم کشاورزي واحد مختلفهاي  بخش در شده انجام کار میزان و تاریخ محل،
 آن روي از و هستند ارزش با کار نیروي مدیریت به مربوط تصمیمات بررسی و بودجه تهیه در فوق اطالعات

 سطح افزایش که صورتی در .کرد تهیه عملیات تقویم مزرعه،هاي  فعالیت رشته مختلف ترکیبات براي توان می

 اثر عملیات، تقویم روي از توان می باشد نظر مورد دیگر محصول زیرکشت سطح کاهش و محصول یک زیرکشت

 تنگنـا  ایجاد سبب تغییر این که فهمیدتوان  می چنین هم .کرد تعیین نیاز مورد کار میزان روي بر را تغییر این

هاي  روش و شرایط با گذشته در که داد خواهد نشان کار نیروي مورد در اطالعات این نگهداري .نه یا شد خواهد
 مقدار چه کار، روش و شرایط تغییر صورت در و بوده الزم معینی محصول تولید براي کار نیروي مقدار چه موجود

  .شد خواهد جویی صرفه کار نیروي مصرف در

  عملیات تقویم - 2- 11- 5
 مـورد  کشاورزي واحد در موجود کارگران از مؤثر استفاده و کار نیروي کارآیی افزایش منظور به عملیات تقویم

 در )برداشت و داشت کاشت،( مختلف عملیات انجام براي نیاز مورد کار نیروي تقویم، این .گیرد می  قرار استفاده

 میزان موجود، کار نیروي و مختلفهاي  ماه در نیاز مورد کار نیروي مقایسه .دهد می نشان را سال مختلفهاي  ماه

 استخدام براي الزم اقدامات قبل از واحد مدیر کارگر، کمبود صورت در .دهد می نشان را کار نیروي مازاد و کمبود

 از استفاده منظور به ها ماه برخی در مازاد کار نیروي وجود صورت در .آورد می عمل به را نیاز موردهاي  ماه در آن

 :داد انجام توان می اقدام چند آن
 دیگر جاهاي در وقت نیمه اشتغال گرفتن نظر در - 1
 بدین و کرد استفاده ها ماه برخی در مازاد کار نیروي از بتوان که نحوي به تولیديهاي  رشته ترکیب تغییر - 2

 .آورد فراهم مزرعه داخل در کار نیروي براي کامل نسبتاً اشتغال ترتیب
 بیکـار  زمسـتان هـاي   مـاه  در موجود، کار نیروي که مناطقی در کمکی تولیديهاي  رشته کردن منظور - 3

 تولیدي رشته یک کردن اضافه امکان و دهد می نشان را بیکاري ساعات تعداد دقیقاً عملیات تقویم هستند،

 تغذیه و پاییز ابتداي در گوسفند خرید مثالً .کند می مشخص را بیکار نیروي این اشتغال منظور به کمکی

 از اسـتفاده  براي مفیدي فعالیت تواند می فصل اواخر در آن فروش و زمستانهاي  ماه طول در آن دستی
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 .آید شمار به اصلی تولیديهاي  رشته به زدن لطمه بدون کشاورزي واحد درآمد افزایش و مازاد کار نیروي
 هر در که روزهایی تعداد زیرا شود توجه جوي، شرایط تأثیر به باید عملیات تقویم از استفاده و تفسیر در

 میزان قبیل از جوي شرایط توسط زیادي حد تا کرد کار کشاورزي واحد در توان می سالهاي  ماه از یک

 تابستان فصل در توان می روزه همه تقریباً خشک نیمه و خشک مناطق در مثالً شود. می دیکته بارندگی

  .نیست پذیر امکان کار این مرطوب مناطق در که حالی در .کرد کار مزرعه در

 انسانی نیروي وري بهره بر موثر عوامل - 12- 5
 نیروي وري بهره شغلی، انگیزه و رضایت ایجاد با باالتر، دستمزدهاي :کشاورزان ساالنه درآمد و دستمزد - 1

 .دهد می  افزایش را کار
 محصـوالت  تنـوع  قدر هر ):انسانی نیروي پراکندگی(تولیدي مناطق و تولیدي محصوالت بین در تفاوت - 2

   .یابد می کاهش کار نیروي وري بهره باشند، دورتر یکدیگر از تولیدي واحد مختلفهاي  بخش و باشد بیشتر
 کشاورزي تولیدي واحد یک مدیر قدر هر): کارفرما مدیریتیهاي  گیري تصمیم( مدیریت دانش و کارآیی - 3

 آن در بیشـتر  کـه  مشـاغلی  در افراد گماردن با باشد داشته آگاهی بیشتر مدیریت، و کشاورزي دانش از

 .دهد می افزایش را انسانی نیروي وري بهره دارند، تخصص
 و کـار  نیـروي  آنهـا  در کههایی  فعالیت در آالت ماشین کارگیري به): آالت ماشین کاربرد( فنی پیشرفت - 4

 کار نیروي وري بهره کار، انجام در سهولت ایجاد با کنند، می عمل مکملهاي  نهاده عنوان به ماشین نیروي

 .دهد می افزایش را
 کـاربرد  تولیـد،  نـوین هاي  روش آموزش): کار نیروي تحصیالت میزان( کار نیروي آگاهی و دانش سطح - 5

 بیشتري سهولت با معموالً کرده، تحصیل کار نیروي به ها نهاده بهینههاي  نسبت رعایت و ها نهاده صحیح

 .یابد می افزایش کار نیروي وري بهره و گیرد می صورت
 و یابـد  افـزایش  کـار  نیـروي  تجربـه  و تخصـص  میـزان  قدر هر :کار در تخصص و تجربه کسب آموزش، - 6

 .یابد می افزایش کار نیروي وري بهره بگیرد، فرا آموزش طریق از را بیشتريهاي  مهارت
 افـزایش  و تجـاري  موانع رفع که دهد می نشان ها ررسی): بها تعرفه واردات، صادرات،( تجاري سیاست - 7

 در کـه  دهـد  مـی  نشان مطالعات مثال؛ عنوان به .دهد می افزایش را کار نیروي وري بهره  تجارت، سطح

 رصدد پنج را وري بهره رشد کشاورزي، محصوالت صادرات رشد در افزایش درصد ده ، 1344- 1382دوره

 .است بیشتر مراتب به صادرات، افزایش با مقایسه در ها تعرفه کاهش تأثیر چنین هم .دهد می افزایش
 و کار شرایط کههایی  فناوري خریداري وگذاري  سرمایه افزایش با :خارجی و داخلیهاي  گذاري سرمایه - 8

 .یابد می افزایش انسانی نیروي وري بهره بخشند، می بهبود را کار انجام محیط
 کارها، انجام تر آسانهاي  روش همچنین و جدیدهاي  نهاده و تولید نوینهاي  روش ارائه با :توسعه و تحقیق - 9

 .یابد می افزایش کار نیروي وري بهره آن تبع به و شغلی انگیزه
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 اساسی اهمیت تغذیه و سالمت مزرعه، کار نیروي وري بهره بین تعامل درك :کار نیروي تغذیه و سالمت - 10

 امـرار  اصـلی  منبع کشاورزي و کنند می زندگی روستایی مناطق در جهان فقیر مردم از چهارم سه .دارد

 امـا  کنند، می تقویت را یکدیگر باشند، داشته رشد دو هر کشاورزي و سالمت که وقتی .ستا آنها معاش

 اثـر  اي، مطالعـه  در .سالمت هم و یابد می کاهش کشاورزي وري هرهب  هم برند، می رنج دو هر که زمانی

 نشان نتایج .است شده بررسی سریالنکا و هند سیرالئون، روستایی مناطق در کار نیروي وري بهره بر تغذیه
 .دارد مردان براي کار نیروي وري بهره بر توجهی قابل مثبت اثر سرانه، مصرفی کالري مقدار که دهد می

 اصل طبق .است ثابتهاي  نهاده از یکی زمین معموالً تولیدي، دوره هر آغاز در :زمین به کار نیروي نسبت - 11

 نیروي وري بهره کار، نیروي از استفاده افزایش با زمین، به کار نیروي پایینهاي  نسبت در نزولی، بازدهی

 افزایش و گذرد می بهینه حد از زمین به کار نیروي نسبت که این از پس اما یابد می افزایش سرعت با کار
 از یکـی  زمین به کار نیروي بهینه نسبت شناسایی بنابراین .یابد می کاهش کار نیروي وري بهره یابد، می

 .دهد انجام باید انسانی نیروي مدیریت براي کشاورزي واحد مدیر که است کارهایی ترین مهم
 استخدام امکان که این دلیل به مهاجر، یا فصلی کارگران از استفاده :مهاجر یا فصلی کارگران از استفاده - 12

 از برخی در دائم کار نیروي بیکاري مشکل از را مزرعه مدیر و کند می فراهم نیاز مورد زمان در را کار نیروي
 کـل  وري بهره و کار نیروي از بهینه استفاده امکان کند، می رها اضافیهاي  هزینه پرداخت و سال فصول

 جمله از کار محیط شرایط با فصلی کارگران اگر اما .دهد می افزایش را فصلی یا دائمی از اعم انسانی نیروي

 کارهاي انجام براي کافی مهارت و الزم آموزش از یا و باشند نداشته سازگاري اقلیمی، شرایط یا کار سختی

 .دهند کاهش را انسانی نیروي کل وري بهره است ممکن نباشند، برخوردار کشاورزي
 .یابد می افزایش کار نیروي وري بهره شغلی، انگیزه و رضایت افزایش با :شغلی انگیزه و رضایتمندي - 13
  :از عبارتند شغلی مندي رضایت اصلی مولفه سه
 .است سازمان به وابستگی از افراد رضایت بیانگر که :عاطفی مندي رضایت – الف
 .است سازمان ترك اثر در انتظار قابلهاي  هزینه دارنده بر در که :اقتصادي مندي رضایت - ب
  .است سازمان در ماندن باقی از حاصل مثبت احساس بر دال که :هنجاري مندي رضایت – ج

  ایران در کشاورزي کار نیروي وري بهره تاریخی روند بررسی - 13- 5
 بخـش . در دهـد  مـی  شـان ن 1345 – 1377هـاي   سـال  در را کشاورزي کار نیروي وري بهره روند 2- 5 شکل

 در تولیـد  مشـکالت  و بوده افزایش حال در ثابتی نسبتاً روند با کار نیروي وري بهره به مربوط مقادیر کشاورزي

 جاي بر شاخص این کلی روند دراي  همالحظ قابل تغییرات کار، نیروي به مربوطهاي  بحران و کشاورزي بخش

 شـده  موجـب  آن، در شاغل انسانی نیروي تعدیل همزمان و کشاورزي بخش افزوده ارزش رشد .است نگذاشته

  .باشد افزایش به رو مرتباً کار نیروي وري بهره میزان
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 1345- 1377هاي  سال طی کشاورزي بخش در کار نیروي وري بهره روند - 2- 5 شکل

  
 ایـن  در فعالهاي  نیرو آزادسازي به همچنان مکانیزه و جدیدهاي  روش و کشاورزي آالت ماشین از استفاده

 اشتغال سهم و یابد افزایش کار به آماده نیروهاي مازاد که گردد می موجب ناچار به فرآیند این. انجامد می   عرصه

 کشاورزي افزوده ارزش و تولیدات افزایش یا و ثبات به چنانچه تحوالت این .یابد کاهش بخش این در شده ایجاد

 بهره شاخص بودن باال رو این از .داشت خواهد دنبال به نیز آینده در را وري بهره فزاینده روند تداوم گردد منجر

 کاهش و تعدیل تأثیر تحت باشد تولید افزایش و کارآیی ارتقاي از ناشی که آن از بیش کشاورزي کار نیروي وري

 آتیهاي  برنامه و ها تالش بنابراین .شود نمی محسوب چشمگیري پیشرفت و تحول و است بوده انسانی نیروي

 و کـار  نیروي آب، زمین، چونهایی  نهاده از تر مناسب استفاده طریق از تولید افزایش راستاي در باید بخش این
  .باشد تولید فزایندههاي  هزینه کاهش و آالت ماشین

  ایران انسانی در نیروي وري بهره افزایش راهکارهاي - 14- 5
 عادالنـه  توزیع موجب تواند می کشاورزي تولید واحدهاي و يکشاورزواحد  در کار قانون اجراي و ایجاد - 1

 .گردد کار نیروي وري بهره ارتقاي موجب و شود يکشاورزواحد  در شغلی رضایت افزایش و درآمدها
 جدیـد هاي  نهاده از استفاده و آالت ماشین کارگیري به کار، نیروي وري بهره افزایش مهم عوامل از یکی - 2

 این به دسترسی میزان توان می کارگران و کشاورزانهاي  تعاونی تشکیل با .است شده اصالح بذرهاي مانند

 .برد باال را وري بهره و داده افزایش را ها نهاده
 افزایش نیز و ها تعرفه کاهش زمینه در باید دولت کار، نیروي وري بهره افزایش در تجارت تأثیر به توجه با - 3

 .کند اتخاذ را الزم تمهیدات کشاورزي محصوالت صادرات توان
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 اتخاذ است، یافتگی توسعه باب در داوريهاي  شاخص ترین مهم از کار نیروي وري بهره که امروز جهان در - 4

 .است ناپذیر اجتناب شغلی انگیزه و شغلی منديیت رضا سطوح افزایش براي تمهیداتی
 از بازار، در کار تر منظم ارائه با توانند می کارفرمایان ند،ا مواجه فصلی کار نیروي استخدام با که مناطقی در - 5

 .دهند افزایش را کار نیروي کل وري بهره و کنند اجتناب کار نیروي الزم حد از بیش استخدام
 باید دولت قیمتیهاي  سیاست همچنین و ها نهاده این کنندگان عرضه سوي از تولید عوامل گذاري قیمت - 6

 به کار نیروي جانشینی ویژه به( ها نهاده برخی جاي به کار نیروي جانشینی که گیرد صورتاي  هگون به

 بـراي  اقتصادي نظر از هم) اندوز سرمایه یا اندوز زمین و کاربرهاي  فناوري در آالت ماشین یا زمین جاي

 وري بهره و شغلی رضایت که نباشد حدي در کار سختی درجه هم و باشد صرفه به مقرون تولیدي واحد

  .دهد کاهش را کار نیروي
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  کشاورزيهاي  ماشین مدیریت
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 تعاریف و مقدمه - 1- 6
 منـابع  از بهینـه  و کامل استفاده براي مناسبهاي  فناوري انتخاب اهمیت کشاورزي بخش در منابع محدودیت

هاي  محدودیت بر غلبه با مکانیکیهاي  فناوري .دهد می نشان ارزان و فراوان غذایی مواد تولید در را گران و کمیاب
 بخـش  تولیـد  و کشـت  زیر سطح افزایش امکان دیگر، سوي از زمانیهاي  محدودیت و سو یک از اقلیمی و فنی

 در را تحقیقاتی دستاوردهاي شدن کاربردي امکان مکانیکیهاي  فناوري حقیقت در .اند کرده میسر را کشاورزي

 سـاده  جـایگزینی  یـک  و انتخاب یک از مکانیزاسیون نتیجه در .اند ساخته  فراهم کشاورزي مختلفهاي  شاخه

 .است شده تبدیل ها نهاده سایر از استفاده وري بهره   افزایش براي ضرورتی به کار نیروي جاي به ماشین
 در انسانی نیروي نیاز و تولیدهاي  روش تولید، سطوح و هزینه ها بر چشمگیري اثر تواند می مکانیزاسیون

 تراکتورها درباره بحث به اغلب کشاورزي، در مکانیزاسیون از بیشتر استفاده به مربوط بحث .باشد داشته کشاورزي

 دیگر انواع از استفاده افزایش و است شده محدود زراعی محصوالت تولید در استفاده مورد تجهیزات سایر و

 .است گرقته قرار توجه مورد کمتر دامی تولیدات در تجهیزات و ها ماشین

 و ها کننده منتقل باالبرها، ها، مته الکتریکی، موتورهاي کوچک، موتورهاي از استفاده با که است این واقعیت
 انجام و دام، غذایی مواد کردن مخلوط و کردن خرد دام، دادن غذا فضوالت، جمع آوري شیردوشی،هاي  ماشین یا

 .است یافته کاهش ها زمینه همه در انسانی نیروي به نیاز علوفه، به مربوط امور
 و رشد به رو کشورهاي کشاورزي در کمباین و تراکتور ویژه به کشاورزيهاي  ماشین کاربرد اخیر،هاي  سال در
 سـهولت  و زیرکشت سطح افزایش کار، راندمان افزایش تحول، این اصلی علت .است شده فراگیر ایران جمله از

 در کشاورزي، مکانیزاسیون زیاد نسبتاًهاي  موفقیت وجود با .است بوده اقتصادي صرفه و کشاورزي کارهاي انجام

 توأم ضرر با مکانیزاسیون،هاي  برنامه مدیریت، در ضعف و آالت ماشین نادرست انتخاب علت به نیز زیادي موارد

 .است بوده
 بـا  آن تطبیـق  و کشاورزي آالت ماشین کاربرد در علمیهاي  روش از استفاده آالت ماشین مدیریت از هدف

 در کشاورزي واحد مدیریت که تصمیماتی و مسائل ترین مهم .است کشاورزي واحد و منطقه هر خاص شرایط

 :از عبارتند کند اتخاذ باید کشاورزي آالت ماشین  از استفاده و خرید زمینه
 یـا  شخصـی  مالکیـت  ،آالت ماشین اجاره یا خرید کشاورزي، وسایل اندازه ،آالت ماشین نوع و تراکتور تعداد

 ترکیـب  تعیین کلی مسأله به تصمیمات این از بسیاري .مستعمل یا نو آالت ماشین خرید ،آالت ماشین گروهی

 اطالعات کمبود مسائل، این بر عالوه ایران، کشاورزي در شود. می مربوط تولید مهم عوامل سایر و ماشین بهینه

 باید فوق تصمیمات در که هستند مسائلی جمله از سرویس، و تعمیر خدمات نارسایی و ضعف یدکی، لوازم و فنی

 در کشـاورزي  مـدیریت هـاي   تکنیـک  و اقتصـادي  اصـول  از استفاده چگونگی فصل این در .شوند داده دخالت

 اصطالح چند فصل، مباحث به ورود از پیش .گیرد می قرار بحث مورد شده ذکر مسائل با برخورد و فوق تصمیمات

 .شوند می تعریف
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بـا رعایـت اصـول     دام و انسـان  نیـروي  جاي به ماشین نیروي نمودن جایگزیندر مفهوم کلی  :مکانیزاسیون
  کشاورزي پایداري 

 .گردد کار انجام در تسهیل باعث بتواند کهاي  هوسیل هر :ماشین
 بـه  منطقه یک در موجود فعال کشاورزيهاي  ماشین توان وات کیلو یا بخار اسب تعداد :مکانیزاسیون سطح

 .گویند می منطقه مکانیزاسیون سطح را منطقه در آن شتکزیر سطح کل
خـودگردان  هـاي   ماشـین  سـایر  توان+ها کمباین توان+تراکتورها کششی فعال= توان کشاورزيهاي  ماشین توان  

 کشاورزي
 به آن برداشت و داشت کاشت، عملیات که محصول یک زیرکشت سطح نسبت از عبارت :مکانیزاسیون درجه

  .است درصد حسب بر منطقه در آن زیرکشت سطح کل به گیرد می انجام ماشین کمک

 مکانیزاسیون توسعه در خصوصی بخش و دولت نقش - 2- 6

  دولت - 1- 2- 6

 :ارز نرخ سیاست - 1
 آالت ماشـین  یـا  قطعات شده تمام قیمت داخلی، پول حد از بیش گذاري ارزش یا ارز نرخ کنترلهاي  سیاست

 حمایـت  صـادرات  از کـه هایی  سیاست برعکس .شود می مکانیزاسیون توسعه باعث و دهد می کاهش را وارداتی
 .کند می کند را کشاورزي شدن ماشینی روند داخلی، پول حد از کمتر گذاري ارزش مانند کنند می

 :گذاري قیمتهاي  سیاست - 2
 نیروي دستمزد دستمزدها، حداقل سطح تعیین سیاست اگر :کشاورزيهاي  نهاده گذاري قیمت سیاست- الف

 نهـاده  جانشـین  است تر ارزان که ماشین نهاده کند، تعیین آالت ماشین معادل کار قیمت از بیش را کار

 .یابد می توسعه مکانیزاسیون و شود می است تر گران که کار نیروي
 تمایـل  باشـد،  بـاالتر  کشـاورزي  محصوالت قیمت قدر هر :کشاورزي محصوالت گذاري قیمت سیاست- ب

 توسعه و کشاورزيهاي  ماشین از بیشتر استفاده نتیجه در و ها فعالیت توسعه بیشتر، تولید به کشاورزان

 .شود می بیشتر مکانیزاسیون
 اگـر  اسـت،  بـر  سـرمایه  فناوري یک مکانیزاسیون، که آنجا از :کشاورزي اعتبارات گذاري قیمت سیاست- ج

 اختیار در را قیمت ارزان اعتبارات که باشداي  هگون به بانکی بهره نرخ تعیین زمینه در دولتهاي  سیاست

 عـدم  باعـث  انقباضـی،  پـولی هـاي   سیاسـت  برعکس و یابد می توسعه مکانیزاسیون دهد، قرار کشاورزان

 .شود می مکانیزاسیون گسترش
گذاري  سرمایه به تمایل بیشتر هستند خود زمین مالک که کشاورزانی معموالً :کشاورزيهاي  زمین مالکیت - 3

 .دارند مکانیزاسیون توسعه و کشاورزيهاي  فعالیت براي
 وري بهره مکانیزاسیون، زمین،هاي  بلندي و پستی و ابعاد نظر از کههایی  زمین و مناطق در :کشاورزي ترویج - 4
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  .شود می مکانیزاسیون توسعه به منجر ماشینیهاي  فناوري استفاده ترویج دهد، می افزایش را تولید

  خصوصی بخش - 2- 2- 6
 سـطح  افـزایش  و کشـاورزي  اراضـی  سـازي  یکپارچـه  با کشاورزي،هاي  تعاونی تشکیل :تعاونی تشکیل - 1

 کشـاورزي هـاي   ماشین از استفاده و دهد می افزایش را کشاورزيهاي  ماشین نهاده وري بهره زیرکشت،

 .گـردد  مـی  فـراهم  آالت ماشین خرید امکان کشاورزان، سرمایه تجهیز با همچنین .دارد اقتصادي توجیه
 .شود می مکانیزاسیون توسعه به منجر کشاورزي، برداران بهرههاي  تعاونی تشکیل بنابراین

 شده فروخته و قطعات ها ماشین کیفیت تضمین و فروش از پس خدمات ارائه فروش: از پس خدمات ارائه - 2

 خریـد  بـه  را و کشاورزان دهد می اطمینان شده خریداري کاالي کیفیت درباره ایشان به کشاورزان، به
  .دهد می گسترش را مکانیزاسیون سطح و کند می ترغیب کشاورزي آالت ماشین

 کالن اقتصاد و روستا اقتصاد بر مکانیزاسیون اثر - 3- 6
 :دارد مثبتی اثر روستایی اقتصاد سطح ارتقاي و بهبود بر زیرهاي  راه از مکانیزاسیون

 کار کیفیت بهبود طریق از کار نیروي وري بهره افزایش- 1

 مزرعه مدیریت براي محصولی چند کشت انجام امکان و محصول عملکرد افزایش طریق از تولید افزایش - 2

 بودن باال و کار نیروي کمبود هنگام به کارگريهاي  هزینه کاهش طریق از تولیدهاي  هزینه کاهش - 3

 دستمزدها

 کارها موقع به انجام با کشاورزي سیستم تثبیت - 4

  فناوري گسترش با روستاییان فرهنگ ارتقاي - 5
 تولید سطح جمله از اقتصادي کالنهاي  شاخص به توجه با ها دولت دهد، می نشان 1- 6شکل که گونه همان

 سطح گسترش براي راهایی  سیاست کشور،اي  هتوسع اهداف به توجه با و جمعیت و روستایی فقر داخلی، ناخالص

 مانند کشاورزي بخش عمومیهاي  ویژگی دولت،هاي  سیاست بر افزون .کنند می اتخاذ کشاورزي مکانیزاسیون

 اثر مکانیزاسیون سطح بر کشاورزي،هاي  فعالیت نوع همچنین و خاك نوع و زیرکشتهاي  زمینهاي  ویژگی

 .دارند

 کارآیی بر اثر طریق از دارد، روستایی و کشاورزي اقتصاد و تولید بر که اثري بر افزون کشاورزي مکانیزاسیون

 اقتصاد بر گذارند، می جا به ها ماشین فعالیت که محیطی زیست آثار و درآمد توزیع اشتغال، کشاورزي، تولیدات

  .گذارد می اثر کشور کالن
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 کشاورزي بخش بر آن آثار و مکانیزاسیون بر موثر عوامل - 1- 6 شکل

 مکانیزاسیون بازدارنده عوامل - 4- 6

 :از عبارتند کشاورزي مکانیزاسیون بازدارنده عوامل مهمترین
 زیادگذاري  سرمایه لزوم - 1
 آالت ماشین با کار براي فنی دانش به نیاز - 2
 کشاورزي نیاز و ادوات بین تناسب عدم - 3
 زمین قطعات بودن پراکنده و کوچک - 4
 کشور نقاط اقصی در مجازهاي  تعمیرگاه نبود و فروش از پس خدمات کمبود - 5
 زمین نامناسب شیب - 6

 .دهد می نشان گذشتههاي  سال در را ایران در کشاورزي مکانیزاسیون بازدارنده عوامل ترین مهم 2- 6 شکل
 دولـت،  اقتصـادي  کالنهاي  سیاست :دارند قرار عمده گروه سه در عوامل این گردد می مالحظه که گونه همان

 .کشـاورزي هاي  ماشین فروش از پس خدمات و تولید نامناسب ساختار و روستاها اجتماعی و اقتصادي ساختار
 ماشـینی  عملیات کیفیت کاهش و ضایعات افزایش مکانیزاسیون،هاي  هزینه افزایش باعث عوامل این مجموعه

  .است داده کاهش را مکانیزاسیون سطح و شده
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  گذشتههاي  سال در ایران کشاورزي مکانیزاسیون وضعیت - 2- 6شکل

  

 آالت ماشین مدیریت اهمیت - 5- 6
 هاي  هزینه .است توجهی قابلگذاري  سرمایه نیازمند دامپروري، و کشاورزي واحدهاي در آالت ماشین از استفاده
 مـدیر  چنـین  هـم  دهد تشکیل را کشاورزي بنگاه عملیاتی کل هزینه از بزرگی بخش است ممکن آالت ماشین

 زیرا باشد داشته آالت ماشین هزینه روي بیشتري کنترل ساختمان، و زمینهاي  هزینه با مقایسه در است ممکن
ـ  به آالت ماشین مدیریت دلیل همین به .شوند می فروش و خرید مکرر طور به معموالً آالت ماشین  کـه اي  هگون

 برساند، آالت ماشین عملیاتیهاي  هزینه وگذاري  سرمایه مقدار کنترل با همراه سود افزایش به را کشاورزي بنگاه

 به مربوط مدیریتی تصمیمات و آالت ماشین از کارآمد استفاده طریق از کشاورزي واحد مدیر .دارد زیادي اهمیت

 خرید یا اجاره و دوم دست یا جدید ماشین خرید گیرد، می قرار استفاده مورد که یآالت ماشین اندازه و نوع تعداد،
 را کنتـرل  این تواند می کلی روش سه از استفاده با مدیر .کند می کنترل را آالت ماشین هاي هزینه ،آالت ماشین
  .نماید اعمال هزینه ها و آالت ماشینگذاري  سرمایه روي

  واحد، هر متوسط ثابت هزینه دادن کاهش براي ماشین از ساالنه استفاده افزایش .1
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 ساالنه، کل ثابتهاي  هزینه دادن کاهش براي آالت ماشین در غیرضروريگذاري  سرمایه از اجتناب .2
 .عملیاتی یا متغیرهاي  هزینه کنترل .3

 با ،آالت ماشین یعنی مشخص، منبع یک مورد در گیري تصمیم اصول کاربرد از عبارت آالت ماشین مدیریت
 استفاده مورد منابع سایر و ها فعالیت رشته ترکیب با آالت ماشین کاربرد و مدیریت البته .است سود افزایش هدف

 کل تحلیل و تجزیه از را آالت ماشین مدیریت بحث کامل کردن جدا موضوع، این .دارد ارتباط کشاورزي واحد در

 مدیریت در اقتصادي اصول از استفاده به فصل این باقیمانده .سازد می مشکل کشاورزي واحد مدیریتهاي  برنامه
 مورد تولیديهاي  فعالیت و منابع سایر و آالت ماشین بین رابطه باشد، الزم جا هر اما دارد اختصاص آالت ماشین

 .گرفت خواهد قرار بحث

  ماشین با کارگر جایگزینی مسائل - 6- 6

 مـوارد،  بعضـی  در امـا  است ماشین با کار نیروي کردن جایگزین منظور به اساساً آالت ماشین از استفاده گرچه

گذاري  سرمایه مثالً .شود می نیز مدیریت حتی و زمین جاي به ماشین جانشینی به منجر کشاورزي مکانیزاسیون
 موجـب  غیرمسـتقیم  طـور  بـه  که کند می جلوگیري زمین اتالف از اوالً خودکار کامالً بارانی آبیاري سیستم در

 و خـاك  رطوبت تعیین خودکار وسایل آن در که ها سیستم این از انواعی در ثانیاً .گردد می زمین بازده افزایش
 ترتیـب  بـدین  و شـود  مـی  تعیین سیستم خود توسط نیز آبیاري زمان و میزان است، شده تعبیه حرارت درجه

 .دهد می انجام سیستم خود نیز را مدیریت وظایف از قسمتی
 به دستیهاي  روش تبدیل شامل که گیرد انجام مختلفهاي  شکل به است ممکن ماشین با کارگر جایگزینی

 به سرمایه کمی نسبتاً مقدار موارد، برخی در باشد. می آالت ماشین اندازه افزایش و آالت ماشین نوع تغییر مکانیزه،

 محصـول  کـردن  تنـک  مـورد  در مـثالً  شود. می کار نیروي زیادي نسبتاً تعداد جایگزین ابزار، و ماشین صورت

 صـرفه  زیـاد  مقدار به کار نیروي مصرف در محصول، میزان در تغییر بدون توان می ماشین وسیله به چغندرقند
 زیادي نسبتاً مقدار کار، نیروي معینی مقدار جایگزینی براي که یافت توان می مواردي دیگر، سوي از .کرد جویی

 بـه  کـار  نیروي مصرف در گرچه ماشین با پنبه محصول برداشت مثالً .است الزم آالت ماشین درگذاري  سرمایه

 نسـبتاً  هزینه بتواند که باشد باال آنقدر باید شده آزاد کار نیروي ارزش کند، می جویی صرفه زیادي نسبتاً مقدار

 .کند جبران را پنبه برداشت ماشین سنگین
 اثرات کار نیروي و آالت ماشین نسبی هزینه بر عالوه کار، نیروي و ماشین جایگزینی به مربوط تصمیمات در

 ماشـین  و کـار  نسبی هزینه فقط جانشینی معیار دیگر عبارت به .گرفت نظر در باید نیز را جایگزینی این دیگر

 انجـام  قبیل از کشاورزي واحد امور دیگرهاي  جنبه بر کار، نیروي ساختن آزاد بر عالوه مکانیزاسیون زیرا نیست

 الزم بنابراین .گذارد می اثر نیز زمین بازده و محصول برداشت و کاشت نظیر کشاورزي عملیات موقع به و تر سریع

 اشتغال امکان و شده آزاد کار نیروي فرصت هزینه دیگر، سوي از .گرفت نظر در هم را مثبت اثرات گونه این است

 خانوار خود از اکثراً کشاورزي واحدهاي کار نیروي که آنجا از .دارد اثر گیري تصمیم این در نیز دیگر جاي در آن
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 در کار نیروي کاهش باشد، نداشته وجود دیگر جاي در آن اشتغال امکان که صورتی در گردد، می تأمین کشاورز

 کاهش نه و( خالص درآمد افزایش نهایت، در بنابراین .ندارد بر در نفعی هیچ) اقتصادي نظر از( کردن مکانیزه اثر

 نظر در منظور به .گیرد قرار استفاده مورد گیري تصمیم در معیار عنوان به اید) بآن هزینه و نیاز مورد کار نیروي

 اسـتفاده  ییجز بندي بودجه روش از مدیریت در مکانیزاسیون به مربوط تصمیمات در متغیرها این کلیه گرفتن
  .گردد می تعیین پولی، محاسبه با دقیقاً جایگزینی این منفی و مثبت اثرات آن وسیله به که شود می
 آالت ماشین از اقتصادي استفاده - 7- 6

 توجـه  باید .است آالت ماشین در سرمایه از اقتصادي استفاده است مواجه آن با کشاورز که مسائلی از دیگر یکی

 به تقسیم قابل کار، نیروي و سم و بذر و کود نظیر تولید دیگرهاي  نهاده مانند کشاورزي آالت ماشین که داشت

هاي  هزینه کاهش منظور به بنابراین .نیست کشت زیر سطح و کشاورزي واحد وسعت با متناسب کوچک اجزاي
 یابد افزایش محصول حجم یا زیرکشت سطح است الزم بان سایه و بیمه بهره، استهالك، مثل آالت ماشین ثابت

 کشورهاي در که مطالعاتی .ماند می ثابت تقریباً کار میزان افزایش با ماشین، کار واحد هر متغیرهاي  هزینه زیرا

 .یابد می کاهش سریعاً آن مصرف میزان افزایش با ماشین کار واحد هزینه که دهد می نشان گرفته انجام مختلف
 انـدازه  بـین  اقتصادي و منطقی ارتباط است الزم دیگر آالت ماشین و تراکتور از اقتصادي استفاده براي بنابراین

 براي زمین وسعت تعیین منظور به .باشد داشته وجود ماشین مؤثر ظرفیت و ساالنه عملیات و کار میزان و زمین

 ظرفیت زیرا نیست کافی کار ساعت هر هزینه دانستن فقط ،آالت ماشین و تراکتور انواع مقایسه و تراکتور خرید

 تخمین ماشین یک) کار راندمان( مؤثر ظرفیت ابتدا است الزم بنابراین .نیست یکسان مختلفهاي  ماشین مؤثر
  .گردد محاسبه زمان واحد در شده انجام کار هزینه سپس و شود زده

  آالت ماشین متغیر و ثابتهاي  هزینه - 1- 7- 6
 بـه  و مالکیـت  هزینـه  محاسـبه  بـه  قادر باید مدیر .دارد بر در هزینه ،آالت ماشین کارگیري به و مالکیت خرید،

 کاربرد با آنها ارتباط چگونگی و هزینه ها این از آگاهی به ،آالت ماشین خوب مدیریت زیرا .باشد ماشین کارگیري
 نقدي غیر آنها از بزرگی بخش زیرا شود می برآورد حد از کمتر ،آالت ماشین هزینه معموالً .دارد نیاز آالت ماشین

هـاي   هزینه .هستند مهم آالت ماشین مدیریت در دو هر متغیر و ثابتهاي  هزینه .مانند می دور نظر از و هستند
هاي  هزینه توان می را متغیرهاي  هزینه و شوند می نامیده باالسري یا مالکیتهاي  هزینه اغلب آالت ماشین ثابت

 .نامید عملیاتی
 در که صورتی در مثالً .گرفت نظر در را اضافیهاي  هزینه فقط باید آالت ماشین خرید براي گیري تصمیم در

 اگر یا و می شودن گرفته نظر در بان سایه هزینه دارد، وجود تراکتور براي بانه سای کافی اندازه به کشاورزي، واحد

 در را آن هزینه نباید کرد، استفاده آن از ماشین با همراه بتوان که دارد وجود کشاورزي واحد در اضافی کار نیروي

 کنند: می تقسیم متغیر و ثابت دسته دو به را تراکتورهاي  هزینه کلی طور به .گرفت نظر
 بیمه بان، سایه سرمایه، بهره استهالك، شامل :ثابتهاي  هزینه - الف
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  .باشد می راننده دستمزد و سوخت هزینه تعمیرات، هزینه سرویس، هزینه شامل :متغیرهاي  هزینه - ب
  ثابتهاي  هزینه -الف - 1- 7- 6

 هزینه این .می کنندن تغییر ماشین از ساالنه استفاده در تغییرات با که هستند آنهایی مالکیت یا ثابتهاي  هزینه

 مدیر و یابند می ادامه است، کشاورزي بنگاه مالکیت در ماشین که موقعی تا و شوند می شروع ماشین خرید با ها

 اقالم از آگاهی ماشین، خریداري از قبل دلیل، این به .دهد تغییر را ها هزینه این می تواندن ماشین فروش با جز

 .است برخوردار اهمیت از ثابت،هاي  هزینه
 در .شود می متحمل را زیادي ریسک کند، می آالت ماشین خرید درگیر را زیادي سرمایه مزرعه، مدیر وقتی

 کـل  در ریسـک،  ایـن  شـده  گرفتـه  نظر در مبلغ است الزم و داشت انتظار توان می را زیان مقداري زمان، طول

 معـین  مکـان  هـر  در بیمههاي  نرخ و پوشش نوع و مقدار به بیمه براي درست مبلغ. شود وارد ثابتهاي  هزینه

 .شود گرفته نظر در ثالث شخص پوشش و تصادف اموال، خسارت براي باید بیمه هزینه .دارد بستگی
 یک داراي آالت ماشین تعمیرات اما شوند می گرفته نظر در ثابت هزینه عنوان به تعمیرات معموالً :تعمیرات

 اغلب است، نکرده کار مدتی که ماشین یک کردن کار وارد دوباره و نگهداري براي .هستند نیز هزینه متغیر جزء

 جزء اگر ).3- 6(شکل یابد می افزایش نیز استفادههاي  سال افزایش با تعمیر، هزینه اما است، الزم تعمیرات مقداري

 به را کاربرد به مربوط تعمیرات و نمود وارد ثابت هزینه از بخشی عنوان به باید کرد، برآورد بتوان را ثابت هزینه

 همه ،آالت ماشین هزینه مطالعات اکثر جزء، دو به تعمیرات تقسیم مشکل علت به .داد تخصیص متغیرهاي  هزینه

 .کنند می  متغیرهاي  هزینه وارد را تعمیراتهاي  هزینه
 ثابـت  هزینه یک ،آالت ماشین هزینه به مربوط مطالعات از بعضی در: آالت ماشین نگهداري محل ساختمان

 باشـد،  داشـته  سـرپناه  صـحیحی  طـور  بـه  که ماشینی .گیرند می نظر در ماشین نگهداري محل براي را ساالنه

 باید ساالنه تعمیر هزینه بنابراین، .باشد داشته بیشتري دوام تواند می و دارد تعمیر براي کمتريهاي  صورتحساب

 هـر  سـاالنه  هزینه محاسبه طریق از نگهداري محل هزینه .آورد حساب به را ماشین داشتن سرپناه موضوع این

 به نماید، می اشغال ماشین که سطحی واحدهاي تعداد در آن کردن ضرب و آالت ماشین ساختمان سطح واحد

 متوسط ارزش درصد 5/1 تقریباً نگهداري، محل ساالنه هزینه که دهند می نشان هزینه مطالعات .آید می دست

   .است ماشین
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  آالت ماشین تعمیر ساالنههاي  هزینه  - 3- 6 شکل

  متغیرهاي  هزینه - ب - 1- 7- 6
 صفر هزینه ها نگیرد، قرار استفاده مورد ماشین اگر .هستند ماشین کاربرد به مربوط مستقیماً متغیرهاي  هزینه

 از متغیرهاي  هزینه ثابت،هاي  هزینه برعکس .یابند می افزایش مستقیماً بیشتر، ساالنه استفاده مقدار با و هستند

 .هستند مدیر کنترل تحت ،شود می تعقیب که نگهداري برنامه یا و کارآیی بهبود ساالنه، استفاده مقدار طریق
 ماشین، نوع کاربرد، میزان با زیرا .است مشکل ساالنههاي  هزینه برآورد شد، ذکر قبالً که گونه همان :تعمیرات

 ساالنه تعمیر متوسطهاي  هزینه برآورد براي .کنند می تغییر فعالیت و خاك نوع نگهداري، پیشگیرانههاي  برنامه

 یک عنوان به .است شده تهیه ریاضی معادالت بعضی ساالنه، استفاده سطح و مختلفهاي  ماشین انواع براي

 ساالنه هزینه عنوان به را جدید ماشین هزینه درصد 5 تا 3 اغلب ،آالت ماشین هزینه مطالعات سرانگشتی، قاعده

 بهترین .گیرد قرار استفاده مورد احتیاط با که است الزم سرانگشتی قاعده هر اما .برند می کار به تعمیرات براي

 الگوي موجود، استفاده شرایط در ماشین نوع هر تعمیرات واقعیهاي  هزینه مورد در مزرعه سابقه اطالعات، منبع

  باشد.  می نگهداري برنامه و کشت
 طبقه این در ها کننده روان سایر و روغن فیلترهاي روغن، دیزل، سوخت گازوئیل، :ها کننده روان و سوخت

 آالت ماشـین  مقایسه با آنها اهمیت و هستند ییجز موتوري غیر تجهیزات مورد در هزینه ها این .گیرند می قرار

هـاي   هزینـه  .دارد بستگی کار شرایط و حجم موتور، اندازه به ساعت هر سوخت مصرف .یابد می افزایش موتوري
 داراي خود کههایی  ماشین براي را سوختهاي  هزینه درصد 15 تقریباً متوسط طور به فیلترها و ها کننده روان

 .دهد می تشکیل هستند، محرکه نیروي
 به آن نیاز مورد مقدار که است الزمی عامل انسانی نیروي ،آالت ماشین از استفاده و عملیات در :انسانی نیروي

 عمومـاً  انسانی نیرويهاي  هزینه .دارد بستگی استفاده مورد آالت ماشین اندازه و شود می انجام که عملیاتی نوع
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 الزم ماشین، معین عملیات انجامهاي  هزینه کل برآورد براي اما شوند می برآورد آالت ماشین هزینه هاي از جدا

 کـه  این علت به اغلب ماشین، به مربوط انسانی نیروي هزینه .شود گرفته نظر در نیز انسانی نیروي هزینه است

 کل شود. می برآورد حد از کمتر اغلب آید، می حساب به شود می مزرعه در ماشین عملیات صرف که زمانی فقط

 و رفت و کردن تنظیم تعمیر، کردن، روان گیري، سوخت براي شده مصرف وقت شامل باید انسانی نیروي هزینه
 .بشود نیز زمین قطعات بین آمد

 بـه  مربوط که هستند اضافی متغیرهاي  هزینه داراي تخصصیهاي  ماشین از بعضی :متغیرهاي  هزینه سایر

  .کرد وارد متغیرهاي  هزینه در باید را کیسه و سیم نخ، مثل اقالمی .هستند ماشین کاربرد

  آالت ماشین غیرنقدي و نقديهاي  هزینه - 2- 7- 6
 و نقـدي هـاي   هزینـه  دسـته  دو بـه  توان می نیز دیگري روش به را کشاورزي آالت ماشین به مربوطهاي  هزینه

 هستند، غیرنقديهاي  هزینه ،آالت ماشین هاي هزینه کل از مهمی نسبتاً بخش که آنجا از .کرد تقسیم غیرنقدي

 و اسـت  غیرنقـدي  هزینـه  یک همیشه استهالك .شوند برآورد حد از کمتر آالت ماشین هاي هزینه است ممکن
 زیرا مانند می دور نظر از راحتی به و باشند غیرنقدي مخارج است ممکن نیز هزینه ها از دیگر بعضی همه یا بخشی

  . شوند نمی ثبت نقديهاي  هزینه  کل دفتر یا رسیدگی دفتر در
 نگهداري، محل بیمه، ها، دارایی بر مالیات گذاري، سرمایه بهره هزینه شامل نقديهاي  هزینه کلی طور به

 هزینه شامل غیرنقديهاي  هزینه و هستند انسانی نیروي و ها کننده روان و سوخت نگهداري، و تعمیرات

 .هستند انسانی نیروي و نگهداري محل بیمه، گذاري، سرمایه   بهره استهالك،

 ماشین که صورتی در و باشد نقدي هزینه یک است ممکن ،شود می پرداخت وام براي بهره عنوان به که مبلغی

 .باشد غیرنقدي کامالً هزینه یک است ممکن شود، خریداري مالک شخصی سرمایه با
 مالک توسط ریسک اگر و باشد نقدي هزینه یک است ممکن بیمه باشد، بیمه شرکت یک از رسمی بیمه اگر

 ممکن انسانی نیروي باشد، استخدامی انسانی نیروي اگر نحو، همین به .است غیرنقدي هزینه هم آن شود، تحمل

 کل دقیق برآورد براي .است غیرنقدي هزینه یک باشد، خانوادگی انسانی نیروي اگر و باشد نقدي هزینه یک است

  . است الزم نقدي غیر و نقدي مخارج شامل هزینه ها همه کامل حسابداري ،آالت ماشین هاي هزینه

