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أ

کلی درس هدف هاي 
:آشنایی دانشجو با 

مفهوم مدیریت و وظایف مدیر در فعالیت هاي کشاورزي -1
شرایط خاص مدیریت تولید کشاورزي در مقایسه با سایر فعالیت هاي تولیدي-2
مراحل مدیریت و فرآیند تصمیم گیري-3
طبقه بندي تصمیمات-4
اشکال سازمانی در کشاورزي-5
ارزیابی موجودي واحد کشاورزي -6
نیروي انسانی در فعالیت هاي کشاورزيمدیریت -7
مدیریت ماشین هاي کشاورزي -8
مدیریت زمین و توسعه فعالیت هاي کشاورزي -9

مدیریت فعالیت هاي کشاورزي در جهت حفاظت خاك10
مدیریت سرمایه و تأمین منابع مالی11
مدیریت تحت شرایط ریسک و عدم حتمیت12
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ب

پیشگفتار
اورزي با آشنایی با مفاهیم اولیه درباره مدیریت و وظایف یک درس مدیریت تولید و فعالیت هاي کش

در مقدمه به شرایط خاص حاکم بر تولید در بخش کشاورزي و مسائلی که یک مدیر . مدیر آغاز می شود
در بین . بخش کشاورزي با آن مواجه است اشاره می شود و مراحل مدیریت مورد مطالعه قرار می گیرد

ي اعمال مدیریت بر هر فعالیت تولیدي طی می کند، مرحله تصمیم گیري به عنوان مراحلی که یک مدیر برا
فصل هاي آتی نیز به مطالعه اشکال سازمانی در . مهم ترین مرحله، با تفصیل بیشتري بررسی می گردد

کشاورزي، ارزیابی موجودي واحد کشاورزي، نحوه مدیریت و تصمیم گیري درباره تخصیص نیروي 
یت زمین، مدیریت سرمایه و تأمین منابع مالی، مدیریت ماشین هاي کشاورزي، مدیریت فعالیت انسانی، مدیر

که مشخصه -هاي تولیدي در جهت حفظ حاصلخیزي خاك و مدیریت تحت شرایط ریسک و عدم حتمیت 
.اختصاص دارند- بارز محیط تصمیم گیري و مدیریت در بخش کشاورزي است
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فهوم مدیریتآشنایی با م: صل اولف

تعریف مدیریت

 مدیریت واحد کشاورزي و دامپروري
هاي فرديمدیریت و ویژگی

انواع و ویژگی هاي مسائل
وظایف مدیریت
مراحل مدیریت

نقش مدیر کشاورزي
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هاي فصلدفه-1- 1
:باید بتواندفصلدانشجو پس از مطالعه این 

.مدیریت را تعریف کند-1
.مدیریت واحدهاي کشاورزي و دامپروري را بیان کندبرخی از ویژگی هاي-2
. تفاوت مدیران و علل این تفاوت ها را بیان کند-3
.انواع و ویژگی هاي مسائل مربوط به مدیریت واحدهاي کشاورزي و دامپروري را تشریح کند-4
. ریزي، کنترل و اجرا را توضیح دهدمهمترین وظایف مدیریت شامل برنامه-5
.راحل مدیریت را توضیح دهدم-6
نقش مدیر را در پیش بینی تغییرات، جمع آوري اطالعات و تجزیه و تحلیل و تصمیم گیري -7

.توضیح دهد

ریف اتعمقدمه و -2- 1
نقش، ازدر تمامی این تعاریف، . در ادبیات تعاریف متعددي براي مدیریت ارائه شده است

براي مثال بعضی . کمک گرفته شده استمدیریت ی ازریفتعبراي بیانمدیر و ویژگی هايوظایف
برخی .دانندگیري در یک فعالیت اقتصادي و یا سازمانی مشابه می به مفهوم کنترل و تصمیمرا مدیریت 

.مدیریت به معناي پذیرش مسئولیت تصمیم گیري و اجراي تصمیمات در یک سازمان استمعتقدند که 
به .یا پرداختن به اموري است که تحت کنترل یک شخص قرار داردریشه فعلی مدیریت، اداره کردن

مدیریت جزء پنهان تولید است که هماهنگ با افزایش تجربه و دانش ) 1377(اعتقاد سلطانی و همکاران 
مدیریت قبل از هرچیز کاریست فکري که بر پایه نیازهاي موجود شکل گرفته و . یابدتکامل میمدیر

شاید یک تعریف مدیریت از فرهنگ لغت نقطه شروعی . آید، به مرحله عمل در میپس از اتخاذ تصمیم
رهبري کردن یا سرپرستی : عمل یا هنر اداره کردن«: یک چنین تعریفی عبارت است از. به دست دهد

قسمت .»استفاده عاقالنه از امکانات براي رسیدن به هدف: 2) به عنوان یک بازرگانی(کردن سازمانی 
تعریف » مطالعه تخصیص منابع کمیاب«تعریف شبیه تعریفی از اقتصاد است که اغلب به عنوان دوم این
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این تعاریف مدیریت و اقتصاد تلویحاً مستلزم تعیین مقاصد و هدفها، وجود منابع محدود، و . شودمی
رد در موتصمیم گیريلزوم . باشدلزوم تخصیص این منابع محدود بین تعدادي موارد استفاده می

.تخصیص صحیح منابع کمیاب درون این تعاریف قرار دارد
ها اغلب شامل تعریف عمومی از مدیریت هستند که قابل کاربرد در کتابهاي درسی در این زمینه

دهی منابع براي سازمان«این تعاریف اغلب شامل عباراتی نظیر . مورد مؤسسات غیر کشاورزي هستند
تعریفی ،هر دو عبارت. هستند» اعمال را به سمت هدفی رهبري نمایدفرآیندي که «و » رسیدن به هدفها

.دهند که به دومین تعریف فرهنگ لغت از مدیریت شباهت دارداز مدیریت را به دست می
نماید دهد یا چگونه انجام وظیفه میمؤلفان دیگر مدیریت را برحسب اینکه مدیریت چه انجام می

کمی در مورد وظایف مورد بحث وجود دارد، اما آنهایی که بیشتر همگونی . دهندمورد بحث قرار می
گیري و دهی، هماهنگی، کنترل، رهبري، سرپرستی، ارتباطریزي، سازمانعمومیت دارند عبارتند از برنامه

اما به نشان دادن حوزه شودتهی به تعریفی از مدیریت نمیبحث درباره این وظایف مستقیماً من. اجرا
.کندو پیچیدگی آن کمک میوسیع مدیریت

مدیریت واحدهاي کشاورزي و دامپروري-3- 1
بسیاري،. استاز جمله فعالیت هاي کشاورزي دیریت عامل مهمی در موفقیت هر کار اقتصادي م

بین کشاورزان کاراییکه اثر آن به صورت تفاوت عملکرد و می دانندغیرملموس هیک نهادرا مدیریت 
ت واحدهاي کشاورزي و دامپروري یا مدیریت مزرعه از دو کلمه مدیریت و مزرعه مدیری.کندبروز می

ها بررسی ها نشان می دهد که اطالعات در مورد انواع محصوالت و مشخصات خاك. تشکیل شده است
در موفقیت هاي کشاورزي آالت و آفات و بیماريو یا نژادهاي دام و همچنین آشنایی کشاورز با ماشین

موفقیت وها تخصص داشته باشدز تأثیر دارد اما الزم نیست که کشاورز در کلیه این زمینهکشاوریک 
اي از اقتصاد مدیریت واحد کشاورزي به عنوان شاخه. چیز به مدیریت وي بستگی داردبیش از هر

تصمیم دهد، دانش گزینش و کشاورزي که تخصیص منابع محدود را در مزرعه مورد بررسی قرار می
. استيگیر
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هاي سهامی هایی در زمینه مدیریت واحدهاي کشاورزي و دامپروري با مدیریت شرکتتفاوت
نوع واحد تولیدي و محصوالت و خدماتی که ،هاي آشکار در اندازهتفاوت. غیر کشاورزي وجود دارد

در یک .هدفهاها عبارتند از رابطه بین کار و مدیریت و تعیینسایر تفاوت. وجود دارد،کنندتولید می
و براي دستیابی به آنها مدیران را می کندها را تعیین ها و هدفی مششرکت سهامی، هیأت مدیره خط

عموماً جدا کردن آن گروه از مستخدمین شرکت که مدیران هستند از آنهایی که کار الزم . کنداستخدام می
در یک واحد کشاورزي . یار آسان استدهند بسرا براي تولید یک محصول یا ارائه یک خدمت انجام می

، می کنندها را تعیین و یا دامپروري معمولی، یک فرد یا گروهی که اعضاي یک خانواده هستند هدف
کردن عمل مدیریت ، جدا به این ترتیب. دهندالزم را انجام میهايو همه کارمی کنندمدیریت را فراهم 

ست او ممکنمی دهندفرد یا افراد هر دو عمل را انجام زیرا هماناستمشکل از سایر کارهاي مزرعه،
براي مثال، یک کشاورز ممکن است در حالی که مشغول کار کردن . همزمان صورت پذیرد،هر دو وظیفه

یا در حال اشدریزي یک استراتژي بازاریابی ببا یک تراکتور یا کمباین است در ذهن خود مشغول برنامه
را وظایف کار و مدیریت،موقعی که یک شخص. راعی سال بعد باشدطراحی برنامه محصوالت ز

، موجب شود که به مسائل دهد، این خطر وجود دارد که نیاز عاجل به انجام کار سادهانجام میهمزمان
موقعی که تعاریف .یا معوق سازدبیندازد تصمیمات مدیریت را به تأخیر مدیریتی اولویت ندهد و

راحتی ه شوند این اختالفات بدیریت واحدهاي کشاورزي و دامپروري مقایسه میمدیریت بازرگانی و م
.اما تفاوتهاي مهمی هستند،مشهود نیستند

تعاریف متفاوت زیادي از مدیریت واحدهاي کشاورزي و دامپروري در کتابهاي درسی وجود 
: دقیق این است کهیکی از تعاریف نسبتاً. اما نکات مشترك چندي در همه آنها موجود است،دارد

. »گذراندمیاثر تصمیماتی است که روي سودآوري کشاورزي ،مدیریت واحدهاي کشاورزي«موضوع 
سودآوري را به عنوان ،اوالً. اما چند نکته مهم در آن وجود دارد،استاین یک تعریف بسیار گسترده

این تعریف به طور ،ثانیاً. ایدنمشناسد اما هدفهاي دیگر را لزوماً حذف نمیهدف واحد کشاورزي می
.دهدرا به عنوان بخشی از فرایند مدیریت مورد شناسایی قرار میتصمیم گیريتصمیمات و ،مشخص

اما بسیاري از ،تعاریف متفاوتی وجود دارند،در سایر کتب درسی مدیریت واحدهاي کشاورزي
به عنوان بخشی از فرآیند تصمیم گیريات یا به تصمیم،اوالً. گیرندمیبرها را درهمان مفاهیم یا ایده
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ه باین موضوع ممکن است . آیداز اهداف و مقاصد ذکري به میان می،ثانیاً. شودمدیریت اشاراتی می
به ،تري نظیر به حداکثر رساندن سودیا ممکن است به صورت هدف مشخص،صورت کلی بیان گردد

در ،ثالثاً. مورد شناسایی قرار گیرد،گردددایت میعنوان هدف مهمی که تالش مدیریت به سمت آن ه
.آیداز سازمان و عملیات واحد کشاورزي یا دامپروري ذکري به میان می،بسیاري از تعاریف

در تصمیم گیريتواند به عنوان یک فرآیند مدیریت واحدهاي کشاورزي و دامپروري می،بنابراین
مدیریت ،پذیردل اقتصاد و در هر واحد اقتصادي صورت میکچون تغییرات مداومی در. نظر گرفته شود

و سرمایه بین موارد ،کار،مربوط به تخصیص منابع محدود زمین،تصمیمات. یک فرآیند مداوم است
کند که براي راهنمایی این فرآیند تخصیص مدیر را مجبور می. باشداستعمال مختلف و معموالً رقیب می

.ف و مقاصد را شناسایی کنداهدا،تصمیم گیريو هدایت 
: شودتعریف زیر پذیرفته می،درسدر این 

که به وسیله آن منابع تصمیم گیريمدیریت واحد کشاورزي و دامپروري عبارت است از فرآیند «
اي سازمان یافته و عمل کند که ص یافته و واحد تولیدي به گونهیمحدود بین تعدادي گزینه تولید تخص

هاي فعالیتحدي طوالنی است اما بیشتر ویژگیتا،اگر چه این تعریف. »نمایدتأمینا هدف یا اهدافی ر
از همچنین این تعریف .داردبرواحدهاي کشاورزي و دامپروري را درهاي مربوط به مدیریت در 

این تعریف مبتنی بر این فرض نیست که . تواند پذیرفتنی باشدهایی برخوردار است که میویژگی
مان هبلکه یک کشاورز موفق ممکن است بهاستالزمه موفقیت بیشتر یک مدیر،یشتري بسودآور

غذاي الزم براي خود و تأمینهاي دیگري مانند اندازه که به افزودن درآمد خود راغب است هدف
فراهم گزیند که ترکیب مناسبی از این دو رااي را برمیاش را نیز دنبال کند؛ بدینگونه او برنامهخانواده

محدود به مدت ،ریزي براي حصول درآمد بیشترست که برنامهاویژگی دیگر چنین تعریفی این.آورد
گردد بلکه شاید برخی از کشاورزان در شرایطی قرار داشته باشند که بتوانند در زمان زمان خاصی نمی

یا ضعف بنیه مالی و ،تري به هدف مورد نظر خود برسند و برعکس بعضی دیگر به سبب بیماريطوالنی
مثالً مدیري که . ل شوندیتري به هدف خود نال دیگر مایل به آن باشند که در زمان کوتاهییا دال

شود که درآمد را در کوتاه مدت بینانه بر آن میاي واقعبیند به شیوهموجودیت واحد خود را در خطر می
بدیهی . ختن بخشی از درآمدهاي آینده شودهرچند که چنین کاري منجر به فدا سا،به حداکثر برساند
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. است که مدیران دیگري که تحت فشار نیستند به حداکثر ساختن درآمد خود در بلندمدت تمایل دارند
علیرغم وجود ،هر دوي این مدیران اگر با توجه به شرایط خاص خود تصمیمات مناسبی بگیرند

.شمار آیندمدیران موفقی به ممکن استدوگانگی در تصمیماتشان 

هاي فرديمدیریت و ویژگی-4- 1
هاي فردي اي صفات انسانی و یا ویژگیاز آنجا که مدیریت در بردارنده عامل انسانی است با پاره

مهارت در ،شود تندرستی و نیرومندياز جمله صفاتی که سبب موفقیت در مدیریت می. همراه است
شهامت و ،درستکاري،عالقه،صمیمیت،آگاهی،حیحقضاوت ص،بینش وسیع،انجام کارهاي گوناگون

.هستندبردباري 
تواند از طریق شخص میآیا شود که این سوال مطرح می،با بر شمردن ویژگیهاي فردي مدیر

اي از این اکتسابی یا ذاتی هستند؟ بدون تردید پاره،هاي فردياي شود؟ ویژگیآموزش مدیر شایسته
البته . اي افراد وجود داردیروي مطلوب جسمانی و استعداد مدیریت در پارهمثالً ن. هستندصفات ذاتی 

نیروي جسمانی را . تقویت و یا تضعیف شود،در اثر عوامل خارجیممکن استاین خصوصیات 
،توان با ورزش و تغذیه خوب افزایش داد و یا در اثر غفلت در پرداختن به این امور کاهش دادمی

استقامت و قاطعیت ،شهامت،حافظه،ی در تحلیل منطقیهایی چون تواناییتفکري که از کیفقدرت 
اگر این . گیرندمدیریت را از پدران خود فرا می،برخی از فرزندان. استتقویت قابلتشکیل شده نیز 

.گرددنتایج سودمندي عاید فرزند می،آگاهانه انجام گیرد، به صورتآموزش از ناحیه پدران
فراغیر قابل انکار است مدیرانی که در این زمینه تعلیماتی ،دگیري و مدیریترابطه میان یا

چنین مدیرانی . خود بیافزایندکاراییو بر هندرعت بیشتري انجام دتوانند امور را با دقت و ساند میگرفته
از دقت و سرعت عمل بیشتري ،گیريدر حوزه مدیریت خویش تیزبین و در تحلیل مسائل و نتیجه

.رخوردارندب
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مدیریت و قبول خطر- 1- 1-4
از آنجا که هیچ فعالیت . دهندند و بعضی تن به حادثه میهستبرخی از مدیران محافظه کار

هاي اقتصادي هرگز در فعالیت،ندهستافرادي که بیش از حد محافظه کار،اقتصادي خالی از خطر نیست
اصوالً محافظه کاري مفرط در مدیریت . انی ندارندقدرت عمل چند،کنند و اگر شرکت کنندشرکت نمی

هاي بیش از مدیران محافظه کار به موقعیت،پسندیده نیست و مدیرانی که حاضر به قبول خطر هستند
طور ه بپروا ممکن است ند چون مدیران بیهستمعرض خطر بیشتري نیز درالبته،یابندبهتر دست می

به نظر . در دست دارنددرباره آن ند که اطالعات اندکی کنبرداري هی بهرهایمداوم بخواهند از موقعیت
. دکراجتناب دو از افراط در آن بایردحد مطلوبی وجود دا،رسد که براي پذیرش خطرمی

:شوندمدیران بر اساس قدرت پذیرش ریسک به سه دسته تقسیم می
نمایند که ریسک کمتر انتخابرا اییهفعالیتمی کننداین مدیران سعی : گریزمدیران ریسک-1

.البته این خصوصیت در مدیر هرگز پسندیده نیست. تري دارندو در نتیجه درآمد کمتر و مطمئن
تصمیماتی که ریسک باال و امکان درآمد و سوددهی بیشتري ،این مدیران: پذیرمدیران ریسک-2

