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  چکیده

گذاران این بخش،  روی تولیدکنندگان و سیاستنوسانات قیمت محصوالت کشاورزی همواره یکی از مسائل اصلی پیش

تواند نقش مهمی در کنترل ناپایداری ویژه در کشورهای در حال توسعه، بوده است. در این راستا  محاسبه قیمت تمام شده میبه

گیری، ضروری . وجود اطالعات بهای تمام شده محصوالت کشاورزی برای اتخاذ تصمیمداشته باشد ها و کاهش ریسک بازارقیمت

باشد تا از طریق آن  مدیریت واحد زمینی میو حیاتی است. هدف نهایی پژوهش حاضر، محاسبه قیمت تمام شده محصول سیب

تولید به صورت پیمایشی و از طریق مصاحبه و تکمیل  اطالعات مربوط به هزینه و قیمت عواملزراعی بیش از پیش فراهم گردد. 

ی کل گیری سهم عوامل تولید در هزینهبا اندازه آوری گردید.های قروه و دهگالن، جمعزمینی کار دشتسیب 712پرسشنامه، از 

نی به خود اختصاص زمیترین سهم را در هزینه تولید محصول سیبترین و کممشاهده گردید، نهاده زمین و آب به ترتیب بیش

ی تولید این محصول نشان داد ریال برآورد گردید.  بررسی تابع هزینه 0534قیمت تمام شده برای هرکیلوگرم  محصول   اند.داده

 که صرفه حاصل از مقیاس وجود دارد.

 قروه، هزینه تمام شده شهرستان زمینی،سیب کلمات کلیدی:
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Abstract  

The agricultural price fluctuations are one of main problematic in front of producers 

as well as policy makers of its sector especially in developing countries. Therefore, address 

to this, determination of cost price may play an important role in managing of instability of 

their prices and reducing market risk. And again, existences of cost price information of 

agricultural crops are necessary to make decision. The current study attempted to calculate 

the cost price of potato crop to provide better farm management in advance. Necessary data 

for cost and production factor price of potato crop were collected by interview and 

questionaries’ from 217 farmers in Gorveh and Dehgolan plain. Lengthwise measuring of 

production factor share in total cost, the results showed that, land and water inputs stand for 

the highest and lowest share in potato crop production cost respectively.   The cost price of 

potato was about IR.Rls 4350. The study of cost function showed that, potato crop followed 

economic return to scale.  

Keywords: Potato, Ghorveh, Dehgolan, Cost price.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه

بینی ناشی از شرایط آب و هوایی، آفات و سایر بالیای طبیعی های تصادفی وغیر قابل پیشتولید در بخش کشاورزی با شوک

های قیمت محصوالت کشاورزی، عملکرد بخش کشاورزی و نیز رفاه رو است. از طرفی این شوکچون آتش سوزی روبههم

های قیمتی که محصوالت کشاورزی در معرض آن قرار هند و در نتیجه، نوساندکننده را به شدت تحت تأثیر قرار میمصرف

 -تواند پیامدهای اقتصادیهای کشاورزی مینماید. تغییر قیمتکنندگان را تهدید میکنندگان و هم مصرفدارند هم تولید

باشد )بریم ولید محصوالت کشاورزی میای داشته باشد. تأثیر فوری این تغییرات، متوجه مصرف مواد غذایی و تاجتماعی گسترده

 کارهایراه از برخی غیره، و تضمینی محصوالت، قیمت کشت، محاسبه قیمت تمام شده زیر تعیین سطح (.1537نژاد و بکشلو، 

 این قیمت نوسانات صحیح، بررسی هایسیاست اتخاذ برای آیند. بنابراینمی حساب به کشاورزی بخش در اثرگذاری برای دولت

 سنتی ساختار به مربوط ایران در بخش کشاورزی به مربوط از مشکالت بخشی. است ضروری برآن مؤثر عوامل و بازار در صولمح

(. کشاورزی پایدار نیاز به نوعی مدیریت دارد که ضمن 1537باشد )محمدی و همکاران، می کشاورزی محصوالت بازار ناکارآمد و

 محصولی زمینیسیب .(Rattan, 1997ی مناسبی را در اکوسیستم کشاورزی برقرار کند)بهبود عملکرد، همزمان توازن اکولوژیک

 بعد، قیمت آن سال در و آن سال، تولید یک کهطوریبه. شودمی مشاهده آن تولید و قیمت در زیادی خیز و افت که است

 خوراک سوم جهان کشورهای در که است ذاییغ پر ارزش و اصلی مواد جمله از برنج و گندم از بعد زمینی یابد. سیبمی افزایش