 کشاورزيهاي  ماشین مدیریت در مالحظات برخی - 8- 6 

  ماشین کاربرد و هزینه ها - 1- 8- 6
 با متغیرهاي  هزینه .هستند ثابتی مبلغ ساالنه، ثابتهاي  هزینه سال، طول در ماشین کاربرد مقدار از نظر صرف
 تصـمیم  اهداف براي .یابند می افزایش ساعت هر یا هکتار هر براي ثابتی نرخ با اغلب و شده افزوده کاربرد مقدار

 بیان ستاده واحد هر یا ساعت، هر هکتار، هر متوسط هزینه برحسب ماشینهاي  هزینه که است الزم اغلب گیري،

 که حالی در یابند می کاهش ستاده، افزایش واحدهاي یا ساعات هکتارها، افزایش با ثابتهاي  هزینه متوسط .شود
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 متوسـط  که آنجا از .هستند ثابت متغیر،هاي  هزینه متوسط یابد، افزایش ثابتی نرخ با متغیرهاي  هزینه کل اگر

 کاهش ثابت هزینه متوسط مثل نیز کل هزینه متوسط است، متغیر و ثابتهاي  هزینه متوسط جمع کل، هزینه
 مقـدار  از نظـر  صـرف  که است این دارد، وجود آالت ماشین واحد هر هزینه برآورد مورد در که مشکلی .یابد می

 هزینه متوسط نتیجه، در .یابد می کاهش پیوسته ثابت هزینه متوسط اما است ثابت متغیر، هزینه متوسط کاربرد،

 باعـث  موضـوع  ایـن  .یابـد  می کاهش آن، از استفاده افزایش با و دارد بستگی ماشین ساالنه کاربرد میزان به کل
 براي که اندازه همان .باشد ماشین ساالنه کاربرد برآورد دقت اندازه به آالت ماشین هزینه برآورد دقت که شود می

 واقعی سوابق هم باز .شود کوشش نیز ماشین ساالنه کاربرد برآورد براي باید شود می کوشش هزینه اجزاي برآورد

هاي  حساب بدون .دهند می ارائه مفیدي برآوردهاي تراکتور، کار ساعتهاي  حساب از استفاده و کشاورزي واحد
 .شود می   برآورد حد از بیش ماشین، واقعی کاربرد دارند، کمی ساالنه کاربرد کههایی  ماشین براي ویژه به خوب،

  آالت ماشین از صحیح استفاده - 2- 8- 6
 اندازه نوع، تعداد، زمینه در درست تصمیمات در فقط کشاورزي آالت ماشین صحیح مدیریت که داشت توجه باید

 مـوارد،  اغلـب  در شـود.  مـی  شامل نیز را آن از صحیح و درست استفاده بلکه می شودن خالصه مالکیت شکل و

 آن از حاصـل  نفع که حالی در ندارد بر در چندانی هزینه موجود، آالت ماشین صحیح تنظیم و درست مواظبت

 افـزایش  را آن اقتصـادي  عمـر  تراکتور، موقع به سرویس و مواظبت مثال عنوان به .باشد توجه قابل است ممکن
 .دهد می کاهش را تعمیرات و سوخت قبیل از آن جاريهاي  هزینه و دهد می

 عمر کاهش و کار در تأخیر و خرابی و تعمیرات هزینه افزایش سبب تراکتور، روي بر سنگین بار آوردن وارد

 تنظیم کار نوع با باید آن سرعت تراکتور، از اقتصادي استفاده و کار کیفیت بهبود منظور به شود. می  آن اقتصادي

 .گردد
 و مواظبت در که دقتی و توجه میزان برحسب حقوق است بهتر شود می استخدام تراکتور براي راننده وقتی
 ضـایعات  کـاهش  و درآمـد  افـزایش  غالباً برداشت،هاي  ماشین مورد در .شود پرداخت دارد می مبذول سرویس

 و هـا  غربـال  صـحیح  تنظـیم  غالت، کمباین مورد در مثالً .بود خواهد پذیر امکان هزینه افزایش بدون محصول
  .گردد می کار کیفیت بهبود و کمیت افزایش سبب ها تیغه و باد سرعت

 ایران کشاورزي در آالت ماشین کار راندمان - 9- 6
 پایین سبب که عواملی .است پایین نسبتاً ایران روستاهاي اغلب در آالت ماشین کار راندمان که داشت توجه باید

 :از عبارتند شود می ایران روستاهاي در کار راندمان بودن
  زیاد مرزهاي وجود و ها زمین نبودن یکپارچه - 1
 زمین قطعات غیرهندسی و نامنظم شکل - 2
 شود می وقت اتالف به منجر که فنی اطالعات نداشتن - 3
 یدکی لوازم نبودن - 4
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 تعمیرگاه و سرویس محل دوري- 5
 کار هنگام به دستگاه کامل ازعرض استفاده عدم- 6
 ها ازدستگاه بعضی مخزن پرنمودن - 7
 زمین انتهاي دو در ها دورزدن یا گردش - 8
 مختلفهاي  قسمتهاي  وگیرکردن نواقص رفع - 9

 کار درحین دیده آسیب قطعات تعویض و تعمیرات - 10
 ماشین کاري روغن و سرویس - 11
 کاربر کاري نوبت تعویض - 12
 ضمیمههاي  دستگاه و تراکتور بین تناسب عدم - 13
 :گردد می تراکتور کار راندمان افزایش به منجر زیر اقدامات بنابراین

 تراکتور سرویس و کار طرز به راننده آموزش - 1
 یدکی لوازم به دسترسی تسهیل - 2
 اراضی کردن یکپارچه - 3
 کمتر زمین مساحت وقتی جمعی دسته صورت به تراکتور خرید یا و استراحت موقع در تراکتور دادن اجاره - 4

 .باشد شده محاسبه میزان از
  زمین بندي قطعه هندسی تنظیم و تسطیح و برداري نقشه - 5

  آالت ماشین انتخاب در مؤثر عوامل - 10- 6

 فرآیند .است آالت ماشین درست انتخاب دامپروري، و کشاورزي واحدهاي مدیریت در مسائل ترین مشکل از یکی

 سـرمایه،  موجـودي  مانند عواملی دلیل به بلکه آالت ماشین هاي اندازه و کارکردها تنوع دلیل به تنها نه انتخاب

 موضوع اثرگذار، عوامل سایر و کشاورزي واحد دامی و زراعیهاي  فعالیت رشته انسانی، نیروي موجودي و نیازها

 تـا  باشد هماهنگ تراکتورهاي  اندازه با کشاورزي تجهیزات اندازه که است الزم دیگر، سوي از .استاي  هپیچید

 باید آالت ماشین انتخاب در که عواملی از تعدادي .نمود تراکتور از را استفاده حداکثر حد، از بیش بار بدون بتوان

  .گیرند می  قرار بررسی مورد جا این در گیرند، قرار توجه مورد

  آالت ماشین اندازه - 1- 10- 6
 ماشین، ظرفیت یا اندازه بین اصوالً .است آالت ماشین اندازه انتخاب است مواجه آن با کشاورز که مسائلی از یکی

 .گـردد  حاصل آن از کارآیی حداکثر که نحوي به باشد داشته وجود تناسب باید کشاورزي واحد اندازه و کار نوع
 این .کند کمک نیاز مورد آالت ماشین و تراکتور تعداد و مناسب اندازه انتخاب به تواند می   عملیات تقویم تنظیم

 .سازد می مشخص را آن انجام براي نیاز مورد زمان همچنین و گیرد انجام باید ماه در که را الزم عملیات تقویم،
 به مراجعه طریق از توان می است مناسب کشاورزي واحد در آالت ماشین   از استفاده براي که را روزهایی تعداد
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 ایـن  انجام براي ماشین اندازه بودن کافی مورد در تواند می شخص اساس، این بر .کرد مشخص هواشناسی آمار

 .کند قضاوت عملیات
 پایین با و مشخص زمان در را الزم کار که است ماشینی خریدن ،آالت ماشین اندازه انتخاب در اساسی قاعده
 نیروي زیرا می شودن ماشین کوچکترین خریدن به منجر همیشه موضوع این .دهد انجام ممکن کل هزینه ترین

 ساعت در هکتار برحسب ظرفیت کردن تعیین گام، اولین .گیرند قرار توجه مورد باید نیز هزینه ها سایر و انسانی

 زمـان  و شوند داده پوشش باید که هکتارهایی تعداد با توان می را نتایج این .است ماشین ممکن اندازه هر براي

 .دهد انجام مشخص زمان در را نظر مورد کار تواند می ماشین ازاي  هانداز چه شود مشخص تا کرد مقایسه موجود،
 زدن، دور صـرف  که وقتی علت به زیرا کرد توجه ماشین میدانی کارآیی میزان به باید ماشین اندازه محاسبه در

 اسـتفاده  مورد خود نظري ظرفیت درصد 100 با ماشین ،شود می مواد امور انجام و کاري، دوباره تعمیر، تنظیم،

 شیمیایی مواد بذر،هاي  جعبه مجدد کردن پر براي مکررهاي  توقف به نیاز که کشت مثل عملیاتی .گیرد نمی قرار

 بعضـی  مـورد  در میـدانی هـاي   کارآیی .دهد کاهش درصد 50 تا را میدانیهاي  کارآیی است ممکن دارد کود و

 دوبـاره  و زدن دور زمـان  که بزرگ قطعات در ویژه به برسد، درصد 90 تا 85 به است ممکن کشاورزي عملیات
 .رسد می حداقل به کاري

 توجیه تواند می بزرگتر ماشین یک آیا :است این بعدي سؤال شد، شناسایی ماشین توان اندازه حداقل که وقتی

 نیروي در جویی صرفه باعث اما است بزرگتري ثابتهاي  هزینه و خرید قیمت داراي بزرگتر ماشین باشد؟ پذیر

 ارزش مقابل در بزرگتر ماشین اضافیهاي  هزینه مهم عامل اوقات، اغلب .شود می میدانی زمان کاهش و انسانی

 فرصت هزینه داراي انسانی نیروي اگر .شود می جایگزینی اصل از کاربردي باعث و مطلوب شده، جویی صرفه کار

 انتخاب شامل چنین هم است ممکن ماشین انتخاب بنابراین .است پذیر توجیه بزرگتر ماشین انتخاب باشد، باال

 هستند باالتر ساالنه ثابتهاي  هزینه و خرید هزینه ماشین، دو براي .باشد کوچک ماشین دو یا بزرگ ماشین یک

 دست به کوچک ماشین دو به نسبت بزرگ ماشین یک با کمتري هزینه با را یکسانی ظرفیت توان می معموالً زیرا

 ماشین، دو اولیه مزیت .است الزم نیز راننده دو و تراکتور دو شوند، می کشیده تراکتور با که تجهیزاتی براي .آورد

 با بلکه شود نمی متوقف کامالً کار شود، روبرو اشکال با ها ماشین از یکی اگر زیرا است اعتماد قابلیت در افزایش

  .یابد ادامه تواند می سرعت نصف با دیگر، ماشین از استفاده

 عملیات هنگامی به - 2- 10- 6
هاي  اندازه .است مزرعه عملیات بودن هنگام به و ماشین اندازه بین رابطه ،آالت ماشین انتخاب در دیگر مهم عامل
 کـاهش  باعـث  و دهنـد  انجـام  بهینه زمانی دوره طول در را معینی عملیات نتوانند است ممکن ماشین کوچک

 ماشـین  کـارگیري  بـه  هزینـه  از بخشی عنوان به که دهد می کاهش نیز را سود عملکرد، کاهش .شوند عملکرد

 در بایـد  اغلـب  برداشت و کاشت مثل عملیاتی عملکرد، کاهش از اجتناب براي .شود گرفته نظر در باید کوچک

 بـراي  .دهـد  مـی  کاهش را عملکرد دیر حد از بیش یا زود حد از بیش کشت .شوند انجام معینی زمانی محدوده
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   .باشد پذیر توجیه اقتصادي نظر از است ممکن بزرگتر کشت دستگاه عملکرد، کاهش و تأخیر با کشت از اجتناب

  کارکرده مقابل در نوهاي  ماشین - 3- 10- 6
 قرار گیري تصمیم و بررسی مورد باید که است مسائلی از دیگر یکی نیز مستعمل یا نو آالت ماشین خرید

هاي  هزینه که حالی در شود می متغیرهاي  هزینه افزایش سبب مستعمل وسایل خرید کلی طور به .گیرد
 آالت ماشین دیگر طرف از .بود خواهد نو آالت ماشین از کمتر آنها بیمه و )وجود صورت در( بهره استهالك،

 و تولید سطح روي بر است ممکن خود که است بیشتر آن شدن خراب احتمال و بوده اعتماد قابل کمتر مستعمل
 .باشد داشته منفی اثر درآمد

 بسیار مفیدشان عمر اولیههاي  سال طول در نو، سواريهاي  ماشین مثل مزرعه، آالت ماشین بازاري ارزش

 بنابراین .است صادق خودروهاي  ماشین سایر و تراکتورها مورد در مخصوصاً موضوع این .یابد می کاهش سریع

 .باشد آالت ماشین هاي هزینه آوردن پایین براي راهی و اقتصادي خرید یک است ممکن کارکرده ماشین خرید
 یکسانی خدمت بتواند کارکرده ماشین اگر .کند می ارائه زمان طول در که است خدماتی خرید اساساً ماشین خرید

 .است اقتصادي گزینه یک خود دهد، ارائه تر پایین هزینه با را

 براي کمتري ساالنه ثابتهاي  هزینه جهت، این از و خواهد می کمتريگذاري  سرمایه کارکرده ماشین خرید

 به و ماشین کارکرد به کامل اعتماد عدم و بیشتر تعمیرات علت به باالتر متغیرهاي  هزینه .دارد بهره و استهالك

 کهنـه  نـو  ماشـین  از زودتر کارکرده ماشین .میکند خنثی را ثابتهاي  هزینه در کاهش از مقداري بودن، هنگام
 .دارد می وا چالش به مکانیک یک عنوان به را مالک توانایی و شود می

 این .است باال آن فرصت هزینه یا و است محدود سرمایه که گیرد قرار توجه مورد باید موقعی کارکرده ماشین

 بـه  و کمتـر  اعتمـاد   که جایی و باشد کم نسبتاً ماشین ساالنه کاربرد که است درست موقعی مخصوصاً موضوع

 داراي نـو  ماشـین  شود، وارد ساالنههاي  هزینه در بهره که این از قبل .دارد سود روي کمی اثر ضعیف، هنگامی

 شود می تري پایین ساالنه بهره هزینه به منجر کارکرده ماشین در کمترگذاري  سرمایه .است تري پایین هزینه

 .کند می تبدیل هزینه حداقل بااي  هگزین به را کارکرده ماشین آید، حساب به بهره وقتی که
 و توانایی باشد داشته بیشتري فنی اطالعات و مهارت به نیاز است ممکن کهنه ماشین از استفاده که آنجا از
 در .شود گرفته نظر در باید که است عواملی از دیگر یکی نیز آالت ماشین سرویس و تعمیر امر در کشاورز دانش

 کنـد  سرویس و تعمیر را آالت ماشین زراعت، فصل از خارج و فراغت ایام در باشد قادر خود کشاورز که صورتی

 سطح از کشاورزان که کشورهایی در ماشینی خدمات مراکز ایجاد .شود جلوگیري کار در تأخیر از است ممکن

  .رسد می نظر به مناسب است کم آنها مالی توانایی و هستند برخوردار ضعیفی فنی اطالعات و دانش

  آالت ماشین تأمینهاي  روش - 4- 10- 6
 تـأمین  بـراي  تملیـک  شـرط  بـه  اجـاره  و مدت بلند پیمانکاري مدت، کوتاه پیمانکاري اجاره، خرید، روش پنج
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 :دارد وجود مزرعه یک در کشاورزيهاي  ماشین
 خرید که این براي .شود می استفاده سري به سر نقطه تحلیل از مزرعه در ماشین یک خرید براي :خرید - 1

 براي شده هزینه سرمایه بهره بتواند که باشد حدي در دستگاه ساالنه کارکرد باید باشد صرفه به مقرون دستگاه

 شده خریداريهاي  ماشین کارآیی به توجه زمینه این در .بپوشاند را آن مالکیت به مربوط مخارج و ماشین خرید

 واحـد  هـر  هزینـه  بـه  کشاورزيهاي  ماشین تأمینهاي  روش سایر و خرید بین انتخاب چنین هم .دارد اهمیت

 در کـه دهـد   مـی  نشان 4- 6شکل .دارد بستگی شود می انجام که کاري مقدار مقابل در آالت ماشین از استفاده

  .است صرفه به آالت ماشین خریدهکتار،  aبیشتر از  سطوح در و ماشین اجارههکتار،  aاز کمترهاي  مساحت
  

  
  کشاورزيهاي  ماشین اجاره یا خرید بین انتخاب - 4- 6  شکل

 
 روز چند واندت می که کوتاهی مدت در کشاورزي مکانیزه عملیات از قسمتی انجام از عبارتست اجاره :اجاره - 2

 ممکن مبلغ این .شود می تعیین زمانی شرایط و محل عرف براساس که مشخصی مبلغ قبال در باشد ماه چند یا

 توافـق  یـک  اجاره .شود مشخص) هکتار( زمین مساحت یا و ساعتی روزانه کار حسب بر قرارداد اساس بر است

 پرداخت و مشخص زمان براي را ماشین از استفاده و کنترل) موجر( ماشین صاحب آن وسیله به که است رسمی

 .کند می واگذار )مستأجر( کننده استفاده به توافق، مورد
 براي مدت بلندهاي  اجاره که حالی در شوند می گرفته نظر در ماه چند یا روز چند براي مدت کوتاههاي  اجاره

 باید و باشد کتبی صورت به باید اجاره دیگر، توافق هر مثل .شوند می گرفته نظر در بیشتريهاي  سال یا سال یک

 پـیش  و خسـارت  یـا  شـدن  گم مسئولیت بیمه، ها، مالیات پردازنده پرداخت،هاي  تاریخ و ها نرخ مثل مواردي

 مکـانیزه  کـار  شـیوه  ترین متداول مالکان خرده براي ایران، در کردن اجاره .شود شامل را قرارداد لغوهاي  بینی
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 .است کشاورزي
 شود می منعقد کشاورزي دستگاه مالک و کشاورز بین که است مدتی کوتاه قرداد :مدت کوتاه پیمانکاري- 3

 محصول اساس بر یا شده انجام کار آن روي بر که زمینی مساحت مبناي بر ماشین جاري هزینه آن طبق بر که

 مکانیزاسـیون هـاي   هزینـه  کنتـرل  براي مناسبی روش مدت کوتاه پیمانکاري .شود می  پرداخت شده برداشت

 .است کشاورز نقدینگی حفظ و کشاورزي
 مکـانیزه  کارهـاي  انجام براي سال 5 الی 3 طوالنی زمان براي که است قراردادي :مدت طویل پیمانکاري - 4

 .شود می منعقد کشاورز و پیمانکار بین کشاورزي
 با است کشاورزيهاي  ماشین اجاره قرارداد مشابه روش این ):تملیک شرط به اجاره( خرید شرط به اجاره - 5
 دیگـر،  بیـان  به .گرفت خواهد صورت خاصی زمان در که گردد می قید فروش شرایط قرارداد، در که تفاوت این

 توافق هر اما .بخرد را ماشین معینی مبلغ با اجاره، دوره انتهاي در که دهند می اجازه مستأجر به ها اجاره بعضی

اي  هنام اجاره .شود نوشته دقیقاً اجارههاي  پرداخت درآمد بر مالیات از معافیت حفظ براي باید خرید شرط به اجاره
 مسـتأجر،  درآمـد  بر مالیات پایه به بسته .آید حساب به فروش قرارداد است ممکن نشود، نوشته درستی به که

   .باشد اجاره براي مهمی مزیت است ممکن مالیات، مشمول درآمد از اجارههاي  پرداخت کامل معافیت
 ماشین تملک به پیمانکاري یا اجاره است ممکن دارد، کمی استفاده ماشین یا و است محدود سرمایه که وقتی

 به که است پیمانکاري یا کردن اجاره مهم مزیت یک آالت ماشین در کمترگذاري  سرمایه .باشند داشته ترجیح

 است ممکن ها گزینه این دارد، کمی استفاده ماشین که وقتی .دهد می نشان خاص توجه سرمایه فرصت هزینه

 .باشند داشته نیز کمی هزینه

 است ممکن و نیست رایج کامالً مناطق بسیاري در مزرعه آالت ماشین اجاره اوالً، .دارد عیب چند کردن اجاره
 باال نسبتاً وامهاي  پرداخت با مقایسه در است ممکن اجارههاي  نرخ ثانیاً، .نباشد موجود اجاره براي آالت ماشین

 دارایی یک عنوان به شده اجاره ماشین زیرا .است مستأجر خالص ارزش صورت روي آن اثر اجاره، سوم عیب .باشد

   .ندارد اسقاط ارزش یا باقیمانده بر ادعایی مستأجر اجاره، دوره انتهاي در و می شودن داده نشان
 .هستند اجارههاي  مزیت ممکن، مالیاتیهاي  مزیت و موجود اعتبار در کاهش عدم کمتر، نیاز مورد سرمایه
 تملک درباره تصمیم .است مهمی روش پیمانکاري دانه، و علوفه برداشت مثل عملیاتی براي مناطق بعضی در

 انجام است قرار که کاري مقدار به خود نوبه به هم آن که دارد بستگی مربوطهاي  هزینه به پیمانکاري یا ماشین

 است آن تر اقتصادي روش اغلب گیرند، می قرار استفاده مورد کم خیلی کههایی  ماشین براي .دارد ارتباط شود

 وظایفی براي .گیرد قرار توجه مورد باید پیمانکاران اتکاپذیري و شخصیت .پذیرد انجام پیمانکاري طریق از کار که

 .نماید اتکا پیمانکار به نخواهد است ممکن مدیر است مهم هنگامی به که کشت مثل
 .شود مقایسه باید ستاده واحد هر یا هکتار هر کل هزینه پیمانکاري، یا ماشین مالکیت بین گیري تصمیم موقع
 با مالکیت، کلهاي  هزینه که حالی در دارند ثابتی نرخ یک ستاده، واحد هر یا هکتار هر براي معموالً ها پیمانکاري
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 4- 6شـکل  در روابط این .شود می کاسته ثابتهاي  هزینه متوسط زیرا ،یابد می کاهش ماشین از استفاده افزایش
 دارد کمتري هزینه واحد، هر براي پیمانکاریک  استخدام ماشین، از استفاده پایین سطوح در. اند شده داده نشان

 مزیت کهاي  هنقط .است کمتر آالت ماشین هزینه باشد، تملک در ماشین اگر حدي، به رسیدن از بعد که حالی در

  است. 4- 6شکلدر   a ستاده سطح سر، به سر نقطه یا کند، می تغییر
  :آید می دست به زیر معادله از سر به سر نقطه هستند، موجود الزمهاي  هزینههاي  داده وقتی

  
  ساالنه ثابتهاي  هزینه کل

  سر به سر واحدهاي =
  واحد هر متغیرهاي  هزینه منهاي پیمانکاري نرخ

  
 براي پول واحد 8 پیمانکاري نرخ باشد، پول واحد 2000 ماشین، مالکیت ثابتهاي  هزینه کل اگر مثال؛ براي

 سـر  بـه  سـر  نقطـه  باشـد،  هکتار هر براي پول واحد 3 ملکی ماشین بردن کار به براي متغیر هزینه و هکتار هر

������� :از عبارتست رهکتا 400=   

 در .دارد کمتري هزینه اجاره، طریق از کار انجام گیرد، قرار استفاده مورد هکتار 400 از کمتر در ماشین اگر

 تعیین پیمانکاري، و ماشین مالکیت بین انتخاب موقع .است تر ارزان ماشین داشتن هکتار، 400 باالي که حالی

 دیگري مورد انسانی نیروي از استفاده پیمانکاري، در .کند می مهیا مدیر براي مفیدي راهنماي سر، به سر نقطه

 که کند می مهیا ماشین کردن کار براي را الزم انسانی نیروي معموالً پیمانکار .شود توجه نیز آن به باید که است

 انسـانی  نیـروي  مقـدار  پیمانکـاري،  اگر .شود آزاد دیگر استفاده موارد براي مزرعه، انسانی نیروي شود می باعث

 بر پیمانکاري باشد، داشته باالیی فرصت هزینه مالک، انسانی نیروي اگر یا دهد کاهش را نیاز مورد شده استخدام

 .دارد مزیت تملک
 است کافی کشاورزي آالت ماشین در غیرضروريگذاري  سرمایه از اجتناب منظور به فوق، مطالب به توجه با

 سال طول در تواند می مالک کهاي  هاستفاد مقدار اگر .کرد مقایسه منطقه در آن اجاره با را ماشین مالکیت هزینه

 پایین ماشین متداول اجاره حد تا را سالیانه مالکیتهاي  هزینه بتواند که نباشد حدي در آورد، عمل به ماشین از

 .است گرفته انجام حد از بیشگذاري  سرمایه گفت توان می صورت این در دارد نگه
 جـاي  به ماشینی، خدمات از استفاده منظور به کوچک کشاورزان که شود می استنباط چنین فوق مطالب از

 گونـه  ایـن  براي که امکاناتی .گردند مند بهره خدمات این از دیگر،هاي  راه از باید نیاز مورد آالت ماشین   خرید

 :از ستا عبارت دارد وجود کشاورزان
 امکان صورت در آالت ماشین کردن اجاره - 1
 تعاونی یا و گروهی صورت به آالت ماشین خرید - 2
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   الزم تسهیالت کردن فراهم و دولت طرف از ماشینی خدمات مراکز ایجاد - 3
 کـه  است شرایطی در کشاورزانگذاري  سرمایه کاهشهاي  راه از یکی گروهی، صورت به آالت ماشین خرید

 الزم ضوابطی و شرایط کار این در موفقیت براي البته .نباشد کافی کار این براي تنهایی، به کشاورز هر عمل وسعت

 .باشد می کشاورزان بین متقابل اعتماد وجود شرایط این از یکی .است
 عملیات انجام زمان برخورد صورت در آالت ماشین از استفاده اولویت زمینه در قراردادي است بهتر چنین هم

 .شود نوشته کشاورزي

 آالت ماشین کارآیی محاسبه - 11- 6

 مقیـاس،  اولـین  :گیـرد  مـی  قـرار  اسـتفاده  مـورد  مقیـاس  دو اغلب ماشین از استفاده کارآیی گیري اندازه براي

 آالت ماشین جاري ارزش تقسیم با که باشد می )کشت قابل هکتار هر یا( زیرکشت هکتار هر برايگذاري  سرمایه

   .شود می محاسبه کشت قابل یا زیرکشت هکتارهاي تعداد بر
  

  آالت ماشین همه جاري ارزش
  کشت زیر هکتار هر برايگذاري  سرمایه =

  کشت زیر هکتارهاي تعداد
  

 و ابتـدا  در آالت ماشـین  موجوديهاي  ارزش میانگین از معین سال یک براي آالت ماشین همه جاري ارزش
 ارقـام  ایـن  مـوارد  اکثر در اما باشد بازاري قیمت به جاري ارزش که است آن آل ایده .شود می پیدا سال انتهاي

 استفاده مورد ) شده انباشت استهالك منهاي هزینه( شده مستهلک یا جاري دفتري ارزش معموالً .نیست موجود

 .آورد دست به ترازنامه یا استهالك جدول از توان می را ارقام این زیرا گیرد می قرار
 هزینه تقسیم از که است )کشت قابل هکتار یا( زیرکشت هکتار هر هزینه ،آالت ماشین کارآیی شاخص دومین

 .آید می دست به شده کشت هکتارهاي تعداد بر آالت ماشین ساالنه کل
 قـرار  مقایسـه  و استفاده مورد احتیاط با باید اما هستند مطلوب تر پایین مقادیر ،کارآیی مقیاس دو هر براي

 کـاهش  هکتـار  هـر گذاري  سرمایه و هزینه مزرعه، مساحت افزایش با که اند داده نشان زیادي مطالعات .بگیرند
 براي باید فقط را ها مقیاس این لذا .کند می تغییر نیز دامپروري و کشاورزيواحد  نوع به بسته ها هزینه و یابد می

 مقایسـه  مورد است، نوع یک از و اندازه یک به آنها تولید مقیاس و شوند می اداره مشابهی روش با که واحدهایی

 مشابه، مزارع سایر با مقایسه در که مقادیري .بود خواهد دهنکن گمراه و معنی بی دیگري مقایسه هر زیرا داد قرار

 هزینه ها و آالت ماشین درگذاري  سرمایه مشکالت کننده مشخص   هستند، معمول حد از تر پایین یا و باالتر

 را هکتـار  هـر گـذاري   سـرمایه  کوچـک،  و کرده کار آالت ماشین از استفاده و پیمانکاري کردن، اجاره با .هستند
 درستی تحلیل در .دهد افزایش را هکتار هر آالت ماشین هزینه است ممکن کار این اما داشت نگه پایین توان می

 کوچـک،  و کـارکرده  آالت ماشـین  .دارد اهمیـت  انسـانی  نیـروي  از اسـتفاده  بـه  توجـه  ،آالت ماشین کارآیی از
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 را آن کـارآیی  و افزایش را انسانی نیروي هزینه اما آورد می پایین را هکتار هر ازاي به آالت ماشینگذاري  سرمایه
 انسانی نیروي هزینه اما دارند ضعیفی کارآیی مقادیر هستند، بزرگ حد از بیش که یآالت ماشین  .دهد می کاهش

 و آالت ماشین هاي هزینه بین متقابل تأثیر به باید آالت ماشین کارآیی تحلیل هنگام .دهند می کاهش را هکتار هر
  .کرد توجه انسانی نیروي

 آالت ماشین کارآیی بردن باال - 12- 6
 و عملیات نگهداري، انتخاب، دسته چهار در ها روش این .دارد وجود روش چند ،آالت ماشین کارآیی بهبود براي

  .گیرند می قرار بحث مورد جایگزینی

  انتخاب - 1- 12- 6
 دامپروري و کشاورزي واحد از معینی اندازه و نوع براي ماشین متناسب نوع و اندازه تعیین ،آالت ماشین انتخاب

 حد از بیش یا کوچک حد از بیش است ممکن که یآالت ماشین انتخاب در شد گفته باال در که گونه همان .است

 و پیمانکـاري  کردن، اجاره .باشد پرهزینه است ممکن اشتباه نوع دو هر و دارد وجود اشتباه امکان باشند، بزرگ
 .بگیرند قرار توجه مورد انتخاب فرآیند در باید همه کرده کار آالت ماشین خرید
 :هستند مطرح ها پرسش این آالت ماشین انتخاب تصمیمات در
 را دامپـروري  و کشـاورزي  واحـد  سود و دهد می انجام بخش رضایت نحو به را نظر مورد کار ماشین، آیا - 1

 داد؟ خواهد افزایش
 رشد براي و دارد مقرر وقت رفتن دست از بدون کار هنگامی به نمودن کامل براي کافی ظرفیت ماشین آیا - 2

 نماید؟ تأمین را ظرفیت در نیاز موردهاي  افزایش تواند می دامپروري و کشاورزي واحد شده برنامه ریزي
 شود؟ کهنه ماشین کوتاهی، زمان در که دارد احتمال آیا - 3
 است؟ کمتر ماشین خرید به نسبت پیمانکاري هزینه آیا هستند؟ اتکا قابل و دارند وجود پیمانکارانی آیا - 4
 است؟ ممکن جایگزین یک اجاره آیا - 5
 هست؟ کار انجام براي الزم ظرفیت و اتکا قابلیت داراي کارکرده، ماشین یک آیا - 6
 جاي در شود می جویی صرفه کارکرده ماشین یک خرید یا و پیمانکاري کردن، اجاره با کهاي  هسرمای آیا - 7

 آورد؟ می وجود به بیشتري بازده دیگر
 خواهـد  بیشـتري  بازده دیگري، استفاده مورد در بزرگتر ماشین خرید از ناشی شده جویی صرفه کار آیا - 8

 داشت؟
 شود؟ توجیه هنگامی به در افزایشی با تواند می بزرگتر ماشین یک آیا - 9
 بیشتر تعمق و دقت به ها پرسش این به جواب است، الزم ها ماشین از بعضی براي که زیاديگذاري  سرمایه با

  .کنند می آالت ماشین انتخاب تصمیمات بهبود به زیادي کمک ها پرسش این پاسخ زیرا است، نیازمند
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  نگهداري - 2- 12- 6
 و اسـتفاده  بـا  کـه  استاي  ههزین اما دهد، می تشکیل را آالت ماشین متغیرهاي  هزینه از بزرگی بخش تعمیرات
 تعمیـرات  زیـاد هـاي   هزینه علت کشاورزي، مهندسان گزارش به .است کنترل قابل ماشین، از صحیح نگهداري

  :است دالیل این به عموماً
   شده، تعیین ظرفیت از بیشتر یا حد از بیش بار .1
  حد، از سرعت بیش .2
  ضعیف،اي  هدور و روزانه نگهداري .3
 .استفاده سوء .4

 و اصـالح  قابـل  ارقـام  ایـن  همـه  دارنـد،  سروکار ها ماشین با که کارگرانی صحیح آموزش و دائمی توجه با 
 .است کار اساس نگهداري، و تعمیر ثبت و برنامه ریزي نظام یک تعمیر،هاي  هزینه کنترل براي .هستند پیشگیري
هاي  خرابی از و است ماشین خوب کارکرد کننده تضمین سازنده، توسط شده توصیه نگهداري برنامه رعایت

 تعمیراتهاي  هزینه ثبت .دهد می کاهش را ماشین عمر طول تعمیر،هاي  هزینه و میکند جلوگیري اجباري غیر

 موقعی .کند می کمک هستند، متوسط از بیش تعمیر هزینه داراي کههایی  ماشین شناسایی به مزرعههاي  ماشین

  .شوند جایگزین فرصت اولین در باید شدند، شناسایی ها ماشین این که

  عملیات - 3- 12- 6
 مطابق باید سرعت .است مؤثر میدانی کارآیی روي هم و تعمیرهاي  هزینه روي هم ماشین، از استفاده چگونگی

 بیشتر کار انجام با میدانیکارآیی  بهبود .آید می پایین کار کیفیت صورت این غیر در شود تنظیم ماشین ظرفیت

 کوچکهاي  مزرعه .دهد می کاهش را هزینه کوچکتر، ماشین با یا کمتر زمان در یکسان کار یا معین دوره یک در

 کـاهش  را میدانی کارآیی دارند، کاري دوباره و مکررهاي  توقف مکرر،هاي  زدن دور به نیاز که نامنظم نقشه با و
 .است تخصصی قیمت گران ماشین کم ساالنه کاربرد برد، می باال را آالت ماشین هزینه اغلب که عاملی .دهند می
 ثابتهاي  هزینه هستند، استفاده قابل سال طول در کمی زمان مدت که قیمت گران تخصصیهاي  ماشین براي

 با را ها ماشین نوع این کشاورزان از بعضی .داد افزایش بتوان را ساالنه کاربرد که این مگر ستا باال ستاده واحد هر
 ،شـود  می واحد هر ثابتهاي  هزینه کاهش باعث فقط نه کار این .خرند می شراکتی طور به همسایه چند یا یک
 براي را آالت ماشین هاي هزینه شراکتی، آالت ماشین .دهد می کاهش نیز را افراد توسط الزمگذاري  سرمایه بلکه

 ماشین از استفاده جزئیات مورد در و باشند سازگار هم با شرکا که است این مهم اما دهد می کاهش مالک فرد هر

 استفاده مورد را ماشین اول کسی چه که این روي باید شود خریداري ماشین که این از قبل .باشند داشته توافق

 .شود حاصل توافق ها مالیات و بیمه، تعمیرات، مثلهایی  هزینه تقسیم و دهد قرار
 بـا  پیمانکاري اگر .یابد می کاهش ستاده واحد هر براي ماشین هزینه نیز همسایگان براي پیمانکاري انجام با

 ممکن که کند می مهیا اضافی درآمدي و آورد می پایین را ماشینهاي  هزینه نکند، تداخل مالک کار موقع به اتمام
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 ارائه انسانی نیروي هزینه شامل باید پیمانکاري نرخ .باشد مهم کوچک دامپروري و کشاورزي واحدهاي در است

 اهمیت مالک خود بنگاه در کار نیروي فرصت هزینه پیمانکاري، به مربوط گیري تصمیم  در زیرا باشد نیز شده

  .دارد

 جایگزینی - 4- 12- 6
 یک .است ماشین مبادله یا کردن جایگزین براي بهینه زمان ،آالت ماشین مدیریت در مشکل تصمیمات از یکی

 هـر  .ندارد وجود باشد، مختلف شرایط در و ها ماشین انواع همه براي کاربرد قابل که ساده گیري تصمیم قاعده

 اضـافه  تصـمیم  بـه  را بیشـتري  پیچیدگی که(درآمد بر مالیات تأثیرات شامل باید چنین هم جایگزینی تصمیم
 :مستعمل و فرسوده دستگاه فروش و نو وسایل خرید براي مناسب زمان .باشد )کند می

 هزینـه  و خـود  سطح ترین پایین به دستگاه یک قیمت آنکه از قبل باید مزرعه مدیر  5- 6 شکل به توجه با 

 را آن نباشد اعتماد قابل کاري لحاظ از دیگر دستگاه خود ضمن در و برسد ممکن مقدار باالترین به نآ تعمیرات
 از قبل ماشین یک فروش زمان بنابراین .است آن الشه قیمت دستگاه، یک قیمت ترین پایین   .برساند فروش به

  .است آن مفید عمر انقضاي
 :گیرد می صورت زیر دالیل به مکانیزه واحد یک در کشاورزيهاي  ماشین فروش معموالً
 خـود  حد ترین پایین به ماشین از استفاده )سال مثال( زمانی واحد هر براي ها هزینه مجموع میانگین )الف

 .است صعود حال در و رسیده
 .است شده منسوخ و افتاده مد از کامال جدید انواع با مقایسه در ماشین )ب
 .است زیاد شود خراب کار حین در که این احتمال و نیست اعتماد قابل ماشین )ج
 .نیست اعتماد قابل دیگر و شده فرسوده کلی به ماشین )د
  

  
  کشاورزيهاي  ماشین جایگزینی براي مناسب زمان - 5- 6 شکل
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 :شوند اتخاذ زیر دالیل از یک هر به است ممکن جایگزینی تصمیمات
 وظیفه انجام به قادر این از بیش ماشین که است طوري کارکرد و سن :باشد شده فرسوده حاضر ماشین - 1

 .نیست الزم
 شـود  مـی  باعـث  کشـت  الگوي در تغییرات یا آالت ماشین فناوري در جدید تحوالت :باشد کهنه ماشین - 2

 .نباشد مناسب کار براي این از بیشتر حاضر ماشین
 هر براي مزبورهاي  هزینه و هنگامی به و تعمیر کلهاي  هزینه :باشد افزایش به رو حاضر ماشینهاي  هزینه - 3

 .باشند افزایش به رو سریعاً ستاده واحد
 باشد شده حیاتی چنان مقرر زمان یا باشد یافته افزایش زیرکشت سطح :باشد کوچک حد از بیش ظرفیت - 4

 .دهد انجام موقع به را کار نتواند قدیمی ماشین که
 به و تعمیرهاي  هزینه که بیفتد اتفاق مکرر چنان آن ماشینهاي  خرابی :نباشد اعتماد قابل قدیمی ماشین - 5

 .باشند بیشتر قبول قابل حد از هنگامی،
 در .شود می دامپروري و کشاورزي واحد مالیات از بعد سود کل به مربوط عامل این :درآمد برهاي  مالیات - 6

 خرج گذاري، سرمایه از ناشی مالیات از معافیت مالیات، کاهش مزایاي از استفاده براي پرسود، سال یک

  .شود جایگزین تواند می ماشین سریع استهالك و کردن
 که حالی در دارد وجود" مالکیت افتخار " مقداري بزرگتر و جدید آالت ماشین خرید در :احترام و افتخار - 7

 در آن کردن وارد و بودهاي  ههزین پر دلیل تواند می باشد، مهم است ممکن موضوع این افراد بعضی براي

 .است مشکل اقتصادي تحلیل
 را آنهـا  از ترکیبـی  یـا  انفـرادي  طور به اول دلیل پنج مشخص، ماشین یک براي جایگزینی سن تعیین براي
 مؤثر تواند می جایگزینی تصمیم در زیادي حد تا ماشین هر تعمیر و هزینه سوابق .داد قرار استفاده مورد توان می

 بـه  منـتج  کـه  داد قـرار  حـد  از بـیش  تأکید مورد توان می سادگی به را احترام و افتخار درآمد، بر مالیات .باشد

 .شوند می پرهزینه تصمیمات
 :دارد وجود) نو وسایل خرید و فرسوده وسایل فروش( کشاورزي ادوات جایگزینی براي متداول روش سه
 تدریجی جایگزینی .1
 سال در دستگاه چند یا یک جایگزینی .2
 نقد پول وجود صورت در جایگزینی .3
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  تعاریف و مقدمه - 1- 7
 سایر از را کشاورزيهاي  فعالیت ویژگی، این .گیرد می قرار استفاده مورد زمین زیادي مقادیر کشاورزي، بخش در

 در کـه  داردهایی  ویژگی و است فرد به منحصر نهاده یک ها جنبه بسیاري از زمین .کند می متمایز صنایع انواع

 مدیریت و برداري بهره اقتصاد زیادي، حد تا ها ویژگی این .می شودن یافت غیرکشاورزي یا کشاورزي منابع سایر

 زمین .است کشاورزي اقتصادهاي  بخش زیر از یکی زمین اقتصاد که طوري به دهند می قرار تأثیر تحت را زمین

 دائمی منبع یک زمین .دارد کشاورزي کاالهاي همه تولید در اساسی نقشی که است کشاورزي تولید اصلی منبع

 و مستهلک گیرد، قرار استفاده مورد خاك حفاظت مناسبهاي  روش و شود حفظ خاك حاصلخیزي اگر که است
 توانـد  مـی  حتی بلکه کند می حفظ را زمین ذاتی بهره وري تنها نه زمین، نهاده صحیح مدیریت .می شودن تمام

بهـره   داراي مدیر، سوي از تولیديهاي  فعالیت انجام بدون و خود طبیعی وضعیت در زمین .کند اصالح را زمین
 را زمـین  بهره وري استعداد مالکان، مدیریتیهاي  تالش اما .کند می تولید بومیهاي  علوفه و چوب و است وري
  .بخشد می بهبود
 و جدیـد هـاي   گونه از استفاده آبیاري، حفاظت، خوب عملیات زهکشی، زمین، کردن پاك طریق از کار این
 .شود می انجام کود انواع از استفاده و گیاهان شده اصالح

 قانونی شرح یک داراي دامپروري و کشاورزي واحد هر و هستند زمینهاي  ویژگی از نیز مکان و فضا سطح،

 مکان توان نمی و است غیرمتحرك نهاده یک زمین .کند می مشخص را آن هندسی شکل و اندازه مکان، که است

 منتقل زمین به باید آب و کود بذر، ،آالت ماشین مانند ها نهاده سایر و داد تغییر منابع سایر با ترکیب براي را آن

 .شوند ترکیب آن با دام و گیاهی محصوالت تولید در تا شوند
 و کشـاورزي  واحـد  هـر  بلکـه  اسـت  فـرد  به منحصر منبع یک شده، بیانهاي  ویژگی دلیل به تنها نه زمین
 هکتار چند از بزرگتر که زمینی قطعه هر .است فرد به منحصر منبع یک نیز مشخص زمین قطعه هر یا دامپروري

 .دارنـد  را خـود هـاي   ویژگی ازاي  همجموع آنها از یک هر که است متمایز خاك نوع چند یا دو داراي اغلب باشد
 و آب و باد از ناشی فرسایش سیل، مثل طبیعی سوانح وجود اقلیمی،هاي  ویژگی خاك، مختلف انواع توپوگرافی،

 .شود می دیگر مزرعه به مزرعه یک از زمین منبع تفاوت به منجر که هستند عواملی سایر سنگی،هاي  چینه ظهور
 ترین ارزش با و است کشاورزي محصوالت همه تولید اصلی منبع زمین که است این زمینهاي  ویژگی دیگر از

 .دهد کاهش آن مالکان براي را تورم تأثیر تواند می زمین .شود می محسوب دارایی

 دارایی خالص افزایش و مقیاس از ناشیهاي  صرفه بزرگ، مقیاس در مناسب فناوري از استفاده براي کشاورزان
 زمـین  قیمت است، ثابت ذاتی طور به زمین عرضه چون .شوند می محسوب زمین خریداران بزرگترین هایشان،

  .است حساس بسیار تولیداتش براي تقاضا در تغییرات به نسبت

  زمین از بهره برداري برنامه ریزي - 2- 7
 با ها زمین از مختلفی انواع است ممکن مزرعه یک در و است ناهمگن تولیدي منبع یک زمین شد، بیان چنانکه
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 برنامه ریزي در گامها اولین از یکی دلیل، همین به .باشد داشته وجود متفاوت شرایط سایر و شیب حاصلخیزي،

 آن تولیدي استعداد و زمین انواع شامل زمین موجودي کامل صورت تعیین دامپروري، و کشاورزي واحدهاي کلی