هاي گریز به موقعیتیش از مدیران ریسکاین افراد ب. ندکندارند را بهتر از سایر مدیران قبول می
حد مطلوبی باید وجود داشته باشد و از ،البته براي پذیرش ریسک. مناسب دسترسی خواهند داشت
.دکرافراط در این زمینه باید خوداري 

این افراد بین دو . این مدیران تا حدودي قدرت پذیرش ریسک را دارند:مدیران ریسک خنثی- 

.دارندگروه قبل قرار 
:تواند بپذیرد به عوامل زیر بستگی داردمیزان خطري که یک مدیر می

معموال افرادي که امکانات مالی بیشتري در اختیار دارند از به مخاطره افتادن :امکانات مالی- 1

. بخشی از سرمایه خود بیم ندارند اما کشاورزان با منابع مالی اندك، محافظه کارتر هستند
شرایط اقتصادي، موقعیت اجتماعی و حتی سالمت افراد خانواده :وضع خانوادگیموقعیت و- 2

مخاطراتی که موقعیت افراد خانواده را تهدید کند نمی ،بر میزان پذیرش خطر اثر می گذارد و افراد
. پذیرند

.افراد خطر کمتري می پذیرندمعموال با افزایش سن، : سن- 3
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ند کمتر هستاعتبار و موقعیت اجتماعی باالتري برخوردارافرادي که از: اوضاع اجتماعی- 4

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

. داردبر موقعیت اجتماعی فرد بگذارد تمایلی به پذیرش خطر ن
بیشتر تمایل به انتخاب ،هرقدر میل به حادثه جویی در فرد بیشتر باشد: ییمیل به حادثه جو- 6

. فعالیت هاي مخاطره آمیز دارد

مدیریت و مهارت- 2- 1-4
شخص ممکن است در . شودمهارت معموالً به تسلط بر انجام کاري عملی یا فکري اطالق می

توان اختالف میان مهارت و مدیریت را با مثالی می. ت کسب کندنجاري و حسابداري با تمرین مهار
و در صدد کسب آن داردهاي کشاورزي را نرانندگی ماشینمهارت ،کارگریک که وقتی. دکرروشن 

را مشاهده، تحلیل، تصمیم، عمل و قبول مسئولیت یعنیالزم است که پنج کار اساسی مدیریت،آیدبرمی
عمل مدیریت را انجام داده ) کارفرماه نه امور مربوط ب(خود ه ارگر در اداره مربوط ببنابراین ک. انجام دهد

شود و بازده مدیریت ها را آموخت به کارگر ماهري تبدیل میشیوه هدایت ماشین،زمانی که کارگر. است
در ،فروشدکار خود را به کشاورز می،هنگامی که چنین کارگري. ده استکرکه کسب استاو مهارتی 

البتهکه پرداخت می شودمهارت اونیر بهدستمزد . فروشد نه مدیریت خود راواقع کار ماهرانه را می
ه ارزشی ب،زمانی که در نتیجه مشاهده، تحلیل، تصمیم، عمل و قبول مسئولیت. استنتیجه مدیریت او 

رچند این مهارت از ه. شودمهارت نامیده می،چنانچه این ارزش جنبه شخصی داشته باشد،دست آید
.گردداعمال مدیریت ناشی شده ولی فروش آن مدیریت محسوب نمی

اي پیش صرفاً مسائل روزمره مطرح نیست بلکه هرروز مسائل تازه،در اداره امور واحد کشاورزي
مسائل را حل وقتی مدیر.همان پنج اصل مدیریت را دنبال کندد بایهاآید که مدیر براي حل آنمی
آنچه . آنکه این استمرار و تکرار منجر به مهارت فردي شودبی،یابدوظایف مدیریت استمرار می،کندمی

.دهدتوان گفت آن است که وي صرفاً مدیریت واحد کشاورزي را انجام میکه درباره او می
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هاي مسائلانواع و ویژگی- 1-5
عالیت مسأله حل کردنی گویاي آن است که مدیریت یک ف،ارائه شده براي مدیریتتعریف 

مسائل پیش یک فرآیند مداوم است زیرا ) حل مسأله(اندیشی چاره. گیري استو تصمیم) اندیشیچاره(
هرچه صاحب واحد . می کندتغییرروي مدیر مزرعه و عوامل اثرگذار بر این مسائل، در طول زمان 
زمانی . ا نیز ممکن است تغییر کنندهتولیدي مسن تر شود و شرایط مالی واحد تولیدي تغییر یابد هدف

وقتی که سرمایه . یابندهاي منابع تغییر میکه دسترسی بیشتري به زمین و سرمایه پیدا شود محدودیت
روش ها و فعالیت هايتعداد ممکن است فناوري هاي نوین به کار گرفته شوند،شود و تأمینبیشتري 

کوتاه مدت به یهایحلراهفقطها را باید حلي از راهبنابراین بسیار. دنیابمی نیز افزایش يتولید
هاي بالقوه آن دوباره حلالزم است که مسأله همراه با راهمی افتد، اتفاقو وقتی تغییراتی ،حساب آورد

در ،و سایر عوامل اقتصاديها، قیمتفناورياتمدیران در پاسخگویی به تغییر.مورد بررسی قرار گیرد
دیده می این تغییرات در تولید کشاورزي اثرات جمعی ات مختلفی اتخاذ می کنند که طول زمان تصمیم

و باشند تغییرات جدید آمادگی داشته مدیران واحدهاي کشاورزي و دامپروري باید براي شناسایی .شود
ه ببدون واکنشتواند در یک اقتصاد پویا، مدیر نمی. در پاسخگویی به آنها تصمیمات درستی اتخاذ کنند

صحیح در برخورد با مسائل گیري براي تصمیممدیران . داشته باشدراموقع و صحیح، انتظار ادامه کار
.و به روز رسانی کننددائماً مهارتها و معلومات خود را در زمینه مدیریت اصالح جدید و متغیر، باید

در واحد باید دانست که ابتدابه بیان دیگر . بخشی از این معلومات مربوط به شناسایی مسائل است
گیري دارند؟ خصوصیات اساسی یک مسأله کشاورزي یا دامپروري چه نوع مسائلی نیاز به تصمیم

مدیریتی یا اقتصادي کدامند؟ بسیاري از مسائل مدیریت واحدهاي کشاورزي جزء یکی از سه نوع 
:تواند به صورت سؤالی مطرح شودکه هر یک از این انواع می،هستند

هاي مصرفی و مقادیر آنها ه قدار باید تولید کرد؟ مقدار تولید در درجه اول به تعداد نهادچه م
است که چه مقدار کود شیمیایی و آب مورد استفاده قرار رو به رویک مدیر با این مسائل . بستگی دارد

ها را تعیین همصرف کار و ماشین آالت و سایر نهاد،ترکیب جیره غذایی،همچنین باید مقدار بذر.دهد
.شودتعیین می،گردداي که انتخاب میسطح تولید و سود به وسیله مقادیر نهاده. نماید
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. توان به طرق متفاوتی تولید کردچگونه باید تولید کرد؟ بسیاري از محصوالت کشاورزي را می
توان با مقدار ها را میدام. دکردانه یا با یک جیره پر علوفه تولید توان با یک جیره پرمیرا گوشت گاو 

. دکرگذاري کمتر اما کار بیشتر تولید ا سرمایهی،ها و مقدار کمی کارگذاري در ساختمانزیادي سرمایه
یا با ماشین آالت کوچکتر و کار بیشتر ،توان با ماشین آالت بزرگ و کار کممیرا محصوالت زراعی 

.خاب کند که هزینه تولید مقدار معینی کاال را حداقل نمایدها را انتمدیر باید ترکیبی از نهاده. دکرتولید 
که است محصوالت زراعی و دامی بهینه انتخاب ترکیب به دنبالچه باید تولید کرد؟ این مسأله 

نیزمحصوالت زراعی تولید کند یا به تولید محصوالت دامیفقطآیا واحد تولیدي باید . باید تولید شوند
ی باید کیبی از آنها را انتخاب نماید؟ چه تناوب زراعی باید انتخاب گردد؟ چه نوع دامیا اینکه تر،بپردازد

آن ترکیبی را انتخاب نماید که یا سود را حداکثر کند ،شمارهاي بی؟ مدیر باید از بین گزینهپرورش یابد
.نمایدتأمینرا سایر اعداف مزرعهیا 

ست به ترکیبی از این اروه بکشاورزي با آن روگیري مربوط به تولید که مدیر واحد هر تصمیم
اینها نیز خود مسائل اقتصادي هستند و یک مسأله اقتصادي . شودسه سؤال یا سه نوع مسأله مربوط می

:باشدداراي سه خصوصیت می
.ها یا مقاصدي که باید به آنها دست یافتهدف-1
.دنگیررد استفاده قرار میمقدار محدودي منابع که براي رسیدن به آن اهداف مو-2
.براي به کار بردن منابع محدود به منظور رسیدن به اهداف) شق(تعدادي گزینه -3

ها و مقاصدشناسایی هدف- 1- 1-5
ردي که ادر مو. ها و مقاصد واحد تولیدي را مشخص نمایداولین کار مدیر آن است که هدف

صاحب واحد ،استکردهاستخدامرا از بیرون دیر ممالکیت از مدیریت مزرعه جدا است و مالک، یک 
چه در حالتی که . و به اطالع مدیر برساندکندرا مشخص ي واحد تولیديهاتولیدي ممکن است هدف

،کندکند و چه در موردي که صاحب مؤسسه آنها را به او دیکته میها را تعیین میهدفشخصاًمدیر 
گیري نتایج ها راهی براي اندازهبدون وجود هدف. استها حائز اهمیت وجود و تفهیم این هدف
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رهنمودهایی تصمیم گیريها براي هدف. صحیح وجود نداردتصمیم گیريتصمیمات مدیریت یا براي 
.دهندبه دست می

درحالی که افراد . خود را دارنده ها و مقاصد مخصوص بافراد متفاوت هستند و مجموعه هدف
اهمیت نسبی و ترتیب و اولویتی که براي آنها ،یا سه هدف مشابه باشندمختلف ممکن است داراي دو

هاي انفرادي ها هنوز به صورت مالکیتو دامداريکشاورزاکثر م. قایلند ممکن است متفاوت باشد
هاي خیلی معمولی بعضی از هدف. را دنبال کنندهاي متفاوتی نیست که هدفبنابراین عجیب ،ندسته

ذخیره مقدار ،یا واحد تولیدي معینبنگاهسطح تولید یا اندازه تأمین،حداکثر سودابی به دستیعبارتند از 
یک درآمد تأمینو ،بقاء واحد تولیدي،رشد واحد تولیدي،هاي تفریحیمعینی وقت براي فعالیت

.باثبات در طول زمان
اهمیت بیشتري ممکن است براي فردي از،بسته به زمان و شرایط،هاي باالهریک از هدف

ها هدف،اغلب. کنندتغییر کنند و میممکن استهدفها ،همراه با سن و شرایط مالی. برخوردار باشد
هاي مصرفی خانواده و رشد حداکثر دن هزینهکرحداکثر . متعدد و احتماالً در تضاد با یکدیگر هستند

مدیر باید ،متعدد وجود داردهايجایی که هدف. هستندهاي متضادواحد تولیدي مثالهایی از هدف
فعالیت باید به ،ها برآورده شدوقتی یکی از هدف. شان تعیین کندترتیب اهمیت نسبیه جاي آنها را ب

.سمت آن هدفی که از اهمیت بعدي برخوردار است هدایت شود
عیین ت. دهندبه دست میگیري موفقیت ها باید کامالً مشخص شوند زیرا معیاري براي اندازههدف

10یا 5هایی که در هاي بلندمدت یا هدفهمین طور تعیین هدف،هدف براي سال بعد یا دو سال بعد
بلندمدت رهنمون تصمیم گیرياین اهداف بلندمدت براي . سال آینده باید به آنها رسید نیز مفید است

.هستند
هاي هدفنظر که بهمخصوصاً از این ،هدفی است که مقبولیت وسیعی دارد،دن سودحداکثر کر

هم در حداکثر کردن سود درس در این . نمایدبالقوه دیگر نظیر رشد و تداوم واحد تولیدي کمک می
این انتخاب . به عنوان هدف اولیه فرض شده استریزي بلندمدت ریزي کوتاه مدت و هم در برنامهبرنامه

گیري کرد و به صورت کمی بیان ازهراحتی انده توان ببه این دلیل صورت گرفته است که سود را می
یک فرآیند فردي ،زیاديتا حدها خواننده باید همیشه به یاد داشته باشد که تعیین هدفالبته.نمود
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اي براي بعضی افراد داشته اهمیت ویژهاي دیگر غیر از حداکثر کردن سود، ههدفممکن است . است
دهند که نشان می،احدهاي کشاورزي به عمل آمدههایی که از مدیران وآمارگیري،در واقع. باشند

تري قرار در درجه پایین،واحد تولیديينظیر بقا،هادن سود اغلب نسبت به سایر هدفکرحداکثر 
.دارد

منابع محدود-2- 1-5
از آنجا که . هاي تعیین شده را مورد توجه قرار دهدمدیر باید منابع موجود براي رسیدن به هدف

در یک واحد .ها حدودي داردن با مقدار محدودي از منابع مواجه هستند دسترسی به هدفاکثر مدیرا
و ،کار،ها به حدودي که به وسیله مقدار موجودي زمیندسترسی به هدف،کشاورزي یا دامپروري

اما هرگز به ،ندکندر طول زمان تغییر این منابع ممکن است . شودمحدود می،گرددسرمایه تعیین می
هاي مدیریتی موجود یا تخصص مدیر ممکن است عامل سطح مهارت. نیستندقدار نامحدود موجود م

،شناسایی و روشن نمودن حدود منابع جاري و به دست آوردن منابع بیشتر. محدود کننده دیگري باشد
.ستارو به رومشکالت مداومی هستند که مدیر مزرعه با آنها ،هاي مدیریتیاز جمله مهارت

مختلفگزینه هاي -3- 1-5
،وجود داشتتولید یک محصول کشاورزي به کارگیري منابع محدود در براي فقط یک روش اگر 

توان منابع محدود را به چندین شیوه متفاوت براي در شرایط معمولی می. بودتر میکار مدیر بسیار آسان
مدیر با تعدادي کاربردهاي مختلف براي ،به بیان دیگر. تولید محصوالت متفاوت مورد استفاده قرار داد

تصمیم بین کاربردهاي مختلفنهاده هاست و باید درباره چگونگی تخصیص ارو به رومنابع محدود 
تکیه باید روي حداکثر ساختن . نحوي که سود حاصل از کل واحد تولیدي حداکثر شوده بگیري نماید،

در براي مثال؛ .آیداز یک نوع کاربرد به دست میسود حاصل از کل واحد تولیدي باشد و نه سودي که
ولی حتی در . استفاده کردمرتع براي پرورش دام فقط بتوان به عنوانزمین ممکن است از ،بعضی مناطق

گوساله یا براي پرورش گوسفند و بگیرد که از مرتع براي پرورش گاو واین شرایط نیز مدیر باید تصمیم 
دیگر از مناطق کشور داراي زمین مناسب براي تولید محصوالت کشاورزي و بعضی . بز استفاده نماید
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وقتی که موارد کاربرد منابع محدود افزایش . و تعداد کاربردهاي زیادتري وجود دارد،دامی هر دو هستند
.گرددکار مدیر نیز به همان ترتیب دشوارتر می،یابد

وظایف مدیریت- 1-6
که استریزي، اجرا و کنترلدهند شامل برنامهان انجام میمدیریت برحسب وظایفی که مدیر

به عنوان توانه راحتی میبراوظایف دیگر. داننداي آنها را سه وظیفه اصلی و اولیه مدیریت میعده
وظایف مدیریت نحوه ارتباط میان )1-1(شکل .دداوظیفه فرعی جزء یکی از این سه وظیفه اصلی قرار 

. را نشان می دهد

ریزيبرنامه-1- 1-6
ریزي چندین گام را در بر دارد که شامل ، وظیفه برنامه))1-1(شکل (در این نمودار جریانی ساده 

ممکن . باشدحل هاي مختلف میشناسایی و تعریف مسأله، به دست آوردن اطالعات اولیه و شناسایی راه
الزمه این موضوع آن است که مدیر . ردریزي به طور همزمان براي تعدادي مسأله صورت پذیاست برنامه

در حالی که براي کسب اطالعاتی که در حل بیش از یک مسأله مفید هستند، جستجو می کند، ضمناً قادر 
آیند و از آنجا که مسائل و فرصت هاي جدید پیش می. باشد فرآیندهاي فکري را سریعاً جا به جا نماید

. ریزي یک فرآیند مداوم استشود برنامهعات جدید حاصل میاز آنجا که از خارج یا درون سیستم، اطال
ریزي، قسمت مهمی از اطالعات جدید به دست آمده از وظیفه کنترل و پس داده شده به مرحله برنامه

.دهدیک سیستم کامل را تشکیل می

اجرا-2- 1-6
راي اجراي برنامه اقدام ریزي کامل شد، بهترین گزینه باید انتخاب شود و بوقتی که فرآیند برنامه

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

.یک دوره زمانی نیاز داشته باشد
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.داشته باشدیک دوره زمانی نیاز 

نحوه ارتباط میان وظایف مدیریت) 1-1(شکل 

کنترل- 3- 1-6
، مشاهده نتایج حاصل از برنامه به اجرا درآمده، است تا تعیین شود که )بازرسی(وظیفه کنترل 

ممکن است عوامل زیادي باعث شوند که یک برنامه . اندهدفها و مقاصد مشخص تا چه حد تأمین شده
شوند ممکن قیمت و عوامل دیگري که بعد از به اجرا درآمدن برنامه پدیدار می. ز مسیر خود خارج شودا

به خاطر بسیاري از عدم . است باعث شوند که نتایج حاصل با آنچه مورد انتظار بوده متفاوت باشد
م است که هرچه حتمیت هاي مربوط به تولید کشاورزي، مقداري تفاوت باید مورد انتظار باشد اما الز