 شده باعث محصول این زراعت در موجود مشکالت اما. شود غذایی محصوالت از بعضی جایگزین تواندمی و تشکیل را اصلی مردم

 ترینپایی موقعیت از دنیا کشورهای تربیش با مقایسه در انرژی تولید و سطح واحد در عملکرد نظر از ایران در ظرفیت تولید

میلیون تن سیب زمینی در سراسر جهان تولید  554در حال حاضر هر ساله در حدود  (.1537برخوردار باشد )فعله گری، 

زمینی هستند. که کشورهای چین، هند، و روسیه به ترتیب با تولید ترین تولیدکنندگان سیبشود. چین، هند و روسیه بزرگمی

میلیون تن دارد.  8/0های اول تا سوم قرار دارند. کشور ایران تولیدی حدود ن در رتبهمیلیون ت 6/57و  5/07و  5/88ساالنه 

زمینی را به خود ترین صادرات سیبمیلیون تن بیش 5/7کشور فرانسه با  7414براساس گزارشات سازمان جهانی فائو در سال 

 765با صادرات  7414ر دارند. کشور ایران در سال های بعدی قرااختصاص داده است و کشورهای هلند، آلمان و بلژیک در رتبه

 زمینی بود.هزار تن نهمین کشور صادر کننده سیب

(، با بررسی ساختار ریاضی تابع هزینه و تولید محصول گندم )آبی و دیم(، در استان کردستان، بر 1537قادرزاده و پورمختار)

ن توابع هزینه ترانسلوگ، تابع هزینه درجه دوم تعمیم یافته و اساس فرضیه دوگانگی به این نتیجه دست یافتند که در میا

های تحقیق داشته. همچنین با برآورد معیار بازدهی لئونتیف تعمیم یافته، تابع هزینه ترانسلوگ برازش خوبی نسبت به داده

مورد مطالعه وجود دارد بر  نسبت به مقیاس، به این نتیجه رسیدند که بازدهی نسبت به مقیاس فزاینده در مزارع گندم منطقه

ای بر روی ( در مطالعه1585مرام)ها موجب افزایش قیمت تمام شده محصول خواهد شد. پاکاین اساس خرد شدن زمین

های حسابداری بندی خشکبار صادراتی )کشمش آفتابی، سبز تیزآبی و انگوری(، الگوی مناسب سیستمواحدهای تولید و بسته

(، بهای تمام شده محصول استراتژیک چغندرقند را در شهرستان ارومیه 1583اند. موالئی قولنجی)ئه دادهبهای تمام شده را ارا

ای، با شده محصوالت گلخانهمورد بررسی قرار دادند. فرقاندوست و نامی نیز در مطالعه ای با هدف ارائه الگوی مناسب بهای تمام

ای نظری حسابداری، الگوی مناسبی را جهت محاسبه بهای تمام شده  محصول مطالعه و بررسی فرآیند تولید و با توجه به مبن

توان از تعیین اندازه بهینه دست آوردند. از جمله مطالعات دیگر در زمینه هزینه تولید، میای بهخیار گلخانه

(، تفاوت در قدرت Bils & chang,2000ها به هزینه تولید)(، بررسی مربوط به چگونگی واکنش قیمتNubern,1998واحد)

 ( و غیره یاد کرد.Tauer & Mishra, 2006رقابت واحدهای کشاورزی)

های اول و دوم به ترتیب چکیده و مقدمه آورده شد. در مقدمه به گردد. در بخشبخش ارائه می 6مطالب این پژوهش در 

شود که شامل ها آورده میم مواد و روشاهمیت موضوع و مطالعات انجام شده در رابطه با موضوع اشاره گردید. در قسمت سو

باشد. در نهایت نتایج و ها میهای مورد استفاده در پژوهش و مراحل محاسبه قیمت تمام شده و معرفی انواع هزینهمعرفی داده

 های پژوهش آورده شده و با توجه به نتایج، پیشنهاداتی در رابطه با موضوع ارائه خواهد گردید. یافته



 

 هاشمواد و رو
 های مورد استفادهداده

 712نامه از گیری تصادفی ساده به صورت مصاحبه و تکمیل پرسشهای مقطعی مورد نیاز این تحقیق از طریق نمونهداده

آوری گردید و شامل جمع 1535-1530زمینی و یونجه( در سال زراعیکشاورز دارای یک یا چند محصول )گندم، سیب

های مختلف مصرف شده در مراحل مختلف کاشت داشت و برداشت و قدار تولید، مقدار نهادهمتغیرهایی سطح زیر کشت، م