 رشـته  .کرد تهیه را دامپروري و کشاورزي واحد برنامه سودآورترین توان نمی موجودي صورت این بدون .است

 و فعالیت هر کارآیی و وري بهره ها، فعالیت رشته این عملکرد دامی، و زراعی محصوالت تولید مختلفهاي  فعالیت
 .است مربوط زمین موجود منابع طبیعت به مستقیماً گیرد، می نظر در مدیر که خاکی حفاظت عملیات
 مرکـز  را نهاده این مدت، کوتاه در ثابت نهاده یک عنوان به زمین ماهیت زمین،هاي  ویژگی تفاوت بر افزون

 بـین  روابـط  و تولید امکاناتهاي  منحنی شکل که هستند ثابت منابع این زیرا .کند می برنامه ریزي هاي تالش

 را آن کاربرد نوع که زمین بهره وري دراي  همنطقهاي  تفاوت چنین هم .کنند می  تعیین را تولیديهاي  فعالیت
 که دارد مزیت محصول یک تولید دراي  همنطق اصل، این مطابق .است نسبی مزیت اصل بیانگر کند، می تعیین

 نسـبی  قیمت و موجود فناوري زمین، استعداد جز به البته .کند تولید مناطق سایر از تر ارزان را محصول بتواند

 بهـره  سـودآورترین  بنـابراین  .دارنـد  اهمیت نسبی مزیت از برخورداري در نیز دامی و زراعی مختلف محصوالت
 در تغییراتی و کنند تغییر است ممکن که است موجود فناوري و کاالها نسبیهاي  قیمت از تابعی زمین، از برداري
 .آورند وجود به زمین کاربرد
 :کرد دقت زیر موارد به باید زمین از برداري بهره براي ریزي برنامه در کلی طور به
 بایر زمین و علوفه زراعی، زمین مساحت شامل :زمین مساحت - 1
 خاك عمق و بافت شیب، بررسی - 2
 خاك نیازهاي تعیین و حاصلخیري گیري اندازه براي خاك آزمایش انجام - 3
 آبیاري سیستم یک گسترش براي بالقوه امکانات و آب عرضه آبیاري، سیستم بررسی - 4
 زیرزمینی و سطحی آبهاي زهکشیهاي  حل راه و مشکالت بررسی - 5
 خاك حفاظت براي الزم عملیات - 6
 موجود هرزهاي  علف و آفات بررسی - 7
 رشد فصل و ساالنه بارندگی مانند اقلیمی عوامل بررسی - 8
هاي  بررسی انجام از بعد استفاده مورد شیمیایی مواد و کود عملکرد، محصوالت، شامل قطعه هر تاریخچه - 9
 زهکشـی  سیستم و زمین قطعات ترکیب و شکل اندازه، در الزم تغییرات ایجاد منظور به مزرعه نقشه باید فوق

   .شود ایجاد مزرعه در تولیديهاي  برنامه سایر و شود تهیه

  حفاظت اقتصاد - 3- 7
 را زمـین  بـرداري  بهـره  از حاصـل  بلندمدتهاي  بازده حال زمان ارزش که است عملیاتی انجام زمین، حفاظت
 اجراي شرط به زمین از استفاده معناي به بلکه نیست زمین از استفاده عدم معناي به تعریف این .کند می  حداکثر

 حفظ زمان طول در را خاك بهره وري مدت، کوتاه در "زمین کردن رمق بی" جاي به که است حفاظتی عملیات
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 محصـوالت  تولیـد  الگوي خوردن هم به دلیل به و است نقدي مخارج نیازمند حفاظت، عملیات بیشتر .کند می

 در بیشتر سود آوردن دست به براي .یابد کاهش موقتاً نیز گیاهی محصوالت عملکرد است ممکن خاك، و گیاهی

 مدت، کوتاه سود کاهش با همراه حفاظتی عملیات اجراي است ممکن بلندمدت، سود کاهش از جلوگیري و آینده

 و مدت کوتاه سود کردن حداکثر بین تناقض دلیل به زمین، حفاظت براي گیري تصمیم ترتیب این به .باشد الزم
 و حفاظـت  عملیـات  انجام حالت دو در را ممکن درآمديهاي  جریان 1- 7 شکل .است مهمی مسأله مدت، بلند
 به خاك حفاظت عملیات انجام شود، می مشاهده که گونه همان .دهد می نشان خاك حفاظت عملیات انجام عدم

  .دهد می کاهش مدت کوتاه در را خالص درآمد که حالی در انجامد می بلندمدت در خالص درآمد افزایش

  
   حفاظت عملیات انجام حالت دو در زمان طی در زمین خالص درآمد مقایسه - 1- 7شکل

  خاك حفاظت عملیات انجام عدم و
 

  زمین مالکیت یا اجاره زمین: کنترل- 4- 7
 تصمیم است، مواجه آن با کشاورزي بنگاه فعالیت آغاز در ویژه به مزرعه مدیر یک که مهمی تصمیمات از یکی

 مساحت اگر .است دامپروري و کشاورزي تولیدهاي  فعالیت براي آن تأمین نحوه و زمین مساحت درباره گیري

 باشد کوچک حد از بیش منابع، سایر از کامل استفاده براي بنگاه است ممکن باشد، کم بسیار استفاده، مورد زمین

 داشته نگه پایینی سطح در بنگاه سود و کرد استفاده مزرعه تولیديهاي  فعالیت در مقیاسهاي  رفهص از نتوان و
 از سرمایه تأمین به ملزم را مدیر است ممکن باشد بزرگ حد از بیش زمین، مساحت اگر دیگر، سوي از .شود می

 صرف را کار تازه کشاورز مدیریتی ظرفیت و شود نقدي جریان جدي مشکالت به منجر یا کند گیري وام طریق

 کار و کسب ورشکستگی به است ممکن ها وضعیت این از یک هر .کند ها بدهی بازپرداخت و اعتبارات تأمین امور
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 .شود منجر
 کنترل .دارد نام زمین کنترل که شود می تري مهم امور شامل بلکه نیست زمین مالکیت فقط زمین، تأمین

 .است اجاره طریق از هم و مالکیت طریق از هم زمین از مناسبی سطح کارگیريب معناي به زمین
 انتخـاب  را اجـاره  و مالکیـت  از ترکیبـی  )دارنـد  محـدودي  سرمایه که هنگامی ویژه به(کشاورزان از بسیاري

و  بـراي  کننـد   مـی  خریـداري  را ساختمان و زمین مقداريدائمی،  "اي خانه پایگاه" یک داشتن براي کنند. می
 و کشاورزان این .کنند می اجاره همسایگی در را زمین مقداري دامپروري، و کشاورزي واحد مطلوب اندازه تأمین
 هستند "تمام مستاجران"و  "مالکان تمام" مقابل در که شوند می بندي طبقه "مالکان پاره" عنوان به دامداران

 تمـام  بـه  نسبت مالکان پاره اهمیت .نیستند مالک کنند می   دامداري و کشاورزي آن در که را زمینی هیچ که

 .است افزایش به رو کشاورزي، مدیریت مسائل نظر از هم و مالکان پاره شمار نظر از هم مستأجران تمام و مالکان
 مقـدار  چـه  و کرد اجاره باید زمین مقدار چه که این درباره کشاورزي مدیریت تصمیمات از بسیاري همانند

 کنتـرل  روش دو هـر  براي معایبی و مزایا .کرد ارائه عمومیهاي  توصیه می توانن داشت، مالکیت در باید زمین

 و فروش براي منطقه در موجود زمین مقدار و شخصی ترجیحات و ها هدف سرمایه، موجودي .دارد وجود زمین
   .هستند زمین کنترل براي گیري تصمیم در مؤثر مهم عوامل از بعضی اجاره،

  زمین مالکیت - 1- 4- 7
 رضایت افتخار، با زمین مالکیت .است افراد بعضی مهمهاي  هدف از یکی مالکیت اقتصادي، جوانب به توجه بدون

 هدف تواند می که کند می مهیا وراث به انتقال براي نیز مستغالتی همچنین زمین مالکیت .است همراه حیثیت و

 :است زیر مزایاي داراي اقتصادي نظر از زمین مالکیت موارد، براین افزون .باشد دیگري مهم شخصی
 بین از را بنگاه اندازه منتظره غیر کاهش و اجاره دادن دست از اطمینان عدم زمین، مالکیت :تصرف امنیت - 1

 .برد می
 .رود مـی  شمار به خوب بسیار وثیقه یک زمین، صورت به شخصی دارایی گیري، وام هنگام در :وام وثیقه- 2

 .کند می فراهم چشمگیري شخصی دارایی زمان، طول در زمین افزایش به رو ارزش
هـاي   فعالیت ترکیب درباره مالک، با مشاوره بدون که هستند آزاد داران زمین :مدیریت آزادي و استقالل - 3

 .نمایند اقدام مدیریتی، تصمیمات سایر و مصرفی کود مقدار خاك، حفاظت عملیات دامپروري، و کشاورزي
 مالکیـت  است، تورم نرخ از بیش یا برابر معموالً زمین، ارزش رشد نرخ که آنجا از :تورم مقابل در حفاظت- 4

 نمی کاهش تورم با مالک دارایی ارزش و است تورم مقابل در ها دارایی حفظ براي مناسباي  هوسیل زمین

   .یابد
 .هستند بنگاه سرمایه وضعیت به مربوط عمدتاً معایب این .دارد نیز معایبی کنترل، تحت زمین همه مالکیت
 :از عبارتند ممکن معایب
 ایجاد مشکل کشاورزي واحد نقدي جریان در است ممکن زمین مالکیت از ناشی زیاد بدهی :نقدي جریان - 1
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 .نباشد کافی زمینهاي  بدهی فرع و اصل بابت پرداخت براي مزرعه نقدي درآمدهاي و کند
 و دام ،آالت ماشین درگذاري  سرمایه است ممکن است محدود سرمایه که زمانی :سرمایه بازده آوردن پایین- 2

 .باشد داشته زمین درگذاري  سرمایه به نسبت بیشتري بازده اغلب عملیاتیهاي  نهاده
 گردش در سرمایه محدودیت به است ممکن زمین به مربوط زیاد بدهی :گردش در سرمایه آوردن پایین- 3

  .نماید محدود را سود و نهاده سطوح ها، فعالیت انتخاب در و شود منجر
 .کند می محدود را واحد اندازه زمین، مالکیت به تمایل و محدود سرمایه از ترکیبی :اندازههاي  محدودیت- 4

 .گردد متوسطهاي  هزینه افزایش باعث و کند محدود را فناوري از استفاده است ممکن زمین کوچک اندازه
 که را کاري تازه کشاورز زمین، مالکیت معایب که دارد وجود بیشتري احتمال ،در باال ذکر شد که گونه همان

 این است ممکن گیري، وام ظرفیت و سرمایه انباشت با زمان طول در .دهد قرار تأثیر تحت دارد محدودي سرمایه

  .کنند پیدا کمتري اهمیت معایب

 زمین کردن اجاره - 2- 4- 7
 سـرمایه  که است فرض این با راهنمایی این .کند اجاره را زمین که شود می توصیه کار تازه دامدار و کشاورز به

 کرده اجاره براي زمین که جایی .است زمین از بیشتري سطح کنترل براياي  هوسیل کردن اجاره و است محدود

 .آورد می وجود به محدود سرمایه براي را بیشتري بازده معموالً اجاره طریق از زمین کردن کنترل است، موجود
 :از عبارتند زمین کردن اجاره مزایاي سایر
 ،آالت ماشین خرید براي بیشتري مبلغ نشود، زمین خرید درگیر سرمایه وقتی :بیشتر گردش در سرمایه - 1

 .است موجود ساالنه عملیاتیهاي  نهاده و دام،
 تازه کار در صورت .باشد مدیریتیهاي  مهارت فاقد است ممکن کار تازه دامدار و کشاورز بیشتر: مدیریت - 2

 به زمین اجاره زمانی که ویژه به کند، می ارائه وي به مدیریتیهاي  کمکاي  هاجار زمین مالک مدیر، بودن

 .باشد بري سهم صورت
 اجاره با .سال باشد چند حداکثر یا سال یک براي است ممکن اجاره قراردادهاي :اندازه در پذیري انعطاف - 3

 .داد تغییر را زمین اندازه توان می قبلی قرارداد فسخ یا بیشتر زمین
 .است زمین خرید اقساط پرداخت از پذیرتر انعطاف اجارههاي  پرداخت :مالی تعهدات در پذیري انعطاف - 4

 نقـدي  اجاره از پذیرتر انعطاف و کند می تغییر ها قیمت و عملکردها تغییر با بري، سهم صورت به اجاره

 که بار هر جاري، اقتصادي شرایط آوردن حساب به با اما هستند پذیر انعطاف کمتر نقديهاي  اجاره .است

  .کرد مذاکره نقدي اجاره مبلغ درباره توان می شود می تجدید اجاره
 مقدار هیچ و شود کنترل کردن اجاره طریق از زمین همه وقتی که است معایبی داراي نیز زمین کردن اجاره

 :از عبارتند معایب این .کند می پیدا خاصی اهمیت نباشد، مالکیت در آن
 دارد وجود همیشه خطر این اجاره، قراردادهاي اکثر بودن کوتاه به توجه با :ریزي برنامه در اطمینان عدم - 1
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 کـه  شـود  می باعث مسأله این .برود دست از کشاورزي زمین از بخشی یا همه کوتاه، یادداشت یک با که

 خـوب  عملیـات  بعضی بازدارنده اطمینان، عدم این و کرد زمین اندازه روي مشخصی برنامه ریزي نتوان

 .شود می بنگاه اندازه کاهش به منجر و است دامپروري و کشاورزي
 مالـک  شود، می داده اجاره نقدي یا محصول از سهمی اساس بر زمین وقتی :مزرعه در ضعیف تأسیسات - 2

 کـه  شـود  مـی  سبب امر این و ندارد آنها اصالح و ها ساختمان درگذاري  سرمایه به چندانی تمایل زمین

 .باشد مطلوب حد از کمتر آالت ماشین نگهداري فضاي و دامپروريهاي  ساختمانو  تأسیسات مسکن،
 انـداز  پس یا دام ،آالت ماشین صورت به دارایی زمین، مالکیت بدون :مالک دارایی کند )افزایش( انباشت - 3

 .شد برخوردار دارد، باالیی رشد نرخ عموماً که زمین ارزش افزایش از توان نمی و شود می انباشت نقدي
 از یک هر براي روشنی توصیه می توانن که دهد می نشان آن اجاره و زمین مالکیت معایب و مزایا بر مروري

 از هم و زمین مالکیت از هم درآمد زیرا است مهمی عامل زمین کنترل .کرد ارائه زمین کنترل تأمینهاي  روش

 براي که است ترکیبی ي،ا اجاره زمین و ملکی زمین درست ترکیب نهایی، تحلیل در .آید می دست به آن اجاره

 ترجیحات و فردي سرمایههاي  محدودیت به توجه با گردش در سرمایه و آالت ماشین  کار، از کامل استفاده

  .آورد می فراهم کافی زمین شخصی،

  زمین خرید - 5- 7

 خریـد  .است آن درگیر پول زیادي مقادیر اغلب که است مهمی تصمیم دامپروري یا کشاورزي واحد یک خرید

 بـراي  گردش در سرمایه و کل سرمایه بیشتر الزامات شامل بنگاه مالی ساختار کل روي مدتی بلند اثرات زمین

 .است زمین ارزش تعیین زمین، خرید تصمیم در گام اولین .دارد زمین مکملهاي  نهاده و زمین خرید مالی تأمین
 زمین ارزش با دیگر عوامل بسیاري است، زمین ارزش کننده تعیین مهم عامل درآمد، ایجاد استعداد که حالی در

 :هستند عوامل این از برخی زیر موارد .هستند ارتباط در
 نتیجـه  در و دامی و گیاهی عملکرد استعداد کننده تعیین عوامل، این ترکیب :اقلیم و توپوگرافی، خاك، - 1

 .است درآمد انتظار مورد جریان
 خـوب  نگهـداري  و خوب مدیریت با مزارع داراي که باشد گرفته قراراي  همنطق در مزرعه اگر :همسایگی - 2

 .بالعکس و دهد می افزایش را آن ارزش که دارد خاصی جاذبه است،
هاي  نهاده کنندگان عرضه و آسفالته، راههاي ها، شهرك مذهبی، اماکن مدارس، وجود نظر از مکان :مکان - 3

 و جامعه به است مزرعه در کردن زندگی به مصمم که خریداري .هستند مؤثر زمین ارزش در کشاورزي
 .دارد ویژهاي توجه شوند، می   ارائه منطقه در که خدماتی

 زمین اصالحات سایر و حصارها ها، ساختمان بودن مفید و شرایط اندازه، تعداد، :اصالحات و ها ساختمان - 4

 را زمین ارزش زیادي حد تا مدرن، خانه یک با مزرعه جذاب و تمیز تأسیسات .است مؤثر زمین ارزش در
 .دهد می افزایش
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 واحدهاي در زمین هکتار هر قیمت به نسبت کشاورزي کوچک واحدهاي در زمین هکتار هر قیمت :اندازه - 5

 در و است کمتر بزرگتر، واحدهاي به نسبت کوچکتر واحدهاي در زمین کل قیمت زیرا .است بیشتر بزرگ

 ممکن نیز همسایه کشاورز چندین .دارد قرار خریداران از بیشتري تعداد خرید قدرت و مالی امکانات حد

 کمک قیمت رفتن باال به و بدانند خود بنگاه اندازه افزایش براي خوبی راه را کوچک مزرعه یک خرید است

 .کنند
 افـزایش  را مزرعـه  محصـوالت  بـراي  رقابت و کاهش را نقل و حملهاي  هزینه بازارها به نزدیکی :بازارها - 6

 .دهد می
 زمـین  .گـذارد  می اثر زمین ارزش روي زمین، خرید به مربوط مالی ترتیبات شرایط و روش :مالی تأمین - 7

 است ممکن قرارداد شرایط .شود فروخته میکند، مالی تأمین فروشنده که خرید قرارداد یک با است ممکن

 را مبلغی که باشد متعارف قسطی مالی تأمین از باالتراي  هبهر نرخ با و کوچکتر پرداخت پیش یک شامل
  .دهد می افزایش است معین زمین قطعه یک براي آن پرداخت به مایل خریدار که
 .گیرد صورت ملک از کاملی بازرسی باید دهد، کاهش را زمین ارزش است ممکن که مسائلی شناسایی براي
 به .شوند شناسایی صحیحی طور به مزرعه خاك انواع و شوند بازرسی ساختاري صحت نظر از باید ها ساختمان

 بر و شود توجه باید خاك مخاطرات سایر و سنگیهاي  چینه ریگزار، و شنیهاي  زمین فرسایش، و بآ زه مسائل

هاي  زمین روي گذاشتن ارزش حد از بیش براي نیز گرایشی .شوند بینی پیش انتظار مورد عملکردهاي آنها طبق
 مولد اساساً زمین اگر .دهد نشان خوبی معامله ظاهراً را آن است ممکن شده خواسته قیمت زیرا دارد وجود ضعیف

 است ممکن خوب مدیریتی عملیات باشد، یافته کاهش آن حاصلخیزي سطح و شده استفاده سوء آن از اما باشد

 طـور  بـه  که زمینی .شود پیدا خوبی قیمت با اوقات گاهی است ممکن زمین نوع این .بازگرداند را آن بهره وري

 طور به باید ارزش تعیین براي است، زیادي طبیعی مخاطرات داراي یا و دارد پایینی حاصلخیزي سطح طبیعی

 .شود واقع ارزیابی مورد دقیقی
 خـاك  شـکل،  این به توجه با .دهد می نشان مختلف حاصلخیزي با خاك نوع دو در را تولید تابع 2- 7شکل

 اسـتعداد  .دهـد  مـی  نشان را تري پایین پاسخگویی خوب خاك تولید تابع به نسبت نهاده، سطح هر در ضعیف

 دو هر براي هزینه ها بعضی تر پایین عملکرد این با حتی اما است، تر پایین ضعیف خاك براي نیز حداکثر عملکرد
 دو هر براي اولیه شخم عملیات براي آالت ماشین و انسانی نیرويهاي  هزینه مثال، براي .است یکسان تقریباً خاك
 بسیاري با .باشند نداشته چندانی اختالف است ممکن نیز دیگرهاي  هزینه  بعضی و است یکسان تقریباً خاك نوع

 تري کوچک خالص درآمد جریان داراي ضعیف خاك زمان طول در پایینتر، عملکرد و یکسان تقریباًهاي  هزینه

   .شود ارزیابی دقیقاً باید درآمدهاي  جریان اختالف خاك نوع دوهاي  ارزش کردن پیدا براي .بود خواهد
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  مختلف طبیعی حاصلخیزي با خاك نوع دو براي تولید توابع - 2- 7شکل

  زمین ارزیابی - 1- 5- 7
 وجودهایی  بنگاه .شود می معین مستغالت قطعه یک ارزش از برآوردي به منجر که است منظم فرآیند یک ارزیابی

 ارزش کننده تعیین عوامل از مشروحی تحلیل خود مشتریان براي آنها .کنند می ارائه را ارزیابی خدمات کهدارند 

 ارزیابی فرآیند از مختصري چکیده .رسانند می پایان به جاري ارزش از برآوردي با را گزارش و کنند می ارائه زمین

 .گیرد می قرار بحث مورد جا این در
 روش و بازارهاي  داده روش رود، می کار به زمین مثل درآمد مولد ملک یک ارزش تعیین براي اساسی روش دو

 ارزیـابی  مـورد  زمـین  بـا  را شده فروخته اخیراً که زمینیهاي  ویژگی بازار،هاي  داده روش .درآمد شدن سرمایه

 انواع مثل عواملی در اختالفات تطبیق از بعد نظر، مورد ملک با مقایسه قابل زمین فروش قیمت .کند می مقایسه

 قرار استفاده مورد نظر مورد ملک ارزش ارزیابی براي فروش، زمان و ها ساختمان اندازه، مکان، ،بهره وري خاك،
 .گیرند می

 حاصل آینده درآمد حال ارزش از برآوردي براي راگذاري  سرمایه تحلیلهاي  روش درآمد، شدن سرمایه روش

 نـرخ  انتخـاب  ساالنه، انتظار مورد خالص درآمد از برآوردي شامل روش این .دهد می قرار استفاده مورد زمین از

 دریافـت  دائمـی  طـور  بـه  خـالص  درآمد که شود می فرض معموالً اما .است حال ارزش محاسبه سپس و تنزیل
 :آید می در 1- 7رابطه  صورت به حال ارزش معادله صورت این در .شود می

)7 -1(  V=
i
p 

 نرخ شود می نامیده ارزیابی در که گونه آن یا تنزیل نرخ i، است  ساالنه میانگین خالص درآمد p آن در که

  .باشد می زمین شده برآورد ارزش vو  است، شدن سرمایه
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 دامپـروري  و کشـاورزي  واحد تولید فیزیکی منابع موجودي صورت تهیه درآمد، جریان برآورد در گام اولین

 به دارند مدت بلند در را احتمال بیشترین که عملکردهایی و زراعی برنامه تعیین براي موجودي صورت این .است

 قـرار  اسـتفاده  مـورد  مـدت،  بلندهاي  قیمت برآوردهاي از استفاده با کل درآمد تعیین براي سپس و رود می کار
 .اسـت  زراعـی  برنامـه  بـه  مربـوط  سـاالنه  مخارج برآورد است، کل بودجه تهیه واقع در که بعدي گام .گیرد می

 درآمد نهایی برآورد روي و کنند می تعیین را کل درآمد اطالعات، این .هستند مهم قیمت و عملکرد برآوردهاي

 دقیقی مرور از بعد بلندمدتهاي  قیمت برآورد بهترین کننده منعکس باید ها قیمت .گذارند می تأثیر قویاً خالص،

 بـازده هـاي   نـرخ  دامنه به توجه با زمین درگذاري  سرمایه بازده میانگین نرخ .باشد گذشتههاي  قیمت سطح بر

  .شود می تعیین بازار جاريهاي  ارزش براساس و زمین گذشته

  قانونیهاي  جنبه - 2- 5- 7
 آنهـا  از بایـد  که باشد داشته وجود قانونیهاي  دام است ممکن لذا .است مالی و حقوقی معامله یک زمین خرید

 مالکیت سند باید بالقوهاي مشکل هر از پیشگیري براي و شود کنترل دقت به باید ملک قانونی شرح .کرد اجتناب

 باید خریدار .باشد داشته وجود ملک نشده پرداخت اقساط و ها مالیات است ممکن مثال، براي .شود بررسی دقیقاً

 زمین محدودیت بدون و کامل استفاده از است ممکن که برق خطوط یا ها لوله ها، جاده  مثل طرحی نوع هر از

 .شود بررسی باید نیز زمین از استفادههاي  محدودیت سایر و بندي منطقه .باشد آگاه کند جلوگیري
 .گردد تفهیم و شود شناسایی دقت با باید شود می واگذار جدید مالک به که معادن حقوق و آب حقوق نوع هر
 گاز، نفت، که جایی .می شودن منتقل زمین سطح حقوق با همراه خودکار طور به زمینی زیر معدنی مواد حقوق

 بزرگی اثر تواند می شود می دریافت که معدنی حقوق از سهمی باشند، مهم است ممکن معدنی مواد سایر یا ذغال

  .باشد داشته زمین ارزش روي
 عمـالً  می توانـد ن جدید مالک نرسد سر به اجاره وقتی تا ،شود می فروخته اجاره یک" قید در" زمینی وقتی

 در دیگري عامل اجاره، باقیمانده مدت طول و شرایط که شود می باعث موضوع این .آورد دست به کامل تملک

 .کند ایجاد مالکیت حقوق از بالفاصله و کامل بردن بهره براي قانونی محدودیتی و شود ارزش تعیین
 خریداران غیرمنتظره، قانونی مشکالت بعضی علت به که هستند زیاديهاي  راه از ییجز فهرست یک ها این

 توصـیه  زمـین  خریداران به دیگر، دالیل و دلیل این به .دارند دریافت دارند، انتظار را آنچه از کمتر چیزي زمین
 یا شفاهی قول نوع هر که این از قبل .کنند استفاده زمین معامالت در تجربه با وکیل یک خدمات از که شود می
 .گیرد صورت باید کار این شود داده ملک مورد در کتبی

  زمین کردن اجاره اصول - 6- 7 

 خـوب  تاریخ این همه .دارد کشورها از بسیاري در طوالنی تاریخی اجاره، طریق از زمین کنترل آوردن دست به

 این وجود دلیل به .است داشته وجود زمین از ضعیف استفاده و بران سهم و مستأجران استثمار زیرا است، نبوده

 زیاد بسیار مالکیتاي  هسرمای نیازهاي که آنجا از اما .هستند زمین کامل مالکیت طرفدار افراد بعضی مشکالت،
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 نیازها، این دلیل به .دهند می قرار استفاده مورد که باشند زمینی همه مالک کشاورزان همه که ندارد امکان است،

 .است داده کاهش را هاکارآیی نا و مشکالت از بسیاري اجاره مقررات و ترتیبات در اصالحات
 و شـرایط،  نوع، .است محلیهاي  سنت و عادات تأثیر تحت شدت به کشاورزي زمین اجاره مقررات و شرایط
 .کنـد  می فرق دیگر منطقه بهاي  همنطق از اما کند نمی تغییر معموالً معین جامعه یا منطقه یک در اجاره مدت
 به اما .است مطلوب که شود می زمان طول در باثبات کامالًاي  هاجار ترتیبات به منجر ها سنت و عادات بر تکیه

 تغییـر  کنـدي  به جدید فناوري و اقتصادي شرایط تغییر به پاسخگویی در اجاره شرایط که هست نیز معنی این
   .باشد کهنهاي  هاجار ترتیبات نتیجه است ممکن زمین از ناکارآمد استفاده حتی .کند می

 را زمین مثل دارایی یک از استفاده و تملک ارباب، یا زمین مالک آن، وسیله به که است قانونی قراردادي اجاره،
 نقـدي،  صـورت  به است ممکن پرداخت .دهد می مستأجر به مشخصی پرداخت مقابل در زمانی دوره یک براي

 زیـرا  ،مـی شـود  ن توصیه اما است قانونی شفاهی اجاره موارد، اکثر در .باشد دو هر از ترکیبی یا تولید، از سهمی

 .شوند می اولیه توافق شرایط مورد در اختالفاتی باعث و کنند می فراموش را قرارها و قول ها حافظه
   :باشد زیر اطالعات شامل و باشد کتبی باید اجاره

  مالکیت، سند طبق زمین شرایط و حدود نظر از زمین قانونی تشریح- 1 
  اجاره، شرایط - 2 
  پرداخت، مکان و زمان همچنین و شود پرداخت باید که اجارهاي وجه - 3 
   مستأجر، و )موجر( مالکهاي  نام - 4
 .اجاره طرف دو هر امضاهاي - 5 
 مالک تعهدات و حقوق که است مواردي سایر شامل خوب اجاره یک .هستند اجاره یک الزامات حداقل ها این

 حل اختالف یک وجود صورت در که است ماده یک شامل زیادي خوبهاي  اجاره .کند می تشریح را مستأجر و

 لغـو  و تجدید دادن اطالع براي ها رویه و ها تاریخ .دهد می توضیح را شود پیروي باید که حکمیتی رویه نشده،

 .باشد داشته فرق دولتی قانون الزامات با اگر ویژه به شود، قید باید نیز اجاره کردن
 سـهم  نقدي، اجاره :گیرد می قرار استفاده مورد معموالً اجاره اساسی نوع سه کشاورزي زمین کردن اجاره در
 در .هسـتند  مستأجر براي هم و مالک براي هم معایبی و مزایا داراي یک هر که دامی بري سهم و محصول بري

  .گیرد می قرار بحث مورد اجاره نوع سه هر بعدي بخش

  نقدي اجاره - 1- 6- 7
 ثـابتی  )مقطـوع ( جـاي  یـک  مبلغ یا هکتار هر براي ثابتی مبلغ نقدي پرداخت صورت به اجاره نقدي، اجاره در

 بایـد  هکتارهـا  تعـداد  بعديهاي  توافق عدم از جلوگیري براي باشد هکتار هر براي اجاره اگر .شود می مشخص

 و کند می دریافت را درآمد تمام مستأجر و دهد می را ها ساختمان و زمین مالک نقدي، اجاره در .شود مشخص
 پرداخـت  مستأجر را اصالحات و ها ساختمان عمده تعمیرات و بیمه اموال، بر مالیات جز به مخارج همه معموالً
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 انجـام  بـه  ملـزم  را مسـتأجر  و باشد زمین از استفاده مورد درهایی  محدودیت حاوي است ممکن اجاره .کند می

 آنهـا  حاضـر  حال شرایط در اصالحات سایر و ها تراس آبها، راه حصارها، نگهداري و معین حاصلخیزي عملیات

 .نماید
 :از عبارتند آنها ترین مهم از برخی که بردارد در را معینی معایب و مزایا نقدي اجاره

 که طوري به و کرد تشریح توان می راحتی به را اجاره زیرا دارد، وجود کمتري توافق عدم احتمال :سادگی - 1

 به ملزم مالک زیرا است، راحت نیز مالک براي نقدي اجاره کردن سرپرستی .باشد فهم قابل طرف دو هر توسط

 یـا  کننـد  می زندگی خود مزرعه از زیادي فاصله در که مالکانی دلیل، همین به .نیست مدیریتی تصمیمات اخذ

 .دهند ترجیح را نقدي اجاره است ممکن دارند، کشاورزي تولید زمینه در کمی آگاهی
 سـایر  و دامـی  و گیـاهی  محصـوالت هـاي   برنامـه  درباره تصمیم اتخاذ براي مستأجران :مدیریتی آزادي - 2

 تـرجیح  را نقـدي  اجـاره  اغلـب  باشـند  متوسط از باالتر مدیران که مستأجرانی .هستند آزاد مدیریتی تصمیمات
 .کنند می دریافت خودشان را مدیریتی تصمیمات از حاصل منافع تمام زیرا دهند می

 همـه  .کنـد  مـی  فراهم اعتماد قابل و باثبات معلوم،اي  هاجار درآمد یک مالک براي نقدي اجاره :مخاطره - 3

 است دالیلی از یکی مخاطره، تقسیم عدم .کند می تحمل مستأجر را قیمت و عملکرد تغییرات از ناشی مخاطره

 .باشد بري سهم اجاره از کمتر نقدي اجاره متوسط طور به یکسان،هاي  مینز در شود می باعث که
 سـاالنه  عملیـاتی هـاي   نهاده زیرا دارد کمیاي  هسرمای الزامات مالک نقدي، اجاره در :اي سرمایه الزامات - 4

 هزینه که کند پرداخت را نقدي اجاره باید مستأجر ساالنه، عملیاتیهاي  نهاده همه بر عالوه .شوند نمی  تقسیم

 .است دیگري ساالنه و نقدي ثابت،
 اسـت  ممکـن  مستأجران از بعضی گیرد، می تعلق مستأجر به درآمد همه چون :زمین از ضعیف استفاده - 5

 و عادالنههاي  محدودیت کردن وارد با مدت، کوتاههاي  اجاره در ویژه به کنند، استثمار را زمین که شوند وسوسه
 .کرد جلوگیري کار این از توان می زمین از استفاده براي صحیح

 و ها ساختمان درگذاري  سرمایه براي است ممکن مالکان نقدي، اجاره از استفاده موقع :ضعیف اصالحات - 6
 .ندارند سهمی شده حاصل اضافی درآمد در زیرا باشند میل بی اصالحات سایر
 تغییر کندي به و دارند انعطاف عدم به گرایش نقديهاي  اجاره :اجاره ناپذیر انعطاف و چسبندههاي  نرخ - 7
 مجدد مذاکره مورد اجاره مبلغ فناوري، و زمین ارزش ها، قیمت تغییرات گرفتن نظر در با ساله هر اگر .یابند می

  .یابد می گسترش زودي به عدالتی بی نگیرد، قرار

  گیاهی محصول بري سهم - 2- 6- 7
 را متغیرهاي  نهاده از بعضی هزینه و کند می دریافت را شده تولید محصول از معینی سهم مالک اجاره، نوع این در
 کود،هاي  هزینه .کند می شرکت گیري تصمیم در و گیرد می عهده بر شود می سهیم تولید در که نسبتی همان به

 و تولید تسهیم با همراه .شوند تسهیم است ممکن هزینه ها سایر و برداشت با همراه آبیاري و شیمیایی مواد بذر،
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 آیا که این و محل عرف محصول، نوع به بسته .کنند می شرکت نیز مدیریتی تصمیمات در اغلب مالکان مخارج،

 خاك بهره وري .کند می تغییر کمتر و چهارم یک تا نصف از مالک سهم نه، یا شوند می   تسهیم متغیرهاي  هزینه

 خـاك  نوع از نظر صرف آالت ماشین و انسانی نیروي مثل مستأجرهاي  هزینه از بسیاري زیرا است، مهمی عامل

 بخـش  بایـد  تولیـد هـاي   هزینه پوشاندن براي مستأجران تر، ضعیفهاي  خاك در بنابراین .است یکسان تقریباً

 کوچک سهم باید است تري ضعیفهاي  خاكداراي  شان مزارع که مالکانی .نمایند دریافت را تولید از بزرگتري
 .نمایند پرداخت را بیشتري متغیرهاي  هزینه  خوب، مستأجر جذب براي یا و کنند دریافت را محصول از تري

 :از عبارتند محصول بري سهمهاي  اجاره معایب و مزایا

 از مهمی بخش زمین اجاره اگر .کند می تغییر مالک اجاره ها قیمت و عملکردها در تغییر با :متغیر اجاره - 1

 بـراي  مزیتـی  متغیـر،  اجاره .باشد عیب یک است ممکن اجاره نوع این دهد، تشکیل را مالک درآمد کل

 .کند می تغییر پرداخت توانایی با اجاره، وجه پرداخت ها قیمت و عملکردها نوسان با زیرا است، مستأجر
 نباید یک هیچ .کند می تقسیم مستأجر و مالک بین را مخاطره هزینه ها بعضی و تولید تسهیم :مخاطره - 2

 .شوند متحمل را قیمت و عملکرد نوسانات کامل فشار
 کنتـرل  مقـدار  معموالً دهد می قرار استفاده مورد را گیاهی محصول بري سهم اجاره که مالکی :مدیریت- 3

 ایـن  .کنـد  مـی  حفظ خود براي را مدیریتیهاي  تصمیم سایر و محصول انتخاب غیرمستقیم یا مستقیم

 کنترل قدري مالک به نیز زمین کاربرد مورد در و باشد تجربه بی مستأجر براي مزیتی است ممکن موضوع
 .است کامل آزادي داراي مستأجر معموالً دامیهاي  فعالیت مدیریت در .دهد می

 بـا  مقایسـه  وجه در ،شود می تسهیم گیاهی تولیدهاي  هزینه بعضی که این علت به :اي سرمایه الزامات  - 4

 .یابد می کاهش مستأجر الزامات که حالی در یابد می افزایش مالکاي  هسرمای الزامات نقدي، اجاره
 سـهم  تعیـین  دارد وجـود  گیـاهی  محصـول  بري سهمهاي  اجاره مورد در که مشکلی هزینه ها: تسهیم - 5

 تقسیم تولید نسبت به باید متغیرهاي  هزینه کلی، قاعده یک عنوان به .است هزینه ها عادالنه و منصفانه

 بـه  .کنـد  نمـی  چنـدانی  کمـک  قاعـده  این شوند تقسیم باید هزینه ها کدام که این تعیین در اما شوند،
 .کند می ایجاد عواید و هزینه ها درست سهم مورد در جدیدي مشکالت اغلب جدید فناوري کارگیري

 دام مرتع و )غله انبار جز به( ها ساختمان از مستقیمی منافع مالک که این علت به :مرتع و ساختمان اجاره - 6

 تکمیل در .شود ایجاد مسائلی است ممکن اقالم این براي منصفانه اجاره یک مورد در کند، نمی دریافت

 در دام مرتع و ها ساختمان از استفاده براي مستأجر توسط نقدي اجاره یک پرداخت اغلب محصول، سهم

 .شود می گرفته نظر
 جز به ها ساختمان درگذاري  سرمایه به را مالک محصول بري سهمهاي  اجاره :اصالحات و ها ساختمان - 7

 سهمی مالک زیرا است صادق دامیهاي  ساختمان مورد در ویژه به موضوع این .کند نمی تشویق غله، انبار

 دامی عملیات اندازه و نوع مورد در است ممکن مستأجر محصول، بري سهم اجاره یک با .ندارد درآمد در
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  .باشد داشته محدودیت شود انجام تواند می که

  دامی محصول بري سهم - 3- 6- 7
 و زمـین  مالـک  بین نیز دامی درآمد که این جز است گیاهی بري سهم اجاره شبیه بسیار دامی بري سهم اجاره

 را عملیاتیهاي  نهاده و دام از سهمی و آالت ماشین و انسانی نیروي همه معموالً مستأجر .شود می تقسیم مستأجر
هاي  اجاره اکثر .کند می تأمین را عملیاتیهاي  نهاده و دام از سهمی و ها ساختمان زمین، مالک و کند می تأمین
 تقسیمهایی  هزینه چه که این و عمده دامی فعالیت به بسته اگرچه هستند  50- 50سهام داراي دامی بري سهم
   .است ممکن نیز تسهیم ترتیبات سایر شوند، می

دامنه  شوند، تسهیم باید کههایی  هزینه نوع و تعداد زیرا باشند پیچیده است ممکن دامی بري سهمهاي  اجاره
 بـرق،  و آب غـذایی،  مـواد  مثل دامیهاي  هزینه ،شود می تسهیم دامی درآمد که آن دلیل به .دارنداي  هگسترد

 در است ممکن مالک این، بر عالوه .شوند تسهیم باید نیز بازاریابیهاي  هزینه و دامپزشکی، و بهداشتیهاي  هزینه
 موادهاي  کننده مخلوط و ها آسیاب شیردوشی،هاي  دستگاه مثل دامی تولید به مربوط تجهیزات و آالت ماشین

 باید اجاره .شود سهیم هم علوفه برداشت تجهیزات و ها دهنده آب ها، دهنده  غذا غذایی، موادهاي  واگن غذایی،

 .باشد سهام نسبت و شوند می تسهیم کههایی  هزینه از مشروحی و کامل فهرست شامل
 :هستند زیر شرح به دامی بري سهم اجاره بالقوه مسائل و معایب، و مزایا

 اجـاره  انـواع  سـایر  به نسبت باالتري متوسط اجاره معموالً مالکان دامی، بري سهم اجاره در :اجاره مبلغ - 1

 اجـاره  دامی، چنین هم و گیاهی محصوالت عملکردهاي و ها قیمت نوسان علت به اما کنند می دریافت

 سهمی مالک زیرا است باال حد از بیش اجاره کنند احساس است ممکن مستأجران .دارد بیشتري تغییرات

 او استخدامی کار یا مستأجر خود کار توسط کامل طور به است ممکن که کند می دریافت را دامی درآمد از

 .شود تولید
 .کند می تقسیم تري مساوي روش با را مخاطره دیگرهاي  اجاره به نسبت دامی بري سهم اجاره :مخاطره - 2

 .دارند قرار عملکردي و قیمتی نوسانات همه تأثیر تحت مستقیماً طرف دو هر
 تسـهیم  دام، یکسـانی  تعـداد  بـا  گیـاهی  محصـول  بـري  سـهم  اجـاره  بـا  مقایسه در :اي سرمایه الزامات - 3

 با مستأجري .دهد می کاهش را مستأجر الزامات و افزایش را مالکاي  هسرمای الزامات دامی،گذاري  سرمایه
 دامـی  عملیـات  دامی، بري سهم اجاره زیرا بداند مزیت یک را اجاره نوع این است ممکن محدود سرمایه

 .سازد می پذیر امکان بزرگتر دامپروري و کشاورزي واحد یک در را بزرگتري
 مراتع و ها ساختمان براي اجارهاي مبلغ دامی تولید طریق از دامی بري سهم اجاره :مرتع و ها ساختمان- 4

 احتمـال  .باشـد  آنها براي نقدي پرداخت درباره مذاکره به نیازي که این بدون کند می فراهم مالک براي

 و هـا  سـاختمان  زیـرا  .نمایـد  نگهـداري  و تهیه را ها ساختمان از خوبی مجموعه مالک که هست زیادي
 در اضـافی  اصـالحات  بـه  اسـت  ممکـن  مستأجران .کنند می کمک دامی درآمد ایجاد به بهتر، تأسیسات
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 .باشند عالقمند شده، تسهیم دامی تولید در کاري نیازهاي کاهش براي ها، ساختمان
 نیاز کار این و دارد وجود مدیریتی تصمیمات تسهیم براي فرصتی و نیاز دامی بري سهم اجاره در :مدیریت - 5

 مدیریتیهاي  گیري تصمیم در کمتري آزادي مستأجر .دارد مستأجر و مالک بین خوب کاري رابطه یک به

 یک مشاوره و راهنمایی از تجربه بی مستأجر یک اما کند می محدودیت احساس خوب، مدیر یک و دارد

 .ببرد فایده تواند می مجرب مالک
 خوب اطالعات و آمار به دامی، و گیاهیهاي  هزینه و درآمد درست تقسیم از اطمینان براي :اطالعات و آمار - 6

 وجود باید ها حساب موازنه براي ها پرداخت و هزینه ها و درآمد دورهاي منظم حسابداري یک .است نیاز

 .باشد داشته
 و هـا  دام همـه  .باشـد  گیـر  وقت و پیچیده است ممکن دامی بري سهم اجاره دادن خاتمه :اجاره خاتمه - 7

 به است ممکن که مشکالتی علت به .شوند تقسیم عادالنه و منصفانه صورت به باید شده تسهیم تجهیزات

 حـل  اختالفـات  براي حکمیت رویه و تقسیم انجام براياي  هشد توافق روش شامل باید اجاره آید، وجود

  .باشد نشده

  اجاره دیگر انواع -  4- 6- 7
 آنها از یکی .گیرند می قرار استفاده مورد که دارند وجود باالهاي  اجاره انواع ازهایی  گونه یا دیگر اجاره نوع چندین

 تـأمین  را متغیـر هـاي   نهـاده  همه و آالت ماشین شامل ها نهاده همه مالک آن در که است کار بري سهم اجاره
هاي  اجاره از کمتر سهم این اما کند می دریافت را تولید از سهمی و تأمین را انسانی نیروي فقط مستأجر و کند می
 محدودي بسیار سرمایه اما کند شروع را دامداري و کشاورزي خواهد می که مستأجري براي .است دیگر بري سهم

 کـار  خوب ترتیب این است، دامداري و کشاورزي عملیات در زیادي دخالت به مند عالقهکه  مالکی براي و دارد
 .کند می

 بر آمدن فایق براي .شد شناسایی نقديهاي  اجاره معایب از یکی عنوان به نقديهاي  اجاره ناپذیري انعطاف

 متغیـر  نقـدي  اجاره یک در ساالنه نقدي اجاره .گیرند می قرار استفاده مورد متغیر نقديهاي  اجاره مشکل، این
 نقـدي  اجاره مثال، براي .بخورد گره عوامل این دوي هر به یا دریافتی، قیمت حاصل، واقعی عملکرد به تواند می