نمودار جریان مدیریت

Yes

No

بلیخیر                                                                 

: ریزيبرنامه-1

درآوردن جوابهاي بالقوه

:اجرا-2

اي را انتخاب کرده و آن را به مرحله اجرا گذاریدبرنامه

:کنترل-3

پیشرفت برنامه را در طول زمان تجزیه و تحلیل و ارزیابی کنید

اند؟ریزي تأمین شدهآیا هدفهاي برنامه-4

کشاورز یا دامدار است؟ آیا راه عالج در محدوده کنترل-5
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براي جلوگیري از اینکه برنامه و نتایج مطلوب آن از یک . زودتر نوع و مقدار اختالفات شناسایی شوند
.حیطه مقبول خارج نشود این اطالعات ممکن است مورد استفاده قرار گیرد

یک سیستم کنترل خوب به یک سیستم دقیق . اهمیت کنترل باید دایماً مورد تأکید قرار گیرد
بدون صورت حساب هاي تفصیلی، یک . گهداري صورت حساب ها و توانایی استفاده از آنها نیاز داردن

هیچ راهی براي دانستن اینکه کجا بوده است، کجا . ماندنما میواحد تولیدي مثل یک کشتی بدون قطب
.کشد تا به آنجا رسد، وجود نداردرود و چقدر طول میمی

مراحل مدیریت- 1-7
تردید بخشی از بی. دهدخود را نشان می،آنازو نتایج حاصلتصمیم گیريت در جریان مدیری

مدیر شایسته باید داراي انضباط درونی باشد و .ذاتی و بخشی دیگر اکتسابی است،قابلیت مدیریت
از ندیشد و در حل مسائل وهاي نیل به هدف بیتواند به راهیوي م.هدف و منظور معینی را تعقیب کند

کلیه جهات قضیه را مورد ،آنگاه به منظور اتخاذ تصمیم.میان بردن موانع اطالعات الزم را کسب کند
را به مرحله عمل درآورد و هرچه زودتر آن،پس از اخذ تصمیم.هدبررسی و تجزیه و تحلیل قرار د

.مسئولیت نتایج ناشی از تصمیمات خویش را نیز بپذیرد
:سازدزیر اثر خود را آشکار میتصمیمات مدیر در مراحل 

.اعتبار و ابزار،پول،کار،تهیه و ترکیب عوامل تولید مانند زمین-1
.با استفاده از عوامل موجود تولید گرددد انتخاب محصوالتی که بای-2
.هاارتباط با بازار فروش محصول و فراهم آوردن نهاده-3

گذاري مجدد درآمد و یا مصرف آن مورد سرمایهتصمیمات مدیر واحد کشاورزي در،عالوه براین
توان گفت که کلیه تصمیمات مدیریت واحد کشاورزي بر کاربرد بنابراین می. ی داردیاهمیت بسزا

از آنجا که موفقیت مالی واحد کشاورزي به شایستگی .مطلوب و کاراي منابع تولید اثر مستقیم دارد
یک . این جنبه مدیریت واحد کشاورزي شایان توجه است،داردمدیر به عنوان یک تصمیم گیرنده ارتباط

کار و ،ترکیب منابع مختلف زمینآن، و بر اساس ندبینی کهاي آینده را پیشمدیر باید هزینه و قیمت
اي باید براساس تصمیماتی انجام گیرد که در رابطه با آیندهانتخاباز آنجا که . انتخاب کندسرمایه 
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اگر . استدارنده مقداري خطر در بر،به ویژه کشاورزي،هر فعالیت تولیدي،شودینامعلوم اتخاذ م
دتوانمیمدیر. استکار مدیر واحد آسان ،ندکنها هر ساله تغییر ند و قیمتاشعملکرد محصول ثابت ب

سود را از اي تهیه کند تا بیشترینبرنامه،ماندها بدون تغییر میبا اطمینان به آنکه شرایط اقتصادي سال
مدیر واحد ،با توجه به اینکه وقوع چنین امري غیر ممکن است. دست آورده زمین و منابع دیگر ب

کشاورزي باید با توجه به اوضاع و احوالی که با آن مواجه است، مرتباً تصمیم گیري کند زیرا مهارت او 
او باید با همین شیوه . ریت استنشانگر توانایی او در امر مدی،بینی شرایط آیندهدر این کار و پیش

هاي جدید کشاورزي ها و تکنیکاز آنجا که با گذشت زمان روش. نگري بر دیگران پیشی گیردآینده
گردد، اوضاع جوي سال آینده ممکن است نقطه مقابل امسال باشد، بیماري هاي گیاهی و دامی ایجاد می

کن است سبب افزایش و یا کاهش قیمت هاي دولت ممممکن است در منطقه شایع گردد، برنامه
محصوالت کشاورزي گردد، مدیریت در این دنیاي نامطمئن و در حال تغییر باید به چهار عمل اساسی 

:بپردازد
. کشاورزي به زمان نیاز دارد: بینی کندتولید آینده را پیشقدارها، عملکرد و مباید قیمت- 1

کاریم و در پاییز پنبه و چغندرقند را در بهار می،کنیمدرو میکاریم و در تابستانگندم را در پاییز می
هرچند . کشد تا درخت سیب به ثمر برسد و درآمدي ایجاد کندتقریباً ده سال طول می. کنیمبرداشت می

.آن نامعلوم استقدارگیرد محصول در آینده به دست می آید و مامروز انجام می،ریزيبرنامه
قدارها و متخمین قیمت: ها تهیه کندتولید را براساس تخمین قیمتقدارو مبرنامه عملکرد - 2

ریزي به کار گیریم و بنابراین دومین گام در مدیریت، طرح را در برنامهکه آنداردتولید در صورتی معنا 
نی شده و بیها و عملکرد پیشبرنامه مورد نظر هم باید در رابطه با قیمت. اساس تخمین استاي بربرنامه

.هم بر مبناي منابع موجود در واحد کشاورزي باشد
ها و جریان تولید را توانند مسیر قیمتبسیاري از افراد می:برنامه را به مرحله عمل درآورد- 3

دانند چگونه باید برنامه را سازمان داده و از در آینده تخمین زده و برنامه مناسبی را تهیه کنند ولی نمی
باید دانست که آینده نگري و دانش طرح برنامه مانند منابع دیگري که در اختیار . درآورندقوه به فعل 

مدیر باید ،بنابراین پس از طرح برنامه. زمانی مفید است که به مرحله عمل درآید،کشاورز قرار دارد
.سازمان الزم را جهت اجراي آن به وجود آورده و برنامه را عملی سازد
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کن است ما مم. نتیجه برنامه ممکن است خوب یا بد باشد:ز برنامه را بپذیردنتایج حاصل ا- 4

بینی ما درست باشد سود بیشتري اگر پیش. برنامه خود را تهیه کنیم،ها در آیندهاساس افزایش قیمتبر
این امر. مواجه با زیان خواهیم شد،ها کاهش یابداما اگر برخالف تصور ما قیمت. گرددعایدمان می

حتی بهترین مدیران نیز با چنین وضعی . نیز صادق استتولیدي جدید به کارگیري روش هايهنگام 
،هاي خویش استمسئول عواقب تصمیم گیري،از سوي دیگر این واقعیت که هر مدیر. مواجه هستند

اجتناب براي،اغلب کشاورزان. هاي بزرگ بهراسندگردد که مدیران از به کارانداختن سرمایهموجب می
هایی که نه احتمال سود زیادتر برنامه،گذارندهاي آزمایش شده را به اجرا میها و روشبرنامه،از خطر

برخی از مدیران مایل به . سازدبلکه درآمد متوسطی را عایدشان می،در بر دارد و نه ورشکستگی
ره کننده و یا مدیر واحد کشاورزي باید به هر حال هر ادا. اند اما سرمایه الزم را در اختیار ندارندمخاطره

.برنامه را به اجرا گذارد و نتایج حاصل از آن را پذیرا باشد،دنریزي کبرنامه
چهار عمل . باشدآنچه که بیان شد اعمال اساسی مدیریت واحد کشاورزي در شرایط متغیر می

هاي تولید محصوالت به کار روشبرنامه تولید دام و،توان در مورد انتخاب سیستم زراعیاساسی را می
خرید مزرعه یا ماشین ،تعیین اندازه مزرعه،توان از این اصول در ترکیب منابع تولیدهمچنین می. برد

.کشاورزي و انتخاب برنامه بازاررسانی محصول استفاده کرد
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فرآیند تصمیم گیري: فصل دوم

فرآیند تصمیم گیري

گام هاي تصمیم گیري

تصمیماتطبقه بندي

مشکالت مدیران کشاورزي

 موضوعات مورد مطالعه مدیران

ابزار مدیریت واحد کشاورزي
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هدف هاي فصل-1- 2
:دانشجو پس از مطالعه این فصل باید بتواند

.فرآیند تصمیم گیري را تجزیه و تحلیل کند-1
. گام هاي تصمیم گیري را بیان کند و درباره هر یک توضیح دهد-2
.تصمیمات را طبقه بندي کند-3
.مشکالت مدیران کشاورزي را بیان کند-4
.موضوعات مورد مطالعه مدیران را تشریح کند-5
. ابزارهاي مدیریت کشاورزي را بیان کند-6

و تعاریفمقدمه-2- 2
یکی از . نمایدمدیر را ملزم به تصمیم گیري می،تخصیص منابع محدود بین کاربردهاي مختلف

، دیآمی الیلی که در تعریف مدیریت واحدهاي کشاورزي و دامپروري از تصمیم گیري سخن به میان د
حتی رها کردن همه چیز به حال . فتدمی ابدون تصمیم چیزي اتفاق ن. همین مسأله تخصیص منابع است

ریفی در تع. استانفعالی خود نیز یک تصمیم است؛ شاید تصمیم خوبی نباشد ولی به هرحال تصمیمی 
همان طور که این .هاي مختلفمیان راهازتصمیم گیري عبارتست از انتخاب یک راه؛بسیار ساده

هاي ممکن و نتایج ناشی از آنها و انتخاب دریافت راه،کار اصلی تصمیم گیرندهنشان می دهد،تعریف 
بی انجام دهد تصمیمبتواند این انتخاب را به نحو درست و مطلوتصمیم گیرندهآنهاست و اگر بهترین

در منابع درسی مختلف، مراحل مختلفی براي فرآیند تصمیم گیري . هاي او مؤثر و سازنده خواهند بود
ه مراحل ششگانه دانستاین شامل در یک تقسیم بندي، فرآیند تصمیم گیري را. در نظر گرفته شده است

در راه تحقق هدف مانع ایجاد کرده اي است که مرحله اول شامل تشخیص و تعیین مشکل و مسأله:اند
مرحله .درستی تعریف شوده شناسایی و ب،در این مرحله باید کوشش شود مشکل اصلی و واقعی. است

هاي ها با توجه به تجربهحلراهشناخت. هاي ممکن براي رفع مشکل مذکور استحلبعدي یافتن راه
هاي بیشتري براي حلهرچه راه. گیردجام میعلمی و عملی مدیر و اطالعات و آمار در دسترس او ان

،مرحله سوم.پیدا و معین شوند انتخاب بهتري در تصمیم گیري صورت خواهد گرفت،حل مشکل
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ها نسبت به هم مورد حلبراي آنکه راه. هاي ممکن استحلانتخاب معیار براي سنجش و ارزیابی راه
توان به عنوان مثال می. اري مورد بررسی قرار دهیمست آنها را به وسیله معیاسنجش واقع شوند الزم

ها حلممکن قرار داد و سپس سنجید که کدام یک از راهراه کارهايهزینه یا سود را معیار ارزیابی 
حلتعیین نتایج حاصل از هر یک از راه،مرحله چهارم.کنندهزینه کمتر یا سود بیشتري عاید سازمان می

ها به بار حلهایی که به کارگیري هر یک از راههزینه؛رحله به عنوان مثالدر این م. هاي ممکن است
نتایج ،اساس معیارهاي انتخاب شدهبر. گیردشود و اساس ارزیابی بعدي قرار میآورد محاسبه میمی

ها از حلارزیابی راه،مرحله پنجم.شوندها در این مرحله مشخص میحلمثبت و منفی هر یک از راه
خواهد شد با بنگاهحل با توجه به نتایجی که از آن نصیب هر راه. ق بررسی نتایج حاصل از آنهاستطری

ها و تعیین حلگاهی اوقات ارزیابی راه. شوندها معین میحلها مقایسه و اولویت راهحلسایر راه
نظرکه از رد در حالیگیحلی در اولویت قرار میراه،شود زیرا براساس یک معیاراولویت آنها مشکل می

در چنین حاالتی مدیر باید بکوشد معیاري تلفیقی به وجود آورد و . ندارداولویت،دیگرهايمعیار
هاي انتخاب یک راه از میان راه،مرحله نهایی در فرآیند تصمیم گیري. ارزیابی را براساس آن انجام دهد

خود ه خود ب،هاارزیابی و تعیین اولویتاین مرحله در انتهاي مرحله . استگیريمختلف و تصمیم
اما . حل انتخابی استراهدارد،حلی که بهترین نتیجه و باالترین درجه اولویت را یابد و راهتحقق می

تواند به حل مذکور به صورت تصمیم متخذه از جانب مدیر است که میمنظور ما در اینجا بیان راه
.ي به شمار آیدصورت گامی مستقل در فرآیند تصمیم گیر

گام هاي تصمیم گیري- 3- 2
برنامه ریزي، اجرا و کنترل را از سوي مدیر طلب هر سه وظیفه ایفايبررسی دقیق تر کهدر یک 

. کردهاي منطقی و منظم بیان گاممجموعه اي ازتوان به صورت میرا گیريتصمیمفرآیند می کند، 
:زگامهاي مهم در فرآیند تصمیم گیري عبارتند ا

شناسایی و تعریف مسأله-1
و اطالعات مناسبواقعیات،آوري آمار و ارقامجمع-2
هاي مختلفحلشناسایی و تجزیه و تحلیل راه-3
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انتخاب بهترین گزینهیااخذ تصمیم-4
به اجرا درآوردن تصمیم-5
هاپیامدمشاهده نتایج و پذیرش مسئولیت -6

اما تصمیم گیري . عیب و نقص را تضمین نخواهد کردبیرعایت این مراحل یک تصمیم کامل و 
.نمایدیافته را تضمین میبا روشی منطقی و سازمان

شناسایی و تعریف مسأله-2-3-1
قبالً در این فصل برخی مسائل . رو استه بل زیادي روئمساي باپرورمدیر واحد کشاورزي یا دام

چگونه تولید شود و چه تولید شود مورد ،ید شودبرحسب تصمیم گیري درباره اینکه چه مقدار تول
ل همچنین مسائ. هستندرو به رومدیران با آنها ل اساسی هستند که همه ئاینها مسا. شناسایی قرار گرفتند

ممکن است هدفی باشد که به آن ونیست،طور که باید باشدشوند که آناز شناسایی چیزي ناشی می
سازمان یا عملیات واحد تولیدي باشد که از طریق پیدا کردن اختالفی دسترسی پیدا نشده یا نقصی در 
یک کشاورز ممکن است ؛براي مثال. مورد شناسایی قرار گرفته است،بین آنچه هست و آنچه باید باشد

کمتر از متوسط سایر هکتاردر کیلوگرم 400اندازه ه او بگندممحصول عملکرد متوجه شود که 
و آنچه )محصول مزرعه(تفاوت بین آنچه هست .طقه و همان نوع زمین بوده استکشاورزان در همان من

ست به آن توجه اکند که الزماي را مشخص میمسئله)حداقل برابر محصول متوسط منطقه(باید باشد 
به خودي خود برطرف مسائلبیشتر . ل باشدئمساسریع زنگ شناسایی ه ماً گوش بمدیر باید دائ.شود

ودشان نشانگر امکانی براي افزایش سودآوري واحد تولیدي از طریق تصمیم گیري عاقالنه نشده و وج
زمان ،تعریفی خوب از مسأله. باید دقیقاً تعریف گردد،اي شناسایی شدبه محض اینکه مسأله. باشدمی

.الزم را براي تکمیل نمودن باقیمانده مراحل تصمیم گیري به حداقل خواهد رساند
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و اطالعات) هاداده(آوري آمار و ارقام معج-2-3-2
آوري آمار و گام بعدي باید جمع،اي شناسایی و به طور صحیحی تعریف شدوقتی که مسأله

تعریف دقیقی از . اطالعات و واقعیات و انجام دادن مشاهدات مربوط به آن مسأله مشخص باشد،قامرا
آوري و از تضییع وقت براي جمعمی کندکمک ،زمهاي المسأله به تعیین نوع آمار و ارقام و داده

ها و آمار و ارقام ممکن است از منابع داده. دکرجلوگیري خواهد ضروري یا بی فایدهغیراطالعات 
هاي هاي ایستگاهو جزوهنشریه ها،اداره ترویج شهرستان: ارتند ازاین منابع عب. متعددي به دست آید
،رادیو،هاي کشاورزيفروشندگان نهادهواسطه هاي بازاریابی،،يهاي کشاورزتحقیقاتی و دانشکده

هاي گذشته که مجموعه دقیق و کاملی از صورت حساب. مجالت کشاورزي و همسایگان،تلویزیون
،منبع مهمی از آمار و ارقام و اطالعات است که در صورت موجود بودن،براي واحد تولیدي ثبت شده

باید دقت و قابلیت اعتماد نسبی اطالعات به دست آمده ،منبع هرچه باشد. دنباشاغلب بهترین منبع می
.مد نظر قرار گیرد

از یک طرف و اطالعات از طرف دیگر مسأله مهمی ) هاداده(تمایز قایل شدن بین آمار و ارقام 
ست ها و اعدادي است که از منابع مختلف به دها مجموعه نامنظمی از واقعیتمنظور از داده. است
این آمار و . ممکن است فایده بسیار کمی داشته باشند،این گونه آمار و ارقام به این شکل خام. اندآمده