نمونه از جامعه آماری مورد  54آزمون که های مصرف شده است. در این تحقیق از طریق پیشها و هزینه نهادهچنین قیمتهم

ها مورد بررسی قرار اشکاالت موجود در پرسشنامه تعیین روائی، پایایی و رفع ابهام وطور تصادفی انتخاب و جهت تحقیق به

درصد( بررسی و نتایجنشان داد که متغیرهای پژوهش  83/4کرونباخ ) آلفای آزمون طریق محتوایی پرسشنامه از پایایی. گرفتند

 رد گردید. واریانس صفت بارز و قرار دادن در فرمول کوکران حجم نمونه برآو از روایی مناسب برخوردار است. با محاسبه

 

 ( شد تمام بهای) صنعتی حسابداری از منظور 
  محاسبه و هزینه عوامل به مربوط اطالعات آوریجمع وظیفه که است حسابداری فن و علم از ایشاخه صنعتی حسابداری

 بهای تقلیل روشهای تولید هایراه بررسی و هاگزارش تحلیل و تجزیه و با داشته عهده بر را خدمات و محصوالت شده تمامبهای

 اختیار در مهم بسیار ابزار یک شده تمام بهای حسابداری یا صنعتی حسابداری واقع کند.  درمی بیان را تولیدات شده تمام

 روی بر را خود کنترل و کندمی محاسبه را تولیدات شده تمامصنعتی، بهای حسابداری از استفاده با مدیران تا باشندمی مدیریت

 شده تمام بهای و صنعتی حسابداری کاربرد شودمی تصور کند. گاهیمی اعمال تولید هایهزینه سایر و مواد، دستمزد هایهزینه

 از نیز مؤسسات سایر ولی باشد جهت این در آن کاربرد مشهورترین شاید هرچند باشدمی تولیدی صنایع و هاکارخانه به محدود

،  هافروشی بیمه، عمده هایها، شرکتبانک در شدهتمامبهای حسابداری هایروش از و برده بهره شدهتمام بهای حسابداری

 استفاده تربیش کارایی جهت و واحدهای کشاورزی در هاها، بیمارستان، دانشگاه هواپیمایی های، شرکت نقل و حمل هایشرکت

 (.1584گردد )پیفه، می

 یا و هابدهی افزایش یا و موجود هایدارائی استهالک یا مصرف یا انتفاعی واحد یک از نقد وجه خروج معنی به هزینه

 شده منجر سهام صاحبان حقوق کاهش به و تجاری، واقع واحد جانبی یا اصلی هایفعالیت اجرای نتیجه در که هاآن از ترکیبی

 نمایدمی ، معرفی خاص هدف یک به رسیدن برای شده فدا منابع عنوان به هزینه صنعتی حسابداری گردد. درمی اطالق

 مصرف آینده در است قرار که منابعی)آتی و برآودری هایهزینه با گذشته اضافی هایهزینه بر عالوه صنعتی حسابداری چنینهم

 دارند.  کار و سر نیز( شوند فدا یا

 

  هاهزینه بندی طبقه

شود) پیفه، می اشاره زیر شرح به بندی طبقه این از برخی به که کرد بندی طبقه مختلف هایشکل به توانمی ها راهزینه

1588:) 

  مسقتیم غیر و مستقیم هایهزینه تفکیک به هایهزینه بندی طبقه (الف

 دارد ارتباط مشخص موضوع یک به را آنها توانمی که شودمی اطالق هاییهزینه مستقیم: به هایهزینه (1

 .  محصول واحد یک در شده مصرف اولیه مواد مانند

 داد ارتباط مشخص موضوع یک به را آنها تواننمی که شودمی اطالق هاییهزینه مستقیم: به غیر هایهزینه (7

 یک به تخصیص قابلیت کهاین علت به مستقیم غیر هایهزینه.  محصوالت تولید در مصرفی برق هایهزینه مانند

 و عمومی طور به هاهزینه این بلکه داد تباطار موضوع یک به مشخصاً را هاآن توانندارد، نمی را مشخص موضوع

 باشد. می هزینه موضوع چندین بین مشترک

  محصول: دهنده تشکیل عناصر براساس هاهزینه بندی طبقه (ب



 

 و ردیابی قابل سهولت به که گرددمی اطالق موادی به مستقیم مواد هایمستقیم: هزینه مواد هایهزینه (1

 مصرف بدون و داده تشکیل را محصول ظاهری شکل مواد این باشدمی شده دتولی محصول واحد یک به تخصیص

 تولید در مصرفی پارچه یا و کفش تولید در مصرفی چرم هزینه است، مانند ممکن غیر محصول تولید مواد این

 پوشاک و بذر در تولید محصوالت کشاورزی. 