 باشد متوسط یا پایه عملکرد یک از )کمتر( بیشتر که واقعی محصول پیمانه هر براي معینی مقدار به است ممکن

 بعضی متغیر نقديهاي  اجاره .کرد عمل چنین توان می نیز ناخالص درآمد و قیمت مورد در .یابد )کاهش(افزایش

 حداقل که دهد می اجازه مستأجر و مالک به که درحالی نماید می حفظ را مستقیم نقديهاي  اجارههاي  ویژگی از

 .نمایند تسهیم را تولید یا و قیمت مخاطره از بخشی
هاي  هزینه از بخشی هیچ معموالً مالک اجاره، این با .است محصول ثابتی مقدار با اجاره اجاره، از دیگري نوع
 سـپس  مالـک  .کنـد  مـی  دریافت اجاره عنوان به را محصول معینی مقدار اما کند نمی پرداخت را گیاهی تولید

 کامـل  طـور  بـه  تولیـد  مخاطره .شود می محسوب اجاره محصول، فروش از حاصل پول و فروشد می را محصول
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 مالـک  تحویل باید محصول ثابتی مقدار آمده، دست به واقعی عملکرد به توجه بدون زیرا است مستأجر متوجه

 براي که دارد قیمتی به بستگی نقدي واقعی درآمد زیرا شود می  تقسیم مالک با قیمت مخاطره از بخشی .شود

  .گردد می دریافت محصول

  اجاره ها در عدالت و کارآیی - 5- 6- 7
 هزینه ها و درآمد ناعادالنه تقسیم و زمین ضعیف کاربرد و ها کارآیینا محلی،هاي  سنت و عادات براساس ها اجاره

 زمین نظام مسائل، این وجود علت به .درآیند ناپذیر انعطافهاي  هاجار ترتیبات از بخشی صورت به است ممکن

 تـوان  مـی  اصـالحاتی  اما است، ناپذیر امکان کامل اجاره یک نوشتن .دارد زیادي منتقدان اجاره، براساس داري

 دیگري و اجاره مدت طول آنها از یکی دارد وجود اجاره یک عدالت و کارآیی اصالح در وسیع زمینه دو .داد صورت

 .باشد می هزینه تسهیم ترتیبات
 3 براي دامی بري سهمهاي  اجاره از بعضی و شود می نوشته ساله یک دوره یک براي معموالً مزارعهاي  اجاره

 سال به سال پایه بر اجاره خودکار تجدید براياي  هماد شامل ساله یکهاي  اجاره اکثر .شوند می نوشته سال 5 تا
 چنـین  از بسـیاري  .ندهـد  اطـالع  را اجاره پایان طرفین، از یک هیچ معینی تاریخ از قبل که شرطی به باشد می

 مزرعه مالک اگر که دارد وجود همیشه امکان این اما اند بوده عمل مورد طوالنی زمانیهاي  دوره برايهایی  اجاره

 یـک  در را مسـتأجر  موضوع این .شود لغو مختصر یادداشت یک با اجاره کند، پیدا بهتري مستأجر یا بفروشد را

 خـاك  و سودآورتر گیاهان فقط که کند می اغوا نیز را مستأجر .دهد می قرار دائمی تأمینی بی و نگرانی وضعیت

 کوتـاه،  اجـاره  .نمایـد  کشت ،کنند می  کمک خاك کیفیت به زمان طول در که گیاهانی جاي به را کن ضعیف

 اجـاره  شـوند  جبران هزینه ها که این از قبل زیرا دارد، می باز ساختمان و خاك اصالحات انجام از را مستأجران

 بـا  تـوان  می را مسائل این از بخشی حداقل .است مثال یک خاك حفاظت عملیات .شود داده پایان است ممکن

 ساختمان اصالحات .کرد حل مستأجر، به نشده جبرانهاي  هزینه بازپرداخت براي توافق و تر بلندمدتهاي  اجاره

 کننـده  اصالح عملیات سایر و خاك حفاظتهاي  هزینه سنگی، فسفات و آهک سنگ کاربرد مستأجر، هزینه با

 .داد قرار توافق نوع این تحت توان می را خاك
 مـدیریت  متخصصـان  .شـوند  ناشـی  نیـز  هزینه تسهیم ناقص و ضعیف ترتیبات از است ممکن ها کارآیینا

 بـه  مؤثرند عملکرد روي مستقیماً کههایی  نهاده آن هزینه که کنند می توصیه دامپروري و کشاورزي واحدهاي

 این اگر .هستند ها هزینه نوع این ازهایی  مثال آب و شیمیایی مواد کود، بذر، .شوند تسهیم تولید یا درآمد نسبت

 روي مستأجر و مالک و یابد می کاهش سود نهاده، ناکارآمد استفاده اثر بر نشوند، تسهیم تولید براساس ها هزینه

  .کنند می پیدا  اختالف نهاده از استفاده سطوح
 که است جایی کود کاربرد از حاصل سود حداکثر .افتد اتفاق است ممکن که آنچه از است مثالی 1- 7جدول

 فقـط  مسـتأجر  اگر اما .یابد می وقوع کود واحد 140 با که باشد آن نهایی هزینه برابر کود نهایی محصول ارزش

 نصف فقط مستأجر، براي نهایی محصول ارزش نماید، پرداخت را کود هزینه همه و کند دریافت را محصول نصف
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 شـرایط  ایـن  تحت .است شده داده نشان 1- 7 جدول آخر ستون در موضوع این .بود خواهد محصول کل ارزش

 شرایط، این تحت که حالی در برد می کار به هکتار هر براي کود واحد 100 فقط سود کردن حداکثر براي مستأجر

 کـود  واحد 140 با که آنچه به نسبت را هکتار هر سود اما کند می حداکثر  مستأجر براي را سود کود مقدار این

 .دهد می کاهش شد می حاصل
 بـراي  صفر برابر نهاده نهایی هزینه داشتن علت به کود از استفاده مورد در مستأجر و مالک بین بالقوه تضاد

 را عملکردي اما می دهدن افزایش را مالکهاي  هزینه اضافی کود استفاده .شود می شدیدتر هم این از حتی مالک،
 حـداکثر  براي دادن کود به مالک سود، کردن حداکثر براي راهی عنوان به .دهد می افزایش شود می تسهیم که

 .شود می حاصل هدف اینواحد کود در جریب  160با   1- 7. در مثال جدول است مند عالقه عملکرد کردن
 نـوع  این ،شود می تسهیم تولید که طریقی همان به عملکرد کننده تعیینهاي  نهاده هزینه نمودن تسهیم با

 هزینه نصف طرف دو هر شود، تسهیم مساوي طور به کود هزینه اگر مثال این در .کرد حذف توان می   را تضادها

 هزینـه  همـه  مستأجران باشد قرار اگر .کنند می دریافت را نهایی محصول ارزش نصف و پرداخت را نهاده نهایی

هـاي   فنـاوري  پذیرش درباره که است مسلم کنند دریافت را عملکرد افزایش از بخشی فقط و پرداخت را اضافی
  .بود خواهند میل بی جدید

  هزینه اي مالک که گیاهی محصول سهم بري اجاره یک تحت ناکارآمد استفاده - 1- 7جدول

  نمی کند پرداخت کود نهاده براي 
 کود

  (کیلو گرم)
 عملکرد
  (پیمانه)

 ازاء به نهایی نهاده هزینه
  (تومان) کیلو هر تومان 2/0

 ذرت نهایی محصول ارزش کل

 پیمانه هر تومان 2ازاء  به

  (تومان)

 نهایی محصول ارزش

 مستأجر
  (تومان)

60  95        
80  100  4  10  5  
100  104  4  8  4  
120  107        
140  109        
160  110        

 

  اجاره درست سهام تعیین- 6- 6- 7
  مهیا مزرعه عملیات کل براي کههایی  نهاده براي طرف دو هر براي عادالنه بازده آوردن فراهم باید اجاره هر هدف
 مزرعـه،  بهـره وري  پتانسیل به توجه با که شود طراحیاي  هگون به باید اجارههاي  نرخ و شرایط .باشد ،کنند می

 50000 درصـد  40 بـا  که است روشن زیرا دارد اهمیت تسهیم اندازه به موضوع این .باشد سود حداکثر مشوق
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 .است درآمد تومان 30000 درصد 50 از بهتر طرف هر وضعیت درآمد تومان
 سهم اندازه به طرف دو هر به که دارد وجود موقعی تسهیم عادالنه و منصفانه ترتیب که دارند توافق مردم اکثر
 توسط که داردهایی  نهاده همه ارزشیابی و شناسایی به نیاز اصل این کاربرد .شود پرداخت ها، نهاده تأمین در شان

 در گیـاهی  محصـول  بري سهم اجاره یک درست سهام تعیین براي روش یک .اند شده فراهم مستأجر و مالک

 شـرح  اما داد قرار استفاده مورد دامی بري سهم اجاره براي توان می را روش همین .شود می  دیده  2- 7 جدول

 تسـهیم  فرض با 2- 7شوند. مثال جدول  می 50تسهیم نیز دامیهاي  هزینه وگذاري  سرمایه  زیرا دارد بیشتري

هاي  هزینه سایر و آهک و کود بذر، براي محصول تولیدهاي  هزینه بنابراین شود می شروع 50- 50نسبت به تولید
 ارائـه  را خـدمت  یـا  اسـت  دارایی مالک کسی چه که این اساس بر .شود می تقسیم مساوي طور به نیز محصول
 .یابند می تخصیص مستأجر یا مالک به هزینه ها سایر نماید می

 بهـره هـاي   نرخ انتخاب و آالت ماشین و زمین مثلهایی  دارایی گذاري ارزش روش این قسمت ترین مشکل

 تغییر چشمگیري طور به را نتایج توانند می متفاوت، بهرههاي  نرخ یا و ها دارایی این براي متفاوتی ارزش .است

 کـه هایی  ارزش .کنند توافق آنها روي طرف دو هر و گیرند قرار توجه مورد دقیقاً باید ها ارزش  این همه .دهند

 سـهم  و هسـتند  مـذاکره  موضـوع  نیـز  شود می گذاشته خانوادگی انسانی نیروي و مستأجر مدیریت و کار روي

 و سـوابق  از تـوان  مـی  راحتـی  بـه  را دیگرهاي  ارزش اکثر .دهند می قرار تأثیر تحت زیادي مقدار به را مستأجر
 صـورت  آینـده  در ها قیمت انتظار مورد تغییرات خاطر به کههایی  تطبیق با مستأجر، یا مالک گذشته تجربیات

 .آورد دست به گیرد، می
 باشد نزدیک قدر آن است ممکن .است تولید  50- 50تقسیم به نزدیک بسیاراي  ههزین تقسیم داراي مثال این

 از یکی باشند، متفاوت چشمگیري طرز به هزینه سهام اگر .باشد تطبیق به نیازي که نکند احساس طرف هیچ که

 را هزینـه هـا   از کـوچکتري  بخـش  که طرفی اول، .گیرد قرار استفاده مورد یابی تطبیق براي تواند می روش دو
 را بیشتري متغیرهاي  هزینه یا کند تأمین را بیشترياي  هسرمای اقالم که کند موافقت تواند می نماید می مساعدت
 ارتباط تولید سهام با 50- 50نسبت   به هزینه تقسیم که گیرد صورت تواند می مناسبیهاي  تطبیق .کند پرداخت

  .کند پیدا
 انجـام  اسـت  ممکـن  باشـد،  متفـاوت  بسـیار  تولید شده برنامه ریزي سهام از هزینه شده محاسبه سهام اگر

 نسبت یا 40- 60نسبت به تواند می تولید سهام دوم، گزینه عنوان به .باشد مشکل هزینه سهام در الزمهاي  تطبیق

 به متغیرهاي  نهاده هزینه تسهیم تغییر شامل باید موضوع این .کند تغییر باشد نزدیک هزینه سهام به که دیگري

 برابـر  براي کهاي  هگزین هر .شود جلوگیري گرفت قرار بحث مورد قبالً کههایی  کارآیینا از تا شود نسبت همان

 و کشاورزي واحد درآمد مستأجر و مالک که باشد طوري باید نهایی نتیجه رود، کار به تولید و هزینه سهام نمودن
  .نمایند تقسیم خود بین پردازند می  را تولیدهاي  هزینه کل که نسبتی همان به را دامپروري
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  گیاهی محصول بري سهم اجاره در سهام کردن تعیین - 2- 7 جدول
 کل ارزش (الف)  هزینه نوع

  شده برآورد
 بهره نرخ (ب)

  شده برآورد
  شده برآورد ساالنه هزینه

  (پ)
  واحد کشاورزي کل

 (ت)
  مالک سهم

 (ث)
  مستأجر سهم

            بهره ها
            زمین - 1
            تراکتور - 2

            ماشین ها و تجهیزات- 3
            دام مولد- 4

            غذا و ملزومات- 5
            سایر- 6

        مزرعه عملیات مخارج
        :انسانی نیروي - 7

        مدیریت و کار مستأجر، (الف)
        مدیریت و کار مالک، (ب)

        خانوار کار (پ)
        شده استخدام (ت)

        :تعمیرات - 8
        غیره و حصارها، ساختمانها، (الف)

        آالت ماشین (ب)
        :استهالك - 9

        غیره و حصارها ساختمانها، (الف)
        تراکتور (ب)

        آالت ماشین (پ)
        تراکتور سوخت - 10
        اجارهاي ماشین کار- 11
        شده خریداري بذر  - 12
        آهک و کود - 13
        گیاهی محصوالت مخارج سایر  - 14
        شده خریداري غذاي - 15
        دامی مخارج سایر - 16
        :بیمه - 17

        (الف)ساختمانها
        شخصی اموال (ب)

        :مالیاتها - 18
        ساختمانها و زمین (الف)

        شخصی اموال (ب)
        متفرقه - 19
        مزرعه عملیاتی مخارج و بهره کل - 20
        شده مساعدت درصد - 21





 
 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  هشتم فصل
  خاك حفاظت مدیریت
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 تعاریف و مقدمه - 1- 8
 نامناسبهاي  روش از استفاده مناسب، مدیریت عدم علت به خوب زراعی زمین هکتار میلیون 7 تا 5 حدود ساالنه

هـاي   زمین زراعی خاك از تن میلیارد 25 حدود و رود می بین از فرسایش اثر در دام، حد از بیش چراي و زراعی
 .شود می ریخته ها رودخانه به و شسته زمین سطح از جهان در کشاورزي
 از بیشتر که شده باعث خاك، از نامناسب برداري بهره و زمین بر حد از بیش فشار نتیجه در و جمعیت رشد

 فرسایش شدن کمتر باعث که مدیریتی عمل هر .گیرد قرار شدید فرسایش معرض در دنیا اراضی کل سوم یک

 ترین مهم عنوان به خاك اهمیت دلیل به خاك حفاظت .شود می خاك عناصر روي هدر از جلوگیري باعث شود

 .دارد بسزایی اهمیت خاك، محیطی زیستهاي  قابلیت سایر دلیل به چنین هم و کشاورزي تولید بستر و نهاده
 مفاهیم برخی جهان، و ایران در خاك مدیریت مسائل مهمترین و خاك مدیریتهاي  روش درباره بحث از پیش

 .شوند می تعریف گرفت، خواهند قرار استفاده مورد فصل این در بارها که
 ترین مهم از خاك .دارد نام خاك است، درختان و گیاهان انواع رویش محل که زمین الیه ترین سطحی :خاك

 .رود می شمار به زمین درکره زیست محیط و حیات عناصر
 .دهـد  می رخ زمین سطح در همواره که است جغرافیایی فرآیندي طبیعی طور به فرسایش :خاك فرسایش

 .باشد داشته زیست محیط و خاك کیفیت بر نامطلوبی اثرات است ممکن انسانی عوامل توسط فرایند این تشدید
 زمین این از بخشی یا و شود می حل یا شل شسته، سنگ یا خاك ماده آن در که است عملیاتی فرسایش واقع در

 .شود می گذاشته کنار
 بـه  دستیابی براي آن پتانسیل و ظرفیت گرفتن نظر در با خاك از منطقی و درست استفاده :خاك مدیریت

 .شود می نامیده خاك مدیریت پایدار و مستمر تولید
 و باالدسـت هاي  عرصه زارها، علف تولیديهاي  توانایی افزایش و حفظ شامل را خاك مدیریت جهانی بانک
 و تجـاري هـاي   پتانسیل حفظ و جنگلی مولدهاي  عرصه از حمایت چنین هم و هموارهاي  زمین و دست پایین

 و مزرعه در استفاده براي ها آبخوان ظرفیت افزایش و آب ذخیره براي آبخیزها جامع حفاظت و جنگل غیرتجاري
  .داند می خاك فرسایش از جلوگیري براي اقداماتی شامل را آن و داند می تولیديهاي  فعالیت دیگر

 خاك حفاظت مدیریتهاي  روش - 2- 8
 :از عبارتند خاك حفاظت مدیریتهاي  روش ترین مهم
 ورزي خاك - 1
 پاشی مالچ - 2
 گیاهی پوشش تراکم - 3
 زراعی تناوب - 4
 پیشرفته زراعی عملیات - 5
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 محصولی چند کاشتهاي  تکنیک - 6
 آبیاري مناسب سامانه - 7
  دار شیب اراضی در ورزي خاك و کشت مدیریت - 8

  ورزي خاك - 1- 2- 8
 باعـث  خـاك  نفوذپـذیري  ارتقاي و گیاه ریشه افزایش و خاك سطح زبري افزایش طریق از صحیح ورزي خاك

 ایجاد سبب ثابت وسیله یک با طوالنی مدت به و غلط شخم ولی شود، می آب سطحی نگهداشت و خاك حفاظت

 افـق  اگر .شود می نیز زمین لغزش سبب خاك و آب فرسایش بر عالوه امر این .شود می  زیرین افق در الیه یک

 بـه  را رویـی  خـاك  حساسـیت  خـاك،  کردن مخلوط با تواند می مکرر شخم باشد پذیر فرسایش االرض، تحت

 نوع دو .گیرد می انجام زمین غالب شیب جهت در که است شخمی همه از تر خطرناك و دهد افزایش فرسایش

 .است حفاظتی ورزي خاك و مرسوم ورزي خاك شامل ورزي خاك عملیات عمده

 مرسوم ورزي خاك  -الف - 1- 2- 8
 .گردد می انجام اولیه ورزي خاك آالت ماشین دیگر و چیزل بشقابی، دار، برگردان آهن گاو با :اولیه ورزي خاك
 انجام ثانویه ورزي خاك آالت ماشین دیگر و چی خیش کولتیواتور، تاندوم، افست، دیسک با :ثانویه ورزي خاك
 .شود می

 حفاظتی ورزي خاك -ب - 1- 2- 8
 خاك سطح در زراعیهاي  باقیمانده نگهداشت و خاك سطح زبري افزایش اصل دو بر مبتنی حفاظتی ورزي خاك

 با حفاظتی ورزي خاك که دهد می نشان ها آزمایش .باشد می خاك رطوبت حفظ و فرسایش کنترل منظور به
 درصـد  50 میـزان  بـه  خـاك  و آب هدررفت تقلیل باعث گیاهی بقایاي با خاك سطح درصد 30 پوشش اعمال
 شخم معمولیهاي  روش به نسبت محصول براي را باالتري عملکرد موارد بیشتر در حفاظتی ورزي خاك .شود می

 انتخاب بر اثرگذار مهم عوامل .دهد می نشان شیار و
 خاك انواع ترین مهم .باشد می سازگار زراعی محصوالت نوع و اقلیم شامل حفاظتی ورزي خاك تکنیک نوع

 :از عبارتند حفاظتی ورزي
 ورزي برگردان بی
 ورزي خاك کم - 1
 ورزي خاك بی - 2
  مالچی یا کلشی ورزي خاك - 3

 خاك آلی مواد مدیریت - 3- 8

 اهمیت و شوند می محسوب خاك الینفک جزء دهند، می تشکیل را خاك اجزاي از کمی درصد که این با آلی مواد
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 ذرات چسبیدن باعث رسیهاي  خاك در مثال دارند، متفاوتی اثرات خاك شرایط به توجه با آلی مواد .دارند فراوانی

 و اکسـیژن  و یافتـه  افـزایش  ذرات میـان  منافذ کار، این با .شوند می تر درشت ذرات به تبدیل و یکدیگر به ریز
 .یابد می بهبود خاك زهکشی

 به باید مختلف کودهاي از استفاده .است خاك حاصلخیزي و زمین شرایط بهبود هدف با آلی مواد مدیریت

 تأمین را خاك مدیریت اهداف تولید، افزایش منظور به تنها کودها از استفاده زیرا .باشد آلی مواد مدیریت منظور

 .شوند بالقوه صورت به خاك کیفیت و عملکرد بهبود باعث که این مگر کند نمی
 درصد 5 تا 4 بتواند کشت دوره هر پایان در که دارد نقش خاك وضعیت در بهبود و اصالح در زمانی کود یک

 ارزان قیمت آسان، دسترسی دلیل به شیمیایی کودهاي ویژه به کودها، اگرچه .دهد افزایش را خاك حاصلخیزي

 اهـداف  سـمت  بـه  را ما کودها این از استفاده زمانی اما اند گرفته قرار کشاورزان استقبال مورد سریع بازدهی و

 شده کشت محصول نوع و خاك شرایط وهوایی، آب شرایط اساس بر که برد می پیش خاك حفاظت و مدیریت

  .گیرند قرار استفاده مورد کشاورز توسط

 پایدار کشاورزي در خاك مدیریت - 4- 8

 ):1988(پایدار ازکشاورزي هیلدبراند و فرانسیس تعریف
 شـخم،  اجراي ارقام، صحیح انتخاب در را کشاورز که است مدیریتی راهبرد نوع یک حاصل پایدار کشاورزي

 بر سوء اثرات رساندن حداقل به ها، نهادههاي  هزینه کاهش براي گیاهان دادن قرار توالی در خاك، حاصلخیزي

 .کند می کمک سودآوري ایجاد و تولید در پایداري تأمین زیست، محیط
 را گیاه غذایی نیازهاي طوالنی زمان مدت در بتواند خاك که است این خاك حاصلخیزي پایداري از منظور
 در .شوند برگردانده خاك به مجددا خاك از شده خارج غذایی عناصر که افتد می اتفاق این موقعی .کند برآورده

 طـور  بـه  چراکه نیست بستهاي  هچرخ سیستم این البته .شود می تشکیل غذایی عناصر چرخه عمالً هنگام این

 حاصلخیزي پایداري توان می زمانی .شوند می خارج آن از هم عناصري و شوند می اضافه خاك به موادي مداوم،

 شیمیایی و دامی کودهاي با رفته، دست از عناصر ثانیاً یابد کاهش غذایی عناصر تلفات اوالً که نمود حفظ را خاك

 .شود جبران
 این باید بنابراین .شوند می خارج زمین از محصول برداشت با همراه خاك عناصر از بسیاري زراعی، سیستم در

 دیگر راه شهري،هاي  فاضالب و ها پساب از استفاده .کرد جایگزین دامی و شیمیایی کودهاي طریق از را عناصر

 .است خاك به عناصر برگشت
 حفاظت مدیریت و پایدار کشاورزي خاك، حفاظت مدیریت و پایدار کشاورزي از شده ارائه تعاریف به توجه با

  .کند می تقویت را دیگري عملکرد یک هر و دارند جانبه دو تعاملی خاك

 جهان و ایران در خاك حفاظت مدیریت جایگاه - 5- 8

هاي  زمین سوم یک حدود بیستم قرن پایان تا زمین، تباهی گوناگون اشکال اثر در شده، انجام برآورد یک طبق
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 سال، 20 مدت در نیابد، افزایش زمین تباهی کنونی میزان که شود فرض اگر حتی و رفته بین از دنیا کشت قابل

 سطح از درصد 15 که است داده نشان شده انجام مطالعات .رفت خواهد بین از زمین هکتار میلیون 140 تا 100

 30 یعنی هکتار، میلیون 66 حداقل .دارد قرار خاك فرسایش انسانی فرایندهاي تأثیر تحت زمین کرههاي  خشکی

 از هکتـار  یلیـون م 6- 7 حـدود  ساله همه ودارند  قرار ثانویه شدن شور تأثیر تحت آبی،هاي  زمین کل از درصد

 طی در آن سرعت برابر دو میزان، این و دهند می دست از  را خود باروري فرسایش، اثر در کشاورزيهاي  زمین

 .است گذشته قرن سه
 کـه  حـالی  در است رفته بین از فرسایش اثر بر زمین هکتار میلیون 2000 حدود گذشته،هاي  قرن طول در

 وقـت  سال 12000 تا 3000 حدود حاصلخیز زمین ایجاد براي کافی خاك تشکیل براي شرایط، بهترین تحت

 .باشد می تجدید قابل غیر منبع یک عمالً خاك که است معنا بدان این است؛ الزم
 به توسعه حال در کشورهاي در خاك فرسایش مسأله که دارد می بیان فخمن از نقل به) 1373( سلمانزاده

 طرف یک از کشورها این اقتصادي نابسامان وضعیت به توجه با که است یافته توسعه کشورهاي از شدیدتر مراتب

 تولید و تغذیه زمینه در باالخص ها، زمینه تمام در اسفباراي  هآیند دیگر، طرف از آنها جمعیت حد از بیش رشد و

 قاره هر از بیشتر آسیا موجود، اطالعات و آمار بنابر .باشد می کشورها این گرسنه جمعیت انتظار در غذایی، مواد

 بسـیار  فرسـایش  میـزان  داراي ایران آسیایی، کشورهاي میان در و برد می رنج خاك فرسایش مسئله از دیگري

 کشـورهاي  میـان  در خاك تباهی نظر از وضعیت بدترین داراي ایران که است این توجه قابل نکته .است باالیی

  .باشد می خاك تباهی دچار ایران کشاورزيهاي  زمین درصد 94 باشد؛ می مطالعه مورد

 چین کشور موردي: مطالعه خاك، حفاظت روي بر شهرنشینی اثرات - 6- 8

 در اصلی تأکید .است گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد چین زیرکشتهاي  زمین رفتن دست از عللاي  همطالع در

 :از عبارتند مطالعه اینهاي  یافته .است زمین از استفاده به مربوط تغییرات و شهرنشینی موضوع بر مطالعه این
 بوده پایینی بسیار شهرنشین جمعیت داراي 1978 سال تا جهان کشور ترین پرجمعیت عنوان به چین کشور

 سال از در چین اقتصادي اصالحات شروع با اما )یافته توسعه کشورهاي%  30و جهانی میانگین از کمتر  10%(

 بینی پیشرسید و  2003% در سال  5/40 به 1978 سال در%  17/9 از کشور این در شهرنشینی سطح 1978

% 60 به 2030 سال در نسبت این رود می انتظار و برسد 2020 سال تا% 50 تا 48 به شهرنشینی سطح شده
 دست از فیزیکی، محیط در توجه قابل تغییرات موجب دارد که زیادي بسیار فواید رغم علی شهرنشینی .برسد

 شده ها اقیانوس و اتمسفر زمین، در زباله گسترش و انباشت و هوایی و آب تغییرات طبیعی،هاي  زیستگاه رفتن

 به محصول تولید از کشاورزان اهداف تغییرات 1986 تا1955هاي  سال در که دهد می نشان اطالعات و آمار .است

 کاربري تغییر .شد% 62 تا زراعیهاي  زمین کاهش به منجر خودهاي  زمین واگذاري ازاي در نقد پول دریافت

 چرا شود می خاك منابع برگشت قابل غیر رفتن دست از به منجر صنعتی و شهري سازهاي و ساخت براي زمین
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 .روند می دست از هستند مناسب کشاورزي تولید براي که خاك در موجود منابع صورت این در که

 ها زباله دفن محل به خاك از وسیعی مساحت شهري، جامدهاي  زباله افزایش و شهرنشینی رویه بی رشد با
 بـراي  کـه اي  همطالعـ  طـی  .رسـید  هکتار 55000 به مساحت این 1999 سال در که طوري به یافت اختصاص

 به آلوده موجود،هاي  زمین از هکتار میلیون 20 از بیش که شد مشخص گرفت، صورت  2003 تا 1984هاي  سال
 عملکـرد  افـت  باعث و  است جهان زیرکشت سطح کل ازدرصد  4/1  تقریباً مقدار که هستند سنگین فلزهاي

 .شود می تن میلیون 10 تا کشاورزي محصوالت
 افزایش طریق از( شود خاك در برگشتی قابل غیرهاي  دگرگونی به منجر است ممکن شهرنشینی کلی طور به

 )شهريهاي  زباله دفن از ناشی سرب و کادمیم جیوه، مثل سنگین فلزات توسط آلودگی اي، گلخانه گازهاي تولید
  .دهد می قرار تأثیر تحت را غذایی امنیت مسئله نهایت در و دهد می کاهش را خاك وري بهره که

 سطح هکتار میلیون 107 حداقل به نیاز رسید، خواهد نفري میلیارد 6/1 جمعیت به زودي به که چین کشور

 کشـور  ایـن  براي آب و زمین مدیریت و خاك حفاظت به مربوط مقررات و قوانین وضع بنابراین .دارد زیرکشت

  .گیرد قرار دولتهاي  سیاست اولویت در باید و است ضروري

 ایران در خاك منابع مدیریت مسائل مهمترین - 7- 8
 بندي تقسیم زیر صورت به کلی دسته دو به توان می را ایران در خاك منابع مدیریت به مربوط مسائل ترین مهم

 دید: 1- 8 شکل در اجزا تفکیک به و کرد
 ایران طبیعی و اقلیمی جغرافیایی، شرایط از برآمده خاك منابع مدیریت مسائل - 1
  ایران در انسانیهاي  فعالیت از برآمده خاك، منابع مدیریت مسائل - 2

 ایران اقلیمی و طبیعی جغرافیایی، ازشرایط خاك برآمده منابع مدیریت مسائل - 1- 7- 8

  جويهاي  ریزش چگونگی - الف- 1- 7- 8 
 جوي،هاي  ریزش کشور نواحی از بسیاري در یعنی .است شده واقع خشک نیمه و خشک منطقه یک در ما کشور

 بـا  و کننـد  می کمک سیل ایجاد به رگباريهاي  باران دلیل همین به .باشد می رگباري شکل به و نامنظم اغلب

 میانگین چنین هم .دهند می فرسایش را خاك از زیادي مقدار زراعی،هاي  زمین و ها دامنه روي از سیل جریان

 کاهش به شرایط این .است کمتر همسایه کشورهاي برخی و آسیا جهان، در آن میانگین از ایران ساالنه بارندگی

  .سازد می فراهم آبی و بادي فرسایش شدت افزایش براي را زمینه و انجامد می خاك رطوبت حجم

  کشاورزيهاي  زمین تند شیب - ب- 1- 7- 8
 اغلـب  و اسـت  فـراوان هاي  کوهستان داراي شرق شمال تا غرب شمال غرب، از عمدتاً ایران جمعیت پر مناطق

هـاي   آب به امر این .دارند قرار کوهستانی دار شیبهاي  دامنه در کشاورزيهاي  زمین و روستاییهاي  سکونتگاه
  .بخشند سرعت خاك فرسایش روند به و کنند حمل را ها خاك بیشتري سرعت با تا کند می کمک باران از ناشی
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  گیاهی پوشش کمبود - ج- 1- 7- 8
 در را خاكهاي  دامنه چتري مانند مناسب گیاهی پوشش وجود .است فقیر کشور نواحی اغلب در گیاهی پوشش

 فرسایش شدت از گیاهی، پوشش میزان افزایش با که طوري به کند می حفظ رگبار و بارش مستقیم ضربات برابر

  .شود می کاسته نیز

  انسانیهاي  فعالیت از برآمده خاك، منابع مدیریت مسائل - 2- 7- 8

  کشاورزي اراضی در کشت و زراعت نادرستهاي  شیوه - الف- 2- 7- 8
 بودن پایین و زمین سرانه کمبود .کرد اشاره کشاورزيهاي  زمین از رویه بی برداري بهره به توان می زمینه این در

 کشاورزيهاي  زمین از زیادي بخش شوند می موجب که هستند مسائلی جمله از سطح واحد در کشت راندمان

 مغذي و آلی مواد فقر و خاك از حد از بیش کشی بهره شرایط، این .گیرد قرار محصوالت انواع زیرکشت ساله هر

 سطحی خاك .سازد می فراهم آبشویی وسیله به خاك فرسایش و تخریب براي را زمینه و دارد دنبال به را خاك

 کاهش شدت به سطح این در غذایی مواد میزان و دارد قرار خاك فرسایش معرض در که است بخشی نخستین
 رشـد  بـراي  کـه  عناصـري  سـایر  و )پتاسـیم  و فسـفر  نیتروژن،( آلی مواد شدن کم موجب کاهش این .یابد می

 .یابـد  مـی  کاهش فرسایش شدت و عمق افزایش با آلی مواد میزان .شود می هستند، ضروري زراعی محصوالت
 میزان همان به باشد بیشتر فرسایش سرعت قدر هر .است همراه هم آنها کیفیت کاهش با آلی مواد میزان کاهش

  .شود می کم خاك نیتروژن مقدار از

  نوین و بهینههاي  روش توسعه عدم و آبیاري سنتیهاي  روش  -ب- 2- 7- 8
 .شود می فرسایش و خاك شستشوي موجب شیاري آبیاري مانند نادرستهاي  روش ایران نواحی از بسیاري در
 در اینکه ضمن بارانی واي  هقطر آبیاريهاي  روش مانند علمی و نوینهاي  روش از استفاده که است حالی در این

  .کند می جلوگیري نیز خاك فرسایش از دارد چشمگیري نقش آب منابع از بهینه استفاده

  شیمیاییهاي  آفتکش و کودها از رویه بی استفاده - ج- 2- 7- 8
 رو این از .هستند مواجه فسفر کمبود با اکثراً و فقیر نیتروژنی مواد نظر از ایرانهاي  خاك که داده نشان تحقیقات

 شیمیایی کودهاي از رویه بی استفاده .است بوده همراه افزون روز رشدي با کشور در شیمیایی کودهاي مصرف

 در ولـی  انجامـد  مـی  تولیـد  افزایش به و تأمین را کشاورزي اراضی نیاز مورد مغذي مواد مدت کوتاه در چه اگر

  .شود می خاك فرسایش نتیجه در و حاصلخیزي افت خاك، کیفیت رفتن بین از باعث بلندمدت

  دار شیبهاي  زمین در ویژه به نامناسب شخمهاي  روش - د- 2- 7- 8
 بسیاري گزینی مکان و جغرافیایی شرایط اکنون هم .رود می شمار به آبی فرسایش عوامل ترین مهم از یکی شیب

 بـا هاي  زمین شخم وکشت  افزایش موجباي  هکوهپای و کوهستانی نواحی در ویژه به روستاییهاي  سکونتگاه از
 جهت در هم آنهایی  زمین چنیندر بسیاري از موارد انجام شخم در  .است شدهدرصد  10- 20 از بیش شیب

  .کند می فراهم را خاك بیشتر چه هر فرسایش براي الزم بستر اراضی، شیب
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  کشاورزي: مدرنیزاسیون ضعف - ه- 2- 7- 8
 از مدرن کشاورزي در .تولید در مکانیکی وسایل و ابزار انواع کارگیري به از است عبارت کشاورزي کردن مکانیزه

 .شـود  می استفاده سود و وري بهره تولید، افزایش براي مکانی شرایط به توجه با فنی و علمیهاي  روش  تمامی
 عـدم  خـاك،  جملـه  از کشـور  طبیعـی  منـابع  تخریـب  و کشـاورزي  بخش مشکالت از بسیاري ریشه بنابراین

  .است بخش این در علمی غیرهاي  روش حاکمیت و کلمه دقیق معناي به کشاورزي، درست مدرنیزاسیون
  

  مراتع تخریب و مرتع بر دام فشار - و- 2- 7- 8
 ظرفیـت  بر مازاد دام چراي مسأله و مرتع کیفی و کمی تخریب کشور، مراتع مدیریت جديهاي  چالش از یکی

 ظرفیـت  برابـر  سه از بیش مرتع به متکی دامی واحد تعداد شود می بیان موجود آمارهاي در که گونه آن .است

 دامـداري  در مراتـع  تخریـب  که است رسانده اثبات به متعددهاي  پژوهش چنین هم .است کشور مراتع چراي

 هر سرانجام .است بیشتر مرتع، در دام حضور مدت ترین طوالنی و دام چراي شعاع محدودیت دلیل به روستایی

 .گردد می افزوده خاك فرسایش شدت بر شود کاسته مراتع گیاهی پوشش تراکم از چه

  ایرانهاي  جنگل روزافزون تخریب -ز- 2- 7- 8
 رویه بی برداشت .شود می کاسته خاك فرسایش شدت از باشد بیشتر ناحیه یک در جنگلی پوشش میزان هرچه

  .آید می شمار به ایران محیطی زیستهاي  چالش ترین مهم از یکی ایران شمالهاي  جنگل از
  
  زمین کاربري نادرست تغییرات - ح- 2- 7- 8

 رشـد  .انـد  گرفتـه  شـکل  خـاك  و آب منابع با تنگاتنگ ارتباط در ایران روستایی و شهريهاي  سکونتگاه اغلب

هاي  برنامه رغم علی همه این با .برانگیخت را زمین آمایشهاي  برنامه به توجه ضرورت منابع، توسعه و شهرنشینی
 باشد برخوردار الزم قانونی و اجرایی ضمانت از که سرزمین آمایش برنامه یک هنوز کشور، در ملی توسعه مختلف

 بی گسترش صنعتی، و شهريهاي  کاربري به مستعد کشاورزي اراضی از بسیاري تبدیل حقیقت در .ندارد وجود

 جانبه همه و جامع نگرش عدم کلی طور به و پیرامونی اراضی در روستایی و شهريهاي  ازسکونتگاه بسیاري برنامه

  .دارند مشکل این در ریشه همگی اراضی، کاربري تغییرات در
 

  کشاورزي اراضی شدن شور - ط- 2- 7- 8
 )سدیم کلرید مانند( شور امالح نفوذ تأثیر تحت که است خاك تخریب مختلف اشکال از یکی خاك شدن شور
  .افتد می اتفاق
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  ایران در خاك منابع مدیریت به مربوط مسائل مهمترین - 1- 8 شکل
 

 خاك منابع حفاظت براي عملی راهکارهاي - 8- 8

 :از عبارتند خاك منابع حفاظت براي عملی راهکارهاي ترین مهم
 .کند می جلوگیري شیب جهت در آب حرکت از دار شیب اراضی در کشت نوع این :نواري کشت )الف
 دار شـیب هـاي   دامنـه  در درختزارها و ها باغ توسعه براي بیشتر روش این :دار شیب اراضی بندي تراس)ب

 آب حرکت کنترل ضمن پلکانی، حالت ایجاد و مستقیم و مورب اشکال به دیوارهایی ایجاد با .است مناسب

 .شود می فراهم درختان انواع کاشت براي مناسب بستر شیب، جهت در
 موقـع  بـه  کاشـت  با ها کانال و ها دره دیواره اي، رودخانه فرسایش محل در :کاري بوته و کاري درخت )ج

 در با و شده مطرح مباحث به باتوجه .کرد جلوگیري فرسایش از توان می محلی شرایط با سازگار درختان

 و کـالن هاي  سیاست خاك، منابع نظر از ایران جغرافیایی وضعیت بر حاکم شرایط مجموعه گرفتن نظر
 میسر را خاك منابع بهینه مدیریت و باشد کارساز تواند می موجود مشکالت بر غلبه براي زیر راهکارهاي

 :سازد
 نظر در با مکانیزاسیون اعمال و علمی مدیریت طریق از کشاورزي، بخش مدرنیزاسیون براي بسترسازي - 1



   هاي کشاورزي مدیریت سیستم               194
 

 کشور مختلف نواحی جغرافیاییهاي  ویژگی مجموعه گرفتن
 سازي یکپارچه و مالکیت زمینه در ویژه به کشاورزي بخش ساختاري مشکالت بر غلبه براي ملی عزم - 2

 اراضی
 کشور آبخیزهاي  حوزه در خاك و آب منابع به سیستمی نگرش و آبخیزداري - 3
 کشاورزي بخش درگذاري  سرمایه موانع حل - 4
 سرزمین آمایش برنامه طریق ازاي  همنطق و ملی مقیاس در زمین کاربري جامعهاي  برنامه تدوین - 5
 مرتع و دام میان تعادل برقراري مانند زیستی فضاهاي در اکولوژیکیهاي  تعادل ایجاد - 6
 آنها کردن مردمی جمله از طبیعی منابع اهمیت زمینه در عمومی آگاهی سطح بردن باال - 7
 اراضـی  مشـروط  واگـذاري  و تملک زمینه در دامداران و کشاورزان در مالکیت و تعلق احساس ایجاد - 8

 مرتعی و کشاورزي
 کشاورزي بخش به کرده تحصیل و جوان نیروهاي ورود براي بسترسازي - 9

 جنگل از حفاظت و جنگلداريهاي  برنامه توسعه - 10
 دیده آسیب مراتع احیاء براي الزم سازوکارهاي ایجاد - 11
 زیرزمینی و سطحیهاي  آب منابع جامع مدیریت - 12
 :جمله از کشاورزي تولید در علمیهاي  شیوه توسعه - 13

  اي  هگلخان کشتهاي  روش ترویج مانند سطح، واحد در تولید راندمان افزایش
   شیب%  12از بیشهاي  زمین شخم عدم و شیب جهت در اراضی شخم عدم
 شیمیاییهاي  کش آفت و سموم از استفاده رساندن حداقل به و ارگانیک کشتهاي  شیوه توسعه
 مناسب آیش و کشتهاي  برنامه طریق از کشاورزي اراضی بر فشار کاهش
 کشاورزان به الزمهاي  آموزش ارائه و آبیاري نوینهاي  شیوه ترویج و توسعه



 
 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نهم فصل
  مالی منابع تأمین و سرمایه مدیریت 
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 تعاریف و مقدمه - 1- 9
  نقد، پول صورت به فقط را سرمایه مردم از بسیاري .کرد تعریف وسیع بسیار یا محدود معناي به توان می را سرمایه
 .شناسند می نقدي انداز پس انواع سایر و انداز، پس و جاريهاي  حسابهاي  موازنه
 معناي با را سرمایه کشاورزي، دانان اقتصاد .گیرد نمی قرار استفاده مورد اقتصاد در سرمایه، محدود تعریف این

 .باشد می ها ساختمان و آالت ماشین دام، در شدهگذاري  سرمایه پول شامل که کنند می تعریف تري وسیع بسیار
 در زمین بودن شامل با .گیرد می قرار توجه مورد جداگانه اغلب چه اگر دانست سرمایه نوعی توان می نیز را زمین

 نهـاده  بـه  نیـاز  .اسـت  مهم بسیار نهاده یک کشاورزي تولید در سرمایه که شود می دیده سرمایه، وسیع تعریف

 در کننده تعیین و مهم نهاده یک زمین .است افزایش به رو مزرعه، سرانه اساس بر چه و کل صورت به چه سرمایه،
 سرانه سرمایه اندازه .هستند مهم نیز آالت ماشین و دام البته است، کشاورزي واحد یک درگذاري  سرمایه میزان

 تـأمین  اهمیت کرد، رقابت کشاورزي بخش تولیدکنندگان سایر با بتوان که طوري به مزرعه هر براي نیاز مورد

 .دهد می قرار تأکید مورد را سرمایه هنگفت مقادیر
 اعتبار مقداري تا بانک روم می من"مثل اي  هجمل اغلب مردم .است سرمایه از استفاده و تأمین معناي به اعتبار 

 تعریـف  پول گیري وام توانایی یا ظرفیت عنوان به اعتبار زیرا نیست، درستی جمله این .کنند می بیان را "بگیرم
 دهنده وام هر یا و اعتباري و مالی موسسه یا بانک یک در نه و( بنگاه یا فرد یک در را اعتبار تعریف، این .شود می

 با دهنده، وام پول از استفاده براي گیرنده وام اعتبار مبادله پول، گیري وام .دهد می  قرار  )دیگر حقوقی یا حقیقی
 .است آن از استفاده براي بهره پرداخت و پول برگرداندن تعهد
 اجاره مورد، دو هر در .ندارد زمین مانند دارایی یک کردن اجاره با چندانی تفاوت پول گیري وام ترتیب، این به

 مزبور دارایی برگرداندن سالم و صحیح درباره و شود می پرداخت دیگري شخص دارایی از استفاده براي )بهره یا(

 .گیرد می صورت توافق مشخص، زمانی دوره یک انتهاي در
 است، ارزش با پول، گیري وام توانایی .است ارزشی با دارایی یا مالکیت ،می شودن ثبت ترازنامه در اگرچه اعتبار

 بـه  و گسـترش  رشد، اقتصادي، فعالیت یک شروع به کمک براي را شده گرفته وام پول فرد دهد می  اجازه زیرا

 شود می ایجاد دین یا بدهی یک شود، استفاده اعتبار از موقع هر .دهد قرار استفاده مورد بیشتر، سود آوردن دست

 بزرگتر و ها فعالیت گسترش با همراه اخیرهاي  سال در .یابد می کاهش شده گرفته وام پول اندازه به اولیه، اعتبار و

 مـدیران  و یافتـه  افزایش دامداران و کشاورزاناي  هسرمای نیازهاي تورم، دلیل به چنین هم و مزارع اندازه شدن

 زیرا است یافته افزایش نیز کشاورزان موجود اعتبار البته .اند کرده  استفاده بیشتري مقادیر به خود اعتبار از مزارع،

 .است کرده ایجاد زمین صاحبان براي وثیقه و اعتبار از خوبی منبع ،)تورم وجود دلیل به( زمین باالتر ارزش
 بـراي  بایـد  گیرنـد  مـی  قرار استفاده مورد ها دارایی دیگر که گونه همان بلکه است دارایی یک تنها نه اعتبار

 آیا :که باشد این باید همیشه سوال .کرد استفاده عاقالنه باید اعتبار از البته .گیرد قرار استفاده مورد سود، افزایش
 بیشتر اضافی، بازده که موقع هر دهم؟ قرار استفاده مورد خود بنگاه در سودآور طور به را بیشتري سرمایه متوان می
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 بهبود بنگاه، اندازه افزایش براياي  هوسیل تواند می شده گرفته وام پول .است "بلی" جواب باشد، اضافی هزینه از

  .باشد بنگاه سود افزایش و منابع سایر کارآیی

 سرمایه از استفاده اقتصاد - 2- 9

 تولیـد  در کـه  اسـت  فیزیکـی هاي  نهاده پولی نماینده سرمایه شد، بیان سرمایه درباره که وسیعی تعریف به بنا

 براي آنها، از ترکیبی یا قرضی سرمایه چه باشد شخصی سرمایه چه سرمایه .گیرند می قرار استفاده مورد کشاورزي

 مورد ها هزینه و درآمد فصلی نوسانات با شدن رو به رو براي و کارآیی افزایش بنگاه، اندازه گسترش و حفظ ایجاد،

 اساسی سؤاالت .داد قرار تحلیل و تجزیه مورد توان می را سرمایه از استفاده اقتصادي، اصول از استفاده با .است نیاز

 مقدار باید چگونه )2( و باشد باید چقدر استفاده مورد سرمایه کل)1( از عبارتند شوند داده پاسخ باید که اقتصادي

  .داد تخصیص آن زیاد بسیارهاي  گزینه بین را سرمایه محدودي

 استفاده مورد سرمایه کل - 1- 2- 9
 .گیرد قرار استفاده مورد باید که استاي  هسرمای مقدار کل تعیین مهم؛ سوال سرمایه، بودن نامحدود صورت در
 اعتبـار  یا دارد را بنگاه سود حداکثرسازي براي نیاز مورد سرمایه همه مدیر، که افتد می اتفاق وقتی وضعیت این

 مقدار رود، کار به باید نهاده مقدار چه که پرسش این به پاسخ در اقتصادي اصول .داراست را وام گرفتن براي کافی

 نهـاده  نهـایی  هزینـه  برابر (VMP) نهاده نهایی محصول ارزش که کند می پیشنهاد جایی در را نهاده از استفاده
(MIC) برد کار به سرمایه از استفاده درباره توان می را اصل همین .است. 
 بازدهی که ستا معنا این به و است نزولی VMP آن در که کند می رائها MICو  VMPاز تصویري 1- 9شکل

 استفاده براي کهاي  هبهر اضافه به سرمایه اضافی واحد یک با است برابر نهاده نهایی هزینه .دارد وجود نزولی نهایی

 از استفاده با مثال، این درنرخ بهره است.  i آن در که ، i+1 با است برابر MIC، بنابراین .شود پرداخت باید آن از

   .رسد می حداکثر به سودبرابر است،  MIC با   VMP که جایی ،شود می داده نشان  aبا کهاي  هسرمای مقدار
  

  
  هستند یکسان بهرههاي  نرخ وقتی سرمایه بهینه کاربرد تعیین براي نهایی اصول از استفاده- 1- 9  شکل
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 است این بر فرض .است شده گرفته وام سرمایه، آن در که دهد می نشان را معمولی وضعیت یک - 2- 9شکل
 ایـن  وقتی .گرفت وام خاص دهنده وام یک از توان می را i معادلاي  هبهر نرخ با ob مقدار معادلاي  هسرمای که

 آن بهره نرخ که گرفت وام دیگري استفاده براي یا و دیگري دهنده وام از باید بیشتري پول شد، گرفته وام مقدار

 مقـدار  از بیشتري سرمایه نحو، همین بهگرفت.  وام   iبرابر باالتري بهره نرخ با توان می را  bc مقدار .است باالتر

ocاز بیشتري بهره نرخ با توان می راi  .وام گرفت  
 بـاالتر  بهـره  نرخ با بیشتر گیري وام و شود می تمام وام گرفتن براي منبع یک که نقطه هر در مثال؛ این در 

 برابـر  MIC کـه  شـود  می حداکثر جایی سود هم باز .یابد می افزایشاي  هپل صورت به  MIC  ،است پذیر امکان

VMP برابر رفته کار به سرمایه مقدار که یابد می  وقوع جایی در است و od چه منحنی. اگر استVMP   دودر هر 
 است. 1- 9 شکل در oa مقدار از کمتر شده، گرفته کار به سرمایه مقدار اما است یکسان شکل،
 MIC ،دهد می کاهش را استفاده مورد سرمایه مقدار باالتر.  