تجزیه و تحلیل شده و ،دهشبندي انتخاب و طبقه،یافتهبراي آنکه مفید واقع شوند باید سازمانارقام خام 
محصول نهایی به دست :ت ازمنظور از اطالعات عبارت اس. بعضی محاسبات روي آنها صورت گیرد

همه آمار و ارقام الزم نیست .نحوي که نتایج مفید به دست دهده آمده از تجزیه و تحلیل آمار و ارقام ب
اما بیشتر آنها تا موقعی که نوعی ،که به صورت اطالعات قابل استفاده تنظیم یافته یا خالصه گردند

.اده نخواهند بودتجزیه و تحلیل روي آنها صورت نگیرد قابل استف
تواند یک وظیفه ها و تبدیل آنها به اطالعات قابل استفاده میآوري آمار و ارقام و واقعیتجمع

مدیر ممکن است هرگز از دقت و قابلیت اعتماد آمار و ارقام و اطالعات حاصله . پایان نیافتنی باشد
این . شدن به گام سوم را ممکن سازداي پایان پذیرد تا وارداین گام باید در نقطه،اما. راضی نشود

هم از نظر وقت و ،آوري آمار و ارقام مستلزم صرف هزینه استموضوع مهم است که به یاد آوریم جمع
آوري و تجزیه و تحلیل آمار و ارقام ممکن است صرف وقت بیش از حد براي جمع. هم از نظر پول
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آوري آمار و ارقام و از تجدید نظر مداوم در جمعاي شود که با درآمد اضافی حاصل باعث تحمیل هزینه
.پردازش اطالعات نتواند توجیه گردد

شناسایی و تجزیه و تحلیل گزینه ها- 2-3-3
هایی نماید تواند شروع به برشمردن گزینهمدیر می،موجودیت پیدا کرد،وقتی که اطالعات مربوط

آوري آمار و ارقام و تغییر و ت در جریان جمعچندتایی ممکن اس. هاي بالقوه مسأله هستندکه جواب
هاي دیگر ممکن است نیاز به زمان و تفکر داشته گزینه. تبدیل آمار و ارقام به اطالعات ظاهر گردند

هاي گیريحاال وقت تفکر و الهام. هاي ممکن باید در نظر گرفته شوندهمه گزینهبه هر حال.باشند
سنن و عادات نباید تعداد یا ،قراردادها. نماینده به مغز خطور میهایی است کسریع و برشمردن ایده

هر گزینه باید به طریقی منطقی و منظم .شوند محدود نمایندنظر گرفته میهایی را که درانواع گزینه
. مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد به طوري که دقت الزم فراهم شده و هیچ چیز از نظر دور نماند

اذ تصمیماتخ-2-3-4
همچنین بهترین جواب همیشه .له همیشه کار آسانی نیستأانتخاب بهترین جواب براي یک مس

ي صورت نگیرد یا به عقب کارحل یا جواب آن است که هیچ برخی اوقات بهترین راه. یستروشن ن
ا تصمیمات اینه. و دو مرتبه مراحل تصمیم گیري را انجام دهیمکنیممسأله را دوباره تعریف ،ردیمبرگ

موقعی که یک گزینه ،معقولی هستند اما نباید به عنوان راهی براي جلوگیري از اتخاذ یک تصمیم
بعد از اینکه همه نکات مثبت و منفی هر گزینه مورد ارزیابی .به کار گرفته شوند،امیدبخش موجود است

انتخاب اي گزینهمعموالً . دنممکن است هیچکدام بر دیگري با قاطعیت برتري نداشته باش،قرار گرفتند
عدم دلیلاغلب به ،بینی شده را نشان دهد اما این انتخابکه بیشترین افزایش در سود پیششود می

اگر چندین گزینه تقریباً . دشوپیچیده و مشکل می،هاي آتیمورد قیمتمخصوصاً در،قطعیت در آینده
ها یا احتماالتی را که هر یک صورت مدیر باید شانسدر این ،اثر بالقوه یکسانی روي سود داشته باشند

مورد انتظار یا شناخته شده دارند و همچنین ریسک مربوط به آن را مورد پیامدها در مورد از این گزینه
.ارزیابی قرار دهد
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ن تصمیمشتبه اجرا گذا- 2-3-5
ه میم به طور صحیح و بنتایج مطلوب را به دست نخواهد داد مگر اینکه تص،انتخاب بهترین گزینه

منابع و سازماندهی آنها نیاز باشد که در تأمینبه ممکن است براي اجراي تصمیم . موقع به اجرا درآید
یک گزینه و جواب قدام نکردن به انجام کاري،االبته . انجام عملی فیزیکی ضروري است،این صورت

و تجزیه و تحلیل کافی مسأله، تصمیم بگیرد که باید فقط پس از بررسی اما مدیر . بالقوه براي مسأله است
بسیاري اوقات انجام ندادن . اجرا درنیاوردي را به مرحلهکاررساند یا انجام نهیچ گزینه جدیدي را به

.باشدوقت کافی به فرآیند تصمیم گیري و اکراه در تصمیم گیري مینناشی از تخصیص ندادکار،

مشاهده و قبول مسئولیت- 2-3-6
ممکن استمیلی در قبول مسئولیت بی. یک تصمیم به عهده تصمیم گیرنده استپیامدئولیت مس

اما از آنجا که براي . یابندمبین این نکته باشد که چرا بعضی افراد تصمیم گیري را کاري دشوار می
قبول . مسئولیت تصمیم خود را پذیرا شونددناچار بایه ب،اجتناب از تصمیم گیري مشکل است،مدیران

نتایج هر ،ین دلیلهمبه . عیب نیستهر تصمیمی کامل و بی.مسئولیت با این شغل عجین شده است
ها و اطالعاتی که براي اصالح تصمیم تا آمار و ارقام و دادهدریتصمیم باید با دقت مورد مشاهده قرار گ

نتیجه مشاهده و تجزیه . گرددآوريجمع،کار رود و براي اتخاذ تصمیمات بهتر سودمند استه تواند بمی
در تصمیم گیري و بهتر شدن تصمیمات آینده غییرت، موجب کسب اطالعات اضافیوو تحلیل دقیق

زودي به افرادي برخورد کنند ه گیرند ممکن است باشتباهات گذشته درس میمدیرانی که از. خواهد شد
نسی ممکن است گاهی اوقات بعضی اگرچه خوش شا. کنندآنها صحبت می» خوش شانسی«که درباره 

.باشدکوشی و اتخاذ تصمیمات درست میها نتیجه سختمدیران را کمک نماید ولی بیشترین موفقیت

بندي تصمیماتطبقه- 2-4
چنانکه پیش از این اشاره شد، یکی از وظایف اصلی مدیریت واحد کشاورزي به عنوان یک واحد

را که به وسیله مدیران واحدهاي کشاورزي و دامپروري اتخاذ تصمیماتی. تصمیم گیري استتولیدي،
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در این درس، تصمیمات را بر اساس ماهیت، ویژگی .بندي کردتوان طبقهشوند به طرق مختلفی میمی
. طبقه بندي می کنیمو مراحل تصمیم گیري شرایط محیط تصمیم گیري ،ها

طبقه بندي بر اساس ماهیت - 1- 2-4
سازمانی یا عملیاتی در ،آن است که تصمیمات را بنا به ماهیتشانتصمیماتبنديیک شیوه طبقه

:نظر بگیریم
منابع تأمین، يتهیه برنامه براي واحد تولیدبههستند که تصمیماتی:تصمیمات سازمانی- الف

، ماهیتی بلندمدت دارند وتصمیماتاین . ندمربوط می شوضروري و به اجرا در آوردن برنامه کلی 
تأمیناز جمله این تصمیمات می توان به تصمیم گیري براي نحوه . معموال سالی یک بار اتخاذ می شوند

.اعتبار واحد تولیدي و یا خرید زمین اشاره کرد
وندهستهاي واحد کشاورزي الزم برنامهياجرااین تصمیمات براي :تصمیمات عملیاتی- ب

از .د و بیش از تصمیمات سازمانی تکرار می شوندونشمی اذ روزانه، هفتگی و یا ماهانه اتخصورتبه 
.جمله این تصمیمات می توان به انتخاب مقدار نهاده هاي مصرفی مانند بذر یا نیروي کار اشاره کرد

ویژگی هابر اساس بندي طبقه-2- 2-4
مراحل ممکن است چگونگی تصمیم گیري، کاربرد و آنهاهر یک از ویژگی هایی وجود دارند که 

تصمیمات .دنتحت تأثیر قرار ده،خصوصه مربوط به فرآیند تصمیم گیري را در مورد یک مسأله ب
بندي دیگري را به دست که شیوه طبقهاشندبژگی زیرویپنجاز یا چند ویژگی ممکن است داراي یکی 

:تصمیمات به شرح زیر استمهمویژگیپنجفهرست. دندهمی
اهمیتدرجه - الف
کثرت وقوعتکرار یا درجه-ب

نزدیکی وقوعدرجه فوریت یا 
برگشت پذیريقابلیت لغو یا - د
هاي موجودتعداد گزینهدرجه آزادي انتخاب یا -ه
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در بین تصمیمات متعددي که توسط مدیران واحدهاي کشاورزي و دامپروري :اهمیتدرجه - الف
آشکار است که برخی از تصمیمات . دارندبرخی به طور نسبی از اهمیت بیشتري برخور،شونداتخاذ می

توان مورد درجه اهمیت یک تصمیم را به چندین طریق می. اهمیت بیشتر و بعضی اهمیت کمتري دارند
ناشی از هر تصمیمزیان احتمالی یامیزان سود گیري اندازه،روشاما معمولترین ،دادگیري قرار اندازه
هاي نسبتاً معمولی ول دخالت داشته باشد ممکن است با روشتصمیماتی که در آنها مقدار کمی پ. است

اتخاذ ،آوري آمار و ارقام و طی کردن مراحل فرآیند تصمیم گیري شودو با کمی وقت که صرف جمع
به تجزیه و تحلیل ،تصمیماتی که در ارتباط با مقدار زیادي سرمایه و سود و زیان احتمالی هستند.شوند

ها و آمار و ارقام و تجزیه و آوري دادهصرف وقت بیشتري براي جمع،این موارددر . دقیق نیاز دارند
هاي تصمیم درباره افزودن دامداري به فعالیتمثالً. راحتی قابل توجیه استه هاي ممکن بتحلیل گزینه

ر به مراتب از اهمیت بیشتري برخوردا،زراعی واحد کشاورزي نسبت به تصمیم درباره انتخاب نژاد گاو
تر از تصمیم درباره نوع مهم،تعیین سطح زیرکشت هر یک از محصوالتبارههمچنین تصمیم در. است

تعیین کننده میزان دقت و توجهی ،درجه اهمیت یک تصمیم. دشومصرف دکود و یا سمی است که بای
تصمیم،قبل از اتخاذ دتر باشد بایتصمیم مهمیکهرچههمچنین. ن اختصاص داده آبداست که بای

.دکرآوري اطالعات بیشتري درباره آن جمع
. ندهستمتفاوت ،دناتخاذ شودتعداد دفعاتی که بایاز نظرتصمیمات :کثرت وقوعدرجه تکرار یا - ب

،مانند تصمیم گیري براي انتخاب کشاورزي یا دامپروري به عنوان یک شغل و حرفه،بعضی تصمیمات
تصمیمات دیگري هستند که تقریباً هر روز باید . فته شونددر طول عمر گرفقط یک بار ممکن است 
اما زیادي ندارندبسیاري از تصمیمات مدیریت واحد کشاورزي به خودي خود اهمیت . اتخاذ گردند

مثالً تصمیم درباره تعداد گاوهایی . استروي هم رفته داراي اهمیت هاآثار آن،دنشوچون مرتباً تکرار می
گیرد و تصمیم شود اما تغذیه دام هر روز انجام میبار گرفته مییک،نگهداري شوددر گاوداري دکه بای

توان یک برنامه در این مورد نیز می. شودبه دفعات بسیار گرفته می،درباره نوع و مقدار جیره غذایی
صورت تغییري در آن ،شرایط محیطتغییرکه به سبب تغذیه گاوها تنظیم کرد و تا هنگامیبرايمناسب 
باید براساس بعضی قواعد سرانگشتی ی که زیاد اتفاق می افتندچنین تصمیمات. از آن پیروي نمود،نگرفته
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اگر وقت زیادي براي اتخاذ این تصمیمات روزمره و . اتخاذ شوندهاي از قبل تعیین شده دیگر یا روش
حتی اگر یک روال عادي، .عادي تخصیص یابد، مدیر وقت زیادي براي انجام امور دیگر نخواهد داشت

رود، مدیر باید از اثرات تراکمی یک اشتباه کوچک در این قاعده سرانگشتی، یا روش دیگري به کار می
یابند، یک اشتباه کوچک در فرآیند از آنجا که این تصمیمات مکرراً وقوع می. گونه تصمیمات آگاه باشد

.گرددمنجرزیان بزرگی در طول زمان به ممکن است،تصمیم گیري
ست که قبل اها رو به رویک مدیر اغلب با بعضی تصمیم گیري:نزدیکی وقوعدرجه فوریت یا - ج

. االجل معین یا براي جلوگیري از یک ضرر احتمالی، خیلی سریع باید اتخاذ شونداز یک ضرب
اطالعات تصمیمات دیگر ممکن است تنگناي زمانی نداشته و تأخیر در تصمیم گیري، به منظور کسب

وقتی که نیاز به . داردها، احتماالً تأثیر سوئی نبیشتر و یا صرف وقت بیشتر براي تجزیه و تحلیل گزینه
مراحل تصمیم ،ممکن است مجبور شود سریعاً و بدون داشتن اطالعات کاملراقدام فوري است، مدی

نیاز به تصمیمی ،زراعیصول شیوع یک بیماري دامی یا هجوم حشرات به یک مح. گیري را طی نماید
هنگامی که در همچنین . هاي بالقوه زیاد داردمعالجه و مبارزه براي جلوگیري از خسارتبارهرفوري د

درسد تأخیر در کشت موجب ضرر خواهد شد و در چنین مواردي بایزمان کشت چغندرقند فرا می،بهار
مناسب براي رقمبهترین بارهحقیق درتبرايوقت مناسبی ،هنگام کاشت. با سرعت تصمیم گرفته شود

و براي بررسی ارقام چغندرقندکشت نیست اما پس از آنکه کشت محصول انجام گرفت فرصت کافی 
سایر تصمیمات مانند ساختن از سوي دیگر، .داردکشت در سال آینده وجود برايمناسب رقمانتخاب 

اي به هزینه کم یا بدون صرف هیچ هزینهیا نساختن یک محل جدید براي نگهداري ماشین آالت را با
مثالً تأخیر در . تصمیم گرفتترتوان به تعویق انداخت و با مطالعه و تجزیه و تحلیل کاملراحتی می

شود مگر آنکه شرایط آب و هوایی هاي کشاورزي موجب زیان نمیتصمیم احداث انبار براي ماشین
برخورد با هر تصمیمی بستگی به عنصر زمانی مجموعدر . چنان باشد که سبب خسارت فراوانی گردد

.دارد که در مورد مذکور دخیل است
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اگر مشاهده مشخص نماید که تصمیم اولیه صحیح نبوده است :برگشت پذیريقابلیت لغو یا -د
ر این مورد جیره غذایی دام استمثالی د. توان برگشت و یا تغییر دادبعضی تصمیمات را به راحتی می

آنچنان ناگهانی و شدید نباشد که دام را ،مشروط بر اینکه تغییراستتغییر قابل که نسبتاً سریع و راحت 
مدیران ممکن است وقت خیلی کمی صرف تصمیم گیري اولیه نمایند ،در چنین شرایطی. ناراحت کند

.کمی اتخاذ شوندگردد که تصمیمات الزم سریعاً و با هزینه بسیارزیرا که مشاهدات آینده سبب می
تصمیم . تصمیمات دیگر ممکن است برگشت ناپذیر بوده یا فقط با هزینه بسیار زیاد قابل تغییر باشند

. هایی از این گروه تصمیمات هستندمثال،گیري درباره حفر چاه جدید آبیاري یا بناي ساختمان جدید
این . مشکل یا غیر ممکن باشدممکن است به دست آوردن سرمایه مصرف شده بسیار در این موارد 

را توجیه ن مراحل فرآیند تصمیم گیريکردبراي طی ، صرف وقت زیادتصمیمات برگشت ناپذیر
اي را که مدیر واحدي که از امکانات مالی چندانی برخوردار نیست بهتر است برنامه،در مجموع.دکنمی

آنکه متحمل هزینه زیادي گردد، بی،ییر شرایطانتخاب نماید تا بتواند متناسب با تغپذیرتر است،انعطاف
با صرف هزینه زیاد فقط،پس از عملی کردن برخی تصمیماتزیرا.تغییراتی ایجاد نمایدتصمیم خوددر 
موجب زیان فراوانی ،مثالً لغو تصمیم ایجاد باغ مرکبات پس از کاشت درختان. دکررا لغو توان آنمی

براي درکامالً عملی بوده و هزینه،ترکیب جیره غذایی دامبارهمیم دراز سوي دیگر تغییر تص. می شود
.ندارد

در مرحله تصمیم گیري امکان ،در برخی موارد: تعداد گزینه هاي موجوددرجه آزادي انتخاب یا -ه
این . و فقط دو راه وجود دارداستاي موارد این امکان بسیار محدود انتخاب زیاد است و در پاره

تصمیماتی که نسبت بهاین تصمیماتالبته. هستند،از انواع بله یا نه و انواع بخرید یا نخریدماتتصمی
گیر وقتترتر و کمراحتداراي تعداد زیادي جواب هاي مختلف و راه هاي اقدام گوناگون هستند، 

وقت قابل هاي مختلف موجود است، مدیر ممکن است مجبور شودجایی که تعداد زیادي گزینه. هستند
هاي در مواردي که راه. ها و تجزیه و تحلیل هر یک از آنها بنمایدی گزینهیاي صرف شناسامالحظه
هاي موجود را حذف تعدادي از راه،هاي خاصبا استفاده از روشدانتخاب وجود دارد بایبراي مختلفی 