 سهولت به که اندداشته نقش محصول لیدتو در مستقیماً که افرادی دستمزد و کار مستقیم: حقوق هزینه (7

 تولید.  کارگران دستمزد و حقوق هزینه مانند.  است محصول واحد یک به تخصیص و ردیابی قابل

 را باشد مستقیم کار و مستقیم مواد هایویژگی و خصوصیات دارای اگر نیز دیگری مستقیم هزینه نوع هر

 محصول.  هایبندی بسته در مصرفی بندی بسته لوازم مانند دهدا تخصیص محصول واحد یک به آسانی به توانمی

 استناد به کارخانه هایهزینه شامل معموالً هاهزینه مستقیم: این غیر هایهزینه/  ساخت سربار هایهزینه (5

 احدو یک به سهولت به را هاآن تواننمی که هاییهزینه عبارتی به باشدمی مستقیم کار و مستقیم مواد هایهزینه

 نموده استفاده تسهیم و تخصیص فرآیند از باید محصول به هاهزینه این تخصیص برای و داد تخصیص محصول

 و مستقیم غیر مواد هایهزینه.  ساخت هایهزینه سایر و مستقیم غیر ، کار مستقیم غیر مواد هایهزینه مانند

 توانمی مستقیم غیر کار سه هر دارند. برای را یممستق کار و مستقیم مواد هزینه مقابل مفهومی مستقیم غیر کار

.  و ، نگهبان انباردار مزایای و حقوق هزینه یا و تولید مدیر یا و کارگر سر مزایای و حقوق هزینه به مثال عنوان به

 غیر کار و مستقیم غیر مواد جز به مستقیم غیر هایهزینه کلیه شامل ساخت هایهزینه سایر. نمود اشاره. . 

سوخت،  ، هزینه آالتماشین بیمه ، هزینه آالتماشین نگهداری و تعمیرات هایهزینه مانند باشدمی ستقیمم

مستقیم،  مستقیم، کار مواد) هایهزینه جمع مستقیم، به غیر هایهزینه سایر و تلفن و برق و آب هزینه

 . شودمی اطالق تولید شده تمام یا و تولید هایهزینه یا ساخت( ساخت سربار هایهزینه

 هزینه رفتار براساس هاهزینه بندی طبقه( ج

 از معین دامنة در تولید حجم تغییرات به توجه بدون که هستند هاییهزینه ثابت هایثابت: هزینه هایهزینه (1

 ، اجاره ، هزینه بیمه هزینه( مستقیم خط روش) استهالک هزینه مانند هستند تغییر بدون( مربوط دامنه) تولید

 هایدامنه در ثابت هایهزینه تولید حجم تغییرات ولی است ثابت مربوط دامنة یک در ثابت و. . . هزینه عوارض

 ثابت هزینه باشد تربیش تولید اندازه هر مربوط دامنه یک در تولید سطح در ثابت هایهزینه بایدمی مختلف، تغییر

 . تولید میزان بر تقسیم ثابت هزینه با است ربراب واحد هر ثابت بود. هزینه خواهد ترکم واحد هر

 هاهزینه گونه این تولید سطح در متغیر به توجه با که هستند هاییهزینه متغیر هایمتغیر: هزینه هایهزینه (7

 . است ثابت واحد هر سطح در ولی متغیر تولید کل سطح در متغیر هایهزینه یابندمی متغیر نیز

باشد. اما های ملموس و موجود در هر واحد میت و متغیر گفته شده جزء هزینههای ثابهزینه فرصت: هزینه (5

های خاصی برای محاسبه و در نظر گرفتن های ثابت وجود دارند که قابل لمس نبوده و تکنیکبعضی از انواع هزینه

نوع هزینه فرصت، هزینه ترین آیند. مهمها به شمار میهای فرصت جزء این دسته از هزینهها وجود دارد. هزینهآن

 های ثابت است.دارایی

 نمود. استفاده زیر فرمول از توانمی شده تمام قیمت محاسبه برای حال

                                                                                           )1( 

 که در این فرمول:

Pt: لوگرم محصولقیمت تمام شده هر کی 

 هزینه متغیر واحد به ازای هر کیلوگرم :

 هزینه ثابت واحد به ازای هر کیلوگرم: 

 های واحد زراعی: هزینه فرصت دارایی



 

 قرار تفادهاس رد مو دامی یا و زراعی واحد یک اقتصادی های تحلیل در توان می که اقتصادی پارامترهای از دیگر یکی