  
   .هستند متفاوت بهرههاي  نرخ وقتی سرمایه بهینه کاربرد تعیین براي نهایی اصول از استفاده - 2- 9 شکل

  
 قرضـی و یا  شخصی سرمایه که این به بسته است، شده داده نشان 2- 9شکل در که اقتصادي اصول کاربرد

 فرصـتی  هزینه داراي سرمایه اما شود نمی پرداختاي  هبهر باشد، شخصی سرمایه اگر .کند می فرق کمی باشد،

 هزینـه  عنوان به باید مورد این در .است کشاورزي واحد از خارج در اش استفاده مورد بهترین در آن بازده برابر

 هزینه از بیش آن اضافی بازده که رود کار به کشاورزي واحد در موقعی تا باید سرمایه و شود گرفته نظر در فرصت

 کردن حداکثر براي،  (VMP=1+i) سرمایه هایین تولید ارزش با فرصت هزینه تساوي نقطه در .باشد آن فرصت

 سـرمایه  اگر .گیرد قرار استفاده مورد دیگر گزینه در بایداي  هباقیماند سرمایه هر موجود، سرمایه از حاصل سود

  از زرگترب VMP که است سودآور موقعی تا اضافی گیري وام و است شده گرفته وام وجوه بهره نرخ i ،باشد قرضی



  199            مدیریت سرمایه و تأمین منابع مالی
 

  

i+1 باشد  
 هـر  درباره اصل این .است صادق بنگاه در شدهگذاري  سرمایه سرمایه کل حسب بر 2- 9و  1- 9هاي شکل 

اي  هنقط تا باید سرمایه از ممکن، استفاده موارد از یک هر در .است یکسان نیز سرمایه منفرد استفاده موارد از یک
 سرمایه کل مورد ردMIC با  VMP شدن برابر به منجر نیز موضوع این .شود استفاده باشد، MICبرابر  VMPکه

  .شود می بنگاه در استفاده مورد

 محدود سرمایه تخصیص - 2- 2- 9
 که برسنداي  هنقط به تا هستند گیري وام به قادر نه و دارند کافی سرمایه خود نه کشاورزي، واحدهاي از بسیاري

 اجازه که است مقداري از کمتر موجود سرمایه دیگر، بیان به .شود MICبرابر VMP، رفته کار به سرمایه کل براي

 براي مختلف استفاده موارد بین محدود سرمایه تخصیص نحوه پرسش؛ صورت این در .بدهد را سود حداکثرسازي

 برابري اصل کارگیري به .داد نهایی برابري اصل از استفاده با توان می را پرسش این پاسخ .است سود حداکثرسازي

 آخرین نهایی محصول ارزش که شود اي می هگون به مختلف استفاده موارد بین سرمایه تخصیص به منجر نهایی

 مزرعه واقعی شرایط در اصل این بردن کار به زیادي دالیل به اغلب .باشد برابر استفاده موارد همه در پول، واحد

 ثانیاً، .باشد نداشته وجود نهایی محصوالت ارزش دقیق محاسبه براي کافی اطالعات است ممکن اوالً .است مشکل

 هیچ یا همه ماهیت با زیادي بسیار یکجاهاي  گذاري سرمایه به نیاز است ممکن سرمایه، استفاده مختلف موارد

 .سازد می مشکل را موجودهاي  گزینه نهایی محصوالت ارزش دادن قرار مساوي موضوع، این .باشند داشته
 محدود سرمایه که وقتی اصل، این از استفاده بازدارنده نباید نهایی، برابري اصل بکارگیري در موجود مشکالت

 سـود  کنـد،  نزدیکتـر  هم به را نهایی محصوالتهاي  ارزش بتواند سرمایه مجدد تخصیص زمان هر .بشود است،

 .باشد مفید تواند می فرصت هزینه اصل نیز تخصیص فرآیند در .یابد می افزایش
 فرصت هزینه که طوري به دارد را بازده بیشترین که شودگذاري  سرمایه جایی در باید سرمایه اضافی واحد هر

 .باشد کمتر آن، انتظار مورد نهایی محصول ارزش از آن
 سرمایه مجدد تخصیصهاي  راه به نسبت باید گیرد می دست در را موجود مزرعه یک مدیریت که فردي هر

 برايهایی  فرصت اوقات اغلب باشد، نداشته وجودگذاري  سرمایه براي بیشتري سرمایه اگر حتی .باشد آگاه موجود

 افـزایش  اگـر  .دارد وجود نهایی محصوالتهاي  ارزش کردن نزدیکتر هدف با مختلف استفاده موارد دادن تغییر

 باشـد،  اولیـه  استفاده مورد در سود نهایی کاهش از بیشتر شود می حاصل مجدد تخصیص از که سود در نهایی

 .دهد می نشان سود در را خالصی افزایش مجدد، تخصیص

 وام کارگیري به درباره تصمیم اتخاذ - 3- 9 

 با کشاورزان از توجهی قابل تعداد .دارند نیاز وام به هستند، مواجه سرمایه کمبود با کشاورزان بیشتر که آنجا از
 را خـود  زندگی سطح و درآمد و دهند افزایش را خود کشاورزي واحد کارآیی اند توانسته وام از مناسب استفاده
 انداز پس و مزرعه و شود ورشکست وام از استفاده نتیجه در کشاورز که دارد احتمال دیگر سوي از .بخشند بهبود
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 را کشـاورز  شکست یا و موفقیت انداز چشم حدودي تا وام، گرفتن براي تصمیم بنابراین .بدهد دست از را خود
 بـراي  معموالً .است کشاورزي واحد مدیر توانایی آن کننده تعیین عامل که شکستی و موفقیت .سازد می آشکار

 سرمایه تأمین براي .است نیاز سرمایه چشمگیري مقدار به بازده، حداکثرسازي منظور به واحد مالی بنیه تقویت

 بیشتري میزان به نیز سخت شرایط با وام گرفتن .دهد می افزایش را خطر کاري چنین و گرفت وام باید نیاز مورد

 تصمیمات ترین مهم از یکی وام، گرفتن درباره تصمیم که شود می آشکار ترتیب این به .دهد می افزایش را خطر

 .است کشاورزي واحد مدیریت
 در سـرمایه  کـه  زمـانی  .دارد بستگی تولید عوامل درست ترکیب به زندگی، سطح بهبود و باال درآمد کسب

 برخی .شود می دیگر منابع کارآیی افزایش سبب بیشتر، سرمایه کارگیري به .است کمیاب دیگر عوامل با مقایسه

 مزرعه در بیشتري ساعات یا و کنند می استفاده بیشتري کارگر از سرمایه، آوردن دست به جاي به کشاورزان، از

 در آن مصرف و وام گرفتن که دارد احتمال ولی شود منجر درآمد افزایش به است ممکن کار افزایش .کنند می کار
 به کشاورزان از دیگر بعضی .باشد داشته بیشتري درآمد و کمتر هزینه دام، تعداد افزایش یا و شیمیایی کود خرید

 ممکن که صورتی در بیفزایند، خود شتکزیر زمین یزانم بر اجاره، طریق از که دهند می ترجیح وام گرفتن جاي

 شده گرفته کار به سرمایه بازدهی از دام تعداد افزایش یا و شیمیایی کود خرید در سرمایه کارگیري به بازده است

 منابع، از ترکیبی چه که است این شود می مطرح جا این در که سئوالی .باشد بیشتر زیرکشت، سطح افزایش براي

 میزان بر توان می بیشتر سرمایه بردن کار به با است، کمیاب سرمایه که مزارعی در میکند؟ ایجاد را بازده باالترین

 باشد، بیشتر هزینه افزایش از سرمایه کارگیري به از ناشی بازده افزایش که جایی تا موارد این در .افزود بازده
 زنـدگی  سـطح  بهبـود  یا و درآمد منابع، کارآیی افزایش وام، گرفتن از هدف .افزود سرمایه میزان بر می توان

 به گیرد می قرار تنگنا در که مواقعی در فقط و کند تلقی چاره آخرین عنوان به را وام گرفتن نباید کشاورز .است

 افزایش به وامی چنین زیاد، احتمال به و نیست درست گیري وام مسئله با برخوردي چنین .بزند دست کار این

 لـزوم  اوقـات  بعضـی  کشـاورزي  واحد مدیریت جریان در .می شودن منجر کشاورز زندگی سطح بهبود و درآمد

 مثبت برخورد .کرد اجتناب وام گرفتن از باید نیز اوقات برخی که حالی در شود می احساس کشاورزي وام دریافت

 به بیشتري سرمایه متوان می مزرعه از بخش کدام در که کند سوال خود از کشاورز که است آن گیري وام مسئله با

 یابد؟ افزایش کشاورزي واحد سود که طوري به برم کار
 برخورد وام مسئله با دو هر دهنده، وام مؤسسات و کشاورز باید کارآیی افزایش و سرمایه مؤثر بکارگیري براي

 و کند وام تقاضاي و مراجعه آنها به تا نشینند می کشاورز انتظار به اعتباري مؤسسات معموالً .باشند داشته مثبتی
 ندتوان می کشاورزي اعتباري مؤسسات .دهند می منفی یا و مثبت پاسخ تقاضایش به او درخواست بررسی از پس

 تعیین در را او کشاورز، شرایط به توجه با ندتوان می آنان .باشند داشته نقش کشاورزي توسعه در مؤثرتري نحو به

 بـه  بـراي  را او اسـت  پذیر توجیه وام گرفتن که صورتی در و کنند کمک است، درستی کار وام گرفتن آیا اینکه

 و اعتبـاري  مؤسسـات  متقابـل  همکـاري  .کنند راهنمایی بازده، بیشترین آوردن دست به هدف با وام کارگیري
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 وام که یابند اطمینان ندتوان می قبل از آنان کهاي  هگون به شود می برنامه ریزي  در کارآیی افزایش سبب کشاورزي

 .گردد می منجر درآمد افزایش به شده گرفته
 :از عبارتند گرفت، نظر در باید وام گرفتن درباره تصمیم اتخاذ هنگام که عواملی

 گرفت؟ وام باید موقع چه - 1
 گرفت؟ وام باید چقدر - 2
 گرفت؟ وام باید چه براي - 3
 باشد؟ چگونه باید آن بازپرداخت و وام مدت - 4
 گذاشت؟ بانک نزد بایداي  هوثیق چه - 5

 نه، اگر ؟کنند می استفاده سرمایه نهاده از الزم اندازه به کشاورزان آیا که است آن شود می مطرح که سئوالی

 آن در کهاي  همرحل تا را سرمایه کشاورزان معموالً .است منفی سئوال نخستین پاسخ تردید بی است؟ چنین چرا

 استفاده سرمایه از مطلوب حد از کمتر بنابراین .برند نمی کار به گردد مساوي هم با سرمایه نهایی بازده و هزینه
 به که کوچک مزارع در .ندارند دسترسی آن به ولی دارند تمایل سرمایه کاربرد به چند هر آنان از بسیاري .کنند می
 بازدهی تواند می شود همراه درست مدیریت با اگر سرمایه از استفاده هستند، مواجه سرمایه کمبود با آشکاري نحو

 کـار  نیـروي  بهـره وري  افـزایش  بـه  منجـر  بیشتر سرمایه کارگیريب این بر افزون .باشد برداشته در چشمگیري
 .گردد می

 افزاید می نیز کار نیروي بهره وري بر و کند می ایجاد آن هزینه از بیش بازدهی سرمایه، از بیشتر استفاده اگر

 کـه  پاسـخی  ؟کنند می خودداري آن زیادتر کارگیري به از سرمایه به دسترسی صورت در حتی شاورزانک چرا

 براي معیاري عنوان به خطر افزایش اصل از موارد، این در .است سرمایه دادن دست از خطر ،شود می شنیده بسیار

  .شود می استفاده سرمایه بکارگیري میزان تعیین

  وام از استفاده و مالی اهرم - 1- 3- 9
 که دهد می اجازه مدیر به شخصی، سرمایه کارگیري به با مقایسه در قرضی سرمایه و شخصی سرمایه از ترکیبی

 سرمایه از استفاده گسترش و تکمیل براي قرضی سرمایه از استفاده .باشد داشته بیشتر سود با و بزرگتر واحدي

 انـدازهگیري  شخصـی  سـرمایه  بـه  بدهی نسبت با مالی اهرم مقدار یا درجه .شود می نامیده مالی اهرم شخصی،
 مشـخص  یـک  برابر شخصی سرمایه به بدهی نسبت .یابد می افزایش مالی اهرم نسبت، این افزایش با و شود می
 سرمایه درصد وقتی .است شخصی سرمایه آن نصف و قرضی مؤسسه، در استفاده مورد سرمایه نصف که کند می

 .است بزرگتر مالی اهرم کننده مشخص که یابد می افزایش شخصی سرمایه به بدهی نسبت یابد، افزایش قرضی
 بـه  بنگاه اگر اما دهد افزایش را شخصی سرمایه بازده چنین هم و بنگاه سود تواند می قرضی سرمایه از استفاده

 نیـز  مطلـب  این عکس ،باشد قرضی سرمایه بهره نرخ از بزرگتر سرمایه، کل بازده که نباشد سودآور کافی اندازه

  .است درست
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 قرضـی  سـرمایه  بهره نرخ از بزرگتر سرمایه کل بازده که وقتی .دهد می نشان را وضعیتهر دو  1- 9جدول 

 15 سـرمایه  همـه  بازده کنید فرض مثال، براي .دهد می افزایش را شخصی سرمایه بازده باالتر مالی اهرم است،

 سـرمایه  تومـان  10000 و اسـت  شـده  گرفتـه  وام بهره درصد 10 با قرضی سرمایه تومان 10000 است، درصد
 بـازده  تومان 1500 قرضی سرمایه .است یک برابر شخصی سرمایه به بدهی نسبت بنابراین .دارد وجود شخصی

 1500 به مقدار این نمودن اضافه .گذارد می باقی تومان 500 برابر "سودي " که دارد هزینه تومان 1000 اما دارد

  .شود می شخصی سرمایه بازده درصد 20 به منجر شود می حاصل شخصی سرمایه وسیله به که تومانی
10000×  15/0 +  15/0 (10000 – )10/0 2000 =  

2000 

10000 

 بازدهی درصد و مقدار .است درصد 15 برابر سرمایه بازدهی متوسط و 2 برابر مالی اهرم که زمانی چنین هم 

  شود: می محاسبه صورت این به شخصی سرمایه
10000×  15/0 +  15/0 (20000 – )10/0 2500 =  

2500 

10000 

  

  است) درصد 10 قرضی سرمایه پرداختی شخصی (بهره سرمایه بازده روي مالی اهرم اثر 1- 9جدول 

  سرمایه (درصد) کل متوسط بازده  مالی) شخصی(اهرم سرمایه به بدهی نسبت
5/1  1  5/0  0  

    (درصد) شخصی سرمایه بازده
40  30  25  20  20  
25  20  5/17  15  15  
10  10  10  10  10  
5 -  0  5/2  5  5  
14 -  6 -  2 -  2  2  

  
 به منجر شده، داده نشان 1- 9 جدول در که طور همان شخصی، سرمایه به بدهی نسبت یا مالی اهرم افزایش

 بـراي  بلکـه  سود کل افزایش براي تنها نه ده، سودهاي  بنگاه .شود می شخصی سرمایه براي بیشتر هم باز بازده

 بهره نرخ از کمتر سرمایه کل بازده اگر اما .دارند تمایل خود مالی اهرم افزایش به شخصی، سرمایه بازده افزایش

25=100× 

20=100× 
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 طور به شخصی سرمایه بازده شده،  داده نشان 1- 9جدول آخر سطر دو در که گونه همان باشد، قرضی سرمایه

 پرداخت براي کافی درآمد قرضی، سرمایه مورد این در .گیرد می قرار مالی اهرم در افزایش تأثیر تحت معکوس

 شود می باعث که شود بهره پرداخت صرف باید شخصی سرمایه از حاصل درآمد از بخشی .کند نمی حاصل بهره

 ممکن سرمایه، کل پایین بازده و باال مالی اهرم از ترکیبی .شود سرمایه همه بازده از کمتر شخصی سرمایه بازده

 بازده بیفتد، اتفاق این که موقعی .باشد داشته بهره از بخشی پرداخت براي شخصی سرمایه از استفاده به نیاز است

   .شود می منفی شخصی سرمایه

  وام گرفتن و خطر افزایش اصل رابطه - 2- 3- 9
 هـا،  ساختمان وضع زمین، بهره وري از عبارتند کشاورزي واحد یک در دریافتی وام میزان کننده تعیین عوامل

 عـدم  گونـاگون  اشکال با کشاورزان این بر عالوه .مدیریت سطح و کشاورز سن و سالمت موجود، سرمایه مقدار

 در با کرد، دریافت )سالم وام(خطر با ههمواج بدون توان می که وامی مقدار زمان هر در .هستند رو به رو حتمیت

 .است متفاوت گوناگون مناطق در و کشاورزي واحد شرایط گرفتن نظر
 این براي آیا .است متفاوت ها قیمت تغییر علت به زمان هر در نیز سالم وام مقدار اخذ کیفیت این، بر عالوه

 وام مقدار که اند عقیده این بر برخی دارد؟ وجود پاسخی کرد دریافت سالمت به توان می وام مقدار چه که سئوال

 حـداکثر  و کننـد  می تعیین را باالتري حد معموالً اعتباري مؤسسات .است واحد دارایی درصد 50 معادل سالم

 خطر افزایش اصل ولی ندارد وجود معینی پاسخ باال، سئوال براي .کنند می  پرداخت وام وثیقه، درصد 70 معادل

 بـا  کشـاورزي  عملیات گسترش موازات به اصل، این طبق بر .باشد مفیدي راهنماي تواند می مختلف شرایط در

 .یابد می افزایش واحد اصلی سرمایه دادن دست از احتمال وام، از استفاده
 براي خوبی معیار و شود می نامیده خطر افزایش اصل وام، افزایش موازات به )زیان و سوداحتمال( نتایج تشدید

 احـوال  و اوضاع تحلیل و تجزیه و شخصی مشاهدات با باید بگیرند وام خواهند می که مدیرانی .است کشاورزان

 را آینده درآمدهاي و ها زیان از قبولی قابل ترکیب که کنند تنظیم چنان را کشاورزي واحد مالی برنامه موجود،
 این ترکیب به کرد، دریافت توان می خطر با مواجهه بدون که وامی میزان به توجه با خطر افزایش اصل .سازد عاید

 .کند می کمک انتخاب
 ادامـه  گردد برابر سرمایه نهایی هزینه با نهایی بازده کهاي  هنقط تا راگذاري  سرمایه ندرت به عمالً کشاورزان

 با مقابله براي مناسب حاشیه یک دادن قرار .خواهند می خطر با مقابله براي مناسبی حاشیه معموالً آنان .دهند می
 زیـاد  وام میـزان  افـزایش  موازات به خطر، که چرا است مالی سالم برنامه ریزي اجزاي از یکی احتمالی، خطرات
 توانـد  مـی  کـه گـذاري   سرمایه مقدار تعیین مورد در کشاورز به نهایی هزینه و نهایی بازده برابري اصل .شود می

 توان می سالمت به که است وامی مقدار تعیین در او راهنماي خطر، افزایش اصل اما کند می کمک باشد، سودآور

 .کرد دریافت
 پرداخـت  بـراي  مـوارد  بعضی در اما بود سرمایه کل براي بازده مثبتهاي  نرخ حاوي فقط قبل قسمت مثال
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 اهرم باشد، منفی سرمایه کل بازده اگر .گیرد قرار استفاده مورد شخصی سرمایه باید قرضی سرمایه بهره از بخشی

 ترکیـب  بـاال  مـالی  اهرم و پایینهاي  بازده خطر، افزایش اصل تأیید براي .دارد بیشتري هم باز تأثیر باالتر مالی
 گیرنـده  وام یابـد،  مـی  افزایش مالی اهرم یا شخصی سرمایه به بدهی نسبت وقتی اصل، این اساس بر .شوند می

 .شود می شخصی سرمایه دادن دست از بیشتر خطر با مواجه
 نشان را بدتريوضعیت  2- 9 جدول ونشان داده شده است  1- 9 جدول پایین سطر دو در خطر افزایش اصل
 بهره به بنگاه سرمایه کل درصدي 10 زیان که موقعی .است درصد - 10  سرمایه کل بازده جدول، این در .دهد می

 بایـد  شخصـی  سرمایه .یابد می افزایش سرعت به کل زیان مالی، اهرمهاي  افزایش با شود، اضافه قرضی سرمایه

 سرمایه مالی، اهرم افزایش با .نماید تحمل را قرضی سرمایه بهره اضافه به قرضی سرمایه زیان و خود زیان لطمه

 .رود می دست از بیشتري سرعت با شخصی
 نبایـد  پول اوالً، .دهند می قرار تأکید مورد را اعتبار از استفاده مهم قاعده دو خطر، افزایش اصل و مالی اهرم

 مـورد  بـازده  اینکه علت به ثانیاً، .باشد آن بهره نرخ از بیشتر آن انتظار مورد بازده که این مگر شود گرفته قرض

 باید استفاده مورد مالی اهرم مقدار شخصی، سرمایه افتادن خطر به از اجتناب براي نیست، معلوم قطعیت با انتظار

 شـرایط  در .شـود  گرفتـه  نظـر  در تیز لبه دو شمشیر یک عنوان به باید همیشه مالی اهرم .شود کنترل دقت به

 دست بههاي  بازده که موقعی .کرد استفاده شخصی سرمایه بازده چشمگیر افزایش براي توان می آن از مناسب

 .شود شخصی سرمایه دادن دست از به منجر تواند می نیز باشند منفی یا پایین بسیار آمده،

 ریسک افزایش اصل - 2- 9جدول

  شخصی سرمایه به بدهی نسبت  
0  5/0  1  2  

 500000 500000 50000  50000  شخصی سرمایه

  100000  50000  25000  0  قرضی سرمایه

  150000  100000  75000  50000  سرمایه کل

  15000  10000  7500  5000  سرمایه کل بازده درصد - 10 با زیان

  10000  5000  2500  0  درصد 10 نرخ با قرضی سرمایه هزینه

  250000  15000  10000  5000  زیان کل

  50  30  20  10  درصد)( رفته دست از شخصی سرمایه
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  خودکفاهاي  وام - 3- 3- 9
 بـازدهی  کـه  اسـت  وامـی  خودکفـا  وام .باشـد  خودکفـا  بایـد  وام که است این وام گرفتن در مهم راهنماي یک

 نتوانـد  وام اگـر  دیگر بیان به .است کافی آن احتمالیهاي  هزینه و وام اقساط بازپرداخت براي آنگذاري  سرمایه

 در قرضی سرمایهگذاري  سرمایه اگر مثال؛ براي .گرفت وام نباید باشد، آن هزینه پاسخگوي که کند ایجاد بازدهی

 محصـوالت  گذاشتن وثیقه به با نباید باشد نداشته بازدهی شده، گرفته وام بهره نرخ اندازه به دامپروري فعالیت

 مزرعه درآمد به تواند می وام از استفاده با تراکتور خرید که هنگامی دیگر سوي از .گرفت وام گاو خرید براي زراعی

 توانـد  مـی  اساس این بر وام مصرف .گرفت وام تراکتور خرید براي باید باشد، آن هزینه از بیش که بیفزاید چنان

مـی  ن مواجه مشکلی با وام اقساط سررسید در که شود مطمئن کهاي  هگون به شود کشاورز خاطر اطمینان سبب
 نقاشـی  ماننـد  مصـارفی  بـراي  وام گـرفتن  بر گاو غذایی جیره یا کود خرید براي وام گرفتن این، بر افزون .شود

 اولویـت  افزایـد،  نمی درآمد به چیزي و دارد مصرفی جنبه بیشتر که مواردي یا و برق کشی سیم یا و ساختمان

 در بتوان تا یابد افزایش دیگر جهات از درآمد که داشت انتظار باید شود گرفته وام مصارفی چنین براي اگر .دارد

 واحد درآمد بر ناچیزي اثرات ها گذاري سرمایه گونه این که آن سبب به .کرد اقدام وام بازپرداخت به معینی موقع

 بـه  را وام گرفتن که است آن راه بهترین .برداشت گام موارد این در دوراندیشی و احتیاط با باید دارند، کشاورزي
 .کنیم محدود هستند، خودکفا کههایی  گذاري سرمایه

  آن بازپرداخت نحوه و وام مدت - 4- 3- 9
 در .شود پرداخت سال چندین طول در باید دیگر بعضی و است سال یک از کمتر ها وام از برخی بازپرداخت مدت

 وام مدت .کرد پرداخت اقساط به باید دیگر بعضی در و یکجا را وام مبلغ همه آن مدت اتمام با باید ها وام  اي  هپار

 کـه  باشـد  زمانی از بیشتر کمی باید وام یک مدت معموالً ؟شود می تعیین اساس چه بر وام بازپرداخت برنامه و

 سـبب  به باشد بیشتر کمی باید وام مدت که این .کند می ایجاد آن انجام هزینه معادل بازدهی گذاري، سرمایه

 درآمـد  جریـان  با متناسب باید وام بازپرداخت برنامه .است نشده بینی پیش جریانات با مقابله و اطمینان ایجاد

 از قبل وام بازپرداخت نباید باشد کرده دریافت وام پنبه کشت براي کشاورز اگر مثالً .باشدگذاري  سرمایه از حاصل

 نبایـد  شـود  می گرفته وام شیري گاوهاي خرید براي اگر ترتیب همین به .شود تعهد محصول فروش و برداشت

 بـرخالف  شـیري  گـاو  بازده که چرا .گردد تعهد یکجا صورت به و سال یک یا و ماه شش از پس وام بازپرداخت

 براي وام بازپرداخت بنابراین .آید می دست به زمان طول در و کم مقدار به گوشتی گاو پرورش یا داري گوسفند

 بر که وام قراردادهاي .گردد تقسیم سال سه یا دو طول در و ماهانه اقساط به باید منطقی طور به شیري گاو خرید

 اوقـات  برخی .سازد می پذیر امکانوام گذاري  سرمایه از حاصل درآمد از را وام بازپرداخت شود تنظیم اساس این
 مـوارد  این در .کرد پرداخت واحد دیگر درآمدهاي از آن، رسیدن سر از قبل را وام یک باقیمانده اقساط توان می

 مراتب به بازدهی است ممکن حاصله درآمد مجددگذاري  سرمایه که دارد دور نظر از را موضوع این نباید کشاورز

 .گردد محصول موقع از قبل فروش سبب نباید وام پرداخت سررسید .کند ایجاد برایش وام دریافت هزینه از بیشتر
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 محصـول  فـروش  به ناچار کشاورز رسد، می فرا محصول زمان ترین مناسب از پیش وام بازپرداخت که هنگامی

 باید کشاورز بنابراین .شود می درآمد کاهش سبب خود این که کند می فروشی سلف یا و شده نامرغوب یا و نارس

گذاري  سرمایه نوع با متناسب زمانی مدت احتماالت، با مقابله براي و بگیرد نظر در را نکته این وام گرفتن هنگام به
 مصـرف  سـال  یـک  طول در عمده طور به چون رسد می شیمیایی کود خرید مصرف به که وامی .بگیرد نظر در
 بر در را محصول کامل فروش تا کاشت مرحله از که تولیدي دوره یک حداقل از پس آن بازپرداخت باید شود می
 صرفه به باشد وام هزینه از بیش انبارداري از حاصل درآمد اگر محصوالت رخیب مورد در .پذیرد انجام گیرد، می

 وام .گردد شامل نیز ماند می انبار در محصول که را زمانی و باشد محصول تولید دوره از بیش وام مدت که است

 درهایی  گذاري سرمایه چنین بازده .باشد مدت کوتاه نباید واحد در گاوداري احداث یا و آالت ماشین خرید براي

 بـازده  بـا  رابطـه  در و طـوالنی  مـدتی  در بایـد  نیـز  وام بازپرداخـت  برنامه بنابراین .آید می دست به ها سال طی
 در نیـز  اصـل  همین .گردد تنظیم احتمالی خطرات با مقابله براي تأمینی حاشیه یک احتساب باگذاري  سرمایه

 آالت ماشین خرید با مقایسه در کشاورز مورد این در .گیرد می قرار استفاده مورد وام از استفاده با زمین خرید مورد

 به کندي به زمان طول در زمین درگذاري  سرمایه بازده معموالً .دارد نیاز وام بازپرداخت براي بیشتري زمان به

 .بگیرد نظر در بیشتري تأمینی حاشیه باید وام بازپرداخت برنامه تنظیم هنگام به کشاورز بنابراین .آید می دست
 و بـازار  تغییرات از ناشی خطر باشد تر طوالنیگذاري  سرمایه  دوره چه هر که دارد اهمیت جهت آن از کار این

 را کشـاورزي  واحد درآمد مازاد بتوان اگر شد، اشاره این از پیش که گونه همان .شود می بیشتر اقتصادي اوضاع
 استفاده وام موقع از پیش بازپرداخت براي آن از نباید ،برد کار به بیشتر درآمد کسب منظور بهگذاري  سرمایه براي

 اگر .شود مقایسهگذاري  سرمایه خطر با بیشتر، درآمد کسب باید مورد این در و نیست کلی قاعده یک این اما .کرد

 بازپرداخت براي درآمد مازاد از استفاده بود، خواهیم مواجه ها قیمت کاهش با آینده در که شود بینی پیش چنین

 باشد کمتر است ممکن مدت کوتاه در سود حالت این در .دارد ترجیح جدیدگذاري  سرمایه بر وام، موقع از پیش

 و آب شـرایط  تغییـر  و قیمت نوسانات علت به کشاورزي واحد ساالنه درآمد .شود می کاسته خطر میزان از ولی
 .است متغیر هوایی،
هـاي   وام ساالنه اقساط پرداخت است، نامساعد هوایی و آب شرایط و هستند پایین ها قیمت که شرایطی در
 بـراي  .است ورشکستگی گاهی و وام پرداخت در تأخیر وضعی، چنین طبیعی نتیجه .شود می دشوار مدت بلند

 و قیمـت  تغییـرات  از کـه ( درآمـد  نوسـانات  با بلندمدت،هاي  وام ساالنه اقساط پرداخت باید وضع این با مقابله
 اصل از بخشی موقع از پیش پرداخت هماهنگی، ایجاد راههاي از یکی .گردد هماهنگ شود) می ناشی محصول

   .گردد می قسط هر میزان کاهش به منجر که است وام

  گرفت؟ وام باید موقع چه - 5- 3- 9
 دریافتیهاي  قیمت هنگام این در .است سودآور وام گرفتن ها قیمت افزایش دوره در که است آن دیگر راهنمایی

 کـه  وقتـی  .اسـت  چشـمگیر  دریافتی وام و شخصی سرمایه از حاصل درآمد و یابد می افزایش هزینه ها از بیش
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 قیمت افزایش دوره اواخر در دیگر سوي از .است کم وام گرفتن خطر ،شود می آغاز باال سوي به ها قیمت حرکت
 یـک  از بیش کههایی  وام با مقایسه در مدت کوتاههاي  وام .است زیاد مدت، بلند وام خاصه وام، گرفتن خطر ها

 وقایع بینی پیش باشد تر طوالنی وام بازپرداخت مدت چه هر .هستند برخوردار کمتري خطر از دارند مدت سال

 .شود می مشکل اندك، درآمد از وام بازپرداخت بیاید، پایین ناگهانی طور به ها قیمت اگر .است دشوارتر آینده

  وام گرفتن و نقدي ذخیره - 6- 3- 9
 را خود خریدهاي و باشند داشته نقدي ذخیره همواره که دهند می ترجیح وام گرفتن جاي به کشاورزان از برخی
 براي کافی نقد پول داشتن نگه .نیست درست چندان نقدي ذخیره چنین نگهداري .دهند انجام نقدي صورت به

 خود سرمایه از چشمگیري مقدار کشاورز که است آن معناي به سال طول در دامی و زراعی تولیدات مالی تأمین

 .کند می ایجاد بازدهی سرمایه، کارگیري به که حالی در .آورد درمی استفاده قابل یرغ   صورت به سال طول در را
 از بـیش  سرمایه بازده که زمانی .داد افزایش مزرعه در نقدي ذخیرهگذاري  سرمایه  با توان می را درآمد بنابراین

 واحـد،  توسـعه  و جـاري هاي  هزینه برآوردن براي وام با آن تکمیل و نقدي ذخیره از استفاده با باشد، وام هزینه
 .داد افزایش را درآمد توان می

 بر کامل تکیه از و شود استفاده وام از کشاورزي واحد اداره براي اگر که است آن مورد این در کلی دستورالعمل

 .شـد  خواهد افزوده درآمد میزان بر شود، اجتناب ماند می باقی بالاستفاده سال از مهمی بخش که نقدي ذخیره
 بسـتگی  او درستکاري میزان و مدیریت قابلیت مالی، امکانات به شود می اعطا کشاورز به معموالً که وامی میزان

 نیز سرمایه نهاده بهره وري میزان و گیرد می صورت وام از استفاده با کهگذاري  سرمایه  نوع به این بر افزون .دارد

 بـه  نیـازي  و شود می پرداخت تعاونی شرکت طریق از که کوچکهاي  وام استثناي به .گیرد می قرار توجه مورد

 که اعتقاد این اساس بر وام چند هر .داد قرار بانک نزد نیز وثیقه باید ها وام بیشتر گرفتن براي ندارد، وثیقه دادن

 نمی نزدیک از را گیرندگان وام اعتباري، مؤسسات که آنجا از ولی شود می داده گیرنده وام به گردد می بازپرداخت
 مؤسسـات  بیشتر مقررات این بر عالوه .کنند تکیه وام بازپرداخت بر مبنی آنان قول به تنها ندمی توانن شناسند،

 بیشتر در نماید می وام تقاضاي که کشاورزي بنابراین .کند می الزامی وام پرداخت مقابل در را وثیقه اخذ اعتباري،

 حتی یا و دیگر ثابتهاي  دارایی یا و ساختمان مانند را خود غیرمنقول اموال تمام یا و بخشی که است ناچار مواقع

 دهنده وام نپردازد، سررسید در را خود وام کشاورز اگر .بگذارد دهنده وام نزد وثیقه عنوان به را خود محصول و دام

چـه   بایـد  وام کسب براي کشاورز یک .کند برداشت را خود وام و بفروشد را وثیقه که است برخوردار حق این از
 به ادامه در که است سوالی این کند؟ مطلوب استفاده وام کارگیري به از سالم بنیادي بر بتواند که برداردهایی  گام

  .شود می داده پاسخ آن

  وام آوردن دست به براي مبنایی ایجاد - 7- 3- 9
 دهـد  انجـام  توانـد  مـی  کـه  کارهـایی  نخسـتین  از یکی است، مواجه سرمایه کمبود با کشاورز یک که هنگامی

 کشاورزان از برخی .گردد منجر وام گرفتن براي الزم وثیقه ایجاد به نهایت در که استاي  هگون بهگذاري  سرمایه



   هاي کشاورزي مدیریت سیستم               208
 

 افـزایش  کـه  زمـانی  درگذاري  سرمایه چنین کنند. میگذاري  سرمایه غیرمنقول اموال در را خود سرمایه بیشتر

 کشاورزي واحد روزانه فعالیت کارآیی بر تواند می کلی طور به ولی باشد می  توجیه قابل است پیش در ها قیمت

 محصوالت تولید و ندارد وجود آالت ماشین خرید براي کافی پول مواردي چنین در .بگذارد جا به نامطلوبی اثرات

 کم مقدار به نیاز مورد مواد دیگر و دام غذاي و شود می محدود شیمیایی کود مصرف چنین هم .یابد می کاهش

 کشاورزانی .ندارد وجود زیاد، حجم در و کلی صورت به خریدهاي  صرفه از برخورداري امکان و شود می خریداري

 مصارف در آورند می دست به که را وامی و خود سرمایه محدود مقدار اگر هستند، رو به رو سرمایه کمبود با که

 کود درگذاري  سرمایه از حاصل درآمد .یابند دست بهتريهاي  موفقیت به ندتوان می بگیرند، کار به واحد جاري

 از ناشـی  درآمد که آنجا از .است زمین از بیش مراتب به آن مانند و دام کشاورزي، ابتداییهاي  ماشین شیمیایی،
 را کشاورز مالی امکانات ،شود میگذاري  سرمایه دامی و زراعی محصوالت تولید در دوباره جاري،گذاري  سرمایه
 در کار و مطالعه دهد انجام تواند می کشاورز که دیگري کار .دهد می گسترش تر سریع وثیقه، مبناي تهیه براي

 در چنانچه ولی باشد داشته نیز وثیقه و باشد درستکار است ممکن کشاورز .است مدیریت قابلیت افزایش جهت

 خوش .بدهد دست از نیز را وثیقه بلکه نگردد، خود وام بازپرداخت به قادر تنها نه است ممکن باشد ناتوان مدیریت

 .دهـد  افـزایش  را وام گـرفتن  امکانـات  تواند می اعتباري مؤسسه یا و بانک نزد خوب سابقه یک ایجاد و حسابی
 دست به امکان و برد می باال بانک نزد را گیرنده وام اعتبار آن، سررسید در وام موقع به بازپرداخت و درستکاري

 پرداخت را وام موقع به می تواندن که کند می احساس کشاورز چنانچه .دهد می افزایش نیاز هنگام در را وام آوردن

 صورت این در .کند بیان آنان براي را تأخیر علل و بگیرد تماس اعتباري مؤسسه با وام سررسید از قبل باید کند

 وام اعتبار کلی طور به .است بیشتر مراتب به گذشته، وام سررسید از که زمانی با مقایسه در وام تجدید احتمال

 او خالص دارایی میزان و مدیریت قابلیت تعهدات، کامل و موقع به انجام درستکاري، با اعتباري مؤسسه نزد گیرنده
 .برود بین از سرعت به است ممکن دیگر سوي از اما دارد نیاز زمان به اعتباري و سابقه چنین ایجاد .دارد بستگی

  وام وثیقه - 8- 3- 9
 زیاد مدت کوتاه وام مبلغ اگر موارد اغلب در .آورد دست به وثیقه بدون یا وثیقه با توان می را مدت کوتاههاي  وام

 مقابـل  در بانـک  باشـد،  زیـاد  وام مبلغ که مواردي در .کرد تحصیل دیگري فرد ضمانت با را آن توان می نباشد

هـاي   وام بـراي  .اسـت  احتیـاج  وثیقـه  بـه  نیز بلندمدت و مدت میانهاي  وام براي .خواهد می وثیقه وام پرداخت
 را دیگر سال 20 یا10 شرایط می تواندن کس هیچ .شود داده قرار وثیقه عنوان به باید غیرمنقول اموال بلندمدت،

 بلندمدت وام بازپرداخت در ناتوانی موجب است ممکن خشکسالی یا و بیماري رکود، .کند بینی پیش درستی به

 به را وام بازپرداخت عدم احتمال خواهند می مطمئنهاي  وثیقه گرفتن با اعتباري مؤسسات دلیل همین به .گردد

  .دهند کاهش ممکن حداقل

 وام انواع - 4- 9
 بندي طبقه سیستم چندین آنها توضیح و بندي طبقه براي و دارد وجود کشاورزيهاي  وام از زیادي مختلف انواع
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 معینـی  تعـداد  دهد توضیح را ها وام مختلف انواع که بندي طبقه سیستم هر .داد قرار استفاده مورد توان می را

 وام دهنـدگان،  وام بـا  ارتباط بهبود براي .رود می کار به دهندگان وام وسیله به که نماید می   معرفی را اصطالح

 اسـتفاده،  مـورد  زمان، طول برحسبتوان  می را ها وام .است اصطالحات این با آشنایی نیازمند احتمالی گیرنده

  .کرد بندي طبقه و داد توضیح وام، قرارداد شرایط و بازپرداخت جدول وثیقه،

  زمان طول - 1- 4- 9
 کارب زمانی بندي طبقه سه معموالً کشاورزي دهی وام در .است رایج بسیار وام زمان برحسب ها وام بندي طبقه
 .رود می