.هاي الزم مبادرت کردجام تحلیلو به انتکیه کردی بر روي چند راه بهتر یانتخاب راه نهاو برايکرد
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بر اساس شرایط محیط تصمیم گیريبندي طبقه-3- 2-4
کار مدیر و میزان ریسک یا خطر هر تصمیم، بندي تصمیمات از نظر طبقهبا توجه به آنچه بیان شد 

در این. کندهاي اخذ تصمیم ساده میها و معیارهاي تصمیم گیري و شیوهتحلیلگر را در انتخاب مدل
:محیط تصمیم گیري در سه گروه قرار می دهیماز نظر راتصمیمات،بنديطبقه

تحت شرایط اطمینان کاملتصمیم گیري- الف
در شرایط ریسکتصمیم گیري-ب
حتمیتتصمیم گیري در شرایط عدم - ج

ن ممکانتخابداند که نتیجه یا نتایج حاصل از هر زمانی که تصمیم گیرنده با اطمینان کامل می
. او از نظر تصمیم گیري در شرایط اطمینان کامل قرار دارد،چیست و در چه شرایطی اتفاق خواهد افتاد

چیست ولی احتمال وقوع انتخابداند که نتایج حاصل از هر وقتی تصمیم گیرنده با اطمینان کامل نمی
و . کندتخاذ تصمیم میداند او تحت شرایط ریسک و یا مخاطره اآنها را می) شانس نسبی وقوع نتایج(

داند او در ممکن را نمیانتخاب هايباالخره هنگامی که تصمیم گیرنده احتمال وقوع نتایج حاصل از 
.کندتصمیم گیري میحتمیتشرایط عدم 

با اتکا به ؛در حالت دوم. دپذیرسادگی انجام میه تصمیم گیري با یقین کامل و ب؛در حالت اول
و ردقطعیت حالت اول وجود ندا،د و به علت احتمالی بودن نتایجوشمیتصمیم گیري ،احتماالت

به علت نداشتن احتمال وقوع نتایج در شرایط ؛اما در حالت سوم. استتصمیم گیري توأم با ریسک 
تصمیم گیرنده سه در شرایط عدم حتمیت،. حاالت گذشته نیستانتخاب به سهولت و دقت ،مختلف

.ر گیردتواند به کاشیوه را می
در این شیوه بهترین نتیجه از بین بهترین نتایج . است» حداکثر حداکثرها«انتخاب ؛اولین شیوه

اي است که در آن این شیوه خوشبینانه. شوددر شرایط محیطی مورد نظر انتخاب می،ممکنانتخاب هاي
او بهترین آنها را به دهد و بهترین نتیجه رخ می،ممکنانتخابکند براي هر تصمیم گیرنده فرض می

.گزیندعنوان تصمیم برمی
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شود که در این شیوه با بدبینی این طور فرض می. است» هاحداکثر حداقل«انتخاب ؛دومین شیوه
باید در نهایتبدترین نتیجه در شرایط محیطی مورد نظر حاصل خواهد شد و ،هاي ممکنحلبراي راه

.شودها انتخاب ان بدتریناز مینتیجه را دارد بهترین تصمیمی که 
هیچگونه احتمالی براي حتمیت،با توجه به اینکه در تصمیم گیري در شرایط عدم ؛در شیوه سوم

یکسان فرض،احتمال براي شرایط مختلف،شرایط محیطی در دست نیست و به علت فقدان دلیل کافی
.صورت می گیردتصمیم گیري ،و براساس ارزش مورد انتظارمی شود

اساس مراحلها بربندي تصمیمطبقه-4- 2-4
بندي رود طبقهبندي تصمیمات به کار میدیگري که براي طبقهروش،همچنان که قبالً اشاره شد

در یک سو تصمیم،بنديدر این طبقه. باشدمالك عمل میبراساس مراحلی است که در تصمیم گیري
. دار قرار دارنداي یا دنبالهچند مرحلهيهایگر تصمیماي یا ایستا قرار دارد و در سوي دتک مرحلهيها

ها تصمیمبراي آشنایی با موضوع، گیرند ولی البته در عالم واقع تصمیمات دقیقاً در این دو حد قرار نمی
.طبقه بندي می کنیمرا در این دو حد 

آنها ازیک مرحله هایی یکباره هستند که فقط به نتایج اي یا ایستا تصمیمهاي تک مرحلهتصمیم
تصمیم گیرنده مراحل بعدي و نتایج حاصل از آنها را در ،ايهاي تک مرحلهدر تصمیم. شودتوجه می

.نظر ندارد و قصدش اخذ تصمیم در مورد یک مسأله است که آن را ثابت فرض کرده است
عدي و نتایج نظر تصمیم گیرنده معطوف به مراحل ب،داراي و دنبالههاي چند مرحلهدر تصمیم

ها هدف آن نیست که فقط در یک مرحله نتیجه در اینگونه تصمیم. باشدناشی از تصمیم اخذ شده می
انجام گیرد که نتیجه کلی گنه ايها به خوبی حاصل شود بلکه نظر آن است که یک سلسله انتخاب

ها هستند ي از تصمیمااي در واقع مجموعههاي چند مرحلهتصمیم. خوبی از مجموع آنها به دست آید
.باشدکه ارتباط آنها با هم در نظر گرفته شده و اثرات هر تصمیم بعدي مورد توجه می

رود درخت اي به کار میچند مرحلههایی که براي تجزیه و تحلیل و تصمیم گیريیکی از شیوه
می تجزیه و تحلیل مسأله مورد نظر به طور منظم و طی مراحل متوالی ،در این شیوه.اخذ تصمیم است

براي استفاده از این . شودها در رابطه با هم و به صورت یک مجموعه بیان میو یک سلسله تصمیمشود 
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انتخاب را هروقایع و نتایج احتمالی از،ممکن را مشخص کندانتخاب هايتصمیم گیرنده باید ،شیوه
کار ،مراحل در شیوه درخت اخذ تصمیمطی این . معین و احتمال وقوع هر یک از نتایج را برآورد کند

سازد و حتی اگر این شیوه به طور کامل مورد استفاده قرار نگیرد انجام را ساده و روشن میتصمیم گیري
توان ارزش مورد پس از برآورد احتماالت می. باشدهمین مراحل خود کمک بزرگی به تصمیم گیرنده می

براي اغلب تصمیماز این شیوه تصمیم گیري.را تشخیص دادانتظار را محاسبه کرد و مطلوبترین طریق
در گروي اخذ اي که کار تصمیم گیريهاي چند مرحلهتوان استفاده کرد ولی در تصمیمها می

.روش بسیار مفید و مؤثري است،هاي متوالی است شیوه مذکوراي از تصمیممجموعه
:ر استمراحل اصلی در شیوه درخت اخذ تصمیم به قرار زی

ترسیم درخت اخذ تصمیم- 1
ها و طرق ممکنممشخص کردن تمامی تصمی- الف
مشخص کردن حصول نتایج احتمالی هر تصمیم-ب
.ها و نتایج حاصل از آنها باشدترسیم شمایی درخت مانند که نشان دهنده توالی تصمیم- ج
برآورد- 2

هابرآورد احتمال وقوع نتایج هر یک از انتخاب- الف
)اربه عنوان یک معی(هاي مالی هر یک از نتایج پیامدبرآورد -ب
ارزیابی و انتخاب- 3

احتساب ارزش مورد انتظار نتایج ممکن الوقوع- الف
تري دارداي که ارزش مورد انتظار قابل قبولانتخاب نتیجه-ب

ستامشکالتی که مدیریت واحد کشاورزي با آن رو به رو- 2-5
اکنون به . بندي تصمیمات سخن گفتیممراحل مختلف تصمیم گیري و طبقهپیش از این درباره 

اي با مسأله مدیر هر مؤسسه. پردازیمست میابیان انواع مسائلی که مدیر واحد کشاورزي با آن رو به رو
اي منحصر به فرد باشد، اما واحد کشاورزي یا دامپروري در محیط تا اندازهتصمیم گیري رو به رو می
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شاید مهمترین موضوع، اثرات محدودیت ناشی از قوانین بیولوژیکی و . نمایدات را اتخاذ میتصمیم
مدیران واحدهاي کشاورزي و دامپروري خیلی . فیزیکی موجود در طبیعت بر روي تصمیمات مدیر باشد

مثالً هیچ کاري . توانند با تصمیماتشان آنها را تغییر دهندیابند که چیزهایی وجود دارند که نمیمیزود در
مقدار غذایی که بارهتوان انجام داد که دوره بارداري در تولید دام کوتاه شود و محدودیتی فیزیکی درنمی

اي با تا اندازهرامحصول زراعی دوره رشد یک . تواند مصرف نماید وجود دارددام در یک روز می
مدیر باید از . استتغییر دوره رشد غیر قابل انتخاب کرد اما پس از انتخاب بذر،توان انتخاب نوع بذر می

.گذراند آگاه باشدهایی که این عوامل بیولوژیکی و فیزیکی روي تصمیم گیري میمحدودیت
تولید در واحدهاي کشاورزي و دامپروري شاید بیش از تولید در هر رشته فعالیت دیگري تحت 

از تگرگ و ایجاد باران شده است، هنوز هم اگرچه کوشش هایی براي جلوگیري . تأثیر آب و هوا باشد
انجام کار زیادي براي تحت تأثیر قرار دادن آب و هوا و اثر آن روي فعالیت تولیدي خود تواند نمیمدیر 
کند قویاً تحت تأثیر شرایط آب و دریافت میمحصوالتهایی که براي مقادیر محصول و قیمت. دهد

.استهوایی منطقه و سایر مناطق کشور 
به زبان ساده؛. گرددآمیز ذکر میتولید کشاورزي اغلب به عنوان مثالی از یک صنعت کامالً رقابت

بخش کوچکی از کل صنعت ،هر واحد کشاورزي یا دامپروري در مقایسه با تعداد زیاد واحدهاي دیگر
اي منابع و هاي پرداختی برتواند قیمتنمیتوسط هر واحد تصمیمات اتخاذ شده ودهد را تشکیل می

ها به وسیله عوامل قیمت. هاي دریافتی براي محصوالت فروخته شده را تحت تأثیر قرار دهدیا قیمت
کنترل ،شوند که کشاورزان و دامداران منفردعرضه و تقاضاي ملی و جهانی یا تصمیمات دولت تعیین می

ي هاعالیتدر حالی که در ف. مایندجمعی اقدام نبسیار کمی بر آن دارند مگر در مواردي که به طور دسته
.معموالً کنترل بیشتري روي قیمت هاي دریافتی براي محصوالتشان دارندتولیدي غیر کشاورزي، مدیران

هایی از عواملی هستند که مدیر واحد مثال،هاي متغیرها و قیمتآب و هوا، حشرات، بیماري
. دهندبا ریسک و عدم حتمیت قرار میکشاورزي را در موضوع تصمیم گیري در یک محیط همراه 

د، علیرغم آنکه تقریباً در هر کربینی پیشزیادتوان با دقت هاي آینده را نمیمقادیر محصول و قیمت
در حالیکه در هر فعالیت اقتصادي مقدار معینی ریسک و عدم . تصمیم مدیریتی نقش مهمی دارند

احد کشاورزي و دامداري در وجه مقایسه با بیشتر حتمیت وجود دارد، در محیط تصمیم گیري مدیر و
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تقریباً همه .عوامل به وجود آورنده ریسک و عدم حتمیت زیادتري وجود دارند،هاي دیگرانواع فعالیت
:بندي نمودشرح زیر تقسیمه توان بباشد میمشکالتی را که در رابطه با مدیریت واحد کشاورزي می

ها دو نوع تغییر قیمت:هاي موجودالعات الزم درباره قیمتها و نداشتن اطتغییر قیمت- 1

قیمت یک محصول چند ،اولنوعدر . هاها و دیگري تغییر نسبی قیمتیکی تغییر مطلق قیمت.هستند
قیمت یک یا چند کاال نسبت به قیمت سایر کاالها ،دومنوعیابد اما در درصد کاهش یا افزایش می

بینی آنها سبب کاهش ها و عدم توانایی کشاورزان در پیشثباتی قیمتبی. یابدکاهش یا افزایش می
در کشور ما . گذاردکشاورزان شده و اثرات نامطلوبی را بر تولید محصوالت کشاورزي برجا میکارایی

هاي اطالعات قیمتی سال،کشاورزي، وزارت بازرگانی و بانک مرکزي جمهوري اسالمیوزارت جهاد
کشاورزي در کشاورزي وزارت جهاددهند و کارشناسان اقتصادار کشاورزان قرار میقبل را در اختی

،داخلی و خارجی و شرایط کشوريهابینی قیمت آینده محصوالت کشاورزي با توجه به سیاستپیش
.نمایندبه کشاورزان کمک می

رتباً در حال هاي تولید مشیوه: هاي تولید محصوالتنداشتن اطالعات کافی درباره شیوه- 2

همچنین کشاورزي کاري پیچیده . تغییر و اطالعات کشاورزان در این مورد مرتباً در حال کهنه شدن است
آگاهی از این روش،دیگرسوياز . باشدکاري مشکل می،است و دسترسی به تمام دانش کشاورزي

باشد بلکه الزمه ریتی نمیالبته این کار مدی.استهاي تولید نیاز اصلی براي مدیریت واحد کشاورزي 
کارشناسان علوم کشاورزي، موسسات خدمات کشاورزي و از همه مهمتر تجربه . امر مدیریت است

در این قسمت دو سوال مطرح . استهاي نوین تولید کشاورزان، بهترین منبع کسب اطالعات شیوه
ید محصول یا یکی چگونگی تولید محصول و یا محصوالت کشاورزي و دیگر مقدار تول:است

مدیر باید از اصول اقتصادي آگاهی داشته باشد و از آنها استفاده ،محصوالت که براي پاسخ به این سوال
.نماید

هاي تولید به شیوهبارهدرکشاورزان عالوه بر اینکه اطالعات :هاي تولیدتغییرات در شیوه- 3

گیرد نیز هاي تولید مورد استفاده قرار میهایی که براي شیوهشود، از ابداعات و نوآوريزودي کهنه می
میناکارآمد ل موجود کشاورزانیهاي جدید تولید، وسابا اختراع و ابداع روش. خبر چندانی ندارند

توانند از این بینی قرار داد و تنها کسانی میتوان به دقت مورد پیشالبته چنین تغییراتی را نمی. دشو
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به عنوان واکنش در مقابل این . کز و موسسات تحقیقاتی در ارتباط باشندتغییرات مطلع باشند که با مرا
ل گران قیمت که ممکن است به زودي کهنه شوند خودداري یبهتر است کشاورزان از خرید وسا،جریان

.باشدحل چندان مناسبی نمینماید هر چند که این راه
افرادي که با واحدهاي کشاورزي : تغییر شخصیت افراد و عدم اطالعات کافی در این مورد- 4

هایی است که دگرگونی این افراد بر اساس ارزش. گردندارتباط دارند به مرور زمان دستخوش تغییر می
دهد و همچنین توانایی آنها در انجام هاي گوناگون پیوند میآنان را با کاالها و خدمات و فعالیت

.تباط دارددرستکاري آنها اربا،خدمات براي واحد کشاورزي
چنانچه این افراد به فکر . هاي افراد خانواده کشاورز نیز در اداره واحد تأثیر بسزایی داردارزش

سعی در توسعه بنگاه ،گذاري و کاهش مصرفتوسعه واحد کشاورزي باشند با کار بیشتر و سرمایه
گذاري با دشواري بیشتر گرایی در خانواده کشاورز حاکم باشد امکان سرمایهدارند ولی چنانچه مصرف

. می پذیردصورت 
شوند بر اوضاع ل مییاهمیت و ارزشی که افراد طرف معامله کشاورز براي واحد کشاورزي قا

کسب اعتبار و موفقیت موجبها و درستکاري و تعهد مدیرموفقیت. گذاردواحد کشاورزي تأثیر می
. گردندیک واحد کشاورزي می

قراردادهاي . اندیشی شودو براي آنها چارهدریمواره مورد مطالعه قرار گاینگونه تغییرات هدبای
هایی است که کشاورز را در مقابل این تغییرات حفظ میکتبی، تهیه اسناد و سپرده و مانند آنها از راه

. هاي اجرایی اینگونه قراردادها بستگی داردها به حمایتنماید که البته موفقیت اینگونه پشتوانه
هاي فردي از طریق آموزش و تقویت مبانی اخالقی در میان وشش براي متعالی ساختن ارزشک

قابلیت جسمانی افراد با تغییر سن آنها . خانواده کشاورز کمک بزرگی به پیشرفت مزرعه خواهد داشت
. م نمایدمسئولیت مزرعه را بین افراد تقسی،تغییر کرده و مدیر باید متناسب با توانایی و قدرت هر فرد

مدیر باید بر اساس مطالعات و تجربه خود واکنش افرادي که با واحد ارتباط نزدیک دارند مانند کارگران، 
.و در مقابل آنها واکنش نشان دهدایدبینی نمدهندگان و افراد طرف معامله را پیشاعضاي خانواده، وام

رباره نهادها و مؤسسات تغییرات اقتصادي، سیاسی و اجتماعی و نداشتن اطالعات د- 5
مانند بروز جنگ، رشد جمعیت، افزایش (اوضاع اقتصادي، سیاسی و اجتماعی : مربوطه موجود
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هاي کشاورزي و این تغییرات سبب تغییر در سیاست کشورها دائماً در حال تغییر است ) ...شهرنشینی و 
بر ،هاي حمایتینوع سیاستها و حتی تغییر درهاي حمایتی و یا لغو این سیاستسیاست. گرددمی

بنابراین کشاورزان باید در مقابل این تغییرات نیز قدرت انطباق .می گذاردروي واحدهاي تولید اثر
براي این منظور . در مقابل تغییرات واکنش نشان دهند،شرایطاین تغییر بینی اثرات داشته و با پیش