 را شودمی شروع واحد سوددهی که را تولید سطح ترینپایین مفیدی طوربه اقتصادی پارامتر این است. سر سربه نقطه تحلیل داد

 ، درآمدها سطح این در و کندمی ضرردهی به شروع واحد تر پایین سطح آن از که تولید از سطحی دیگر عبارتدهد. بهمی نشان

 نقطه توان می نتیجه در باشد خطی صورتبه هزینه و درآمد هایمنحنی اینکه فرض پوشاند. با می را متغیر و بت ثا های هزینه

 کرد. مشاهده زیر نمودار در را سربه سر

 
 

 را تولید سر سربه نقطه خواص نیز قیمتی سر سربه نقطه یکی دیگر از انواع نقطه سربه سر نقطه سر به سر قیمت است.

 نقطه از تر پایین قیمتهای تولید، میزان و هاهزینه کامل بودن مشخص فرض با قیمت از نقطه این در که عنیم این به دارد،

 برای .پوشاند خواهد را ثابت و متغیر هایهزینه درآمدها قیمت سر سربه سطح در و شد خواهد واحد زیان به منجر سر سربه

 (:1523کرد)قدیمی،  استفاده نتوامی زیر فرمول زقیمت ا ه سر سر نقطه آوردن بدست

(7  )                                                                                                                      

 

 

 که در این معادله:

میزان  y باشد و به ترتیب هزینه ثابت و هزینه متغیر تولید در یک هکتار زمین می TVCو  TFC: قیمت سر به سر ، 

 دهد.برداشت محصول در هر هکتار را نشان می

 

  ایمرحله یابیهزینه سیستم

 در هاآن تولید که مشابهی محصوالت شده تمام قیمت گزارش و گیری اندازه برای است سیستمی ایمرحله یابیهزینه

 یا دایره روی بر اصلی تأکید ایمرحله یابیهزینه گیرد. درمی صورت پیوسته و انبوه صورتبه یکنواخت تولیدی عملیات سری یک

 دایره کاشت، داشت و برداشت مانند گیردمی صورت مختلفی تولیدی هزینه، عملیات مرکز یا دایره هر باشد. درمی هزینه مرکز

 ایمرحله یابیهزینه در و برسد شده ساخته کاالی انبار به تا کندمی عبور هزینه مرکز ای دایره چند یا دو از محصول واحد یک

 دایره همان ساخت جریان در کاالی موجودی حساب به دایره هر( کارخانه سربار و مستقیم مستقیم، کار مواد) تولید های هزینه

 گردد. می تهیه( ماهانه یا هفتگی) معین زمانی دوره پایان در دایره هر برای تولید هزینه گزارش و شودمی منظور

 



 

 نتایج پژوهش

 های مورد استفاده در تابع متغیر

Q  :گرم(. دهد )کیلومیزان تولید محصول را نشان می 

C : .)متوسط هزینه کل )ریال 

1F : .)کود حیوانی مورد استفاده در مزارع )کیلوگرم  

2F: که در منطقه مورد مطالعه انجام شد مشخص گردید که کشاورزان از های مقدماتی کود شیمیایی، در بررسی

شوند که کنند و این کودها در مراحل مختلف تولید بکار برده میچند نوع کود شامل کود ازته، پتاسه و فسفاته استفاده می

 ت )کیلوگرم(. ها هر یک از این کودها در مراحل مختلف تولید مورد سوال از کشاورزان قرار گرفدر پرسشنامه

Lترین گیرد بیش: نیروی کار بر حسب نفر روز که به دو شکل خانوادگی و یا روزمزدی مورد استفاده قرار می

 شود. زمینی در مرحله برداشت صرف میاستفاده از نیروی کار در تولید سیب

  M:  مرحله کاشت، داشت و هایی است که در هر سه آالت از جمله نهادهماشین آالت بر حسب ساعت ماشین

ای بوده که امروزه کشاورزان گونهآالت بهگیرد، پیشرفت در ماشینهای مختلف مورد استفاده قرار میبرداشت به شکل

 دهند. های خود را به وسیله نیروی انسانی انجام میترین فعالیتمنطقه کم

Pگردید کشاورزان از انواع مختلف سموم آفت  هایی که در منطقه انجام شد مشخص: سموم بر حسب لیتر، با بررسی

 کنند. کش و حشره کش استفاده می

Sو توزیع بذر  : میزان بذر مصرفی، کشاورزان بذر مصرفی را یا از محصول خود تهیه می کنند و یا از مراکز تهیه