   :مدت کوتاههاي  وام - الف - 1- 4- 9
 بازپرداخـت  وام، دریافت از بعد ماه 12 ظرف باید شده گرفته وام مقدار که هستندهایی  وام مدت کوتاههاي  وام

 پرواري دام بذر، کود، خرید براي که پولی .شود می ساله یک یا ماهه، 6 روزه، 90هاي  وام شامل مثال براي و شود

 بـه  منـوط  یا کمتر یا ساله یک بازپرداخت با است مدت کوتاه وام یکمعموالً  شود می گرفته قرض دام غذاي و

 ممکن مدت کوتاههاي  وام .شود فروخته پرواري دام که موقعی یا و شود فروخته و برداشت محصوالت که موقعی

 جاري تولید دوره عملیات براي الزمهاي  نهاده خرید براي چون شوند نامیده نیز عملیاتی یا تولیديهاي  وام است

 .گیرند می قرار استفاده مورد

  :مدت میانهاي  وام -ب - 1- 4- 9
 .شـود  مـی  بندي طبقه مدت میان وام عنوان به باشد، سال 10 از کمتر اما سال یک از بیش وام زمان طول اگر 

 بـراي  اسـت  ممکـن  وام، نـوع  ایـن  در .شوند می بازپرداخت سال 5 تا 3 مدت در مدت میانهاي  وام از بسیاري

 گیرنـده  وام وام، کامل بازپرداخت براي اما شود تعیین سررسیدهایی سال هر پایان در وام، از بخشی بازپرداخت

 و شیري گاو مثل تولیديهاي  دام ،آالت ماشین خرید براي پول تهیه براي اغلب ها وام این .دارد وقت سال چندین
 چون نیست، مناسب ها دارایی این خرید براي مدت کوتاه وام .گیرند می قرار استفاده مورد ها ساختمان بعضی

 کوتـاه  در که داشت انتظار می توانن و گیرند می قرار استفاده مورد تولید در سال یک از بیش براي ها نهاده این

 .نمایند بازپرداخت را خود مدت

 :مدت بلندهاي  وام - ج- 1- 4- 9

 یا طوالنی عمر داراي کههایی  دارایی .شود می بندي طبقه بلندمدت وام عنوان به بیشتر یا سال 10 دوره با وامی 
هاي  وام مثال، براي .شوند می خریداري بلندمدت امو  از حاصل وجوه با ساختمان، و زمین مثل هستند بینهایت
 نـیم  یا ساله یکهاي  بازپرداخت معموالً .شوند بازپرداخت ساله 40 تا 20 دوره یک در است ممکن زمین خرید

 .است الزم وام دوره طول در ساله
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 استفاده موارد - 2- 4- 9
 مطالعات، از بسیاري در .است بندي طبقه براي دیگري معمولی سیستم وام، گرفتن از هدف یا و استفاده موارد

 :رود می کار به طبقه سه سیستم، این در .شود می گرفته کار به وام انواع بندي طبقه براي وام استفاده موارد

 :مستغالتیهاي  وام - الف - 2- 4- 9
 چنـین  هـم  .رود مـی  کار به ها ساختمان و زمین مثل مستغالت خرید براي که استهایی  وام شامل طبقه این 
هـاي   وام نوعـاً  مسـتغالتی هـاي   وام .کـرد  اسـتفاده  گیري وام منظور به وثیقه عنوان به ها دارایی این از توان می

 .هستند بلندمدت

 :غیرمستغالتیهاي  وام -  ب- 2- 4- 9

 میان و مدت کوتاههاي  وام شامل و گیرند می جاي طبقه این در مستغالتیهاي  وام از غیر بازرگانیهاي  وام همه 

 .کرد اطالق را عملیاتی یا تولیديهاي  وام نام توان می نیز طبقه اینهاي  وام به .شوند می   مدت

 :شخصیهاي  وام - ج- 2- 4- 9
 مـورد  خانـه  لوازم و اتومبیل خانه، مثل شخصیهاي  دارایی خرید براي که هستند غیربازرگانیهاي  وام ها این 

 ترازنامه در که هستند عالقمند دهندگان وام اکثر هستند، غیربازرگانی ها وام این چه اگر .گیرند می قرار استفاده

 .آورند دست به آنها مالی وضعیت از کاملی تصویر تا شوند وارد گیرنده وام دامپروري و کشاورزي واحد

   اي و  وام غیر وثیقه اي وثیقه وام - 3- 4- 9
 دهنـده  وام رهـن  یـا  گـرو  در وام بازپرداخت تضمین براي که شود می اطالقهایی  دارایی یا دارایی به وام وثیقه

هاي  دارایی که دارد قانونی حق دهنده وام نباشد، وام بهره و اصل پرداخت به قادر گیرنده وام اگر .شود می گذاشته
 وجـوه  و شـود  مـی  فروخته دهنده وام توسط معموالً ها دارایی این .درآورد خود مالکیت به را شده گذاشته گرو

 گذاشته رهن یا گرو وثیقه عنوان به کههایی  دارایی .گیرد می قرار استفاده مورد وام بازپرداخت براي شده حاصل
  .شوند می نامیده وام ضمانت شوند می

 :اي وثیقههاي  وام- الف - 3- 4- 9

 وام کـه  اسـت  واضـح  .شوند می گذاشته گرو به وام تضمین براي ها دارایی از بعضی اي، وثیقههاي  وام مورد در 

 خواهـد  بازپرداخت وام که دهد می بیشتري اطمینان آنها به زیرا هستنداي  هوثیقهاي  وام به عالقمند دهندگان

هـاي   دام و تجهیـزات  ،آالت ماشین و هستند بلندمدت یا مستغالتیهاي  وام ضمانت ها ساختمان   و زمین .شد
 .روند می کار به مدت میانهاي  وام براي ضمانت عنوان به مثل، تولید

   :اي غیروثیقههاي  وام - ب - 3- 4- 9 
 قول" با تنها است ممکنباشد،  می وام موقع به بازپرداخت مورد در خوبی گذشته و اعتبار داراي که گیرندهاي وام

 که استاي  هوثیق یرغ وام یک این .کند قرض پول باشد قادر مشخص، ضمانت گذاشتن گرو بدون یا"بازپرداخت
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 بعضی .شود می داده دهنده وام به که استاي  هوثیق تنها گیرنده وام امضاي چونشود  می نامیده نیز امضایی وام

 محصول یا پرواري دام است ممکن وثیقه تأمین براي اگرچه باشنداي  هغیروثیق است ممکن مدت کوتاههاي  وام

  .گذاشت گرو به را رویش حال در زراعی

  بازپرداخت - 4- 4- 9
 وجود بازپرداخت جدول اساسی نوع دو .کرد بندي طبقه نیز بازپرداخت جدول یا برنامه حسب بر توان می را ها وام

 :دارد

 :منفرد پرداخت وام - الف - 4- 4- 9

هـاي   وام .شـود  پرداخت یکجا صورت به باید وام مبلغ همه سررسید، زمان در که است وامی منفرد پرداخت وام 
 بهره فقط که باشد نیاز است ممکن مدت میانهاي  وام بعضی مورد در .هستند نوع این از عملیاتی یا مدت کوتاه

 مورد در که است واضح .شود تسویه وام بازپرداخت دوره انتهاي در وام اصل کل و شود پرداخت ساالنه صورت به

 برنامه ریزي به نیاز باشد، موجود کافی نقدینه وام سررسید موقع که این از اطمینان براي منفرد، پرداختهاي  وام

 .است خوبی نقدي جریان

   :قسطی پرداخت وام - ب- 4- 4- 9
 بـا  اقسـاطی هـاي   وام .باشـد  مـی  وام اصـل  و بهـره  بـراي اي  هدورهاي  پرداخت داراي که است وامی قسطی وام

 کـار  بـه  بلندمـدت  و مـدت  میانهاي  وام براي اغلب بندي قسط .هستند قسطی وام نوعی ماهانه،هاي  پرداخت
 .است مساوي کل پرداخت و مساوي اصل پرداخت نوع دو شامل و رود می

 بایـد  کـه  اصـل  یکسـان  مقدار شامل پرداخت تاریخ هر در مساوي؛ اصلهاي  پرداخت با قسطی وام یک در 

 داراي تومانی میلیون 100 ساله 20 وام یک مثال، براي .است نشده پرداخت موازنه بهره اضافه به شود پرداخت

 بـه  مربوط بهره اضافه به )تومان میلیون 5/2 ساالنه نیم اساس بر یا(تومانی میلیون 5 ساالنه اصلهاي  پرداخت

 .هستند نزولی بهرههاي  پرداخت یابد می کاهش موازنه اصل پرداخت، هر با که آنجا از .است نشده پرداخت موازنه
 بهره اضافه به اصل پرداخت کل بزرگترین مساوي، اصلهاي  پرداخت   با قسطی وام یک پرداخت اولین بنابراین

 کمتـر  بعدي،هاي  پرداخت مبالغ یابد، می کاهش شود پرداخت باید کهاي  هبهر که این علت به چنین هم .است
 .شوند می
 تا است الزم وقت مدتی زیرا است مشکل بسیار گیرندگان وام براي وام پرداخت اولین قسطی، پرداخت وام در
 از یکـی  موضـوع  ایـن  .نماید ایجاد را خود بالقوه نقدي جریان حداکثر یافته، گسترش یا تأسیس تازه بنگاه یک

 دلیـل،  این به .دارد سال اولین در را پرداخت بزرگترین که است قسطی وام مساوي اصل پرداخت روش معایب

 .هستند مساوي کلهاي  پرداخت با قسطی بازپرداخت جدول یک داراي بلندمدت مستغالتیهاي  وام از بسیاري
 انتهاي در بزرگتر اصلهاي  پرداخت اما اولیههاي  سال در کوچکتر اصلهاي  پرداخت به منجر بندي قسط نوع این

 بهره پرداخت، هر با اما است بهره وام، کل پرداخت از بزرگی بخش اولیه،هاي  سال در .شود می بازپرداخت دوره
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 .است وام اصل شامل عمدتاً پرداخت آخرین که طوري به یابد می افزایش اصل و کاهش

 :بادکنکی وام -  ج - 4- 4- 9

 انتهاي در وام اصل همه که طوري به شوند می تنظیم تر پاییناي  هدورهاي  پرداخت با بندي، قسط جداول بعضی 

 دیگر نصف واي  هدورهاي  پرداخت طریق از است ممکن وام اصل نصف مثال؛ براي .می شودن بازپرداخت وام دوره

 و باشـد  بهره شامل فقط است ممکناي  هدورهاي  پرداخت موارد، بعضی در .شود بازپرداخت وام دوره انتهاي در
 علت به چون شوند می نامیده بادکنکیهاي  وام وام، انواع این .شود بازپرداخت وام دوره انتهاي در وام اصل همه

 مزیـت  داراي بادکنکیهاي  وام .شود می "بادکنک" اندازه نظر از پرداخت، آخرین براي باقیمانده اصل، سررسید

 بـزرگ  بسـیار  نهایی، پرداخت مبلغ که دارند نیز را عیب این اما هستند تر کوچکاي  هدورهاي  پرداخت داشتن
 مالی تأمین نوعی است ممکن پرداخت آخرین براي چون دارند ریسک حدي تا بادکنکیهاي  وام بنابراین .است

   .شود ضروري مجدد

 اعتبار گسترش و ایجاد - 5- 9

 اعتبار بنابراین .شد تعریف مدیر یا بنگاه به متعلق دارایی یک رو، این از و پول گرفتن قرض توانایی معناي به اعتبار

 در کـاال  یـک  هماننـد  اعتبـار  .یابـد  گسـترش  و شـود  ایجاد یابد، افزایش آن کیفیت و کمیت که نحوي به باید

 عمالً اعتبار که این به توجه با .درآید تجارتی کاالي صورت به و شود بندي بسته یابد، سازمان باید سوپرمارکت

 باید گیرنده وام .شد ارائه یابد، افزایش فرد اعتبار تا کرد باید چه که این بر تأکید براي مثال این ،می شودن فروخته

 .نماید تفهیم و دهد نشان دهنده وام به را خود اعتباري ارزش تا است نیازمند که بداند
 تصمیم موقع .کنیم نگاه موضوع به دهنده وام دیدگاه از که است بهتر اعتبار گسترش و ایجاد براي تالش موقع

 دیگـري  از بیشـتر  شـخص  یک چرا ؟دهد می قرار توجه مورد را چیزي چه دهنده وام وام، تقاضاي درباره گیري
  هستند؟ متفاوت بازپرداختهاي  برنامه و بهرههاي  نرخ چرا بگیرد؟ وام تواند می

 زیـر  گروه چند از یکی در آنها اکثر اما دارند دخالت وام اعطاي به مربوطهاي  گیري تصمیم در زیادي عوامل

 :گیرند می قرار
 شخصی صفات - 1
 مدیریت توانایی - 2
 زمان طول در پیشرفت و مالی وضعیت - 3
 بازپرداخت ظرفیت - 4
 وام هدف - 5
 وثیقه - 6
 داشته خاطر به باید گیرنده وام اعتبار، گسترش و ایجاد براي راهنما عنوان به عوامل این از استفاده هنگام در

 سودآوريهاي  وام جستجوي در اما است وام دادن آنها حرفه .هستند دادن وام خواهان دهندگان، قرض  که باشد
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   .شوند بازپرداخت که هستند

 شخصی صفات - 1- 5- 9
 توجه مورد را وام کننده درخواست شخصی مثبت خصوصیات سایر و قولی خوش و درستی صداقت، دهنده وام

 از باعث مالی تعهدات سایر اجراي یا وامهاي  پرداخت در تأخیر و معامالت در صداقتی بی و نادرستی .دهد می قرار
 وام شخص در صفات این وجود معموالً نباشد، آشنا گیرنده وام با دهنده وام اگر .شود می اعتبار سریع دادن دست

 به را دهندگان وام باید گیرندگان وام اعتباري، خوب سابقه حفظ براي .گیرد می قرار تحقیق و بررسی مورد گیرنده
 براي .سازند مطلع بگذارد، اثر بازپرداخت روي است ممکن که خودشان مالی وضعیت در تغییري هر درباره موقع

 .است الزم دهندگان وام با مندانه شرافت رابطه یک اعتبار، حفظ

 مدیریت توانایی - 2- 5- 9
  سوابق اساس بر سابقه با دامداران و کشاورزان .نماید تالش گیرنده وام مدیریت توانایی ارزیابی براي باید دهنده وام
 گذرانده که کارآموزيهاي  دوره و آموزش کاري، زمینه اساس بر باید کاران تازه اما شوند می ارزیابی شان ذشتهگ

 مؤسسه بهره وري و کارآیی و کننده درخواست گیري تصمیم توانایی به دهنده وام .گیرند قرار داوري مورد اند،

 وام .هسـتند  مـؤثر  وام بازپرداخـت  توانـایی  بنـابراین  و سودآوري روي عوامل این .دارد عالقه کننده درخواست

 و دانند می مالی مشکالت به گیرندگان وام شدن دچار علت ترین مهم عنوان به را مدیریت ضعف اغلب دهندگان
 .دارند عامل این روي زیادي تأکید جهت همین به

 مالی وضعیت - 3- 5- 9
 خوب که دقیقی مالیهاي  صورت و ها ترازنامه آن، درآمد سطح و بنگاه جاري مالی وضعیت نمودن مستند براي

 در مـالی  پیشرفت و بیاموزند زیادي چیزهاي سوابق این از ندتوان می دهندگان وام .است الزم باشند، شده تهیه

 مدیریت توانایی کننده منعکس عامل، دو هر .باشد مهم جاري مالی وضعیت اندازه همان به تواند می زمان طول

 بـا  همـراه  که مشروحی و کامل سوابق .باشند می بازپرداخت ظرفیت و رشد بنگاه، سودآوري کننده، درخواست

  .هستند کارساز بسیار مناسب، پاسخ یک تأمین براي باشند وام درخواست

 بازپرداخت ظرفیت - 4- 5- 9
 کافی اندازه به باید .نیست کافی سودآور بنگاه یک داشتن اما .شوند نمی بازپرداخت ها وام نباشد، سودآور بنگاه اگر

هـاي   پرداخـت  چنین هم و درآمد بر مالیاتهاي  پرداخت و خانوادگی زندگی مخارج که باشد داشته وجود سود
 ،شود می ایجاد بنگاه وسیله به کهاي  هنقدین جریان روي از بازپرداخت، ظرفیت .کند تأمین را ها وام اصل و بهره
 شـود  بینـی  پـیش  بیشـتري هـاي   سـال  یا سال یک براي که نقدي گردش بودجه یک .است گیري اندازه قابل

 دقت به بازپرداخت جداول باید وام زیاد مبالغ گرفتن قرض از قبل و کند می مشخص را بازپرداخت بالقوه مشکالت

 که یابند درمی اما شود می گرفته قرض پول است، سودآور وضوح به که فعالیتی براي اوقات اغلب .شود تکمیل



   هاي کشاورزي مدیریت سیستم               214
 

 بـه  مشکالت این اگر .ندارد وجود کافی اندازه به نقدي جریان اولیه،هاي  سال در اصل و بهرههاي  پرداخت براي

  .کند حل را مشکل تواند می پذیرتر انعطاف بازپرداخت جدول یا تر بلندمدت وام یک شوند، شناسایی موقع

 وام هدف - 5- 5- 9
 که راهایی  گزینه باید دهندگان وام و گیرندگان وام دلیل، همین به .شود می گرفته وام مختلفی اهداف براي پول

 براي است، مؤثر بازپرداخت ظرفیت روي سودآوري که این به توجه با .نمایند شناسایی دارند، بیشتري سودآوري
 اولویـت  بایـد  خـانواده  زندگی مخارج به مربوطهاي  وام به .رود کار به بیشتري سرمایه باید سودآورهاي  فعالیت

 .شود تأمین بنگاه سود از باید آنها بازپرداخت و دهند نمی افزایش را سود ها وام این زیرا داد کمتري
 سریع برگشت مدت کوتاههاي  وام .نگرند می متفاوتی گونه به بلندمدت و مدت کوتاههاي  وام به دهندگان وام

 ممکن آینده نامطمئن حوادث علت به بلندمدتهاي  وام اما شوند می بازپرداخت جاري سال درآمدهاي از و دارند

 به توان می تر آسان هستند دارایی مولد یا شونده نقد خود که راهایی  وام .باشند داشته بازپرداخت مشکالت است

 را هـا  وام ایـن  و شـوند  مـی  گرفته پرواري دام و بذر کود، مثل اقالمی براي شونده نقد خودهاي  وام .آورد دست
 خرید براي که هستندهایی  وام دارایی مولدهاي  وام .کرد بازپرداخت دامی یا زراعی محصوالت فروش از توان می

 که هستندهایی  وام آن هاي، مثال .روند می کار به کنند می تأمین اضافی وثیقه که جدید محسوسهاي  دارایی

   .کنند می سرمایه تأمین آالت ماشین یا زمین خرید براي

 وثیقه - 6- 5- 9
 به وثیقه عنوان به ندتوان می همه رشد حال در زراعی محصوالت و انبار در موجود غالت ،آالت ماشین دام، زمین،

 شود داده نباید وام .باشد وام درخواست با موافقت در مهمی عامل است ممکن موجود وثیقه نوع و مقدار .روند کار

 هوعال است ممکن دهنده وام اما .کرد بینی پیش مزرعه درآمد از را وام بازپرداخت بتوان که این مگر شود تقاضا یا
اي  هغیرمنتظر حادثه اگر .بخواهد وام درخواست از حمایت براي وثیقه عنوان به نیز را ثابت دارایی یک ها، این بر

 .باشد وام وجوه بازیابی وسیله تنها است ممکن وثیقه نشود، بازپرداخت وام و افتد اتفاق
 قرار توجه مورد وام درخواست بررسی موقع دهنده وام که را عاملی شش این از تواند می وام متقاضی فرد یک
 وضعیت در را خودشان باید آینده گیرندگان وام .کند استفاده موجود اعتبار مقدار افزایش و بهبود براي ،دهد می

 بردند پی ضعفی نقطه به اگر .کنند بررسی زمینه شش این از یک هر در را شان موقعیت و دهند قرار دهنده وام
 در که آن براي .نیست کافی تنها داشتن اعتبار اما .دهند افزایش را خود اعتبار الزم، بهبودهاي انجام با توانند می

 حمایت براي خوب اطالعات با بنابراین .بشناسد را اعتبار این دهنده وام  باید آورد دست به وام بتوان اعتبار مقابل

  .شود برقرار دهنده وام با خوبی ارتباط باید وام، تقاضاي از

 گیري وام هزینه - 6- 9

 بهره نرخ اگر گرفت.نظر در شود می پرداخت قرضی پول از استفاده براي که اي" اجاره" عنوان به توان می را بهره 
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 .یابد می افزایش پرداختی بهرهیا  "اجاره" کل "شود اجاره" بلندتر زمانی دوره یک براي پول اگر یا یابد افزایش
 همان .دهد می نشان وام مدت طول و بهرههاي  نرخ مختلف ترکیبات براي را شده پرداخت بهره کل 3- 9 جدول
 بهره کل روي مهمی اثر بازپرداخت مدت طول و بهره نرخ عامل دو هر شود، می مالحظه جدول این در که گونه

 کل داراي درصدي، 8 بهره نرخ یک با حتی دارند، سال 19 از بیش مدت طول کههایی  وام .دارند شده پرداخت

 .هستند وام اولیه مقدار از بیشتراي  هبهر
در جدول  مثال براي .یابد می افزایش شده، بندي قسط وام یک ساالنه پرداخت تر، طوالنی وام یک گرفتن با

 سـاله  10 وام براي تومان، هزار 2774 ساله 5 وام یک براي ساالنههاي  پرداخت درصد،12 بهره نرخ یک با 3- 9

 طول بهره، نرخ بین روابط از باید گیرندگان وام .باشد می تومان هزار 1339 ساله 20 وام براي و تومان هزار 1770

 ریزي بودجه به توجه با توان می را بازپرداخت ظرفیت .باشند آگاه بهره هزینه کل و ساالنههاي  پرداخت وام، مدت

 اتفـاق  وقتـی  وضـعیت  پذیرترین انعطاف .کرد انتخاب آن اساس بر را وام مدت طول و کرد برآورد نقدي گردش
 مقـرر  موعد از زودتر ها پرداخت اگر که طوري به شود انتخاب بازپرداخت مدت ترین طوالنی با وام که افتد می

 .شود کم بهره مبلغ کل از گرفت، صورت
 در پرداختـی،  بهـره  کـل  کـردن  حداقل براي اما رساند می حداقل به را الزم ساالنههاي  پرداخت موضوع این
  .کرد پرداخت را اقساط از بیشتري مبلغ توان می است خوب محصول کههایی  سال

 

 ساالنه کلهاي  پرداخت با تومانی میلیون 10شده  قسط بندي وام یک براي پرداختی بهره کل- 3- 9جدول

  مساوي (هزار تومان)

نرخ بهره 
  (درصد)

  وام(سال) مدت طول
1  5  10  20  

8  800  2525  4900  10380  
10  1000  3190  6270  13500  
12  1200  3870  7700  16780  
14  1400  4565  9170  20200  

  

 بهره نرخ محاسبه - 1- 6- 9
 توصـیه  گیرنـدگان  وام بـه  اغلـب  .است مهم هزینه یک بهره سنگین، بدهی با دامپروري و کشاورزي واحد براي
 و کنند جستجو را مختلفهاي  گزینه بازپرداخت، جدول یا وام شرایط و بهره نرخ ترکیب بهترین براي که شود می
 برند می کار به را بهره محاسبه مختلف روش چندین دهندگان وام اما .دهند قرار مقایسه و بررسی مورد دقت به
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 نرخ یک باید مختلفهاي  وام بهره نرخ مقایسه براي .شود مشکل بهره "معامله"بهترین  تعیین شود می که باعث

 واقعی یا حقیقی ساالنه بهره نرخ معموالً استاندارد بهره نرخ .شود محاسبه ممکن وام منبع هر براي استاندارد بهره

 وام منبع چند که وقتی .است وام ساالنه درصد نرخ یا مؤثر بهره نرخ همان واقعی، بهره نرخ .شود می گرفته نظر در

 درصـد  نـرخ  اسـاس  بر را مختلفهاي  گزینه باید باشد، موجود متفاوت بازپرداختهاي  برنامه و بهرههاي  نرخ با

 هر و خدماتهاي  هزینه،  " امتیازات "، پایانیهاي  هزینه جمله از وامهاي  هزینه سایر البته .کرد مقایسه ساالنه

  .شود گرفته نظر در وام هزینه از بخشی عنوان به باید نیز الزامی بیمه نوع
 ساده: بهره -الف- 1- 6- 9
 تومان 10000 اگر مثال، براي .رود می کار به است منفرد پرداخت داراي که وامی بهره نرخ بیان براي ساده بهره 

 خواهد بهره تومان 1200 شامل تومان 11200 منفرد پرداخت شود، قرض درصد 12 بهره نرخ با سال یک براي

 بهـره  منفرد پرداختهاي  وام اکثر بازپرداخت مدت .هست نیز ساالنه درصد نرخ درصد 12 ساده بهره نرخ .بود

 در پول که واقعی زمان براي فقط بهره باشد، سال یک از کمتر بازپرداخت مدت اگر .است کمتر یا سال یک ساده،

 .شود می محاسبه است، گیرنده وام دست

 نشده: پرداخت موازنه بهره  - ب - 1- 6- 9
 بازپرداخت با .دارند بهره نشده، پرداخت موازنه روي فقط گرفت قرار بحث مورد قبالً که شده بندي قسطهاي  وام 

 بـه  بازپرداخـت  جدول کنید فرض باال، مثال در .یابد می کاهش نیز بهرههاي  پرداخت وام، موازنه کاهش و اصل

 شکل به بهره محاسبات .باشد سال یک انتهاي در باقیمانده ومانت  5000 و ماه 6 پایان در تومان 5000 صورت

 :است زیر
 600  تومان = نیمسال براي درصد 12 نرخ با تومان 10000

 300  تومان = نیمسال براي درصد 12 نرخ با تومان 5000

 900  تومان =بهره کل                  

 بـه  هنـوز  مزبـور  مقدار که زمانی مدت براي فقط و نشده پرداخت وام موازنه براي فقط بهره که کنید توجه

 نیمه دومین براي تومان 5000 فقط چون است، قبلی مثال از کمتر بهره کل .شود می محاسبه است وام صورت

 روش با که دارنداي  هبهر شوند می بندي قسط بلندتري دوره براي کههایی  وام .است نشده پرداخت هنوز سال،

 همسان، شده بیان بهره نرخ گیرد، تعلق نشده پرداخت موازنه به فقط بهره که وقتی .شود می محاسبه همسانی

 .باشد می ساالنه درصد نرخ

 تنزیل:  بهره - ج- 1- 6- 9

 ،شود می دریافت وام که زمانی در یا قبل از را بهره که نماید ملزم را گیرنده وام است ممکن وام قراردادهاي بعضی 
 دریافـت  وام واقعی مقدار از کمتر مبلغی گیرنده وام ،شود می کم وام مبلغ از بهره گاه هر عمل در .کند پرداخت
 12 بهـره  نـرخ  با سال یک براي است منفرد پرداخت داراي که تنزیلی تومانی، 1000 وام یک مورد در .کند می
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 1000 تمـام  بایـد  اما کند می دریافت تومان 880 گیرنده وام و کند می کم وام مبلغ از بهره تومان 120 درصد،

 .نماید بازپرداخت را تومان
 تومـان  1000براي بهره باال، مثال در .نیست ساالنه درصد نرخ همسان، تنزیلی وام براي شده بیان بهره نرخ

 120 تومان 880 از استفاده براي که است این نتیجه .کرد دریافت تومان 880 فقط گیرنده وام اما شد پرداخت

 محاسبه فرمول .باشد شده بیان نرخ از باالتر ساالنه درصد نرخ شود می باعث که است شده پرداخت بهره تومان

 :است زیر صورت به منفرد پرداخت با شده تنزیلهاي  وام براي ساالنه درصد نرخ

 ١٠٠APR= 
���� ×  

  : آن در که
=APR  ساالنه درصد نرخ  

 =D  شده پرداخت بهره مقدار یا تنزیل 
 =L  شود پرداخت باید که اولیه شده گرفته وام مقدار  

 :است زیر صورت به دهد می دست به همسانی جواب که مشابهی فرمول  .) ������  ×100= 6/13( شود می درصد 6/13   ساالنه درصد نرخ به منجر باال مثال مورد در مزبور فرمول بردن کار به

 ١٠٠APR= 
���� ×  

 کاربرد قابل منفرد پرداخت باهاي  وام مورد در فقط فرمول دو هر .است شده بیان بهره نرخ برابرi آن  در که 

  .هستند

  وام: بر عالوه بهره- د- 1- 6- 9
 استفاده مورد خانه وسایل یا خانه مبلمان ،آالت ماشین ها، اتومبیل خرید مالی تأمین براي که اقساطیهاي  وام 

 .دهد می نشان را بهره نوع این نحو بهترین به مثال یک .برند می کار به را وام بر عالوه بهره معموالً گیرند می  قرار
 وام و است درصد 10 شده بیان بهره نرخ است، وام تومان هزار 8000 به نیاز اتومبیل یک خرید براي کنید فرض

 شود: می محاسبه زیر صورت به ماهانههاي  پرداخت .شود می بازپرداخت مساوي ماهانه پرداخت 36 صورت به
 تومان هزار 8000 × %10 ×  سال 3 =تأمین مالی)  (هزینه تومان هزار 2400   :بهره محاسبات - 1
 باید که مقداري کل(تومان10400=تومان هزار2400+تومان هزار 8000 :  وام مقدار به شده اضافه بهره - 2

  .)شود بازپرداخت

 �������   = تومان هزار 89/288   :ماهانه پرداخت محاسبه - 3 

 تا اصلی پرداخت هیچ که آن مثل ،شود می محاسبه سال سه کل براي وام مقدار تمام براي بهره که کنید توجه
 .شود می بازپرداخت اصل از مقداري ماهانه، پرداخت هر با اما .گیرد نمی صورت سال سه پایان
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 درصـد  نـرخ  بـه  منجـر  روش این .شود می پرداخت نشده پرداخت موازنه از بیش مقداري براي بهره بنابراین
 .باشـد  شـده  بیـان  نـرخ  از باالتر خیلی است ممکن بازپرداخت جدول و وام طول به بسته که شود اي می هساالن
 مـورد  وام، بـر  عالوه بهره با قسطیهاي  وام ساالنه درصد نرخ برآورد براي توان می  که دارند وجودهایی  فرمول

 :است زیر فرمول استفاده، براي آنها ترین ساده از یکی .داد قرار استفاده
١٠٠ APR= ���(���) ×  

 :آن در که
APR ، ساالنه درصد نرخ 

C،مالی تأمینهاي  هزینه یا بهره هزینه کل 
L، سال برحسب وام زمان طول  
P، وام اولیه اصل 
 A ،دورهاي پرداخت هر مقدار 
 براي .باشند ساله نیم یا فصلی است ممکن بلکه باشد ماهانه نیست الزماي  هدورهاي  پرداخت معادله این در

 :بود خواهد زیر صورت به ما نظر مورد مثال براي تقریبی ساالنه درصد نرخ مثال
  (��/��������)�����× �  ×100 =درصد  3/19

  

  ثابت نرخ مقابل در متغیر نرخهاي  وام - 2- 6- 9
 .شوند می نامیده ثابت نرخهاي  وام و است همسان وام، مدت طول کل براي معموالً کشاورزيهاي  وام بهره نرخ
 هستند باثبات نسبتاً بهرههاي  نرخ کههایی  دوره طول در بلندمدتهاي  وام و مدت کوتاههاي  وام براي روش این

 دهنـدگان  وام یابنـد  افزایش ها نرخ اگر .آورد می وجود به مشکالتی بهرههاي  نرخ نوسان اما .کند می کار خوب

هاي  نرخ که باشند داشته انتظار اگر نیز گیرندگان وام .ندارند ثابت بهرههاي  نرخ با بلندمدتهاي  وام بهاي  هعالق
 وام براي آینده بهرههاي  نرخ بینی پیش وقتی .ندارند ثابت نرخ با بلندمدت وام اخذ بهاي  هعالق یابد، کاهش بهره

 مشـکل  رفع براي .شود می مشکل دچار ها طرح مالی تأمین فرایند کل باشد، مشکل دهندگان وام و گیرندگان

 تعیین جاي به ها، روش این در .است شده ارائه متغیر نرخ وام شامل نوینی دهی وامهاي  روش ثابت، نرخهاي  وام

 نیم یا ساالنه معموالً که بهره نرخاي  هدور تطبیق بر مبنی توافقی وام، بازپرداخت دوره کل براي ثابت بهره نرخ یک

 سودي نرخ مثل پایه نرخ یک به توجه با را متغیر بهره نرخ این دهندگان وام از بعضی .گیرد می صورت است، ساله

 تعداد براي نیز حدودي است ممکن قراردادها این در .کنند می تعیین ،شود می پرداخت دولتی قرضه اوراق به که

 بهرههاي  نرخ حداقل و حداکثر و منفرد تطبیق یک تغییر حداکثر کند، تغییر بهره نرخ است ممکن که دفعاتی

 .شود تعیین
 نرخهاي  وام آینده، بهرههاي  نرخ در تغییر جهت به بسته و باشید گیرنده وام یا دهنده وام شما که این به بسته



  219            مدیریت سرمایه و تأمین منابع مالی
 

  

 وام چون دارند متغیر نرخهاي  وام از باالتري اولیه بهره نرخ معموالً ثابت نرخهاي  وام .دارند معایبی و مزایا متغیر

 امـا  باالتر نرخ این باید گیرنده وام .باشد داشته تأمین بهره نرخ در آیندههاي  افزایش مقابل در خواهد می دهنده

 ثابت نرخ از حتی متغیر نرخ یابند، افزایش چشمگیري طور به آیندههاي  نرخ اگر که امکان این مقابل در را ثابت

 راهی متغیر نرخهاي  وام .بیاید نیز کاهش است ممکن متغیر نرخ البته .بسنجد و کند مقایسه شود، می بیشتر هم

 رااي  هبهر نرخ گیرنده وام و کند می دریافت رااي  هبهر نرخ همیشه دهنده وام شود حاصل اطمینان آنکه براي است
 .است بازار جاري نرخ به نزدیک که کند می پرداخت

 کشاورزي واحد جاري عملیات براي مالی برنامه ریزي - 7- 9

 طبیعـت  سبب به .است نیاز واحد جاري مخارج تأمین براي نقد پول توجهی قابل مقدار به جدید کشاورزي در

 نیامده دست به واحد درآمد گردد، تأمین باید هزینه ها این که هنگامی است ممکن کشاورزي، تولیدات فصلی

 موجـب  کـه  تولید امر در تأخیر از که کند تنظیماي  هگون به را خود مالی برنامه تواند می   کشاورز چگونه .باشد

 نیازهاي تواند می او .سازد پذیر امکان را هزینه حداقل و باال کارآیی با تولیدي و کند اجتناب گردد می زیاد هزینه

 بیان این از پیش که گونه همان ولی، سازد برآورده توجه قابل نقدي ذخیره یک ایجاد با را سرمایه به تولید فصلی

هاي  هزینه تأمین براي منطقی هزینه با مدت کوتاه وام نیاز، هنگام در بتوان اگر .است غیراقتصادي کار این شد،
 را سرمایه مصرف در بیشتري کارآیی و است بهتر نقدي ذخیره نگهداري از مراتب به آورد دست به تولید جاري
 .کند می شایانی کمک هدف این انجام به شده بندي بودجه وام یا و اعتباري برنامه یک تهیه .سازد می پذیر امکان
 چه در و چگونه باالخره و است نیاز مورد چه براي و زمانی چه در وام، مقدار چه که دهد می نشاناي  هبرنام چنین

 احتیاج زمان از قبل وام ،شود می ریخته زراعی سال ابتداي درهایی  وام چنین برنامه .گردد بازپرداخت باید زمانی
 مسـتلزم  وام گـرفتن  کـه  صـورتی  در و گردد می پرداخت محصول فروش موازات به وام اقساط ،شود می گرفته

برنامه  هنگام به کشاورز .کرد محدود آن مصرف زمان به را هزینه این پرداخت توان می گونه بدین باشد،اي  ههزین
 تخمین گردد، پرداخت وام محل از باید که را واحد آینده درآمد واي  هسرمای نیازهاي وام، بندي بودجه یا و ریزي
 بندي بودجه در باید باشد، داشته وجود نشده پرداخت مدت کوتاههاي  وام چنانچه برنامه تهیه موقع در .زند می

 بودجه .کرد تنظیم درستی به را وام بازپرداخت برنامه و کرد کسب موقع به را الزم اعتبار بتوان تا گردد منظور وام

 در تولید امکان خود نوبه به این و سازد می فراهم را هزینه حداقل با و مناسب زمان در وام تهیه امکان وام، بندي

  .کند می فراهم را بیشتر درآمد با و مناسب زمان

 ایران کشاورزي بخش در سرمایه اهمیت - 8- 9
 تولید کشاورزي بخش در کشور غذاي درصد 90 و داخلی ناخالص تولید درصد 14 حدود که دهد می نشان آمار
 ناخالص تولید بهگذاري  سرمایه نسبت .فعالند بخش این در کشور کل شاغالن درصد 23 حال عین در .شود می

 .است درصد 9/3 متوسط طور به کشاورزي بخش در نسبت این اما درصد 5/16 متوسط طور به کشور، در داخلی
 آن بـه گذاري  سرمایه صورت به دوباره کشاورزي بخش افزوده ارزش مجموع از درصد 9/3 فقط دیگر عبارت به
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 .شود می بازگردانده
 اداره خـانوادگی  مـزارع  صـورت  به عمده طور به کشاورزي تولید واحدهاي حاضر حال در که این به توجه با
 آنها کیفیت از صرفنظر مدیریت و کار زمین، عامل سه مدیریت، و کار سرمایه، زمین، چهارگانه منابع از شوند، می

 کار به سرمایه مقایسه .است بوده کمیاب ایران کشاورزي در همواره سرمایه عامل اما دارد قرار کشاورز اختیار در

 میـزان  کـه  دهـد  مـی  نشـان  دارنـد،  پیشرفته کشاورزي که کشورهایی با ایران در دام واحد یا و هکتار در رفته

 فشرده، زراعت برابر در گسترده کشاورزي به توجه .است کمتر مراتب به دیگر کشورهاي از ایران درگذاري  سرمایه

 پیشرفتههاي  شیوه و موجود منابع از کامل استفاده عدم و هکتار درگذاري  سرمایه سطح بودن پایین دهنده نشان

 چرا است برخوردار باالیی اهمیت از کشاورزي، در تولید عامل محدودترین عنوان به سرمایه بنابراین .است تولید

  .کند می فراهم را کار و زمین یعنی تولید عوامل سایر وري بهره افزایش موجبات آن تأمین که

 ایران کشاورزي بخش در سرمایه تأمین منابع - 9- 9
 :شود می تأمین منبع سه از ایران در کشاورزي بخش سرمایه

 خصوصی بخش یا کشاورزان انداز پس -
 دولت بودجه- 

 بانکی سیستم اعتبارات - 
 انداز پس بودن پایین سبب سرانه درآمد سطح بودن پایین ایران، کشاورزي در سرمایه تأمین منابع میان در

 بخـش  درگـذاري   سـرمایه  براي شده صرف بودجه دولت، اهداف تعدد دیگر سوي از .گردد می خصوصی بخش

 را محدودیت این کشاورزي بخش به نامناسب نگرش نیز موارد برخی در .سازد می محدود شدت به را کشاورزي
 با محدود، فیزیکی منابع جذب طریق از دولتگذاري  سرمایه گاه که برد یاد از نباید حال عین در .کند می تشدید

 منحصر نقش بانکی تسهیالت گفته، پیش منبع دو محدودیت به توجه با .کند می رقابت خصوصیگذاري  سرمایه

  .کند می بازي ایران کشاورزي بخش نوسازي و تولید فناوري تغییر در فردي به

 ایران در کشاورزي مالی تأمین نظام مشکالت - 10- 9

 در محدودیت ایجاد و روستاییهاي  وام گسترش فرآیند در چالش موجب کههایی  محدودیت و تنگناها ترین مهم
 :از عبارتند گردد، می نیاز مورد تسهیالت به روستاییان دسترسی

 اعتبارات و وام عرضه بازار محدودیت و تسهیالت حجم بودن ناکافی - 1
   ها بانک همانند رسمی منابع از ویژه به وام اخذ فرآیند بودن طوالنی و پاگیر و دست تشریفات - 2
 )روستاییان درآمد بودن فصلی به توجه عدم( وام بازپرداخت نامناسب بندي زمان - 3
 غیررسمی و رسمی منبع هر از وام گرفتن براي سنگینهاي  وثیقه ارائه ضرورت - 4
 آنها عملکرد دامنه محدودیت و روستایی دهنده وام نهادهاي بودن نامناسب - 5
 و دریافـت  شـرایط  از افـراد  ایـن  آگاهی عدم نتیجه در و روستایی گیرندگان وام سوادي بی و سوادي کم- 6
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 وام بازپرداخت
 توسط بهره نرخ تعیین زمینه در دولت مداخله و )سمیرغیر منابع مورد در ویژه به(بهره نرخ شدید نوسانات - 7

 رسمی منابع
  جامعههاي  گروه و اقشار برخی به نسبت) رسمی غیر و رسمی( دهندگان وامهاي  تبعیض - 8

 مالی تأمین ابزارهاي - 11- 9
 .گیرد می قرار مطالعه مورد مدت بلند و مدت کوتاه مالی تأمین گروه دو در مالی تأمینهاي  روش معموالً

 مدت کوتاه مالی تأمین - 1- 11- 9
  از پـس  مالی مدیرمعموالً  .گیرد می قرار استفاده مورد جاريهاي  دارایی در موقتگذاري  سرمایه پشتیبانی براي
 به باید آینده سال در کشاورزي واحد نیاز مورد منابع بینی پیش و جاريهاي  دارایی درگذاري  سرمایه ریزي نامهبر
گـذاري   سـرمایه  بـراي  معموالً .کند گیري تصمیم مالی تأمین شیوه مورد در و باشد خود برنامه مالی تأمین فکر
 کوتـاه  مالی تأمینهاي  روش انواع 4- 9جدول .شود می استفاده مدت کوتاه وام از جاريهاي  دارایی   در موقت

 .دهد می نشان ایران در را مدت

  ایران در مدت کوتاه مالی منابع تأمینهاي  روش - 4- 9 جدول

  تعریف  روش
  زمانی فاصله با آن وجه پرداخت و کاال دریافت  نسیه) (خرید تجاري اعتبار

  ها بانک از نیاز مورد وجوه دریافت  بانکی وام
  دهنده انتشار اقتصادي واحد تضمین بدون بدهی  مدت کوتاه تجاري اوراق
  مالی موسسات از نیاز مورد وجوه دریافت  تجاري مالی موسساتهاي  وام

سایر  به اقتصادي واحدهاي توسط که مبادله قابل بهادار اوراق  تجاري اسناد صدور
  شود می فروخته مالی موسسات یا ها بانک واحدها،

  دهنده اعتبار نزد وثیقه گذاشتن و نیاز مورد وجوه دریافت  گذاري وثیقه طریق از مالی تأمین
    مشتري از محصوالت فروش دریافت پیش

 

 بلندمدت و مدت میان مالی تأمین - 2- 11- 9
 کمتراي  هفاصل در آنها سررسید که شود می مربوطهایی  بدهی به معموالً مدت کوتاه دوره مالی مدیریت عرصه در

 اقتصادي واحدهاي برخی .است نشده تعریف دقیق طور به بلندمدت مالی تأمین اصطالح اما .است سال یک از

 برخـی  بـراي  .برنـد  مـی  کار به سال10 از کمتر و سال یک از بیش سررسیدهاي  تاریخ براي را مدت میان دوره

 دارايهاي  وام کلی طور به ولی .شود می محسوب بلندمدت دیگر برخی براي و مدت کوتاه ساله 8 وام اشخاص،
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 را بلندمدت مالی تأمینهاي  روش انواع 5- 9 جدولشوند.  می نامیده بلندمدت سال، دو تا یک از بیش سررسید
   .دهد می نشان ایران در

 ایران در بلندمدت مالی منابع تأمینهاي  روش - 5- 9 جدول

  تعریف  روش
  سال یک از بیش سررسید داراي بانکیهاي  وام  بلندمدت بانکیهاي  وام

 اجاره و تملیک شرط به بلندمدت(اجارههاي  اجاره
  عملیاتی)

 به را دارایی دارایی، مالک آن موجب به که است قراردادي
 مبلغ پرداخت ازاي در تا دهد می اجاره قرارداد طرف دیگر
  کند استفاده دارایی از آن مشخصی

 .نمایند می عرضه مردم به را خود عام سهام ها شرکت  عادي سهام
  هستند  شرکت نهایی مالکان عادي، دارندگان سهام

 در را معینی مبالغ کند می تعهد آن انتشاردهنده که اسنادي  وثیقه) بدون و وثیقه نام)(با بی و بانام ( قرضه اوراق
 موعد در و کند پرداخت آنها دارنده به مشخصهاي  زمان
  .کند بازپرداخت را اصل مبلغ مقرر،