پذیري در نوع ر زیاد خودداري نمایند و با انعطافمقداه هاي ثابت بگذاريکشاورزان باید از سرمایه
.قدرت انعطاف خود را در مقابل تغییرات افزایش دهند،گذاريسرمایه

وسیله آموزش افزایش داد و مدیران ه ی مدیریت را بیتوان توانااعتقاد کلی آنست که می
مشکالت بیان شده در باال حل برايهاي گوناگونی را توان راههمچنین می. کارآمدتري تربیت نمود

،گیري از آموزشبا بهره. آموخت و به کشاورزان نحوه بررسی نتایج حاصل از عملکردشان را تعلیم داد
نسبت به مسئولیت خویش ،بهتر تصمیم بگیرند،نندهاي بیشتري کسب کتوانند موفقیتکشاورزان می

هاي مالی و غیر مالی نتایج ي رسیدن به هدفزنند که برابآگاهی بیشتري پیدا نمایند و به اعمالی دست 
.داشته باشدبرمؤثرتري در

مطالعه کننددموضوعاتی که مدیران بای-2-6
هاي تولید که ممکن است برایش مفید باشد آشنایی ندارد و همواره با چون کشاورز با همه شیوه

در عصر جدید که تغییرات در ،باشدها رو به رو میدست آوردن اطالعات درباره این روشه مسئله ب
،آالتاري وسیع در ماشینذگاز سرمایهدگیرد یک مدیر کارآمد بایهاي تولید با سرعت انجام میشیوه

.زودي کهنه گردد اجتناب نمایده که در نتیجه اختراعات تازه ممکن است بها و ابزاريساختمان
باال رفتن قیمت محصوالت ،تورم. استان کشاورزها ره آورد دیگر قرن بیستم براي تغییر قیمت

در دوره هاي مختلف، نشان دهندهین آمدن قیمت محصوالت یکشاورزي و رکود متعاقب آن و پا
سو و کمبود عرضه از سوي دیگر نیز موجب افزایش سریع تقاضا از یک. استها تغییرات وسیع قیمت
.دشوها میافزایش شدید قیمت

د؛ مثالً پسر اشخاص و خصوصیات آنان رو به رو هستنله تغییرأبا مسواحدهاي کشاورزي همواره 
یا وام ،گرددکشاورز به مرور زمان کاسته میکارایییا از ،شودباکی جانشین پدر محافظه کار خود میبی
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شوند و یا در واحد کشاورزي دزدي اتفاق گیر میدهندگان و مؤسسات اعتباري در پرداخت وام سخت
منظور ه از این رو یک مدیر ب.گذاردر یک از این تغییرات بر روي واحد کشاورزي تأثیر میه،افتدمی

اوضاع . قسمتی از وقت خود را به بررسی این تغییرات اختصاص دهدد تطبیق با شرایط جدید بای
سیاست . شودسیستم مالیاتی دگرگون می. ندهستاجتماعی و سیاسی نیز مدام در تغییر ،اقتصادي

هاي اجتماعی دستخوش ارزش. شودتغییراتی در بازارهاي موجود ایجاد می. گرددرزي متحول میکشاو
این تغییرات را بررسی دمدیر بای. شودهاي مختلف دچار تغییر مینیروي سیاسی گروه. گرددتحول می

.و اداره امور واحد تولیدي را با چنین تغییراتی منطبق سازدندک

احد کشاورزيابزار مدیریت و-2-7
اما . هاي فردي کشاورز بستگی داردحدود زیادي به ویژگیتصمیم گیري کاري پیچیده است و تا

برايمدیر مزرعه .دکنند کشاورز را در کار تصمیم گیري یاري نتواند که مینلی وجود داریابزار و وسا
تجزیه و تحلیل منطقی ،هاارتیکی از این مه. هاي الزم را کسب کندمهارتداستفاده از این ابزار بای

هاي هاي ما از اطالعات یا دادهاي حاصل استنباطاصوالً پیدایش هر اندیشه. هنگام برخورد با مسائل است
د ن دیگر، بایبیاه ب. آوري اطالعات بیشتري بپردازیماثبات درستی آن باید به جمعبرايموجود است که 

استفاده از این روش . یم تا درستی یا نادرستی آن معلوم گردداندیشه را مدام در معرض آزمایش قرار ده
یکی از مهمترین ابزاري که ما را در استفاده از این روش یاري .له استأبهترین راه تحقیق درباره یک مس

این اصول ما را در نوع . ده از اصول اقتصادي است که طی سالیان دراز ابداع شده استادهد استفمی
آوري آمار در زمینه چگونگی جمع.کندی میییم، راهنمایآوري و مطالعه نماجمعدایاطالعاتی که ب

ترین منابع اطالعاتی یکی از با ارزش،ی که طی سالیان گذشته در واحد کشاورزي انجام گرفتهیهافعالیت
ت و چنانچه امور مالی و زراعی واحد کشاوزي در دفاتري ثب؛به بیان دیگر.گیري استتصمیم براي

نگهداري شود، منبع اطالعاتی با ارزشی را تشکیل داده و در تصمیم گیري به مدیر واحد کشاورزي 
.کمک شایانی خواهد کرد

هایی هستند که در مدیریت واحد کشاورزي ریزي خطی از جمله روشودجه و برنامهتنظیم ب
هاي مختلف تولید ه کردن برنامهتوان قبل از پیادها میبا استفاده از این روش. ي دارندزیادکاربرد 
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ابزار . را بر روي کاغذ با یکدیگر مقایسه و بهترین برنامه را انتخاب کرداین برنامه ها،محصول در مزرعه
هاي متفاوتی کار برد که براي حل آن راهه توان در تجزیه و تحلیل مسائلی بهاي یاد شده را میو روش

بینی کرد، در مواردي که توان نتایج را با اطمینان پیشه نمیهرچند در کشاورزي هموار.موجود است
بندي و دفاتر بینی باشد، استفاده از اصول اقتصادي، بودجهنتایج تصمیمات مختلف تا حدي قابل پیش

.واحد کشاورزي بسیار مفید است
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اشکال سازمانی در کشاورزي: فصل سوم

مقدمه
مالکیت فردي
شراکت
شرکت
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هدف هاي فصل-3-1
:باید بتواندفصلدانشجو پس از مطالعه این 

.مالکیت فردي، شراکت و شرکت را به عنوان سه شکل اولیه سازمان بازرگانی بشناسد-1
.بازرگانی را مورد بحث قرار دهدسازمان و ویژگیهاي هر یک از اشکال سازمان -2
.ی را تجزیه و تحلیل کندبازرگانها و معایب هر یک از اشکال سازمان مزیت-3

و تعاریفمقدمه- 3-2
اگر یک برنامه خوب تهیه شود و بهترین . اجرا یکی دیگر از سه وظیفه اساسی مدیریت است

معموال دو یک برنامهياجرابراي . شودتصمیم ممکن اتخاذ شود اما اجرا نگردد، همه تالش ها ضایع می
ممکن است شامل خرید یا اجاره مرحلهاین . شوندتأمینید منابع الزم با؛اول:مرحله باید طی شود

منابع در طول زمان مدیریت؛دوممرحله . باشدموجودکردن منابع اضافی یا سازماندهی مجدد منابع
و مدیریت منابع براي تأمیننحوه اجراي هر دو مرحله . از منابع براي اجراي برنامه هاي تولیدياستفاده 

نوع مالکیت و . احد کشاورزي، به نوع سازمان بازرگانی واحد کشاورزي بستگی دارداجراي برنامه هاي و
و به کارگیري منابع، بسیار اثرگذار است و این فصل به تأمینشکل سازمانی واحد کشاورزي بر نحوه 

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

هاي معینی است که داراي ویژگیاین اشکال سازمانیهر یک از . یا شرکت سازمان یابدوشراکت
منابع و مدیریت آنها را تحت تأثیر تأمینممکن است چگونگی به اجرا درآوردن یک برنامه و چگونگی 

اولین ،تخاب شکل سازمان بازرگانیان،بعد از انتخاب کشاورزي یا دامداري به عنوان یک شغل. قرار دهد
.که باید اتخاذ شودتصمیمی است

براي تولید کاالها و خدمات از نظر قانونی ،از جمله بازرگانی کشاورزي یا دامداري،هر بازرگانی
گیرد شکل قانونی سازمان بازرگانی که مورد استفاده قرار می. ممکن است به چند طریق سازمان یابد

ی وقتتولیدکنندگان،متأسفانه بسیاري از . دداربراي بنگاه خاص خود را مدت و بلندمدت هاي کوتاهپیامد
در حالی که . کنندکنند توجه چندانی به شکل سازمان بازرگانی نمیکه کشاورزي یا دامداري را شروع می
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ر و مشاوره کمی تفک،دهبازرگانی را تغییر دبنگاه، شکل سازمان معموالً امکان دارد که در طول عمر 
جلوگیري و از مشکالت بعدي جویی کند صرفهممکن است  در وقت و مخارج کار، قضایی در آغاز 

.دکن
) 2(،)یا مالکیت انفرادي(مالکیت فردي ) 1: (سه شکل اساسی سازمان بازرگانی عبارتند از

خاص خود معایبومحاسن،هاي قانونی و سازمانیویژگیهر شکل بازرگانی، . شرکت) 3(،شراکت
براياما،شوندبیشتر واحدهاي کشاورزي و دامپروري به صورت مالکیت فردي سازمان داده می. را دارند

انتخاب شکل سازمان . سازمان بازرگانی را شناختسایر اشکال انتخاب درست شکل سازمانی باید 
کامالً جا ،دنکشروع به کار میتازه اینکه بنگاه .داردبستگی بازرگانی به مرحله اي که بنگاه می گذراند،

ن نزدیک به بازنشستگی آکه مالک ي استاگذراند یا در مرحلهافتاده است و مرحله رشد خود را می
.شکل سازمان بازرگانی اثر ي گذارد، بر انتخاباست

به سایر ،ندرده اکهاي اخیر بسیاري از کشاورزانی که به صورت مالکیت فردي عمل میدر سال
الزامات سرمایه بیشتر و آگاهی بیشتر ،کشاورزهاي مافزایش در اندازه. اندمند شدهبازرگانی عالقهاشکال

در انتخاب . باعث ایجاد این عالقه شده است،هاي مستغالت و مشکالت انتقال مستغالتدرباره مالیات
و ،ی هم مهم هستندهاي شخصهدف،عالوه بر این. همه این عوامل مهم هستند،شکل سازمان بازرگانی

انتخاب نهایی باید فقط بعد از تحلیل کاملی از همه آثار بلندمدت ممکن روي بازرگانی و افرادي که در 
.صورت بگیرد،آن ذینفع هستند

دوره عمر-2-1- 3
مرحله دوره عمر بازرگانی کشاورزي و مالک ،انتخاب شکل سازمان بازرگانییک عامل مهم در

. و خروج،رشد،ورود: داراي سه مرحله است،نشان داده شده)1-3(عمر که در شکل دوره . باشدآن می
و سازمان دادن منابع الزم و ایجاد یک تأمین،مرحله ورود شامل انتخاب کشاورزي به عنوان یک شغل
.باشدمی،بنیان مالی محکم که بازرگانی را به وسیله آن گسترش دهد

که معموالً از طریق خرید یا اجاره زمین بیشتر یا استازرگانی مرحله رشد شامل گسترش اندازه ب
این مرحله اغلب به مقادیر زیادي وام بیشتر براي . گیردهاي دامی صورت میگسترش عمده فعالیت
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در انتهاي مرحله . ریزي و مدیریت مالی خوبی نیازمند استو به برنامهردمالی گسترش نیاز داتأمین
.باشده سمت تحکیم رشد و کاهش بدهی میتأکید بیشتر ب،رشد

تأکید کمتري روي رشد گذاشته شده و توجه به ،با نزدیک شدن مالک مزرعه به بازنشستگی
،در این مرحله خروج. شودها و برچیدن بازرگانی و انتقال اموال به نسل بعد معطوف میتسویه حساب

همراه با نیاز ،برچیدن یا انتقال،ي مالیات بر درآمدهاپیامد. اندازه بازرگانی عمالً ممکن است کاهش یابد
بازنشستگی و رفتار عادالنه با فرزندانی که ممکن است کشاورزي را ادامه دهند کافی در دوره به درآمد 

ریزي و زود برنامه. باید مورد توجه قرار گیرد،کننددر مقابل آنهایی که شغل غیر کشاورزي را انتخاب می
ممکن است به بازرگانی امکان دهد که بدون نشان دادن کاهشی در ،دي به بازرگانیپیوستن نسل بع

مرحله رشد مالک اولیه ،ریزي درستبا برنامه،به عبارت دیگر. اندازه براي مدتی به رشد خود ادامه دهد
.شد یا به آن بپیونددباتواند منطبق با مرحله ورود نسل بعدي می

یک بازرگانی کشاورزيدوره عمر در ) 1-3(شکل 
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موضوع مهمی است که باید به آن ،مرحله جاري دوره عمر،در انتخاب شکل سازمان بازرگانی
اهداف مالک و سایر ،هاي بر درآمدمالیات،میزان بدهی،گذاري شدهکل مبلغ سرمایه. توجه نمود

هاي متفاوتی ممکن است شکلکشاورزان و دامداران . کندبه احتمال زیاد در هر مرحله فرق می،عوامل
باید به در ابتدااما. از سازمان بازرگانی را براي دو یا چند مرحله از دوره عمر مناسب تشخیص دهند

در هرتغییري در سازمان . شودتوجه اًچگونگی انجام تغییر از یک نوع سازمان بازرگانی به نوع دیگر دقیق
.عوامل باید با دقت مورد توجه قرار بگیرندهاي مالیات بر درآمد و سایر پیامدبازرگانی 

مالکیت فردي- 3-3
کوچک به نگاه هايبسیاري از ب. ترین شکل سازمان بازرگانی استمعمول،مالکیت فردي

درصد واحدهاي کشاورزي و 90به طوري که نزدیک به ،یابندصورت مالکیت فردي سازمان می
و بیشتر ،ی با مالکیت انفرادي آسان استبنگاهکردن تشکیل دادن و اداره . دامپروري چنین هستند

.استدلیلمحبوبیت آن هم به همین 

هاسازمان و ویژگی- 1- 3- 3
ها همه ریسک.کندنگاه است و آن را اداره میمالک ب،صاحب یا مالک منفرد،در مالکیت فردي

مالک منفرد است که منابع الزم ویژگی متمایز آن . شودعاید او می) یا زیان(به عهده اوست و همه سود 
و بنگاهو به تنهایی مسئول موفقیت یا شکست می کندمدیریت را ارائه ،دهی می کندو سازمانتأمینرا 

مالکیت منفرد را به طور ،در بسیاري از واحدهاي کشاورزي و دامپروري. استهاي آن همچنین بدهی
ه نیروي انسانیئها ممکن است همه در ارازن و بچه،چون شوهر،باید مالکیت خانوادگی نامیددقیق تر 

ها و یا شود، بدهینتقسیم از نظر قانونی ی که این مسئولیتها وقتتا اما. و مدیریت شرکت داشته باشند
.و مالکیت فردي وجود داردتعلق داردسود به یک نفر 
هیچ نوع الزام قانونی . شودراحتی یک مالکیت فردي ایجاد میه بیک فعالیت کشاورزي،با شروع 

بسته به نوع فعالیتی که . وظایف معینی را انجام دهدبنگاهمجوزي الزم نیست مگر اینکه قرار باشد یا 
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هاي بهداشتی و سایر انواع مجوزها ممکن فروش، بازرسیبر قرار است انجام شود، مجوزهاي مالیات 
.الزم هستنداین جوازهاز نیبنگاهشکلهاي مالکیت سایر براي لبته است الزم باشد، ا

مقدار محصولی وتواند به کار روداي که می، مقدار نهادهبنگاهاندازهبراي مالکیت فردي، انتخاب
بزرگ ،مند استاي که مالک عالقبه همان اندازهتواندمیبنگاه. شود، محدودیتی وجود نداردکه تولید می

. شودو مدیریت منابع الزم محدود میتأمینی مالک براي یا کوچک باشد و حداکثر اندازه فقط با توانای
مکن آید و اموال متوانند باشند، مدیریت اضافی ممکن است به استخدام درکارکنان به هر تعدادي می

اگر حتی ها ندارد، مالکیت فردي لزوماً نیاز به مالکیت دارایی. در مالکیت اشتراکی با دیگران باشداست
.یک مالکیت فردي وجود داشته باشد، ممکن استاي باشندآالت اجارههمه زمین و ماشین

هامزیت- 2- 3- 3
موقعی . استهاي مالکیت فردي در سادگی آن و آزادي مالک در انجام عملیات بازرگانی مزیت

شود الزم نیست با کسی مشورت شود و مالک آزاد است که به هر که یک تصمیم مدیریتی اتخاذ می
متعلق به صاحب آن است که مالک نگاههمه سود ب. و عمل نمایدهدرا سازمان دبنگاه،نیترتیب قانو

.اما در مورد هر زیانی که وقوع یابد نیز این موضوع صادق است. باشدفردي می
تواند تصمیماتی سریعاً می،گیرندهمالک به عنوان تنها تصمیم. استپذیر انعطاف،مالکیت منفرد

بدون . سطوح نهاده اتخاذ کندوهاها، ترکیبات فعالیتها، خریدها، فروشذاريگدرباره سرمایه
بنگاه را اگر الزم باشد حتی رد، یا یگمی ، پول قرض می فروشدخرد یا را میها مشورت با کسی دارایی

هاي قانونی تواند با صرف حداقل زمان و تالش و پیچیدگیهمه این معامالت را می. تعطیل می کند
.جام دهدان

معایب-3- 3- 3
صاحبان مالکیت. باشدآزادي ذاتی مدیریت در مالکیت فردي شامل مسئولیتها و معایبی نیز می