یع در نظر گرفته شده است. کنند. در هر دو صورت قیمت و هزینه بذر، به قیمت بذر تهیه شده از مراکز توزخریداری می

 )کیلوگرم(

W:  گیرد که در نهاده آب بر حسب متر مکعب که در منطقه مورد مطالعه یا آبیاری بارانی و یا غرقابی صورت می

برداران مورد استفاده قرار گرفت و در آبیاری غرقابی از روش جسم شناور استفاده آبیاری بارانی دبی چاه در پروانه بهره

 دبی آب محاسبه گردید.گردید و 
 

 های مرکزی و پراکندگیشاخص

ترین سطح زیر کشت های تحت مطالعه نشان داد، بیشزمینی واحدهای مرکزی و پراکندگی محصول سیببررسی شاخص

تار هزار ریال و متوسط درآمد در هک 127244باشد. میانگین هزینه در هکتار ترین آن یک هکتار میهکتار و کم 54این محصول 

 127244باشد.  متوسط هزینه در هر هکتار از زمین هکتار می 86/0باشد. انحراف معیار اندازه مزرعه هزار ریال می 573634

ریال بوده است. میانگین تولید  2374(، 1530هزار ریال برآورد گردید. همچنین متوسط قیمت فروش محصول در سال جاری)

 (. 1-5کیلوگرم برآورد گردید)جدول  53635نتایج حاصل از پرسشنامه زمینی طبق در هکتار برای محصول سیب

 
 زمینینتایج توصیفی متغیرهای کمی در تولید سیب -1-3جدول

 میانگین مینیمم ماکزیمم نام متغیر/ آماره

 28/3 1 54 اندازه مزرعه )هکتار(

 88/127244 156353 588824 هزینه در هکتار )هزار ریال(

 573634 744444 373444 ر )هزار ریال(در آمد در هکتا

 2374 6544 14444 کیلوگرم( قیمت محصول )ریال بر

 62/53635 54444 64444 تولیددر هکتار )کیلوگرم(

 های تحقیقمأخذ: یافته         

 



 

 زمینیمحاسبه هزینه تمام شده تولید در هکتار محصول سیب

ها محاسبه شده ی تولید محصول هزینه های مربوط به این بخشاقالم هزینهدر این قسمت ابتدا با شناسایی ادوار تولید و 

سازی ، مرحله کاشت، داشت، است ادوار مختلف تولید محصوالت کشاورزی شامل : مراحل قبل از کاشت یعنی مرحله آماده

آالت و نیروی و برق( و هزینه ماشین نهاده )بذر، موادشیمیایی، آب باشد. مراکز هزینه  هرکدام از مراحل شامل هزینهبرداشت می

درصد، مربوط به هزینه  35ترین سهم هزینه  بیش های ثابت و  هزینه اجاره زمین نیز محاسبه شده است.انسانی است. هزینه

ت. درصد هزینه مربوط به مرحله قبل از کاش 38/3باشند. درصد می 21/8و  33/16زمین و بعد از آن بذر و کود حیوانی با سهم 

-5شوند)جدول درصد در مرحله برداشت صرف می 8/3درصد در مرحله داشت و  3/8ها در مرحله کاشت، درصد از هزینه 63/13

7 .) 
 زمینیهزینه تولید یک هکتار سیب -2-3جدول 

مراحل 

 تولید
 مراکز هزینه

میزان هزینه 

 )هزار ریال(

سهم هزینه 

 )درصد(

قبل از 

 کاشت

 72/1 7744 آماده سازی زمین

 21/8 13444 کود مرغی

 کاشت

 33/16 75/78341 بذر

 10/4 736 سموم

 01/1 7054 کود

 53/1 7543 آالتماشین

 74/4 532 نیروی انسانی

 داشت

 60/7 0674 کود

 33/1 7622 سموم

 40/5 3774 آالتماشین

 72/1 7744 نیروی انسانی

 برداشت

 16/7 5271 کیسه و وسایل مورد نیاز

 84/4 1530 درو

 34/7 0885 انسانی نیروی

هزینه 

 ثابت
 83202 اجاره زمین

11/37 

هزینه آب و 

 برق
 63/1517 

26/4 

هزینه 

 مدیریت
 7768 

51/1 

سایر 

 هاهزینه
 7744 

54/1 

جمع 

 هزینه ها
 88/127133 

144 

 های تحقیقمأخذ: یافته

زمینی در هر هکتار د که متوسط میزان تولید محصول سیبهای جمع آوری شده مشاهده گردیبا استفاده از داده