 از معینی تعهد خرید حق آن، دارنده که بهادار اوراق نوعی  عادي سهام خرید اختیار
   .دارد معینی قیمت به را اقتصادي واحد سهام عادي

واحد هاي  دارایی و درآمدها به نسبت آن دارنده که سهام نوعی  ممتاز سهام
  دارد معینی محدود ادعاي یا حق اقتصادي،

 و بیمه اقتصادي واحدهاي توسط که بلندمدتیهاي  وام  اعتباري موسساتهاي  وام
   .شود می اعطا شرکت به موسسات مالی

  .شود می اعطا دولت توسط کههایی  وام  دولتهاي  وام

  

 ایران در تسهیالت و وام انواع - 12- 9

 تحـت  )اسـت  شده گذاري پایه اسالم مقدس دین فقهی مبانی و اصول اساس بر که(ایران بانکداري در وام انواع

 حقیقی اشخاص به وام اعطاي "اسالمی عقود" قراردادها این کلی نام که شود می واگذار مشتریان به قراردادهایی

  .شوند می تعریف ادامه در عقود این از یک هر .است حقوقی و

  الحسنه قرض - 1- 12- 9
 قـرض ( دیگـر  طـرف  به را خود مال از معینی مقدار ،)دهنده قرض(طرفین از یکی آن موجب به که است عقدي
 .نماید رد دهنده قرض به را آن قیمت امکان، عدم صورت در یا و مثل گیرنده قرض که کند می تملیک )گیرنده
 نیازهـاي  رفـع  همچنین و اساسی قانون )43( اصل )9( و )2( بندهاي در مقرر اهداف تحقق منظور به ها بانک

 تأییـد  و اعتبـار  و پـول  شـوراي  تصویب به که ضوابطی طبق خود منابع از بخشی تخصیص با اشخاص، اساسی

 :نمایند می الحسنه قرض پرداخت به مبادرت ذیل موارد در رسیده، مربوط مقامات
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 گونه این فاقد که کسانی براي کار ایجاد منظور به تعاونی شکل در امکانات سایر و ابزار و وسایل تأمین- الف

 .هستند امکانات
   صنعتی  دامی  کشاورزي تولیدات بر تأکید با تولید افزایش به کمک -ب
 ضروري احتیاجات رفع - ج

 ایـران  اسالمی جمهوري مرکزي بانک دستورالعمل اساس بر مورد، هر در الحسنه قرض پرداختهاي  هزینه

  .شود می دریافت گیرنده قرض از و محاسبه

  مضاربه - 2- 12- 9
 قید با گردد، می )نقدي(سرمایه تأمین دار عهده )مالک( طرفین از یکی آن موجب به که است قراردادي مضاربه

 ایجاد منظور به ندتوان می ها بانک .باشند شریک حاصل سود در و کند تجارت آن با )عامل( دیگر طرف که این

 از اعم عامل اختیار در را الزم )منابع( نقدي سرمایه مالک، عنوان به بازرگانی، امور گسترش براي الزم تسهیالت

 .دهند اولویت قانونیهاي  تعاونی به تسهیالت این اعطاي در باید ها بانک .دهند قرار حقوقی یا حقیقی شخص
 توسط مضاربه، در قبول قابلهاي  هزینه انواع .نیستند خصوصی بخش با مضاربه به مجاز واردات براي ها بانک

  .گردد می اعالم و تعیین مرکزي بانک

  مدنی مشارکت  - 3- 12- 9
 به و مشاع نحو به متعدد حقوقی یا و حقیقی اشخاص غیرنقدي یا و نقدي الشرکه سهام درآمیختن از است عبارت

هـاي   فعالیـت  بـراي  الزم تسـهیالت  ایجاد منظور به ها بانک توسط مدنی مشارکت .قرارداد طبق انتفاع، منظور
 صـورتی  در مـدنی  شـرکت  .باشد مشخص باید مشارکت موضوع .گیرد می صورت خدماتی و بازرگانی تولیدي،

 بانک در که مخصوصی حساب به را خود نقدي الشرکه سهم قرارداد، طبق شرکا که یافت خواهد تحقق و تشکیل

 طبق باشد، غیرنقدي الشرکه سهم از قسمتی یا تمام که صورتی در و نمایند واریز گردد، می افتتاح شرکت براي

 الشـرکه  سهم پرداخت .گردد تحویل مدنی شرکت مدیران یا مدیر به الشرکه سهم این مدنی، مشارکت مقررات

 موضـوع  اتمام از پس مدنی مشارکت .کرد پرداخت دفعات به قرارداد، طبق توان می را مدنی مشارکت در شرکا

 یـا  و مدیر که نمایند تصریح مدنی مشارکت قرارداد در ندهست مکلف ها بانک .شود می مرتفع و تصفیه شرکت،

 یا و حساب به شده واریز الشرکه مال از بیش شوند، می تشکیل مقررات این طبق که مدنیهاي  شرکت مدیران
  .باشند نمی  مالی تعهدات قبول و معامله انجام به مجاز شرکت، مدیران یا مدیر به شده تحویل

  جعاله - 4- 12- 9
 عملـی  انجـام  مقابل در "جعل" معلوم اجرت با مبلغ اداي به "کارفرما"یا  "جاعل"شخص التزام از است عبارت

  .شود می نامیده "پیمانکار"یا  "عامل"دهد  می انجام را عمل که طرفی .قرارداد طبق معین،
 تنظـیم  با خدماتی، و بازرگانی تولیدي، امور گسترش براي الزم تسهیالت ایجاد منظور به ندتوان می ها بانک
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 عامـل  بانک که مواردي در .نمایند جعاله به مبادرت" جاعل" عنوان به عنداالقتضاء یا "عامل" عنوان به قرارداد

 عنـوان  تحت غیر، به معین عمل از قسمتی انجام واگذاري براي بانک اختیار جعاله، قرارداد در باید است، جعاله

 و مصرف نحوه و اجرایی عملیات بر است مکلف بانک صورت، این در .شود قید دیگري عنوان هر یا و ثانوي جعاله
  .نماید نظارت وجوه واریز
 واگذار دیگري به را کار از قسمتی انجام بانک موافقت با تواند می عامل باشد، جعاله جاعل بانک که مواردي در 

 عهده بر قرارداد طبق تواند می عمل، انجام براي نیاز مورد لوازم سایر و مصالح و مواد تهیه و مقدمات تدارك .نماید

 پیش" یا و "پرداخت پیش" عنوان به جعاله، داد قرار مبلغ از قسمتی پرداخت یا دریافت .باشد عامل یا و جاعل
  .باشد می مجاز اعتبار و پول شوراي طرف از مقرر حداکثر یا و حداقل ضوابط رعایتبا  "دریافت

  اقساطی فروش  - 5- 12- 9
 بهاي از قسمتی یا تمام که ترتیبی به غیر، به معلوم بهاي به عین واگذاري از است عبارت اقساطی فروش از منظور

 )نسیه( اقساطی فروش .گردد دریافت معین سررسیدهاي یا سررسید در مساوي غیر یا مساوي اقساط به مزبور
 تـأمین  براي الزم تسهیالت ایجاد منظور به ندتوان می ها بانک :تولیدي واحدهاي گردش در سرمایه تأمین براي

 مـورد  اولیـه  نیازهـاي  سـایر  و مصرفی کار ابزار و یدکی لوازم و اولیه مواد تولیدي، واحدهاي گردش در سرمایه

 مذکور، عوامل مصرف و خرید بر مبنی متقاضیان تعهد و کتبی درخواست به بنا منحصراً را واحدها این احتیاج،

 مواد حجم تولیدي، واحدهاي نیاز میزان برآورد در .برسانند فروش به متقاضی به اقساطی صورت به و خریداري

 .شود گرفته نظر در باید تولید دوره یک نیاز براي تولید با متناسب اولیه
 وصـول  مدت .شود می تعیین بانک سود و شده تمام قیمت به توجه با فوق، کاالهاي اقساطی فروش قیمت

 مـوارد  در مـدت  ایـن  .نمایـد  تجاوز سال یک از حداکثر و تولید دوره یک از نباید مذکور کاالهاي فروش قیمت

 به اقساطی فروش که صورتی در .است افزایش قابل مرکزي، بانک موافقت با دیگر، سال یک تا حداکثر ییاستثنا

  سـال  یـک  از بـیش  براي وصول مدت گیرد، صورت جدید تولیديهاي  طرح گردش در سرمایه تأمین منظور

  .شود می   مشخص و تعیین بانک توسط  مورد حسب

  مستقیمگذاري  سرمایه - 6- 12- 9
 عمرانـی هـاي   طـرح  و تولیديهاي  طرح اجراي براي الزم سرمایه تأمین از است عبارت مستقیمگذاري  سرمایه

 غیرضـروري  مصـرفی  و تجملـی  اشـیاء  تولیـد  در ندارنـد  حـق  وجـه  هـیچ  به ها بانک .ها بانک توسط انتفاعی

 چهل از نباید برداري بهره مرحله تا طرح، اجراي براي الزم مالی منابع کل به سرمایه نسبت .نمایندگذاري  سرمایه

 مـالی  منـابع  صـورت  بـه  بایـد  ها طرح گونه این اجراي براي ثابتگذاري  سرمایه صددرصد .باشد کمتر درصد

 تشـکیل  بـا  مسـتقیم گـذاري   سـرمایه هـاي   رحط اجراي .شود تأمین )منابع سایر یا و سرمایه :از اعم( بلندمدت

 تشکیل ها بانک از مستقل صورت به مقررات این طبق که سهامیهاي  شرکت .باشد می مجاز سهامیهاي  شرکت
 بـه  اقـدام  از قبـل  موظفند ها بانک .باشند می خود به ناظرهاي  نامه آئین و مقررات نامه، اساس تابع گردند، می
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 و بررسی )بانک نیاز حد در(مالی و فنی اقتصادي، لحاظ از راگذاري  سرمایه موضوع طرح مستقیم،گذاري  سرمایه
 در ها، طرح  قبیل این درگذاري  سرمایههاي  سپرده و بانک منابع محل از مستقیمگذاري  سرمایه .نمایند ارزیابی

   .باشد توجیه قابل مالی لحاظ از طرح ارزیابی و بررسی نتیجه که است مجاز صورتی

  مساقات - 7- 12- 9
 واقـع  ،ثمـره  از معـین  مشـاع  حصه مقابل در عامل با آن امثال و درخت صاحب بین که استاي  همعامل مساقات
 مالک بانک که گیرد می قرار استفاده مورد هنگامی مساقات .آن غیر و گل و برگ و میوه از است اعم ثمره .شود می

 براي .باشد آنها از برداري بهره و تصرف به مجاز دیگر عنوان هر به یا باشد مثمر درختان و باغات منفعت یا و عین

 مساقات مدت حداکثر .باشد می استفاده قابل نیز نقل و حمل وسیله و سم کود، آب، نظیر دیگر عوامل مالی تأمین

 که شود می تعیین نحوي به قرارداد مدت نباشد، کافی ثمره براي سال یک مدت که صورتی در .است سال یک

  .آید دست به ثمره

  مزارعه - 8- 12- 9
 تعریف، اساس بر .دانست کشاورزي بخش در مدت کوتاه مالی نیازهاي تأمینهاي  روش از یکی توان می را مزارعه

 کند می واگذار دیگر طرف به معینی مدت براي را زمینی طرفین، از یکی آن موجب به که است قراردادي مزارعه

 و مزارع اول طرف کنند، تقسیم خود بین باشد توافق مورد عرفاً که نسبتی به را محصول و کند زراعت آن در تا
 مـدت  حـداکثر  .نامند می عامل را زارع و مزارع را زمین صاحب دیگر عبارت به ،شود می نامیده عامل دوم طرف

 در مزارعه مدت باشد، سال یک از بیش قرارداد موضوع زراعت زراعی دوره که صورتی در است، سال یک مزارعه

 می تواندن شرایطی هیچ در و است مزارع همواره بانک مزارعه، قرارداد عقد در .شود می تعیین زراعی دوره یک حد

 خاتمه بانک سهم تحویل و محصول تقسیم با مزارعه قرارداد .بنماید مزارعه قرارداد انعقاد به اقدام عامل مقام در
 بـه  عامل توسط را خود محصول سهم ترجیحاً بانک که است ممکن محصول نوع به بسته مواردي در و یابد می

  .شود می ذکر قرارداد در موضوع حالت این در برساند فروش

  سلف - 9- 12- 9
 تـأمین  منظـور  به که معین قیمت به تولیدي واحدهاي محصوالت نقدي خرید پیش از است عبارت سلف عقد

 حقـوقی  یـا  حقیقی شخص به متعلق آنها مالکیت اینکه از اعم( تولیدي واحدهاي گردش در سرمایه از قسمتی

 آنها تولیدي محصوالت خرید به مبادرت واحدها گونه این درخواست به بنا منحصراً بانک .گیرد می صورت )باشد

 .نماید می سلف عقد قالب در
 :سلف عقد در تسهیالت اعطاي مقررات و شرایط

 بهـره  مرحلـه  در و باشد دایر آن تولیدي واحد که یابد می مصداق کاالهایی خرید مورد در تسهیالت این - 1

 .باشد داشته قرار برداري
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 .باشد آمده وجود به محصول همان تولید براي الزاماً متقاضی نقدینگی نیاز - 2
 .ننماید تجاوز سال یک از اینکه بر مشروط باشد، تولید دوره یک معادل حداکثر سلف معامله مدت - 3
 .باشد نمی تمدید قابل سلف معامالت قرارداد - 4
 .باشد سلف معامله مورد کاالي تولیدکننده راساً متقاضی - 5
 زمـان  از دیگـر  عبـارت  به .نباشد فاسدشدنی و بوده البیع سهل تحویل، زمان در باید معامله مورد کاالي- 6

 .نکند تغییر آن کیفیت فروش، زمان تا کننده تولید از تحویل
 .باشد مناسب فروش بازار داراي تولیدي محصول - 7
 در با و قرارداد انعقاد زمان در فروشی عمده نقدي قیمت به توجه با تولیدي محصوالت خرید پیش قیمت - 8

  .گردد می تعیین قرارداد مدت و بانک انتظار مورد سود احتمالی،هاي  هزینه گرفتن نظر
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   تعاریف و مقدمه - 1- 10
هـاي   روش و اصـول  بعضی و گرفت قرار بحث مورد مدیریت اصلی فعالیت عنوان به گیري تصمیم اول فصل در
 الزم، اطالعـات  همه که کرد می فرض چنین تلویحاً مزبور بحث اما کرد معرفی را مدیریتی گیري تصمیم مفید

 درباره جامعی و کامل آگاهی که بود شده فرض دیگر بیان به .است معلوم کامل حتمیت با و است دقیق و موجود

 در کامل آگاهی فرض این .دارد وجود فنیهاي  داده سایر و عملکردها ها، ستادههاي  قیمت ها، نهادههاي  قیمت

 مشاهده زمان و گیري تصمیم زمان بین که تغییراتی علت به .دارد کاربرد ندرت به کشاورزي تولید واقعی دنیاي

 کـه  شغلی عنوان به کشاورزي .نیست کامل اغلب مدیران تصمیمات بهترین حتی افتد، می اتفاق تصمیم پیامد

 به اغلب کشاورزيهاي  فعالیت و است مشاغل ترین پرمخاطره از یکی است، انسانی و طبیعی عوامل تأثیر تحت

 در خطـر  از زیـادي  منـابع  .شـوند  می محسوب اقتصاد در اطمینان عدم و باال بسیار خطر باهایی  فعالیت عنوان

 .کننـد  مـی  تغییر حال در و پرخطر محیط یک در گیري تصمیم به وادار را کشاورزان که دارند وجود کشاورزي
 به شد، گرفته اولیه تصمیم که این از بعد ها سال یا ها ماه که دارند پیامدهایی کشاورزي تصمیمات از بسیاري

 .پیوندند می وقوع
 کشـت  است قرار که محصوالتی درباره باید کاشت فصل شروع در باغی و زراعی محصوالت کنندگان تولید

 براي شود، می انتخاب کشت براي که محصولی عملکرد .بگیرند تصمیماتی ها نهاده سایر و کود ذر،ب مقدار شوند،

هـاي   فعالیـت  دربـاره  .نیسـت  معلـوم  حتمیت با سال چندین حتی چندساله محصوالت مورد در یا ماه چندین
 گـاو  گله یک توسعه براي جایگزینهاي  تلیسه پرورش با که دامدار یک .دارد مصداق موضوع این نیز دامپروري

 تغییر هوایی، و آب تغییرات .کند صبر باید سال چندین درآمد، اولین تحقق از قبل کند می گیري تصمیم گوشتی

 معلوم پیامد آخرین یا اولین که زمانی و شود می گرفته تصمیم که زمانی فاصله در متغیر عوامل سایر و ها قیمت
 فرآیندهایی توانند نمی دامداران و کشاورزان زیرا .دهد جلوه بد بسیار را قبلی خوب تصمیم یک تواند می شود، می

 آنها وقوع از و کنند بینی پیش گذارند، می  اثر دامی و زراعی محصوالت تولید بر و دهند می رخ طبیعت در که را

 .نمایند پیشگیري
 آینده، دقیق بینی پیش در تولیدکنندگان توانایی عدم و کشاورزي تولید در زمانی افتادگی عقب این علت به

 حتی .دارد وجود دامداري و کشاورزي تصمیمات همه در حتمیت عدم و )خطرپذیري(ریسک از متغیري مقادیر

 گیـري  تصمیم فرآیند طول در شده آوري جمعهاي  داده و اطالعات گرفت، می صورت لحظه یک در تولید اگر

 افراد اکثر بود، معلوم حتمیت با تصمیمی هر نتیجه اگر .نباشند برخوردار الزم اعتماد قابلیت و دقت از است ممکن
 موفـق  مـدیران  واقعـی  دنیاي در اما .بود آسانی نسبتاً امر نیز گیري تصمیم باشند، موفقی مدیران ستندتوان می

 احاطه حتمیت عدم و ریسک با که زمانی و هستند ممکن گیري تصمیم بهترین توانایی داراي که هستند کسانی

 را پیامد که دهد می نشان جدید اطالعات یا و تغییرات که وقتی چنین هم .دارند گرفتن تصمیم جرأت اند شده
 کنترل وظیفه کاربردهاي از یکی این .دارند را قبلی تصمیمات اصالح و تغییر براي آمادگی کرد، اصالح توان می
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 از تصمیم، پیامد اگر و گردد بازنگري باید تصمیمی هر .گرفت قرار بحث مورد مدیران وظایف بخش در که است

 مجدداً تصمیم که است الزم آید، دست به بهتري و بیشتر اطالعات یا شود منحرف بوده انتظار مورد که چیزي آن
  .شود ارزیابی

  حتمیت عدم و ریسک تفاوت- 2- 10

 هم با را عبارت دو این افراد از بسیاري یکدیگر، کنار در "ریسک" و "حتمیت عدم" عبارات مکرر استفاده دلیل به

 تعریـف  وضـعیتی  عنـوان  بـه  ریسک .دارد وجود تمایز حتمیت عدم و ریسک بین واقع در اما گیرند می   معادل
 از یـک  هر به مربوط احتمال و باشد معلوم ممکن، پیامدهاي همه معین مدیریتی تصمیم یک براي که شود می

 از قبـل  .اسـت  طـاس  یـک  گرداندن یا سکه یک انداختن آن سادههاي  مثال .باشد معلوم نیز ممکن پیامدهاي

 طاس یا درست سکه اگر .است معلوم گیرنده تصمیم براي حادثه هر ممکن پیامدهاي همه گرداندن یا انداختن

 .است معلوم نیز ممکن پیامد هر احتمال گرداندن، یا انداختن از قبل باشد، متوازنی
 بینـی  پـیش  را بارنـدگی  احتمـال  مثـال  بـراي  .گیرند می نظر در احتماالتی طبیعی حوادث براي افراد اغلب
 از و اند گرفته شکل فرد یک تحلیل و تجزیه و داوري اساس بر و هستند ذهنی کامالً احتماالت، این اما .کنند می

 .کـرد  تعیـین  می توانن را واقعی یا حقیقی احتماالت ها وضعیت از بسیاري در .دارند تفاوت دیگر فرد به فردي
 عـدم  کـه  شود می گفته باشد، داشته وجود مدیریتی تصمیم یک براي زیر وضعیت دو دوي هر یا یک که وقتی

 نه و پیامدها نه یا هستند، نامعلوم پیامدها احتمال و هستند معلوم ممکن پیامدهاي همه یا .دارد وجود حتمیت

 عـدم  محـیط  در کشـاورزي  تصـمیمات  اکثر حتمیت، عدم و ریسک بین تمایز این با .نیستند معلوم احتماالت

 بـه  را پیامـد  هر به مربوط احتماالت برشمرد، بتوان را ممکن پیامدهاي همه اگر حتی .شوند می گرفته حتمیت

 منسـوب  ذهنـی  احتماالت پیامد هر به که است این کرد، توان می که کاري بهترین .کرد تعیین توان می ندرت

 محدود اطالعات براساس که هستند حقیقی احتماالت مورد در گیرنده تصمیم برآورد بهترین ها این زیرا .کنیم

 .اند آمده دست به آنها مشابه یا تصمیمات و حوادث همان مورد در گذشته تجربه و موجود
 یـک  .دارد کمی بسیار استفاده حتمیت عدم و ریسک بین تمایز دامداري، یا کشاورزي واحد مدیر یک براي

 صـاحب  از بعضـی  دلیل این به .نیستند معلوم حقیقی احتماالت زیرا دارد وجود ندرت به کامل ریسک وضعیت

 عدم که کنند می گیري تصمیم محیطی در همیشه دامپروري و کشاورزي واحدهاي مدیران که معتقدند نظران

 را ذهنی احتماالت ازاي  همجموع فردي، به منحصرهاي  روش از استفاده با مدیران بنابراین .است حاکم حتمیت
 شـرایط  در و یکسـان اي  همسـأل  بـا  که مدیر دو و گیرند می نظر در روند، می کار به گیري تصمیم فرآیند در که

 از آنها تفسیر و تعبیر و قبلی زمینه تجربه، اگر بگیرند؟ مختلف تصمیم دو است ممکن هستند، رو به رو یکسانی

 متفاوت آنها تصمیمات که دارد امکان بگیرند، نظر در را متفاوتی ذهنی احتماالت که شوند باعث موجود اطالعات

  .باشند
 در .دارد کـاربرد  درسهاي  کالس در و علمی متون در بیشتر حتمیت، مدع و ریسک تفاوت به مربوط بحث
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 اصطالح از استفاده افراد بیشتر البته و روند می کار به یکدیگر جاي به اغلب اصطالح دو هر روزمره، امور در و عمل

 یـا  کشـاورزي  واحـد  مدیر یک که معمولی وضعیت توضیح براي نیز فصل این در .دهند می   ترجیح را ریسک

 اشاره نیز تر پیش که گونه همان اما .روند می کار به یکدیگر جاي به اصطالح دو هر است رو به رو آن با دامپروري

 دربـاره  کـاملی  اطالعات اغلب چون هستیم مواجه حتمیت عدم وضعیت با بیشتر کشاورزي تصمیمات در شد،

  .ندارد وجود آنها احتماالت یا و ممکن پیامدهاي

  حتمیت عدم و ریسک منابع - 3- 10
 تصمیمات بیشتر در منابع این از تا چند یا یک که شود می ناشی منبع چند از کشاورزي در حتمیت عدم و ریسک

 بندي دسته زیر گروه پنج در توان می را کشاورزي در ریسک منابع ترین معمول .شوند می وارد مزرعه مدیریت

 :کرد

  فنی و تولیدي ریسک - 1- 3- 10
 بـا  کـه  داند می تولید براي گیري تصمیم ماهنگ مدیر صنعتی، بخش در تولیديهاي  فعالیت انواع از بسیاري در

 بیشـتر  در اما .کند می دریافت را ستاده از معینی و ثابت مقدار همیشه ها، نهاده از معین ترکیب یک کارگیريب

 و زراعی تولیدات عملکرد محصول، نهایی فروش یا برداشت از پیش و نیست چنین کشاورزي، تولیدهاي  فعالیت
 ازهایی  مثال تولیدي،هاي  دام ناباروري و هرزهاي  علف حشرات، امراض، هوا، و آب .نیستند معلوم حتمیت با دامی
 اگر حتی مزرعه مدیر .شوند می عملکرد تغییرات باعث و کرد بینی پیش دقیقاً را آنها توان نمی که هستند عواملی

 آنهـا  بـه  ادامـه  در کـه - عوامل سایر و محیطی عوامل ببرد، بکار را ها نهاده از یکسانی کیفیت و کمیت سال هر

 نهاده کارگیري به ترکیب درباره گیري تصمیم هنگام که شوند می عملکرد در تغییراتی باعث -شد خواهد پرداخته
  .هستند تولیدي ریسک از مثالی عملکردي تغییرات این .نیستند بینی پیش قابل ها

 روي کـه  اسـت  مهمی عامل هوا و آب آن در که شده داده نشان 1- 10 شکل در تولیدي ریسک از نوع یک

 و بذر نظیر ها نهاده .اند شده داده نشان ممکن هوایی و آب شرایط سه براي تولیدي توابع .گذارد می اثر عملکرد
 و آب شده، انتخاب نهاده سطح به توجه بدون و شوند گرفته کار به باید باشد معلوم هوا و آب که این از قبل کود
 است ستادهاي مقدار درباره حتمیت عدم دهنده نشان وضعیت این .دهد می قرار تأثیر تحت را ستانده سطح هوا

 مشـکل  را رود کـار  بـه  باید کهاي  هنهاد سطح درباره گیري تصمیم و آید می دست به نهاده سطح هر ازاي به که
  .سازد می

 و تولید تابع که دارد وجود موقعی فنی ریسک .افزاید می نهاده درست سطح تعیین مشکل به نیز فنی ریسک
 حاصل ستاده سطوح و ها نهاده کارگیري به مقادیر درباره وضعیت این .نیستند معلوم حتمیت با فنی، روابط سایر

 و آب مانند عملکرد روي مؤثر  عوامل سایر نبود صورت در حتی .نماید می ایجاد حتمیت عدم   نهاده، مقدار هر از
 در باید مدیر نباشد، چنین اگر اما هستند، معلوم حتمیت با تولید تابع سه بودکه این بر فرض 1- 10 شکل در هوا،

 .بگیرد تصمیم فنی و تولیدي ریسک دو هر وجود شرایط
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  وهوا آب به مربوط تولیدي ریسک- 1- 10شکل

 

  ها قیمت ریسک - 2- 3- 10
 که کنند می احساس کشاورزان که حالی در .هستند ها قیمت تغییرپذیري کشاورزي، در ریسک مهم علل از یکی

 در فعالیت استثناي به عمل در باشند، داشته تأثیر حدي تا محصوالت عملکرد روي است ممکن خود تصمیمات با
 دو هـر  ستاده و نهادههاي  قیمت .است کشاورزان کنترل از خارج عموماً ها قیمت دولت، مداخله یا تعاونی قالب

 گذشت با چه اگر نهادههاي  قیمت .است برخوردار بیشتري اهمیت از ستاده قیمت تغییرپذیري اما هستند متغیر

 گیـرد  مـی  صورت نهاده خرید که زمانی در و هستند برخوردار بیشتري نسبی ثبات از اما اند یافته افزایش زمان

 هنگام در که قیمتی کشاورزي، تولید در زمانی تأخیر علت به اما .دانست را نهاده قیمت توان می حتمیت با معموالً

 تصمیمات که زمانی در قیمت از زیادي مقدار به است ممکن گردد، می دریافت کاال یک براي محصول برداشت

 .باشد متفاوت گردد، می اتخاذ تولیدي
 تغییـر  دیگـر  سـال  به سالی از چنین هم و فصلی طور به سال یک طول در کشاورزي کاالهاي بیشتر قیمت

 اتخـاذ  نـامطمئنی  شـرایط  در دو هـر  بازاریـابی  و تولیـدي  تصمیمات قیمت، تغییرپذیري این علت به .کنند می
 .شوند می

   مالی ریسک - 3- 3- 10
 وام هنگام به که کند می بیان اصل این .گیرد می قرار بحث مورد صعودي ریسک اصل از استفاده با مالی ریسک

 صعودي ریسک شرایط این در .کند می پیدا کاهش درآمد و یابد می افزایش شخصی دارایی به دیون نسبت گیري،

 بـراي  بنگـاه  توانـایی  دربـاره  مالی حتمیت عدم یا ریسک ایجاد براي .دارد وجود شخصی دارایی دادن دست از

 از تر پایین عملکردهاي و ها قیمت از ترکیبی .شوند می ترکیب قیمتی و عملکردي حتمیت عدم وام، بازپرداخت
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 دارایـی  احتماالً و کند می وارد بنگاه نقدي جریان روي فشاري و کند می   مشکل را وام بازپرداخت انتظار، مورد

 .شود منجر بنگاه ورشکستگی به است ممکن حوادثی چنین از سلسله یک .دهد می کاهش را شخصی

  دولتهاي  سیاست - 4- 3- 10
 حتمیت عدم از دیگري عامل که هستند تغییر معرض در دولتی مقررات و قواعد ها، برنامه ها، سیاست از بسیاري

 مقادیر و تضمینیهاي  قیمت ها، یارانه معین، برنامه یک تحت حتی .کنند می ایجاد دامداران و کشاورزان براي را

 تجارت و پول عرضه و بیکاري تورم، با رابطه در دولتهاي  سیاست .کنند می تغییر دیگر سال به سالی از اغلب وام

 تشـدید  را قیمتـی  حتمیـت  عـدم  کـه  هسـتند  هم دیگري عوامل و گذارد می اثر ها قیمت سطح روي خارجی
 .کنند می

  افراد - 5- 3- 10
 بـا  بایـد  دامـداران  و کشـاورزان  .هسـتند  حتمیت عدم ایجاد در دیگري عامل نیز آنها تغییرپذیر طبیعت و افراد

 که کنند معامله داران زمین و گران معامله کشاورزي،هاي  نهاده کنندگان تهیه داران، بانک همسایگان، همسران،

 .دهـد  تغییـر  را خـود  کـاري  و کسـب  رابطه یا و کاري سیاست تلقی، طرز و دیدگاه است ممکن آنها از یک هر
 نـد توان می کند، نمی تجدید را اجاره قرارداد که داري زمین یا کند می رد را وام جدید تقاضاي یک که بانکداري

 اتفـاق  اسـت  ممکن اما نشوند تکرار است ممکن اتفاقاتی چنین .بزنند برهم را واحد جاري یا گذشته تصمیمات

 نگرانـی  و حتمیـت  عـدم  با بلندمدت برنامه ریزي  در بنگاه مدیر که شود می باعث اتفاقاتی چنین وقوع .بیفتند

 .شود مواجه بیشتري

   پذیري تغییر و انتظارات - 4- 10
 تصمیم باید هم باز اما .کند می تر پیچیده را گیري تصمیم فرآیند و مسائل از بسیاري حتمیت عدم و ریسک وجود

 که دارد وظیفه هم باز مدیر موجود، اطالعات به مربوط حتمیت عدم و اطمینان نبود شرایط در حتی و کرد گیري

 از مجموعـه  یک جاي به ها گیري تصمیم بیشتر در که است این مسأله اساسی بخش .بگیرد را تصمیم بهترین

 واقع عالم در که حالی در باشد داشته وجود متغیر براي فرد به منحصر مقدار یک باید فقط متغیر، یک براي اعداد

 و ستاده قیمت براي منفرد مقدار یک به نهاده، مطلوب مقدار تعیین براي اقتصادي اصول از استفاده .نیست چنین
 متفـاوت هـاي   جواب ستاده متفاوتهاي  قیمت .دارد نیاز تولید تابع از آگاهی و نهاده براي قیمت یک چنین هم
 " سـتاده  قیمـت  دربـاره  بایـد  مـدیر  بنـابراین  .نمایـد  انتخاب را نهاده سطح یک فقط باید نهایتاً مدیر و دهد می

  .برسد گیري تصمیم فرآیند در استفاده براي" رانتظا مورد" مقدار یک به طریقی به و دهد شکل را "انتظاراتی

   انتظارات شکل گیري  - 1- 4- 10
 روش چند نیستند، معلوم حتمیت با که مقادیري سایر و عملکردها ها، قیمت درباره انتظارات گیري شکل براي

 استفاده گیري تصمیم و برنامه ریزي براي آن از توان می آمد، دست به انتظار مورد مقدار یک که وقتی .دارد وجود
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 تعیـین  آینـده  حـوادث  وسیله به فقط که است نامعلوم مقدار یک برآورد بهترین که داشت توجه باید البته .کرد
 .گردد می

  ها: میانگین -الف- 1- 4- 10
 یک در ساده میانگین کردن پیدا براي .برد  کار به توان می را میانگین نوع دو انتظار، مورد مقدار دادن شکل براي 

 ارقام و آمار اگر .برد کار به را گذشته واقعی عملکردهاي یا ها قیمت از مجموعه یک توان می مشخص، زمانی دوره

 براي که است ارقامی و آمار دوره طول انتخاب اصلی مسأله .استاي  هساد نسبتاً روش این باشد، موجود گذشته

اي  هساد قواعد باشد؟ سال ده یا پنج سه، براي باید میانگین آیا .گیرند می قرار استفاده مورد ساده میانگین محاسبه
 .دارد بستگی گیرنده تصمیم ذهنی برآورد به انتخاب و ندارد وجود سوال این به جواب براي

 مشاهدات به اغلب روش این .کرد استفاده توان می نیز وزنی میانگین از انتظار مورد مقدار به رسیدن براي

 چه اوالً، :شویم می روبرو مشکل دو با روش این در .دهد می بیشتري وزن گذشته مشاهدات به نسبت جدیدتر

 و داوري تجربه، دوباره، است؟ بهترین دهی وزن سیستم چه ثانیاً، رود؟ بکار میانگین محاسبه براي باید سال تعداد
 چگونه که دهند می دست به را رهنمودهایی فقط ها داده درباره اطالعاتی با همراه گیرنده تصمیم ترجیحات

 .بگیرند شکل انتظارات و شوند محاسبه ها میانگین

 عمل در است ممکن کشاورزان قیمتی، انتظارات گیري شکل براي که اند داده نشان پژوهشی مطالعات بعضی

 نوعی از حاصل انتظار مورد قیمت یک از استفاده با کشاورزان که این فرض با .برند کار به را وزنی میانگین نوعی

 درهـایی   موفقیت مطالعات این گیرند، می تصمیم خود زراعی محصوالت زیرکشت سطح درباره وزنی، میانگین

  .اند داشته زراعی محصوالت زیرکشت سطح بینی پیش

  محتمل: بیشترین -ب - 1- 4- 10
 بـه  روش ایـن  .یابـد  می وقوع احتمال بیشترین با که است مقداري انتخاب انتظار، گیري شکل براي دیگري راه 

 داراي که پیامدهایی .دارد نیاز ذهنی یا واقعی ممکن، پیامدهاي از یک هر به مربوط احتماالت درباره اطالعاتی

 در تـن  3 عملکـرد  اگـر  مثال .شوند می انتخاب تحقق براي محتمل بیشترین عنوان به هستند، احتمال باالترین

 درصد 40 هکتار در تن 3 عملکرد احتمال باشد، آمده دست به گذشته سال ده از سال چهار در گندم براي هکتار

 از تنی 3 عملکرد فروانی و باشند شده تکرار کمتري دفعات تعداد با عملکرد از دیگري مقادیر که صورتی در .است

 در تن 3 عملکرد انتظار، گیري شکل براي محتمل بیشترین روش ارگیريکب با باشد، بیشتر دیگر مشاهدات همه

 .یابد وقوع که دارد را امکان بیشترین بنابراین دارد را احتمال باالترین عملکرد این .شود می انتخاب هکتار
 دوره یک در باشند، صحیح احتماالت اگر اما شود محقق معینی سال در عملکرد این که نیست این بر تضمین

 .یافت خواهد وقوع اوقات درصد 40 در بلندمدت
 خود به مقداري هر بتواند مشخص فاصله یک در و باشد پیوسته متغیر یک ریسک، با همراه پیامد که وقتی

 را ممکن پیامدهاي تغییرات حدود که است این حل راه یک صورت، این در .است مشکل روش این کاربرد بگیرد،
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 تـوان  می مثالً .کنیم پیدا را یک هر احتمال سپس و زیرگروه هر میانی نقطه و کنیم تقسیم زیرگروه تعدادي به

 تعـداد  بـردن  کار به با .گرفت نظر در تنی 2 تا 2/1 عملکردهاي زیرگروه براي میانی نقطه تنی را 6/1  عملکرد

 تـوان  مـی  را روش ایـن  دقت )باشد معلوم اگر( پیوسته احتمال توزیع از مستقیم استفاده یا ها گروه از بیشتري

  .داد افزایش
 پیامد هر مورددر  .دهد می نشان را مختلف خصوصیات با پیوسته احتمالهاي  توزیع از مثال سه 2- 10شکل 

 بیشترین پیامدالف  –2- 10شکل در .است بیشتر پیامد آن وقوع احتمال باشد، باالتر منحنی چه هر انتظار، مورد

 متقارن احتماالت توزیع که آنجا از .است احتمال بیشترین داراي پیامد این چون دارد قرار M نقطه در محتمل

 این در .دارد کشیدگی چپ سمت به ب - 2- 10 شکل احتماالت توزیع .هست نیز میانگین پیامد پیامد، این است
 پیامد اما .شود می داده نشان M نقطه با و است احتمال باالترین داراي که است آن محتمل بیشترین پیامد نیز جا

 با میانگین پیامد .است مزبور محتمل بیشترین از تر پایین کشیدگی، علت به احتماالت توزیع این براي میانگین
   .شود می داده نشان A نقطه
 اسـت،  متقـارن  توزیع که آنجا از .است انتظار مورد پیامدهاي یکنواخت توزیع یک از مثالیپ - 2- 10شکل 

 تشکیل براي می توانن را محتمل بیشترین روش توزیع، این با اما .دارد قرارA  نقطه در و مرکز در میانگین پیامد

  .نیستند محتمل دیگري از بیشتر یک هیچ و دارند یکسانی احتمال پیامدها همه .برد کار به انتظار

  

  
  پیوسته  احتمالهاي  توزیع در محتمل بیشترین انتخاب  - 2- 10شکل
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 ریاضی: انتظار -ج - 1- 4- 10

 ریاضی انتظار .است ممکن ریاضی انتظار محاسبه است، معلوم ذهنی یا حقیقی احتماالت از کدام هر که وقتی 

 بـراي  کـه  اسـت  میـانگینی  پیامـد  هماننـد  و است زیاده دفعات به حادثه تکرار یا آزمایش انجام میانگین پیامد

 به ذهنی، احتماالت از استفاده با ریاضی انتظار دقت .گرفتر قرا بحث مورد 2- 10 شکل در  احتماالتهاي  توزیع

 .دارد بستگی نامعلوم، اما حقیقی احتماالت به نسبت احتماالت این دقت
 براي و شود می ضرب مربوط احتمال در ممکن پیامد هر که است صورت این به ریاضی انتظار محاسبه روش

  .شوند می جمع هم با نتایج ریاضی، انتظار کردن پیدا

   تغییرپذیري - 2- 4- 10
 را دیگري عامل انتظار مورد مقادیر بر عالوه نماید، انتخاب را یکی گزینه بیشتري تعداد یا دو بین از باید که مدیري
 نیـز  انتظـار  مورد مقدار اطراف ممکن پیامدهاي پراکندگی یا تغییرپذیري .دهد قرار توجه مورد است ممکن نیز

اي  هگزین آن مدیران اکثر باشند، یکسان انتظار مورد مقدار داراي گزینه دو اگر مثال؛ براي .باشد مهم است ممکن
 .دارد را تغییرپذیري کمترین آن بالقوه پیامدهاي که کنند می انتخاب را

 :دامنه – الف- 2- 4- 10

 کههایی  گزینه .باشد می دامنه یا ممکن  پیامد باالترین و ترین پایین بین اختالف تغییرپذیري، ساده مقیاس یک 

 که این بر مشروط شوند؛ می داده ترجیح هستند، تر وسیع دامنه داراي کههایی  گزینه به دارند کوچکتري دامنه

 را پیامدها توزیع در انتهایی مقادیر به مربوط احتماالت دامنه، اینکه علت به .باشد یکسان آنها انتظار مورد مقادیر
 .نیست تغییرپذیري براي خوبی مقیاس ،می دهدن   قرار توجه مورد

   معیار انحراف و واریانس - ب- 2- 4- 10
 به واریانس فرمول .باشند می معیار انحراف آن، دوم ریشه  و واریانس تغییرپذیري، براي معمولی آماري مقیاس دو

   :است زیر صورت

 
 و واریـانس  .باشـد  مـی  مشـاهدات  تعدادN و مشاهدات میانگین x،مشاهدات از یک هر مقدار  xi آن در که
 جامعه یک از که مقادیري تصادفی نمونه یک براي یا پیوسته احتماالت توزیع یک براي توان می را معیار انحراف

 دهنده نشان بزرگتر، معیار انحراف و واریانس .کرد محاسبه است، آمده دست به تصادفی متغیر یک به مربوط کل

 دورتر انتظار مورد مقدار یا متوسط از واقعی پیامد اینکه احتمال بنابراین و است ممکن پیامدهاي بیشتر پراکندگی

 .است بیشتر باشد،
 معیـار  انحـراف  1 توزیع اما دهد می نشان را x یکسان انتظار مورد مقدار با احتماالت توزیع دو 3- 10 شکل

 .انـد  شـده  دسته باریکی بسیار فاصله یک در انتظار مورد مقدار اطراف در ممکن پیامدهاي زیرا دارد کوچکتري
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 اما هستند یکسانی انتظار مورد مقدار یا متوسط داراي توزیع دو هر چه اگر .دارد بزرگتري معیار انحراف 2 توزیع

 .است بزرگتري دامنه داراي 2 توزیع
  

  
  احتماالت توزیع دو تغییرپذیري - 3- 10شکل

  

   تغییرات:  ضریب -ج- 2- 4- 10
 ممکن .است مشکل معیار انحراف تفسیر هستند، مختلف انتظار مورد مقادیر داراي احتماالتهاي  توزیع که وقتی

 .است چنین نیز اغلب و باشند داشته بیشتري تغییرپذیري باالتر، انتظار مورد مقادیر با احتماالتهاي  توزیع است
 مورد مقدار داراي که احتماالتی توزیع آیا .است نسبی تغییرپذیري وضعیت، این در مهم مالحظه مورد موضوع

 ؟باشد می خود بزرگتر انتظار مورد مقدار به نسبت بزرگتري تغییرپذیري داراي حقیقتاً است، بیشتري انتظار
 گیري اندازه مزبور احتماالت توزیع متوسط یا انتظار مورد مقدار به نسبت را تغییرپذیري تغییرات، ضریب

 .شود می پیدا توزیع انتظار مورد مقدار یا متوسط بر معیار انحراف تقسیم با تغییرپذیري مقیاس این .کند می
 

 تغییرات ضریب=                                   

  
 که دهد می دست به احتماالتهاي  توزیع از تعداد هر نسبی تغییرپذیري ارزیابی براي روشی تغییرات ضریب

 در توزیع که است معنی این به کوچکتر تغییر ضرایب .باشند متفاوت بسیار انتظار مورد مقادیر داراي است ممکن

  .دارد کمتري تغییرپذیري ها توزیع دیگر از خودش، انتظار مورد مقدار با رابطه

   ریسک به نسبت نگرش - 5- 10
 رااي  هگزین سود، حداکثرکننده مدیر یک که داریم انتظار شد محاسبه ها گزینه همه انتظار مورد مقادیر که وقتی
 معیـار  عنوان به انتظار مورد سود حداکثرسازي از استفاده اما .دارد را انتظار مورد مقدار باالترین که کند انتخاب

  معیار انحراف

  متوسط یا انتظار مورد مقدار
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 اغلب بزرگتر تغییرپذیري که گیرد می نادیده را موضوع این حتمیت، عدم و ریسک شرایط در گیري تصمیم براي

 نگرش به مختلف مدیران وسیله به شده انتخاب گزینه .دارند باالتري انتظار مورد که استهایی  گزینه به مربوط

 یک مقابل در را ریسک در افزایش که هستند آن خواهان آیا دیگر، عبارت به .دارد بستگی ریسک به نسبت آنها

 مقدار؟ چه به است، چنین اگر کنند؟ قبول باالتر انتظار مورد سود
 مایل )خطرناپذیر( گریز ریسک مدیر .است شده داده نشان 4- 10شکل در ریسک به نسبت ممکن نگرش سه

 بی ریسک به نسبت که مدیرانی .باشد بزرگتر نیز انتظار مورد سود که این مگر شود مین اضافی ریسک قبول به
 .بینند نمی انتظار مورد سود در افزایش به نیازي کنند قبول را دارتري ریسک گزینه که این از قبل هستند، تفاوت
 از کـه  آن بـراي  دارنـد  دوست را ریسک که مدیرانی .گیرند می نادیده را ریسک اساساً گیري تصمیم موقع آنها

 اوقات بعضی .دهند می رضایت تر پایین انتظار مورد سود یک بااي  هگزین قبول به شوند برخوردار بیشتري ریسک