اعتبار دهندگان حق . هستندبنگاههاي مربوط به هاي فردي شخصاً مسئول همه مشکالت قانونی و بدهی
ی مالک را نیز براي انجام هر تعهد مالی هاي شخصبلکه داراییبنگاههاي قانونی دارند که نه فقط دارایی
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هاي شخصی و این جنبه مالکیت فردي، وقتی که صاحب آن داراي دارایی. پرداخت نشده ضمیمه نمایند
مالی شده تأمینبزرگی که به طور سنگینی بنگاهتواند عیب مهمی براي باشد، میچشمگیرغیر کشاورزي 

. باشد،است
مقدار مالک بنگاه، اگر . شودمحدود میبنگاه ه سرمایه موجود صاحب اندازه مالکیت فردي به وسیل

بیش از حد ناشی از مقیاس،ممکن است براي تحقق هر نوع صرفه جویینگاهباشد، بداشتهکمی سرمایه 
از طرف دیگر، . سازدکوچک باشد، که رقابت با واحدهاي کشاورزي بزرگتر و کارآمدتر را مشکل می

باعث باشد وبزرگ ناکافی بنگاهتی و وقت مالک منفرد ممکن است براي یک هاي مدیریتوانایی
ممکن است به استخدام پرسنل مدیریتی ،به این جهت، مالکیت فردي بزرگ. هاي مدیریتی شودکارایینا

.اضافی نیاز داشته باشد
دهد، میخاتمهفعالیت بنگاهمرگ مالک نیز به . استنگاهعیب دیگر مالکیت فردي تداوم ضعف ب

تغییرات این . منجر شودتحت مالکیت جدیدسازماندهی مجدد بنگاه یا تعطیلی بنگاه که ممکن است به 
گیر و پرهزینه باشد که در طول دوره گذار به ارثیه کمتر و یا درآمد کمتري براي وقتممکن است

.شودوارثان منجر می

شراکت- 3-4
. سهیم هستندبنگاهدر مالکیت یک براي کسب سود، است که چند نفرشراکت انجمنی از دو یا 

براي مدتی بسیار کوتاه یا دورهمکن استشراکت مفعالیت هاي بنگاه،هاي شرکا و نوع بسته به عالقه
یک معامله در ،مدتکوتاهچند نفر براي به دست آوردن سود دراگر دو یا . طوالنی سازمان یابداي

هاي معامله مشترك تابع حقوق و محدودیت. شودمیگفته مله مشترك معابه مشارکت آنها ، شرکت کنند
. باشدشراکت بلندمدت میمانندقانونی یکسانی 
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هاسازمان و ویژگی-4-1- 3
به منظور تشکیل یک بنگاهبا هم براي چند نفربا موافقت و پیوستن دو یا و سادگی ه شراکت ب

ز جمله تصمیمات مدیریتی، به طور مساوي بین شرکا در شراکت، همه چیز ا.شودکسب سود تشکیل می
اگر . تقسیم می شود، مگر اینکه قرارداد کتبی وجود داشته باشد که ترتیب دیگري را مشخص کرده باشد

.اي برخوردار استقرار نباشد که سود به طور مساوي تقسیم شود، قرارداد کتبی شراکت از اهمیت ویژه
به صورت کتبی در . نکات در ایجاد و عمل شراکت را بپوشاندتوافق کتبی شراکت باید همه 

یست که شرکاء به یکدیگر اعتماد ندارند بلکه این عمل کار خوبی است و نمعنی این آوردن قرارداد به 
راهی است براي جلوگیري از مشکالت آینده، و اطمینان خواهد داد که شرکاء قبل از وارد شدن به 

اگرچه نکات دیگري نیز ممکن است وارد شود، ولی . اندتوجه قرار دادههمه نکات را مورد،شراکت
:قرارداد کتبی باید نکات زیر را بپوشاند

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

.شوندویژه اگر به طور مساوي تقسیم نمیه ب،شودداده 
اموالی که هر شریک به این قسمت باید شامل فهرستی ازدر ؛مالکیت و مساعدت اموال-3
.و چگونگی مالکیت آن مشخص باشدمی گذاردشراکت 
ها و مالکیت آنها نگهداري براي تقسیم سود و براي نگهداري صورتی از دارایی؛هاحساب-4

.دارد باید بخشی از توافق باشدهایی را نگه میچه کسی چه نوع حساباینکه . ها مهم استبحسا
نگهداري حساب مشروح اموالی که در مالکیت و کنترل شراکت است و تهیه اطالعات ؛مالیات-5
.ضروري استمالیاتی 
د باید شامل تاریخی قراردا،اگر خاتمه شراکت معلوم بوده یا بتواند تعیین شود؛پایان شراکت-6

.باشد،رسدکه شراکت به پایان می
هاي نیاز به تقسیم دارایی،داوطلبانه یا غیر داوطلبانه باشدبه صورتپایان شراکت چه ؛انحالل-7

باید توضیح داده اموال روش تقسیم ها و تقسیم ناعادالنه، براي جلوگیري از عدم توافق. شراکت دارد
.شود
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ل شراکت داراي سه خصوصیت اشکهمه ااز ترتیبات شراکت وجود دارد اما انواع ممکن زیادي
:دهستناساسی

بنگاههاي تقسیم سودها و زیان-1
تقسیم کنترل اموال همراه با امکان تقسیم مالکیت بعضی اموال-2
بنگاهتقسیم مدیریت -3

باید در قرارداد پذیر است و انعطاف،ترتیب تقسیم دقیق در مورد هر یک از این خصوصیات
.شراکت توضیح داده شود

. بگذارندرا به شراکت ي خودهاو سایر دارایی،مدیریت،کار،سرمایه،شرکاء ممکن است زمین
تقسیم هر شریک به مشارکت گذاشته است، کار و مدیریتی که ،هاسود معموالً به نسبت ارزش دارایی

سود را ،گذاشته باشندکار و مدیریت را ،هاداراییاگر هر یک از دو شریک نصف ؛براي مثال. شودمی
سود ،سهم هر یک از شرکا در دارایی ها و نهاده هااما صرف نظر از . کنندتقسیم می50-50به نسبت

.ممکن است بر هر اساسی که مورد توافق شرکا باشد تقسیم شود
اموال خود را حفظ شرکاء مالکیت ممکن است یا اشداموال ممکن است در مالکیت شراکت ب

دهد که مالکیت فردي در عین حال اجازه می. د اما اجازه دهند که مورد استفاده شراکت قرار گیردایننم
،استخود مالک اموال ،کیشرهر وقتی . دسترسی داشته و آن را کنترل نمایدخود هر شریک به دارایی 

این . ی را بفروشد یا واگذار نمایدهر شریک بدون رضایت و اجازه سایر شرکاء ممکن است هر دارای
.مالکیت فردي ممکن است مطلوب باشد،جنبه شراکت اشاره بر این دارد که در بعضی موارد

. قرارداد شراکت ممکن است تاریخ پایان را مشخص کند. تواند پایان یابدشراکت به چند طریق می
یا با توافق بین ،ورشکستگی،فاقد صالحیت شدن یک شریک،با مرگ یک شریک،در غیر این صورت

هایی در توافق کتبی که اجازه دهد سهم شریک فوت شده با پیش بینی. شرکا شراکت پایان خواهد یافت
از پایان یافتن شراکت با مرگ ،به صورت ماترك در آمده و به این ترتیب به ورثه قانونی منتقل شود

.توان جلوگیري کردشریک می

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


۴٧

ه براي تعیین اینکه آیا یک ترتیب بازرگانی ب،اسی که در باال ذکر شدعالوه بر سه خصوصیت اس
این خصوصیات . گیرندده قرار میاخصوصیات دیگري نیز مورد استف،قانون شراکت است،خصوص
:عبارتند از
هامالکیت پیوسته دارایی-1
عمل نمودن تحت نام یک بنگاه-2
حساب بانکی مشترك-3
هاي بازرگانیسابمجموعه منفردي از ح-4
ها در مدیریتشرکت همه طرف-5
تقسیم سود و زیان-6

شراکت بنگاه،یک اگر در تشکیل اما . خودي خود دلیل بر شراکت نیسته مالکیت پیوسته اموال ب
به وجود ممکن است یک شراکت قانونی ،را احراز کندهمه یا اکثر این خصوصیاتمورد نظر نباشد ولی

ممکن است ،اي بر اساس سهامیا ترتیب اجارهدر مورد روابط مالک و مستأجر ؛مثالبراي. باشدآمده 
هایی براي جلوگیري از مگر اینکه گامیک شراکت ناخواسته ایجاد شود، به وجود آید واین خصوصیات 

.آن برداشته شودبه وجود آمدن 
براي. استچند نفرا بین دو ی،رابطه نزدیک قانونی و شخصییک شراکت ؛در تحلیل نهایی

خصوصیات و سازگاري . الزم است درك و اعتماد کاملی بین شرکاء وجود داشته باشد،یت بنگاهموفق
چون تعارضات شخصی بر سر موضوعات نسبتاً بی اهمیت بیش از هر دلیل ،شخصی بسیار مهم هستند

د که شراکت نسبت به انفرادي هر شریک باید باور داشته باش. دهدها پایان میبیشتر شراکتبهدیگري
کار و ،سرمایهبرداشتنوسوسه ،اگر توافق نهایی براي هر شریک عادالنه نباشد. داردعمل کردن مزیت 

.وجود خواهد داشت، شدهبه اشتراك گذاشته مدیریت 

هامزیت-4-2- 3
روي هم . هاي سرمایه و مدیریت هستندزمینهرمالکیت فردي دهاي اولیه شراکت نسبت بهمزیت

بنگاهاز دو یا تعداد بیشتري ممکن استکه به وجود می آوردبزرگتري را ، بنگاهریختن سرمایه شرکاء
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را نیز افزایش دهد که اجازه افزایشبنگاهممکن است مقدار اعتبار همچنین . تر باشداکار،ترکوچک
هاي مدیریتی شرکاء ظرفیتکل مدیریت نیز با روي هم ریختن. دهدمیبنگاهبیشتري را در اندازه 

،رشته از فعالیت هاي بنگاهبا تخصص پیدا کردن هر یک از شرکاء در مدیریت یک . یابدافزایش می
تشکیل و انحالل . کلی مدیریت را افزایش دهدکاراییتواند که میکردتوان تقسیم میرا مدیریت 

،نسبت به مالکیت فرديشراکت . استتر و تشکیل آن نسبت به شرکت ارزاناستشراکت نسبتاً آسان 
در حالی که هر . ها داردنیاز کمتري به حساب،اما نسبت به شرکتردهاي بیشتري نیاز دابه حساب

یک ،دنهاي مدیریتی را از دست بدهیک از شرکاء ممکن است مقداري آزادي فردي در تصمیمگیري
.فظ کندتواند مقداري از این آزادي را حمیداد کتبی دقیققرار

تواند به شراکت شکلی انعطاف پذیر از سازمان بازرگانی است که بسیاري از انواع ترتیبات می
هایی مثل والدینی که را مناسب وضعیتآنشراکت، این ویژگی . بگیردصورت توافق کتبی در آن جاي 

شراکت آغاز ممکن است در . نمایدمی،هستندبنگاهعالقه مند به وارد کردن فرزندان و یا همسرانشان به 
امکان مساعدت داد وتغییر راقرارداد شراکت ، می توان اما با گذشت زمانباشد کار فرزندان فقط در 

.دکرفراهم نیز مدیریت و سرمایه فرزندان را در بیشتر 

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

هر شریک شخصاً و فرداً مسئول شکایات و تعهدات مالی ناشی از عمل شراکت امایگر نیستشریک د
هاي کافی براي پوشش تعهدات مالی قانونی خود نداشته باشد، اعتبار دارایی،اگر شراکت. است

طور انفرادي شکایت ه توانند براي جمع کردن پولی که طلبکارند بر علیه همه شرکاء بدهندگان می
ی صهاي شخداراییتوانداعتبار دهنده می،هاي شراکتبه عبارت دیگر، براي پرداخت بدهی. یندنما

.ددهمورد ادعا قرار رایک شریک 
تواند در معامالت قانونی و مالی از جانب با در نظر گرفتن اینکه هر شریک به صورت انفرادي می

،اگر به همین یک دلیل هم که باشد. تاین موضوع از اهمیت خاصی برخوردار اسوارد شود،کت اشر
. گیري مدیریتی در قرارداد شراکت مهم استدن رویه تصمیمکرشناختن و اعتماد داشتن به شرکا و وارد 
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ویژگی اولیه . تواند مشکالتی ایجاد نمایدسهولت میه ب،شرکاي بیش از حد و یا مدیریت نامنسجم
عهده شریک کلی گذاشته اما تعهد شرکاي محدود را رشراکت محدود این است که تعهد نامحدودي را ب

. اندکند که در شراکت به کار انداختهاي میفقط محدود به سرمایه
مگر (با مرگ یک شریک . شبیه مالکیت فردي، شراکت نیز داراي تداوم ضعیفی در بازرگانی است

صورت به ، شراکتبین شرکاءیا عدم توافق ) اینکه توافق شراکت براي تداوم تدارك دیده شده باشد
گیر و پرهزینه است، مخصوصاً موقعی که معموالً وقتنگاهانحالل یک ب. تواند پایان یابدمنتظره میغیر

گیري مدیریت تقسیم بندي تصمیم. باشدهمراه با عدم توافق شرکاء و به علت مرگ یک شریک انحالل 
یشه منشاء بالقوه تعارض بین شرکاء هاي شخصی در یک شراکت همو از دست دادن بعضی آزادي

.باشندمی

شرکت- 3-5
تواند بر طبق قوانینی که در آن سازمان یافته است شرکت یک موجودیت قانونی مجزا است که می

. استمجزایی جدا از صاحبان و مدیریت شرکت حقوقی » شخص«شرکت، . د و عمل نمایدوتشکیل ش
. سازدشرکت را از سایر اشکال سازمان بازرگانی متمایز می،از صاحبان آنبنگاهاین جدایی موجودیت 

، پول اشدتواند مالک اموال بحقوقی، شرکت می» شخص«به عنوان یک موجودیت بازرگانی مجزا یا 
ها و داراي اکثر مسئولیتشرکت . قرض کند، وارد قراردادها شود، شکایت کند، یا از آن شکایت شود

.باشدحقوق اساسی یک فرد می

هاسازمان و ویژگی-5-1- 3
ها عبارتند گام این. چند گام اساسی وجود دارد که براي تشکیل یک شرکت عموماً کاربرد دارد

:از
تسلیم مسئولمقامات خواهند شرکت را تشکیل دهند درخواستی مقدماتی به کسانی که می-1

.درخواست ممکن است شامل تعیین نامی براي شرکت باشد. کنندمی
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و ضمن آن حقوق و وظایف شرکاء می کنندنامه مقدماتی را تنظیم افراد مذکور یک موافقت-2
.نمایندرا بعد از تشکیل شرکت فهرست می

.کننداساسنامه شرکت را تهیه و به مسئول مربوط تسلیم می-3
ت است دهنده مالکیت سهم آنها در شرکرا در مقابل سهامی که نشانگی خوداموال و یا نقدین-4

.دهندبه شرکت می
.آیندهم میسهامداران براي سازمان دادن بازرگانی و انتخاب مدیران گرد-5
ایی را که هر نوع آئین نامه،یندآمی هم مدیران براي انتخاب مسئوالن یا کارمندان شرکت گرد-6

.کنندو بازرگانی را به نام شرکت شروع مینندکمی الزم باشد تصویب 
داران، مدیران و به عنوان سهام،کار شرکت دخالت دارندکه دررا ها سه گروه افراد این گام

اوراق . کنندمیتأمینداران مالک شرکت هستند و بیشتر سرمایه آن را سهام. دننمایمسئوالن شناسایی می
،عنوان مالکانبه.شوداند براي آنها صادر میاي که به شرکت منتقل نمودهسهام در مقابل اموال یا نقدینه

هاي هم آییداران حق اداره کردن امور شرکت را دارند که از طریق مدیران انتخابی و گردسهام
بنابراین هر سهام. درأي دارخود، حق دار براي هر سهم از سهام هر سهام. شودساالنه انجام می) مجامع(

راي کنترل مؤثر روي امور بازرگانی شرکت درصد یا مقدار بیشتري از سهام را دارا باشد دا51داري که 
سال بعد انتخاب داران براي یکتوسط سهام،هاي ساالنههم آییمدیران در هر یک از گرد. خواهد بود

درتعداد مدیران معموالً . داران مسئول هستنددر مدیریت بازرگانی در مقابل سهاممدیران. شوندمی
هاي مدیران براي اجراي امور بازرگانی شرکت و براي آییهمگرد. شوداساسنامه شرکت تعیین می

مسئوالن شرکت توسط . شوندتشکیل می،هاي کلی که باید توسط مسئوالن به اجرا درآیدتعیین سیاست
آنها مسئول عملیات روزمره . د و ممکن است توسط آنها نیز برکنار شوندونشمی هیأت مدیره انتخاب 

شود که اقتدار مسئوالن از هیأت مدیره ناشی می. هاي هیأت مدیره هستندبازرگانی در چارچوب رهنمود
تواند قراردادهاي رئیس شرکت بدون تصویب هیأت مدیره می. در نهایت در مقابل آنها مسئول هستند

د و سایر وظایف را انجام دهد اما قبل از اینکه شرکت را متعهد به نپول قرض ک،دایمعینی را امضاء نم
.مالی بزرگ نماید یا اعمال معین دیگري را انجام دهد معموالً نیاز به تصویب هیأت مدیره داردمعامالت 
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مدیران و مسئوالن همه افراد ،دارانسهام،هاي کشاورزي فامیلی کوچکدر بسیاري از شرکت
ممکن است به نظر رسد که شرکت مزبور فرق چندانی با مالکیت ،در نظر یک غریبه. واحدي هستند

طور غیر رسمی در اطراف میز آشپزخانه آیی مدیران ممکن است بهحتی گردهم. ردي یا شراکت نداردف
.اي باید تهیه شودآیی رسمی صورت جلسهاما در هر گردهم،صورت گیرد