ها نیز نشان داد که جمع هزینه های مربوط به تولید باشد. همچنین نتایج حاصل از بررسی دادهکیلوگرم می 62/53635

زمینی هزار ریال برآورد شده است. جهت برآور هزنه تولید هر کیلوگرم محصول سیب 88/127133زمینی در هر هکتار سیب

 گردد. ها را بر میزان تولید در هکتار تقسیم میمجموع هزینه



 

 زمینی )هزار ریال(هزینه تمام شده یک کیلوگرم سیب 

ی دست آمده است. در واقع هزینه تمام شدهریال به 0534زمینی در هر هکتارشده  محصول سیب متوسط قیمت تمام

تر از این قیمت موجب ضرر و زیان اقتصادی خواهد باشد. به عبارت دیگر فروش پایینتولید میواحد همان نقطه قیمت سربه سر 

های نیروی ها تمام هزینههای ثابت و متغیر نخواهد بود. در این روش از گردآوری دادهشد و واحد تولیدی قادر به جبران هزینه

ای محاسبه گردیده بنابراین قیمت سر به سر و ادوات به صورت اجاره آالت وهای ثابت مانند ماشینانسانی و زمین و سایر هزینه

 باشد.قیمت تمام شده یک مقدار می

 

 اقتصادی تعیین حداقل وسعت

در این قسمت برای محاسبه حداقل وسعت اقتصادی مزارع در منطقه مورد نظر ابتدا تابع هزینه دو متغیره محصوالت را بر 

(، AC=MCو سپس با  محاسبه هزینه متوسط و هزینه نهایی و برابر قرار دادن این دو ) حسب سطح زیر کشت برآورد کرده

های دست آورد. با برآورد توابع مختلف و مقایسه آمارهتوان بهرا می( ACحداقل سطح زیر کشت اقتصادی )همان نقطه حداقل 

دست آمده توابع هزینه نهایی و هزینه باتوجه به تابع بهتابع درجه دو انتخاب گردید.   2Rواتسون و  -معنی داری و آماره دوربین

 دهد که صرفه حاصل از مقیاس وجود دارد. متوسط همواره نزولی بوده و نشان می

 

 

 

 نتایج و بحث

زمینی در استان ی تولید محصول سیبشده و تعیین سهم عوامل تولید در هزینههدف پژوهش حاضر، برآورد هزینه تمام 

ای استفاده شده است. اطالعات مورد نیاز از باشد. برای این منظور از تکنیک آمارگیری نمونهمی 33-30در سال زراعی کردستان 

آوری های قروه و دهگالن جمعزمینی کاران دشتگیری تصادفی ساده از میان سیبپرسشنامه و با روش نمونه 712طریق 

 گردیده.

، در این رابطه استفاده از سیستم حسابداری 1588جمله مطالعات پیفه در سال با بررسی سایر مطالعات انجام شده از 

 هایتفکیک شده که هزینه مسقتیم غیر و مستقیم ها به هزینههزینهبهای تمام شده مناسب انتخاب گردید. در این روش 

 یک در شده مصرف اولیه مواد مانند دارد ارتباط مشخص موضوع یک به را هاآن توانمی که هاییمستقیم عبارت است از هزینه

 داد. ارتباط مشخص موضوع یک به را هاآن تواننمی که شودمی اطالق هاییهزینه های غیرمستقیم بهمحصول و هزینه واحد

 موادی به مستقیم مواد هایمستقیم)هزینه مواد هایمحصول شامل هزینه دهنده تشکیل عناصر براساس هاهزینه بندیطبقه

 محصول ظاهری شکل مواد این باشدمی شده تولید محصول واحد یک به تخصیص و ردیابی قابل سهولت به که گرددمی اطالق

 که افرادی دستمزد و کار مستقیم )قوق هزینه است( و ممکن غیر محصول تولید مواد این مصرف بدون و داده تشکیل را

 باشد.است( می محصول واحد یک به تخصیص و ردیابی بلقا سهولت به که اندداشته نقش محصول تولید در مستقیماً

 به توجه بدون که هستند هاییهزینه ثابت هایثابت) هزینه هایبه هزینه هزینه رفتار براساس هاهزینه بندی طبقه

 هزینه( ستقیمم خط روش) استهالک هزینه مانند هستند تغییر بدون( مربوط دامنه) تولید از معین دامنة در تولید حجم تغییرات

 در ثابت هایهزینه تولید حجم تغییرات ولی است ثابت مربوط دامنة یک در ثابت و. . . هزینه ، عوارض اجاره ، هزینه بیمه