  .نامند می "دوست ریسک" را آنها
 تفاوت بی ریسک به نسبت یا دهند می ترجیح را دارتر ریسکهاي  گزینه که دارند وجود افرادي که حالی در

 سـود  و بیشتر ریسک بین )تعارض( مبادله به گیري تصمیم موقع آنها .هستند گریز ریسک مردم اکثر هستند،

 مـورد  سـود  آن، در که است شده داده نشان 5- 10 شکل در مبادله این از مثالی .دارند توجه باالتر انتظار مورد

  .اند شده وصل هم به هموار منحنی یک با و رسم گزینه، پنج از یک هر براي ریسک و انتظار
  
  

 
  ریسک به نسبت ممکنهاي  نگرش 4- 10 شکل
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  انتظار مورد سود و ریسک بین ممکن رابطه یک 5- 10 شکل

  
 گزینه هر .است شده داده نشان عمودي محور روي ریسک عنوان به تغییرپذیري از مقیاسی 5- 10شکل در

 محصوالت از مختلفی ترکیب حاوي که شود گرفته نظر در مزرعه براي متفاوت برنامه یک عنوان به است ممکن

 نیز درآمد تغییرپذیري یا ریسک ضمناً نیست، سودآوري عمل هیچ انجام نشانگر A برنامه .باشد ها دام و زراعی

 در تغییـر  .دهـد  می افزایش را انتظار مورد سود ریسک، در افزایش مقداري با همراهB  برنامه قبول .ندارد وجود

 با .یابد می افزایش بیشتري سرعت با نیز ریسک امادهد  می بیشتري افزایش را انتظار مورد سودC و Dهاي  برنامه
 E برنامه .دارد نیز را سود پذیري تغییر یا ریسک بزرگترین اما شود می حداکثر انتظار مورد سود E برنامه انتخاب
 دوي هر گرایش که باشد سنگین گوشتی گاو تغذیه یا سبزیجات پرورش نظیرهایی  فعالیت حاوي است ممکن

 .هستند نیز متغیر زیادي مقدار به سود این اما است باال انتظار مورد یا متوسط سودهاي داشتن به آنها
 را D یا B ، Cهاي  برنامه ممکن،هاي  گزینه میان از که دارد زیادي احتمال )خطرناپذیر( گریز ریسک مدیر یک
 وجـود  Eو  Dهاي رنامهب انتظار مورد سود در کوچکتري نسبتاً کاهش و ریسک در بزرگی کاهش .کند انتخاب

 کـاهش  نیست مایل مدیراي  هنقط در .دهد می کاهش نزولی مقادیر با را ریسک چپ، به بعدي حرکت هر .دارد

 با که موقعی مختلف مدیران اما .نماید قبول ریسک در بیشتري کاهش مقابل در را انتظار مورد سود در بیشتري
 انتخاب را مختلفیهاي  برنامه که دارد امکان کامالً هستند، رو به رو آن سود و ریسک مبادالت با یکسانی، منحنی

 یـک  انتخـاب  به که باشند داشته اختالف گریزیشان ریسک درجه در است ممکن گریز ریسک مدیران .نمایند

 .شد خواهد منجر متفاوت مزرعه برنامه
 بـدون  ممکـن اسـت،   مـدیران  چـرا  که نماید کمک موضوع این بیشتر نمودن روشن به است ممکن دیگري مثال
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ـین  انتخـاب  بـا  کنیـد مـدیري   فرض .نمی رسانند حداکثر به را انتظار مورد سود همیشه مربوط، ریسک به توجه  دو ب

 گزینـه  ایـن  امـا  .کنـد  مـی  انتخاب را IIگزینه  کند می حداکثر را انتظار مورد سود که مدیري باشد: رو به رو زیر گزینه

 افتـد،  اتفـاق  I گزینـه  مورد در تواند می که چیزي بدترین که حالی در .است منفی سود یک احتمال چهارم یک داراي

 پـایین  انتظـار  مورد ارزش با حتی شود، ورشکستگی یا مالی جدي مشکالت باعث منفی سود اگر .است صفر سود یک

ـیاري  و اسـت  مهمی هدف یا مقصد خود بنگاه، حیات ادامه زیرا دهد ترجیح را Iگزینه  است ممکن مدیر آن، تر  از بس

  .نیستند بنگاه شکست شانس چهارم یک کردن ریسک به مایل باالتر مورد انتظار سود یک براي مدیران
  ریسک و انتظار مورد سود بین مبادله از مثالی - 1- 10جدول

  IIگزینه   I گزینه
  احتمال  سود(تومان)  احتمال  سود(تومان)

    
    
    

  ارزش مورد انتظار  ارزش مورد انتظار
 

   ریسک شرایط تحت تصمیم گیري- 6- 10
   و ها تصمیم گیرنده تصمیم برابر در اوالً .دارد وجود جزء یا عنصر چندین باشد داشته ریسک که تصمیمی هر در

 تغییرات مثل یابند، وقوع ندتوان می که دارند وجود ممکن حوادث و پیامدها ثانیاً .دارد وجود بدیلهاي  استراتژي

 گرفتـه  باید تصمیم که هنگامی در زیراکنند  می ایجاد ریسک عوامل این .عوامل سایر و ها قیمت هوا، و آب در

 ممکن پیامدها این .است ممکن پیامد هر براي استراتژي هر نتایج سوم، عنصر .نیست معلوم واقعی پیامد شود،

 .شوند بیان دیگري مناسب مقدار یا خالصهاي  بازه عملکردها، عنوان به است
 هکتـار  چند کار گندم یک کنید فرض .دهد می توضیح را ریسک شرایط در گیري تصمیم عناصر مثال یک

 .بفروشد بهار در و بچراند گندم روي زمستان طول در و بخرد پاییز در را گوشتیهاي  گوساله .بکارد پاییز در گندم
 آب که این دانستن بدون .شوند فروخته و شده خریداري زمان هم ها گوساله همه کنیم می  فرض سادگی، براي

 مسأله بود، خواهد موجود چرا براي علوفه مقدار چه که این دانستن بدون بنابراین و بود خواهد چگونه هوایی و

 موجود اضافی علوفه باشد، خوب هوا و آب و بخرد گوساله کمی تعداد اگر .بخرد گوساله چند که است این کشاورز

 سود و علوفه باشد، بد هوا و آب و بخرد گوساله زیادي تعداد اگر .رود می دست از اضافی سود فرصت و بود خواهد

 .دهد می زیان یا یابد می کاهش
 ها انتخاب این .گوساله 500 یا و 400و 300 خرید :است گرفته تصمیم انتخاب سه روي کشاورز کنید فرض
 3/0و  5/0، 2/0احتماالت با ترتیب به و بد یا متوسط خوب، است ممکن هوا و آب .هستند تصمیمهاي  استراتژي
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 ممکن و است مهم احتماالت انتخاب .هستند هوا و آب یعنی نامعلوم عامل ممکن حوادث یا پیامدها ها این .باشد

هاي  استراتژي از یک هر براي .باشند کشاورز ذهنی احتماالت یا و گذشته هوایی و آب حوادث مطالعه نتیجه است
 مورد باید که کنند می ایجاد بالقوه نتیجه یا پیامد 9 شرایط این .دارد امکان یکسان هوایی و آب پیامد سه ممکن،

 یـا  یک بردن کار به در کمک که طریقی به اطالعات تنظیم شدند تعریف مسأله عناصر وقتی .گیرند قرار توجه

 درخـت  بـا  اطالعـات  این تنظیم طریق دو .کند می  تسهیل را کار نماید، گیري تصمیم قواعد از بیشتري تعداد

  .باشند می بازده ماتریس با یا تصمیم

   تصمیم درخت - 1- 6- 10
 شکل. کند می ردیابی را آنها نتایج و بالقوه پیامدهاي ممکن،هاي  استراتژي همه که است نموداري تصمیم درخت

 هر احتمال بالقوه، پیامد سه استراتژي؛ هر براي شکل این .باشد می الذکر فوق مثال براي تصمیم درخت  6- 10

 را بـالقوه  پیامـد  نه از یک هر شده برآورد خالص بازده و )است یکسان شده انتخاب استراتژي علیرغم که( پیامد
 هواي و آب با ، 20000خوب هواي و آب با خالص بازده شود، خریده گوساله  300 اگر مثال براي .دهد می نشان

 مورد مقادیر شد، داده نشان فصل این در قبالً که گونه همان .باشد می  6000 بد هواي و آب با و 10000 متوسط

 کشـاورز  کـه  داشـت  انتظـار  توان می مقادیر این براساس فقط .هستند خالصهاي  بازده موزون میانگین انتظار،

 خواهد داده نشان بعداً که گونه همان اما .دارد را انتظار مورد ارزش باالترین زیرا کند انتخاب را" خرید" استراتژي

 .گیرند قرار استفاده مورد ندتوان می که دارند وجود دیگري گیري تصمیم قواعد شد،

 
  گوشتی گوساله مثال براي تصمیم درخت - 6- 10 شکل



  241            مدیریت ریسک و عدم حتمیت
 

  

   بازده ماتریس - 2- 6- 10
 قسمت آن .شود می تنظیم جدول صورت به اما دارد تصمیم درخت که است اطالعاتی همان شامل بازده ماتریس

 گوساله مثال براي بالقوه هوایی و آب شرایط در را استراتژي هر پیامدهاي است، چین خط باالي که 2- 10 جدول

 بحث هنگام که کند می خالصه مختلفیهاي  روش به را پیامدها چین، خط زیر مقادیر .دهد می   نشان گوشتی

  .گرفت خواهند قرار استفاده مورد گیري تصمیم مختلف قواعد درباره

   گوشتی گوساله مثال براي بازده ماتریس - 2- 10 جدول

  
  

  تصمیم گیري قواعد - 7- 10
 انتخاب در گیرنده تصمیم به کمک براي گیري تصمیم قاعده چند حتمیت، عدم و ریسک به مربوط مطالعات در

 احتماالت از قواعد بعضی .اند شده معرفی ،شود می رو به رو دار ریسک مسأله یک با که هنگامی مناسب استراتژي

 منجر متفاوت قواعد تعقیب که دارد زیادي احتمال چنین هم .می کنندن استفاده دیگر بعضی و کنند می استفاده

 تصـمیم  نگرش شامل عامل چند به استفاده براي مناسب قاعده بنابراین .شوند متفاوتهاي  استراتژي انتخاب به
 این که این علت به .دارد بستگی عوامل سایر و نقدینه جریان الزامات بنگاه، مالی شرایط ریسک، به نسبت گیرنده

 هسـتند،  دیگري قواعد از بهتر معینی قواعد که این پیشنهاد دارد تفاوت بسیار گیرندگان تصمیم بین در عوامل

  .است ممکن غیر

  ها حداقل حداکثر - 1- 7- 10
 نادیـده  را پیامدها سایر و شود می متمرکز ممکن پیامد بدترین روي استراتژي هر براي ها حداقل حداکثر قاعده
 پیامد بدترین کند می فرض ،شود می انتخاب که استراتژي به توجه بدون گیرنده تصمیم قاعده، این در .گیرد می

 حداقل حداکثر با استراتژي یا ممکن  نتایج بدترین میان از نتیجه بهترین با استراتژي لذا .پیوست خواهد وقوع به

 استراتژي انتخاب به منجر ها حداقل حداکثر قاعده کاربرد 2- 10جدول به مراجعه با .شود می انتخاب ها ارزش
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 .باشد می دیگر استراتژي دوهاي  حداقل از باالتر آن 6000 حداقل پیامد زیرا شود می گاو رأس 300 خرید
 را آنها به مربوط احتماالت و پیامدها سایر زیرا است بدبینانه و کارانه محافظه بسیار ها حداقل حداکثر قاعده
 بهتـرین  و پـایین  خیلی احتمال پیامدها بدترین که دارد مصداق موقعی مخصوصاً موضوع این .گیرد می نادیده

 را بد پیامدهاي از یکی نتایج نتواند و باشد مالی بد شرایط در که بنگاه یک براي اما .دارند باالیی احتمال پیامدها
  .است مناسب قاعده این نماید، تحمل

   حداکثرها حداکثر - 2- 7- 10
 هـر  ممکـن  پیامد بهترین فقط زیرا است ها حداقل حداکثر قاعده مقابل نقطه درست حداکثرها حداکثر قاعده

 یا حداکثر، ارزش باالترین با استراتژي قاعده این .گیرد می نادیده را پیامدها سایر و گیرد می نظر در را استراتژي
 رأس 500 خرید استراتژي، قاعده این تحت 2- 10 مثال در .کند می انتخاب را ها ارزش حداکثر ارزش حداکثر

 .است باالتر دیگر استراتژي دو از یک هر تحت ممکن حداکثر از آن  34000حداکثر بازده زیرا شود می انتخاب گاو
 را قاعده این .گیرد می نادیده را آنها احتماالت و ممکن پیامدهاي سایر و است بینانه خوش بسیار قاعده این
 بدترین که صورتی در و دهد) می ترجیح را ریسک شاید یا(گیرند می نادیده را ریسک که گیرند می  بکار اشخاصی

 ایـن  در .دهد ادامه خود حیات به بتواند که هست طوري بنگاه مالی شرایط یابد، وقوع استراتژي این براي پیامد

  .است3/0 پول واحد 10000 زیان احتمال گاو رأس 500 خرید استراتژي انتخاب صورت در مثال؛

   ناکافی دلیل اصل - 3- 7- 10
 کـه  است معقول مورد این در .نیستند معلوم پیامدها احتماالت که گیرد می قرار استفاده مورد موقعی اصل این

 با .نباشد موجود کافی دلیل دیگر فرض براي اگر ویژه به هستند، یکسان احتمال داراي پیامدها که کنیم فرض
  .شود می انتخاب انتظار مورد ارزش باالترین با استراتژي برابر، احتماالت فرض
 با که دهد می نشان 2- 10 جدول آخر سطر .است برابر ساده میانگین با انتظار مورد ارزش برابر، احتماالت با

 موقعی .شود می انتخاب و است ساده میانگین باالترین داراي گاو رأس 400 خرید استراتژي قاعده، این از استفاده

 فرآیند از را باارزشی اطالعات احتماالت، گرفتن نادیده زیرا نیست مناسب قاعده این باشند معلوم احتماالت که

  .کند می حذف گیري تصمیم

  انتظار مورد ارزش کردن حداکثر - 4- 7- 10
 استفاده مورد را آنها احتماالت و دارد وجود پیامدها در که را اطالعاتی همه که استاي  هآمار انتظار مورد ارزش

 انتظار مورد ارزش نتایج، کردن جمع و آن احتمال در پیامد هر کردن ضرب با استراتژي، هر براي .دهد می   قرار

 ارزش مزبور نتیجه رود، کار به طوالنی دوره یک در استراتژي یک و باشند درست احتماالت اگر .آید می دست به

 انتظار مورد ارزش باالترین با استراتژي گیري، تصمیم قاعده این با .است خصوص به استراتژي یک براي میانگین

 داراي گـاو  رأس 400 خریـد  اسـتراتژي  که دهند می نشان 2- 10و هم جدول 6- 10شکل هم .شود می انتخاب
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 خالص بازده باالترین به منجر قاعده این .شود می انتخاب قاعده این از استفاده با و است انتظار مورد ارزش باالترین

 نادیـده  را پیامدها بدترین ممکن مالی نتایج و مختلف پیامدهاي تغییرپذیري اما شود می زمان طول در میانگین
 .است بد هوا و آب سال 10 هر از سال 3 متوسط طور به یادارد  3/0 احتمال بد هواي و آب مثال، این در .گیرد می
 .نیابـد  وقـوع  صـفر  سـاالنه  خالص بازده با هم سر پشت سال 3 یا 2 بد هواي و آب که ندارد وجود تضمینی اما
  .است بنگاه براي مالی فاجعه معنی به پی در پی بدهاي  سال

  وقوع احتمال بیشترین با پیامد - 5- 7- 10
 دارد را وقوع  احتمال باالترین که کند می انتخاب را پیامدي وقوع، احتمال بیشترین با پیامد گیري تصمیم قاعده

 کـه  کند می مشخص 2- 10 جدول .کند می انتخاب را دارد پیامد آن براي نتیجه باالترین که استراتژي سپس و

 خالص بازده بزرگترین داراي گاو رأس 500 خرید استراتژي ورا دارد  0/ )5( احتمال باالترین متوسط هواي و آب

 و پیامـدها  تغییرپـذیري  زیـرا  اسـت  دیگـر  بینانـه  خوش گیري تصمیم قاعده یک این .باشد می پیامد آن براي
  .می دهدن قرار توجه مورد را ممکن پیامدهاي سایر احتماالت

  حداقلهاي  بازده - 6- 7- 10
 یـک  یـا  خالص بازده حداقل یک است ممکن گیرنده تصمیم آن تداوم تضمین براي بنگاه، مالی شرایط علت به

 درآمد اطمینان درصد 100  با گیرنده تصمیم اگر ما مثال در .بخواهد را معقول باالي احتمال یک با حداقل درآمد

 با 10000 خالص بازدهاست.  قبول قابل گاو رأس 300 خرید استراتژي فقط بخواهد، را بیشتر یا 5000 خالص
 10000 خالص بازده حداقل گیرنده تصمیم اگر دیگر طرف از .کند می قبول قابل را استراتژي سه هر 7/0 احتمال

 3/0 احتمال داراي آنها از یک هر .کند نمی برآورده را الزام این ها استراتژي   از یک هیچ بخواهد را 9/0 احتمال با
  .است تر پایین خالص بازده

  حتمیت عدم و ریسک مدیریت - 8- 10

 بـه  منـد  عالقـه  گریـز  ریسک مدیر یک چرا که این بر مبنی دارد وجود هم به مربوط شاید و عمومی دلیل سه

 در درآمد تغییرپذیري دادن کاهش دلیل؛ اولین باشد: می حتمیت عدم و ریسک مدیریت برايهایی  گام برداشتن

 مخـارج  وام، بازپرداخـت  نظیـر  اقالمی براي تري دقیق برنامه ریزي که دهد می اجازه کار این است، زمان طول

 درآمدي سطح حداقل یک تأمین براي نیازي است ممکن :دلیل دومین .گیرد صورت بنگاه رشد و خانواده زندگی

 کاهش براي سوم دلیل .باشد ورشکستگی بروز صورت در مخارج سایر و خانوادگی زندگی مخارج پرداخت براي

 متمادي سال چندین در پایین درآمد اگر .است بنگاه حیات تداوم حتمیت، عدم و ریسک کردن حداقل یا دادن

 نشـان  اخیـر  مطالعات بعضی .شود بنگاه ورشکستگی به منجر یا شود تهدید بنگاه حیات است ممکن یابد، ادامه
 درآمـد  هسـتند  مایل آنها .دهند می قرار خود هدف ترین مهم عنوان به را بنگاه حیات ادامه مدیران که دهد می

 خطـر  نتیجه در و درآمد تغییرپذیري تر، پایین درآمد این اینکه شرط به نمایند قبول را تري پایین انتظار مورد
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   .دهد کاهش را بنگاه شکست
 قرار استفاده مورد توان می را روش چندین متغیر درآمد به مربوط حتمیت عدم و ریسک دادن کاهش براي

 را حداقل درآمد یا قیمت یک تأمین دیگر، برخی دهند می کاهش را کلی تغییرپذیري ها روش این از بعضی .داد
  .دارند را خود کاربرد به مربوط غیرمستقیم یا مستقیم هزینه نوعی ها، روش این از یک هر .کنند می تضمین

   تنوع- 1- 8- 10
 خـود  کار به محصول، یک قیمت و تولید به درآمدشان وابستگی از اجتناب براي اقتصاديهاي  بنگاه از بسیاري

 و تولید از حاصل سود باشد، کم محصول یک از حاصل سود اگر .نمایند می تولید محصول یک از بیش و داده تنوع
 تولیـد  در .نمایـد  جلـوگیري  قبـول،  قابل سطوح زیر به کل سود کاهش از است ممکن محصوالت سایر فروش

 تعـداد  یا دو تولید طریق از کردن متنوع نباشند، باال یا پایین همزمان عملکردها و ها قیمت همه اگر کشاورزي،

 براي تنوع چگونه که این از است مثالی 3- 10جدول .دهد کاهش را درآمد تغییرپذیري است ممکن کاال بیشتري

 تمام تولید موجود،هاي  انتخاب تنها کنید فرض بحث، کردن ساده براي. نماید می عمل درآمد تغییرپذیري کاهش

  .باشد محصول دو بین مساوي طور به موجود زمین تقسیم یا محصوالت از یک هر
 

  تنوع نظري مثال - 3- 10جدول

  درآمد ساالنه  سال
  نصف از هر کدام  محصول   ب  محصول   الف

1  5000  50000  27500  
2  20000  0  10000  
3  5000  30000  17500  
4  50000  5000  -  22500  
5  10000  25000  17500  

  19000  20000  18000  میانگین
  17500  55000  45000  دامنه

  
 بـه  را میـانگین  درآمد ترین بزرگ "ب" محصول در تخصص گذشته، سال 5 براي میانگین درآمد اساس بر

 تولید. هست نیز تغییرپذیري بزرگترین داراي محصول این شود، توجه درآمدها دامنه به وقتی اما .دهد می دست

 امکـان  .دهـد  مـی  کـاهش  نیـز  را میانگین درآمد اما دهد می کاهش را درآمد تغییرپذیري "الف"محصول فقط

 میـانگین  درآمـد  یـک  بـه  کار این دهد، می نشان دامنه که طور همان .است محصوالت کردن متنوع باقیمانده،

 سـاالنه  درآمد بین همبستگی یا رابطه علت به .شود می منجر درآمد تغییرپذیري در بزرگی کاهش اما ابینیبین
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 است، میانگین زیر "الف " محصول درآمد موقع هر که کنید توجه .یابد می کاهش تغییرپذیري محصول، دو براي

 در را سـاالنه  درآمـد  تغییرپـذیري ، منفـی  همبستگی این .بالعکس و است میانگین باالي "ب" محصول درآمد

 .دهد می کاهش تنوع شرایط
 ؟دهـد  مـی  کاهش را درآمد تغییرپذیري حد چه تا تنوع مزرعه، واقعی وضعیت یک در که است این پرسش

 عملکردهاي و ها قیمت اگر .دارد بستگی شده انتخابهاي  فعالیت مورد در عملکرد و قیمت همبستگی به پاسخ

 گرایش مقادیر این قدر هر .ندارداي  هفاید تنوع باشند، داشته گرایش همدیگر با رفتن پایین و باال به ها فعالیت

 کـاهش  بیشـتري  مقـدار  بـه  درآمـد  تغییرپذیري تنوع، با باشند، داشته مختلفهاي  جهت در تغییر به بیشتري
 .یابد می

 رشـد  فصل که محصوالتی .دهد می قرار تأثیر تحت را محصول عملکرد که است عاملی ترین مهم هوا و آب

 قـوي  مثبـت  همبستگی یک داشتن به آنها عملکردهاي و کنند می تجربه را یکسانی هواي و آب دارند، یکسان

هاي  بیماري و آفات مستعد و دارند متفاوت رشدهاي  فصل که محصوالتی براي عملکرد همبستگی .دارد گرایش
 انتظار اما است موجود دامی محصوالت همبستگی مورد در کمی اطالعات .است کمتر حدي تا هستند، متفاوت
 هـر هاي  بره میانگین باید چرا .باشد داشته وجود مختلف دامی محصوالت عملکرد بین کمی همبستگی رود می

 وجود جواب است ممکن باشند؟ داشته گرایش هم با کاهش و افزایش به مرغ هرهاي  تخم گاو، هر شیر میش،

 هـم  کمـی  دالیل .دهند می قرار تأثیر تحت را دام طبقات همه ها بیماري از کمی بسیار تعداد اما .باشد بیماري

 .باشیم داشته دامی و زراعی عملکردهاي بین قوي همبستگی یک انتظار که دارد وجود
 مورد در و مثبت همبستگی یک کشاورزي، اصلی کاالهاي مورد در قیمت همبستگی درباره مطالعات بیشتر

 کاالهـاي  از بسـیاري  مورد در ها قیمت دیگر بیان به .دهد می نشان را قوي مثبت همبستگی یک کاالها بعضی

 یک بلکه افتد نمی اتفاق سال هر موضوع این که است واضح .دارند گرایش هم با رفتن پایین و باال به کشاورزي

 یـک  اسـت  ممکـن  ها سبزي و ها میوه مانند خاص باغی و زراعی محصوالت بعضی .باشد می بلندمدت گرایش

 .باشند داشته اصلی زراعی محصوالت از بعضی با مخصوصاً منفی، حتی یا ضعیف قیمت همبستگی
 وجود به درآمد تغییرپذیري کاهش برايهایی  فرصت تولید، به بخشیدن تنوع که رسد می نظر به مجموع در
 از معنی به است ممکن تنوع .است نیاز مورد دقیق مطالعه یک ها فعالیت درست ترکیب انتخاب براي اما .آورد می

 مدیر )خطرناپذیري( گریزي ریسک که باشد؛ متغیر بسیار اما آور سود بسیار فعالیت یک در تخصص دادن دست

 .نماید می   نهایی تصمیم در مهمی عامل را
 با توان می را کار این .کرد ایجاد تنوع توان می نیز رسانی بازار در اما بود محصول بخشی تنوع درباره باال بحث
 چهارم یک ماه، سه هر مثال؛ براي .داد انجام بازاریابی سال طول در زمان چندین در ساالنه تولید از بخشی فروش

 سـال  قیمـت  ترین پایین با را محصول کل فروش بازاریابی، استراتژي این .رساند فروش به توان می را محصول

 در بخشـی  تنـوع  .بـرد  مـی  بین از نیز سال قیمت باالترین با را محصول کل فروش امکان البته .سازد می منتفی
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 میـانگین  حدود در قیمتی دریافت به و برد می بین از محصولهاي  قیمت در را فصلی تغییرات بعضی بازاریابی،

 .شود می منجر شده، بازاریابی تولید کل براي سال

  بیمه - 2- 8- 10
 به بیمه شرکت یک از بیمه خرید با که رسمی بیمه .کند بیمه طریق دو از یکی به را خود بنگاه تواند می مدیر یک

 بیفتند، اتفاق خطرات این اگر که بپوشاند را احتمالی خطرات از بسیاري انواع است ممکن بیمه این .آید می دست

 بیمه خود بنگاه، که است این دیگر گزینه .گذارند می بنگاه حیات تداوم و شخصی سرمایه روي بزرگی منفی اثر

 که مالی ذخایر نوعی باید ،شود می وارد زیانی که موردي در دوم، حالت در .باشد بیمه خود یا کند فراهم را خودش
 طوفان محصول، رفتن بین از با مالی، ذخایر این بدون .باشد داشته وجود هستند، شدنی نقد یا موجود راحتی به

 بیمـه  بین انتخاب .گردد ورشکست بنگاه که شود ایجاد مالیهاي  زیان چنان است ممکن سوزي آتش یا شدید

 نگهداري هزینه و بیمه شرکت یک به شده پرداخت بیمه وجه در اختالف تأثیر تحت کردن بیمه خود و رسمی

 :کرد روشن توان می زیر معادله از استفاده با را انتخاب این .دارد قرار شدنی نقد مالی ذخیره یک
G=R (r-i) -P 

 :آن در که
= G کردن بیمه از حاصل نفع  
= R نیاز مورد مالی ذخیره 
= p ساالنه بیمه وجه 
= r درصد( مالی ذخیره براي فرصت هزینه( 
= i درصد( مالی ذخیره از حاصل واقعی درآمد( 
 دسـت  از درآمد برحسب( هزینه چون .باشد رسمی بیمه از استفاده باید تصمیم باشد، صفر از بزرگتر  Gاگر 

 رسـمی  بیمه مقداري دامداران و کشاورزان بیشتر .است بیمه وجه هزینه از بزرگتر مالی ذخیره نگهداري )رفته

 یـک  در مزبـور  ذخیـره  که است مقداري از بیشتر اغلب مالی ذخیره فرصت هزینه اوالً؛ زیرا .کنند می خریداري

 اندازه تعیین مشکل ثانیاً؛ .آورد می دست به )انداز پس حساب یک نظیر( شدنی نقدي و مطمئنگذاري  سرمایه

 به ممکن موارد همه از حاصل ضررهاي پوشاندن براي که ذخیره یک نگهداري و تأمین .دارد وجود مالی ذخیره

 یابد، کاهش اندازه نظر از ذخیره که وقتی حال عین در .شود تمام گران بسیار تواند می باشد، بزرگ کافی اندازه

 .نباشد کافی نشده، بینی پیش زمان هر در الوقوع ممکن ضررهاي پوشاندن براي که دارد وجود بیشتري احتمال
 وجـود  گیرد، قرار استفاده مورد باید که زمان هر ذخیره، کردن جایگزین براي نقد وجه تأمین مسأله چنین هم

 .دارد
 بیمه  خود و رسمی بیمه از ترکیبی است ممکن مدیر یک .هستند شدن بیمه قابل ها ریسک از بسیاري انواع

 بیمه انواع .کند می تعیین را شده انتخاب ترکیب مؤسسه، مالی شرایط و ریسک به نسبت نگرش .نماید انتخاب را
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 :از عبارتند

   اموال: بیمه -الف- 2- 8- 10
 ساختمان به واردهاي  خسارت مقابل در را بنگاه بیمه این .است بیمه پوشش انواع ترین معمول از یکی اموال بیمه

 پوشش بااي  هبیم .نماید می حفاظت برق و رعد و سوزي آتش اثر در شده، انبار غالت و ها دام ،آالت ماشین  ها،

 دیگـر  و هواپیمـا  سقوط انفجار، تگرگ، دزدي، طوفان، از ناشی خسارت مقابل در بیشتري حفاظت تر، گسترده

 سخت طوفان یا سوزي آتش یک از ناشی خسارت و است ارزان نسبتاً اموال بیمه .نماید می تأمین معین مخاطرات

 باهاي  دارایی مورد در را اموال بیمه حداقل سطح یک دامداران و کشاورزان بیشتر لذا .باشد ویرانگر است ممکن
 .کنند می خریداري ترشان ارزش

 ثالث: شخص بیمه - ب- 2- 8- 10

 مالی خسارت یا شخصی صدمات شدن وارد هنگام به سوم شخص دادخواهی مقابل در را گزار بیمه بیمه، نوع این 

 مورد در ثالث شخص پوشش مثال؛ براي .نماید می حفاظت سوم، شخص به کارکنانش یا گزار بیمه خود وسیله به

 باشـد،  مقصر شده بیمه راننده که وقتی سوم،هاي  طرف به واردهاي  خسارت و صدمات براي اتومبیل بیمه یک

 .کند می پرداخت غرامت
 روي سوم شخص که موقعی یا شوند، می تصادف یک باعث و باشند سرگردان جاده یک روي ها دام که وقتی

 پرداخت غرامت بیمه و یابد وقوع است ممکن مزرعه یک در ثالث شخص ادعاهاي بیند، می صدمه شده بیمه ملک
 در کـه  ادعاهـایی  از بعضـی  امـا  باشد ناچیز است ممکن ثالث شخص ادعاهاي از بعضی احتمالی خطر .کند می

 .اند بوده بزرگ بسیار اند، گرفته قرار تأیید مورد ها دادگاه توسط اخیرهاي  سال
 از امکان مقابل در حفاظت و" فکر آرامش" مقداري تأمین براي ارزان روشی را ثالث شخص بیمه مردم شتربی

 .دانند می بنگاه دارایی دادن دست

   محصول: بیمه - ج- 2- 8- 10
 ناشی ضررهاي مقابل در فقط را شده بیمه محصول که است تگرگ بیمه اول نوع .دارد وجود محصول بیمه نوع دو

 و نماینـد  مـی  تأمین را پوشش نوع این بیمه خصوصیهاي  شرکت از تعدادي .نماید می حفاظت تگرگ بارش از
 نظر مورد محل در گذشته در تگرگهاي  بارش وقوع شدت و کثرت و شده خریداري پوشش مقدار به بیمه هزینه

 .دارد بستگی
 مقابـل  در بیمـه  ایـن  آیـد،  می بر اسمش از که طور همان .است" خطر تمام" بیمه محصول، بیمه دیگر نوع

 الزم حفاظت دزدي، و مدیریت عملیاتی ضعف کاري، فراموش جز بهاي  هحادث هر از ناشی محصولهاي  خسارت

 اضـافی،  رطوبـت  خشکسالی، علت به ترتیب به خطر تمام بیمه تحت ها پرداخت ترین بزرگ .کند می تأمین را

 بیمه براي منبع تنها مناطق بسیاري در حاضر حال در .است بوده آفات خسارت و تگرگ فصل، اولهاي  یخبندان

 .است کشاورزي بانک به وابسته که است کشاورزي محصوالت بیمه صندوق ایران در محصول خطر تمام
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 نـوعی  باعـث توانـد   می یک هر و دهند می قرار تأثیر تحت را محصوالت همه خشکسالی و تگرگ که آنجا از

 ایـن  .نمایند می خریداري را محصول خطر تمام یا تگرگ بیمه کشاورزان بسیاري شود، محصول کامل خسارت

 وام .دارد مصداق دارند، سنگین وام و کم شخصی سرمایه که مدیرانی و مبتدي کشاورزان براي مخصوصاً موضوع

 درآمد به وام بازپرداخت اگر مخصوصاً نمایند، ملزم محصول بیمه داشتن به را گیرندگان وام است ممکن دهندگان

 .باشد داشته بستگی محصول از حاصل

  عمر: بیمه - د - 2- 8- 10
 موقـع  بـی  مـرگ  از ناشی است ممکن کههایی  خسارت مقابل در حفاظت تأمین براي عمر بیمه بسیاري انواع 

 مخـارج  تـأمین  بـراي  تواند می بیمه عایدات .هستند موجود باشد، او خانواده عضو یک یا مزرعه مدیر یا صاحب

 و مـدیریت  انتقـال  به مربوط مخارج سایر تأمین و ارث بر مالیات پرداخت ها، بدهی   پرداخت خانواده، زندگی
 .گیرد قرار استفاده مورد بنگاه مالکیت
 تأمین حفاظت فقط پایین نسبتاً هزینه بااي  هدور بیمه .دائمی واي  هدور :است موجود عمر بیمه اساسی نوع دو
 سال 10 یا 5 نظیر زمان از مشخصی دوره براي .ندارد نقدي ارزشهاي  خصوصیت یا انداز پس هیچ اما کند می

 بیمه دوره، انتهاي در .گیرد می صورت پرداخت بمیرد، دوره این فاصله در گذار بیمه اگر و کند می  تأمین حفاظت

 سن افزایش با همراه .شود گرفته باید جدیدي بیمه باشد، دلخواه مورد پوشش ادامه اگر و شود می منقضی و باطل

 .یابد می افزایشاي  هدور بیمه وجوه گزار بیمه
 نقـدي  ارزش ذخیـره  و انـداز  پـس  حفاظت، از ترکیبی داراي یک هر که دارد وجود دائمی بیمه زیادي انواع

 پایان براي یا 65 سن تا دارند، سال 20 نظیر مشخص دوره یک براي ثابتیاي  هدور بیمه وجه آنها اکثر .هستند

 ارزش چنین همکنند  می تأمین حفاظت سرمایه، تشکیلهاي  بیمه .مانند می باقی مؤثر گزار بیمه مرگ تا و عمر

 دائمی انواع از بعضی نقدي ارزش .گردانند برمی باشد، زنده هنوز گزار بیمه اگر مشخصی زمان در را بیمه اسمی

 خاطر به .نماید می وثیقه تأمین آینده، مالی اضطراري نیازهاي رفع براي بیمه شرکت از گرفتن وام براي عمر بیمه

 .است باالتراي  هدور بیمه وجوه از بیمه وجوه دائمی، بیمه خصوصیات سایر و نقدي ارزش
 که کنند تعیین دقیقاً .شوند آشنا بیمه اصطالحات با که شود می توصیه هستند بیمه خرید فکر به که مدیرانی

 رقابت، قابل بیمه حقهاي  نرخ .بپردازند جستجو به خرید براي سپس .خواهند می را پوشش مقدار چه و نوع چه

 در که هستند عواملی )بیمه حق( مطالبات عادالنه و موقع بههاي  تطبیق و تعدیل تاریخچه یک و خوب خدمات

 واقعـی  حـد  از کمتـر  بیمه هم و زیاد حد از بیش بیمه هم .گیرند قرار توجه مورد باید بیمه شرکت یک انتخاب
 مـالی  شرایط و ریسک به نسبت نگرش اساس بر که فردي است انتخابی بهینه، مقدار .شود تمام گران تواند می

  .شود می تعیین بنگاه

  نگرفته قرار استفاده مورد اعتبار - 3- 8- 10
 استفاده وام از اند کرده تعیین آنها دهندگان وام که حد آن تا کشاورزان از بسیاري که اند کرده روشن مطالعات
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 لزوم مورد وجوه نامساعد حادثه بروز صورت در که است ذخیرهاي نگرفته، قرار استفاده مورد اعتبار این .می کنندن

 حفاظت وسیله یک اما می دهدن کاهش را حتمیت عدم و ریسک روش، این از استفاده .نماید می  تأمین را اضافی

 استفاده مورد سرمایه این که دارد اضافی سود برابراي  ههزین البته .دهد می دست به درآمد کمهاي  سال مقابل در

  .کند ایجاد بنگاه در ستتوان می نگرفته قرار

  گذاري قیمت قراردادهاي - 4- 8- 10
 حتمیت عدم کند، می تعیین تحویل واقعی تاریخ از قبل را خرید یا فروش قیمت که روشی دو از یکی از استفاده با

 عمـالً  کاشت از قبل حتی و برداشت از قبل توان می را فروش قیمت .داد کاهش یا کرد حذف توان می را قیمت

 قیمـت  پرداخـت  براي که خریدار یک با است توافقی که است نقدي قرارداد یک عقد، نوع اولین .کرد مشخص

 بـدون  .گردد تحویل دیرتري تاریخ در که نماید می موافقت کاالیی مشخص کیفیت و کمیت یک براي معلومی

 به ملزم را طرف دو هر قانوناً نقدي قرارداد این کاال، تحویل تاریخ و قرارداد امضاء تاریخ بین قیمت تغییرات به توجه
 .نماید می اجرا

 و خریـد  کاال معامالتهاي  بررسی از یکی در باسابقه دالل یک طریق از ندتوان می آینده به ناظر قراردادهاي
 قراردادها، این از استفاده با قیمت تعیین براي کوشش .است قیمت تعیین طریق دومین عمل این که شوند فروش

هـاي   روش و تئوري با کامالً باید مدیر تأمینی، ستد و داد براي تالش از قبل .شود می  نامیده تأمینی ستد و داد
 نسیه آن ارزش پرداخت هم و کاال تحویل هم آن در که بازاري یعنی آینده، به ناظر بازار کار طرز و تأمینی فروش

 تغییر هم با همیشه محلی بازار نقديهاي  قیمت و آینده به ناظر قراردادهايهاي  قیمت چون .گردد آشنا است،

 را قیمـت  معمـوالً  امـا  کـرد  تعیین توان می را دقیق قیمت یک ندرت به تأمینی ستد و داد طریق از ،می کنندن
 .کرد تعیین محدودي بسیار دامنه در توان می

  دیگرهاي  روش - 5- 8- 10
هـاي   برنامـه  در شـرکت  .گیرنـد  می قرار استفاده مورد درآمد تغییرپذیري دادن کاهش براي دیگر روش چندین
 یک وسیله به است ممکن قیمت حداقل این .است کاال براي قیمت حداقل یک تضمین براي راهی دولت کاالیی

 بخـش  بـراي  دولـت  جـاري  برنامه و کاال به بسته آنها از ترکیبی یا وام، میزان حمایتی، قیمت تضمینی، قیمت

 و تـأمین  پـذیري،  انعطـاف  از منظور .است شده توصیه نیز پذیري انعطاف  مورد این در .شود تعیین کشاورزي
 ارزان و سریع راحت، نسبتاً طور به را دیگر فعالیت به فعالیت یک از تغییر که است طریقی به منابع دادن سازمان

 داده تغییر تواند می راحتی به مزرعه برنامه ،شود می  کم حد از بیش فعالیت یک سودآوري که وقتی .دهد اجازه

 مـدرن،  تکنولـوژي  اما .هستند سودآورتر نسبتاً اکنون که شود می دیگريهاي  فعالیت یا فعالیت شامل که شود

 .است کرده مواجه مشکل با را پذیري انعطاف حفظ
 فعالیت یک در استفاده مخصوص و تخصصی بسیار تولیدهاي  تکنیک و ها ساختمان ،آالت ماشین از بسیاري

 زایمـان  آغـل  یک یا شیردوشی سالن پنبه، برداشت ماشین یک که است مشکل بسیار مثال؛ عنوان به .هستند
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 .کرد تبدیل دیگري استفاده مورد به را گوسفند
هایی  فعالیت مثالً؛ .هستند مؤثر درآمد تغییرپذیري در مزرعه برنامه در شده واردهاي  فعالیت انتخاب باالخره

 ثبات با درآمد تاریخچه سنگین، گوشتی گاو تغذیه و سبزیجات پرورش از آبی محصوالت تولید و شیر تولید مانند
 تغییرپـذیري  کـه هـایی   فعالیـت  .دارد وجود انتظار مورد سود و ریسک بین تبادل مسأله همیشه اما .دارند تري

 .هستند باالتري انتظار مورد سود داراي نوعاً بلندمدت در دارند بزرگتري درآمدي
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  اول فصل
  

 

 Agricultural management  کشاورزيمدیریت 
  Alternative      ینه،شق، گز

یصتخص منابع محدود     Allocation of limited resources   

     Control کنترل ی،بازرس

    Implementing اجرا     

یریتمد     Management  
یفوظا یریتمد      Management functions   

یریتیمسائل مد      Management problems    

   Planning ریزيبرنامه  
یسکر      Risk     

   Risk- averse ریسک گریز

Risk- indifferent  ریسک خنثی      
Risk-lover  یرپذ یسکر       

  دوم فصل
 

 

      Data  داده ها، آمار و ارقام 

    Decision Making  یريگ یمتصم

    Decision Making Process  یم گیريتصم یندفرآ

    Implementing وقوع  یکینزد
      Information اطالعات 

  Information Processing  اطالعات  پردازش  
     Revocability  یريپذ برگشت

     Risk ریسک

     Uncertainty  یتحتم  عدم
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  سوم فصل
  

 

  Agribusiness Firms  موسسات بازرگانی کشاورزي

     Business Survival   مؤسسه  یاتح دامها 

    General Partnership شراکت کلی

     Operator صاحب موسسه

     Owner’s Equity سرمایه صاحب موسسه

  
  چهارم فصل
  

 

  Crop Acreage Per Man  تراکم نیروي کار

 Declining Balance Method روش استهالك نزولی

 Efficiency Measures معیارهاي کارایی

 Farm Size اندازه واحد کشاورزي

 Partial Budgeting بودجه بندي جزیی

 Salvage Value  ارزش اسقاطی

  
   

  پنجم فصل
  

 

  Efficiency  کارایی
 Employment استخدام

 Employer کارفرما
 Investment سرمایه گذاري

 Job شغل

      Job Motivation  انگیزه شغلی
     Job Satisfaction  رضایتمندي شغلی

     Marginal Cost  هزینه نهایی

  Marginal Value Product  ارزش محصول نهایی
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      Opportunity Cost  هزینه فرصت
    Per Capita Production  تولید سرانه
     Productivity  بهره وري

 Research and Development  و توسعه تحقیق
 Wage  دستمزد
 Worker  کارگر

    

  

 هفتم فصل
  

 

   Farm Size اندازه مزرعه

     Property مالکیت
     Real Property اموال مستغالتی

     Rent اجاره
 

 هشتم فصل
  

 

    Conservation tillage خاکورزي حفاظتی

  ششم فصل
  

 

   Depreciation استهالك

    Efficiency ییکارآ
    Fixed Cost ثابت هزینه 

      Insurance یمهب

    Investment   گذاري  سرمایه
     Machine ینماش
ــ ــان  ینیماش ــردن، مک کــردن،  یزهک
 یزاسیونمکان

Mechanization  

    Rent اجاره کردن
      Variable Cost هزینه متغیر

 Working Alliance پیمانکاري
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    Mulch tillage خاکورزي کلشی
    Notillage بی خاکورزي 
     Reduced tillage کم خاکورزي 

      Sustainable پایدار
 

  نهم فصل
  

 

    Debt/Equity Ratio نسبت دیون به سرمایه شخصی
      Discounting تنزیل

     Leverage Ratio اهرم مالی
     Payback Period   بازپرداخت دوره

     Yield on the Investment بازده سرمایه گذاري
 

  دهم فصل
  

 

     All-Risk Insurance بیمه تمام خطر

   Attitudes Toward Risk دید گاه ها نسبت به ریسک 

      Futures Contracts    آینده قراردادهاي
     Futures Market بازار هاي آینده

      Liability Insurance سرمایه گذاريبازده 

   Mathematical Expectation انتظار ریاضی
   Property Insurance بیمه اموال
   Risk – Averse ریسک گریز

    Risk – Indifferent ریسک بی تفاوت
    Risk - Lover ریسک دوست
    Uncertainty عدم حتمیت
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