 این تولید سطح در متغیر به توجه با که هستند هاییهزینه متغیر هایمتغیر)هزینه هایباید(، هزینهمی مختلف، تغییر هایدامنه

های های ثابت وجود دارند که قابل لمس نبوده و تکنیکهزینه فرصت )بعضی از انواع هزینه یابند( و می متغیر نیز اههزینه گونه



 

ترین آیند. مهمها به شمار میهای فرصت جزء این دسته از هزینهها وجود دارد. هزینهخاصی برای محاسبه و در نظر گرفتن آن

 شود.ابت است( تقسیم میهای ثنوع هزینه فرصت، هزینه دارایی

ترین سطح زیر های تحت مطالعه نشان داد، بیشزمینی واحدهای مرکزی و پراکندگی محصول سیببررسی شاخص

هزار ریال و متوسط درآمد در  127244باشد. میانگین هزینه در هکتار ترین آن یک هکتار میهکتار و کم 54کشت این محصول 

باشد. همچنین متوسط قیمت فروش محصول در هکتار می 86/0اشد. انحراف معیار اندازه مزرعه بهزار ریال می 573634هکتار 

 ریال بوده است. 2374(، 1530سال جاری)

درصد  21/8و  33/16درصد، مربوط به هزینه زمین و بعد از آن بذر و کود حیوانی با سهم  35ترین سهم هزینه  بیش

درصد در مرحله  3/8ها در مرحله کاشت، درصد از هزینه 63/13مرحله قبل از کاشت.  درصد هزینه مربوط به 38/3باشند. می

 میزان متوسط که گردید مشاهده شده آوری جمع هایداده از استفاده شوند. بادرصد در مرحله برداشت صرف می 8/3داشت و 

 که داد نشان نیز هاداده بررسی از حاصل جنتای همچنین. باشدمی کیلوگرم 62/53635 هکتار هر در زمینیسیب محصول تولید

 هر تولید هزنه برآور جهت. است شده برآورد ریال هزار 88/127133 هکتار هر در زمینیسیب تولید به مربوط های هزینه جمع

 گرددمی تقسیم هکتار در تولید میزان بر را هاهزینه مجموع زمینیسیب محصول کیلوگرم

 یشده تمام هزینه واقع در. است آمده دستبه ریال 0534هکتار هر در زمینی سیب لمحصو  شدهتمام قیمت متوسط

 خواهد اقتصادی زیان و ضرر موجب قیمت این از ترپایین فروش دیگر عبارت به. باشدمی تولید سر سربه قیمت نقطه همان واحد

 نیروی هایهزینه تمام هاداده گردآوری از روش این رد. بود نخواهد متغیر و ثابت هایهزینه جبران به قادر تولیدی واحد و شد

 و سر به سر قیمت بنابراین گردیده محاسبه ایاجاره صورت به ادوات و آالتماشین مانند ثابت هایهزینه سایر و زمین و انسانی

 باشد.می مقدار یک شده تمام قیمت

 

 پیشنهادات 

ها و نبود کارایی نظام توزیع از جمله دالیل وری پایین نهادهبازار، بهرههای مالی در مزارع، ناکارآمدی باال بودن هزینه

های مناسب و اجرای باشد. به این منظور شناخت ریشه مشکالت و اتخاذ سیاستاصلی باال بودن قیمت تمام شده در کشور می

یم روی اقتصاد یک کشور دارد و رسد. این روند اثر مستقها برای کاهش قیمت کاال و خدمات ضروری به نظر میصحیح آن

 گردد:دهنده تعادل است. با توجه به نتایج پیشتهادات زیر ارائه مینشان

 
شده، جهت کنترل و برنامه ریزی یابی استاندارد و مناسب و محاسبه فروش و هزینه تماماستفاده از روش هزینه .1

 صحیح تولید و فروش محصوالت.

 نای فعالیت برای محاسبه بهای تمام شدهیابی بر مباستفاده از روش هزینه .7

 استخدام و آموزش نیروی انسانی متخصص به منظور بهره برداری مناسب از سیستم .5

ها محدود است. چون محصول فاسد شدنی و انبارداری طوالنی مدت آن عدم تولید عمده در مناطقی که بازار آن .0

 شود.ر از قیمت تمام شده میتامکان پذیر نیست که موجب فروش محصول با قیمتی پایین

ای مناسب ها و محاسبه قیمت تمام شده سایر محصوالت کشاورزی و ایجاد یک پاییگاه دادهجمع آوری هزینه .3

 ریزی برای تولید و فروش محصول.گیری و برنامهجهت کمک به زارعین در تصمیم
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