هامزیت- 5-2- 3
. ندهستبه افزایش اگر چه از نظر تعداد هنوز کم هستند اما رو،هاي کشاورزي و دامداريشرکت

دار شوند که داراي تعداد کمی سهامبندي میهاي کشاورزي فامیلی طبقهثر آنها به عنوان شرکتاک
هاي کشاورزي در نتیجه پژوهش این عالقه بیشتر به شرکت. هستند که رابطه نسبی یا سببی با هم دارند

. باشدهاي آنها میو ترویج بهتر درباره طرز عمل و مزیت
آنها فقط به اندازه . کنندداران یا صاحبان خود ایجاد میي سهامها تعهد محدودي براشرکت

داران هاي شخصی سهامدارایی. اند از نظر قانونی مسئولیت دارندگذاري کردهاي که سرمایهسرمایه
در بعضی موارد که یک . تعهدات مالی شرکت ضمیمه شودتأمینتواند توسط اعتبار دهندگان براي نمی

در . روداین مزیت از بین می،گیري شرکت را همزمان امضاء نمایدست شخصاً وامامکارمند شرکت الز
.کارمند مزبور شخصاً مسئول بدهی خواهد بود،این مورد اگر شرکت نتواند تعهدات خود را انجام دهد

اي است براي آنکه چندین فرد منابع و مدیریت خود را روي هم وسیله،مثل شراکت،شرکت
تواند نسبت به دو یا تعداد می،تر و امکان مدیریت تخصصیبا اندازه بزرگ،بنگاهنگونه ای. بریزند

به علت تداوم بازرگانی که در وجود شرکت . داشته باشدبیشتري کاراییکوچکتر بنگاه هايبیشتري 
چون ،بدیابازرگانی پایان نمی،داربا مرگ یک سهام. تر باشداعتبار نیز ممکن است آسانتأمین،است

اما با درگیر نمودن یا شرکت بیش از یک . یابدراحتی به وارث منتقل شده و بازرگانی ادامه میه سهام ب
اي براي تداوم مدیریت باید برنامه،نفر در مدیریت که قادر به در دست گرفتن مدیریت کامل باشند

است رئیس و مسئول همه که ممکن-دار اصلی مرگ یک سهام،در غیر این صورت. وجود داشته باشد
.را در طول گذار به مدیریت جدید دچار وقفه خواهد کردبنگاه-تصمیمات مدیریتی نیز باشد
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بدون انتقال عملی . نمایدشرکت طریق راحتی را براي تقسیم کردن و انتقال مالکیت ارائه می
. فروخت یا هدیه داد،کردري خریداتوانه راحتی میبرا سهام ،هامالکیت قطعات زمین یا سایر دارایی

براي راحتی روشدهد و را کاهش نمینگاهد و اندازه بنکمی ایجاد نوقفه انتقال سهام در کار شرکت 
را به نسل بعد منتقل نماید در عین حال که بنگاهاست که بخشی از یک کشاورز در حال بازنشسته شدن 

.دارددر حال کار کردن را نگه مینگاهب

عایبم-5-3- 3
و داراي بعضی ردها هزینه بیشتري داهاي فردي و شراکتها نسبت به مالکیتتشکیل شرکت

بعضی عوارض قانونی الزم ،موقع سازمان دادن یک شرکت. هاي ساالنه است که دیگران ندارندهزینه
انجام امور براي . باشدو براي اطمینان از رعایت مقررات مختلف نیاز به مشاوره قضایی مداوم می،است

. ممکن است نیاز به یک حسابدار باشد،مربوط به مالیات در طول دوره تشکیل و در سراسر عمر شرکت
هاي شرکتعوارض مختلف الزم است و داراي بعضی عوارض یا مالیات،موقع تسلیم اساسنامه شرکت

.ها هستند که در مورد سایر اشکال سازمان بازرگانی وجود ندارند
. دارد» کاغذبازي«هاي اضافی و حسابنگهداري صورت شرکت نیاز به انی بهانجام بازرگ

آییهاي مدیران باید تهیه صورت جلسات گردهم،داران و مدیران باید صورت گیردآییهاي سهامگردهم
اما اگر تشکیل شرکت منجر به بازرگانی بهتر شده و . هاي ساالنه به دولت داده شوندشود و گزارش

ممکن است به ،بنگاهبهتر کاراییخاطر ه ب،این موضوع به جاي عیب،الی نگهداري شوندهاي محساب
. عنوان مزیت محسوب شود

. ها و معایت هر جنبه باید ارزیابی شودقبل از اینکه شکل سازمان بازرگانی انتخاب شود مزیت
هاي یزي مستغالت و مالیاتبرنامه ر. عوامل بیشتري وجود دارند که در انتخاب باید به آنها توجه شود

به علت افزایش ارزش . قرار گیرند،بر ارث ممکن است تحت تأثیر شکل سازمان بازرگانی انتخاب شده
و وارث نیز هستندزمین حتی واحدهاي کشاورزي و دامپروري با اندازه متوسط داراي مستغالت زیادي 

اهمیت برنامه ریزي مستغالت بیشتر شناخته ،دلیلبه همین ،استرو ه بهاي بر ارث بزرگی روبا مالیات
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هاي انتقال مستغالت آنها به برنامهتأمینیابند که به عنوان راهی براي بسیاري از کشاورزان درمی. شودمی
.تغییر در سازمان بازرگانی ممکن است مطلوب باشد،بر ارثوارث و به حداقل رساندن مالیات

دان و یا همسرانشان به بازرگانی کشاورزي ممکن است در رابطه نیاز یا عالقه به وارد کردن فرزن
شراکت یا شرکت اغلب براي این منظور داراي مزیت بوده و با برنامه . با برنامه ریزي مستغالتی باشد

درآمد براي کشاورز در حال بازنشسته شدن تأمینتواند براي تداوم بازرگانی و همچنین ریزي درست می
هاي بازرگانی در اند که ترکیبی از سازمانبعضی کشاورزان دریافته. نده او مناسب باشدو یا همسر بازما

آنها ممکن است داراي یک شکل سازمان بازرگانی باشند که مالک زمین . باشدهاي آنها میخور برنامه
زمین ممکن ،آسانی انتقال به وارثبراي،براي مثال. دنگردانمیواحد کشاورزي را عمالً انبوده و دیگر

است متعلق به یک شرکت باشد که به اجاره شراکتی از پدر و فرزند درآید که عمالً تولید محصوالت 
.دنکشاورزي و دامی را به عهده دار
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ارزیابی موجودي واحد کشاورزي: فصل چهارم

 روش هاي ارزیابی موجودي واحد کشاورزي
اندازه واحد کشاورزي

الت زراعیکارایی در تولید محصو
کارایی در تولید محصوالت دامی
کارایی نیروي کار

انواع روش هاي برنامه ریزي
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هدف هاي فصل-4-1
:باید بتواندفصلدانشجو پس از مطالعه این 

.بندي کندهاي واحد کشاورزي را از نظر پوشش و درجه تکامل تقسیمحساب-1
.شاورزي را توضیح دهدهاي واحد کهاي متداول ارزیابی داراییروش-2
.باشند شرح دهدمعیارهایی که نشان دهنده اندازه واحد کشاورزي می-3
.در تولید محصوالت زراعی را توضیح دهدکاراییمعیارهاي اندازه گیري -4
. در تولید محصوالت دامی را توضیح دهدکاراییمعیارهاي اندازه گیري -5
.روي انسانی را توضیح دهدنیکاراییمعیارهاي اندازه گیري -6
.ریزي را بیان کندهاي برنامهانواع روش-7
. ریزي و بودجه بندي را توضیح دهدمراحل برنامه-8

مقدمه و تعاریف- 4-2
توان به ترتیب زیر هاي واحد کشاورزي را از نظر پوشش و درجه تکامل میبه طور کلی حساب

:بندي کردتقسیم
شود جریان مبادله عوامل تولید و خدمات بین راي کل واحد تنظیم میهاي کلی که بحساب-1

،آالتها هزینه ماشیندر این نوع حساب. نمایدهاي داخل واحد را تعقیب و ثبت میرشته فعالیت
هاي مربوط حساب رشته فعالیته هاي انجام شده بهاي مشترك و یا باالسري و سایر هزینههزینه،کارگر

ه ب،زراعت) واحد(این ترتیب که هزینه خوراك دام تولید شده در رشته فعالیت ه ب. گرددمنظور می
این نوع . شودحساب درآمد واحد زراعت گذاشته میه حساب واحد دامپروري منظور و همان میزان ب

.دهستنترین حساب واحد کشاورزي ها کاملحساب
اضافه ه ب(و مؤسسات خارج از واحد هاي کلی که در آن معامالت انجام شده با افرادحساب-2

افزایش ارزش ،استهالك؛در یک سیستم حسابداري ساده. شودثبت و نگهداري می) خود مدیریت
این نوع حساب. گرددهاي مختلف تقسیم میبین رشته فعالیت،هاي مستقیمفروش و هزینه،موجودي

.ها از نظر تکامل در درجه دوم قرار دارند
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و از نظر تکامل در هستندداراي پوشش کمتري کهبوط به یک رشته فعالیتهاي مرحساب-3
ست که براي هر یک از رشته اايحساب رشته فعالیت عبارت از حساب ساده. درجه سوم قرار دارند

.گرددعنوان جزئی از کل واحد تنظیم میه دامپروري و غیره ب،هاي زراعتفعالیت
توان برحسب نوع هزینه و درآمد براي کل د کشاورزي را میهاي واححساب،ترعبارت سادهه ب

هر جزء یا قسمتی از امور واحد را که . دهاي موجود در آن تهیه و تنظیم کرواحد و یا براي رشته فعالیت
ها جدا کرد؛ یک رشته فعالیت بتوان از نظر حسابداري و یا از نقطه نظر درآمد و هزینه از بقیه قسمت

.شودنامیده می
هاي موجود در یک مشخص کردن رشته فعالیت،اولین قدم در تنظیم حساب یک رشته فعالیت

هاي تولیدي در نظر هاي خدماتی را جدا از رشته فعالیتمعموالً رشته فعالیت. استواحد کشاورزي 
کجا ست مشخص شود که مثالً تراکتور موجود در واحد در اگیرند زیرا از نقطه نظر مدیر واحد الزممی

توان براي یک از طرف دیگر بعضی از اقالم هزینه را نمی. و چه مدت مورد استفاده قرار گرفته است
). بهره سرمایهومالیات،سوخت،مانند هزینه آب و برق و تلفن(خصوص منظور کرد ه رشته فعالیت ب

رشته (مشترك نام حساب ه اي بابتدا آنها را در حساب جداگانه،هاي مشتركبراي تخصیص هزینه
صورت یک انتقال غیر نقدي به حساب ه نگهداري و سپس برحسب محل مصرف ب) فعالیت انبارداري

.نمایندخصوص منظور میه آن محل یا رشته فعالیت ب

ارزیابی موجودي واحد کشاورزي- 4-3
م براي تنظی. استتعیین موجودي واحد ،اولین کار براي حسابداري و دفترداري واحد کشاورزي

ست موجودي واحد کشاورزي دقیقاً ارزیابی او حساب عملیات الزم) ترازنامه(حساب سود و زیان 
گیري و ارزیابی کلیه اندازه،تعیین موجودي واحد کشاورزي در ابتداي سال شامل شمارش. شود
و یا یستکار مشکلی ن،هاي واحدداراییگیري و شمارش اندازه. باشدهاي موجود در واحد میییدارا

ها و اصالحات ساختمان،هاي قابل لمس شامل زمیندارایی. اندازه ارزیابی آنها دشوار نیسته حداقل ب
حیوانات (حیوانات ،درختان،هادیوارها و بادشکن،یکشانجام شده در زمین مانند تأسیسات آبیاري و زه

در تعیین موجودي عالوه . اشدبآالت میوسایل و ماشین،موجودي محصوالت و مواد،)کاري و تولیدي
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کشاورزهاي غیر ملموس مانند مطالبات و پیش پرداختها و سهم داراییست اهاي ملموس الزمداراییبر 
مقدار و ارزش ،در تعیین موجودي آخر سال. هاي انجام شده در واحد نیز تعیین شودگذاريدر سرمایه

هاي مختلف داراییر دفاتر مربوط ثبت و مقدار استهالك دوباره ددها بایهاي موجود و مانده بدهیدارایی
اطالعات ،هاي دیگرحساب موجودي و استهالك همراه با حساب. تعیین و در ستون مربوطه وارد گردد

آمار الزم را براي تعیین درآمد خالص واحد ،الزم را جهت تهیه ترازنامه و تغییر موجودي و استهالك
هاي واحد کشاورزي وجود دارد که داراییهاي مختلفی براي ارزیابی شرو. می دهددست ه کشاورزي ب

منظور فروش ه هایی که عمدتاً بدارایی. کندو موارد استفاده آن تفاوت میداراییبا توجه به نوع 
شوند شان در درآمد واحد کشاورزي ارزیابی میاساس سهمشوند به روش مستقیم یعنی برنگهداري می
آالت و دام و ماشین(شوند تدریج مستهلک میه که در اثر کار ب) عملیاتی(هاي منقول راییدادر حالیکه 

طور ه ب،شوندهاي دائم که کمتر خرید و فروش میهاي غیر منقول نظیر زمین و ساختمانداراییو ) غیره
طور مستقیم ه ول بهاي منقداراییطور مستقیم و ه هاي غیر منقول بدارایی. گردندغیرمستقیم ارزیابی می

.در تولید محصول و ایجاد درآمد نقش دارند
،طوري صورت گیرد که عالوه بر نشان دادن وضعیت مالیدارزیابی موجودي واحد کشاورزي بای

ارزیابی ،از نقطه نظر مدیریت واحد کشاورزي. درآمد واحد را نیز نشان دهددر تغییرات حاصل 
هاي مالی تهیه شده در حسابطریقی صورت گیرد که صورتبه دهاي مختلف بایموجودي در سال

.وضعیت واقعی را نشان دهد و قابل مقایسه با یکدیگر باشد،هر دوره

هاي ارزیابیروش- 4-4
هاي متفاوتی وجود دارد که هر کدام داراي هاي واحد کشاورزي روشداراییبراي ارزیابی 

رود کار میه که توسط حسابداران جهت ارزیابی بییدر اغلب موارد روشها. معایب و محاسنی است
:پردازیمهاي متداول ارزیابی میشرح مختصر روشه اینک ب. گیردمورد انتقاد اقتصاددانان قرار می
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:ارزیابی براساس هزینه خرید منهاي استهالك- 1- 4-4

در نظر گرفته عنوان ارزش موجودي ه گذاري اولیه بدر این روش مبلغ واقعی خرید یا سرمایه
و می کندعلت تغییر شرایط تغییر ه این است که قیمت اولیه بعد از مدتی باین روش،ایراد. شودمی

ها و عوامل داراییکه قیمت اغلب از آنجا. دادگیري مورد استفاده قرار توان به عنوان راهنما در تصمیمنمی
این . می کندیمت بازار تفاوت فاحشی پیدا قیمت اولیه بعد از مدتی با ق،تولید در حال افزایش است

زیرا تعییرات . آالت و دام روش مناسبی استهاي مستهلک شونده نظیر ماشینداراییروش براي ارزیابی 
در حقیقت . گذاردها مستقیماً بر روي قدرت تولیدي آنها اثر نمیداراییحاصل در قیمت بازار این نوع 

کند و هر سال به اندازه هزینه استهالك از قعی آنها را منعکس میها ارزش واداراییقیمت خرید این 
جاي قیمت ه ست باالبته وقتی نوسانات قیمت در بازار نسبتاً شدید باشد الزم. شودارزش آنها کاسته می

.قیمت جایگزینی آنها را مبناي ارزیابی قرار داد،خرید

:ارزیابی براساس قیمت خالص فروش-2- 4-4

منهاي بازاریابی مبناي ارزیابی قرار -در صورت عرضه به بازار-داراییوش قیمت در این ر
شوند روش مناسبی منظور فروش تولید میه گرچه این روش براي ارزیابی محصوالتی که ب.گیردمی

قابل استفاده ،مستهلک شونددهایی که بازار واقعی برایشان وجود ندارد و یا بایداراییبراي ،است
.باشندنمی

:قیمت جایگزینی منهاي استهالك-3- 4-4

.گیردهاي بادوام وقتی نوسان قیمت شدید باشد مورد استفاده قرار میداراییبراي ارزیابی 

:ارزیابی براساس ارزش فعلی درآمدهاي آتی-4- 4-4
شاورزي به شان در درآمد واحد کو سهمهستندرود که بادوام هایی به کار میداراییبراي ارزیابی 
مبناي . شودارزش تولیدي نامیده می،صورت قیمت برآورد شدهدر این. استگیري سهولت قابل اندازه
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ست که ارزش یک عامل تولید بادوام برابر است با ارزش فعلی کلیه درآمدهایی که انظري این روش آن
را برآورد کنیم براي تعیین بنابراین اگر بتوانیم این درآمدها. گردددر طول عمر آن عامل تحصیل می

:توان استفاده کردارزش آن از فرمول زیر می

( )   +  ..................  +( )  +V=

.استهاي مختلف سالدرآمد خالص حاصل از کاربرد عامل تولید در Rnتا R1در این فرمول 
v ارزش تولیدي عامل تولید وiل استنزینرخ ت.

براي این کار از فرمول ساده زیر . تر استارزیابی آن سادهاستچون عمر زمین تقریباً نامحدود 
.شوداستفاده می

V=

یل نزنرخ تiدرآمد خالص مورد انتظار سالیانه حاصل از زمین و R،ارزش زمینVکه در آن 
ست این روش به اطور دقیق معلوم نیست الزمه ل آینده بنزیچون در عمل درآمد ساالنه و نرخ ت. است

.کار گرفته شوده در ارزیابی زمین ب) نظیر روش سوم(هاي دیگر همراه روش
:هاي واحد کشاورزي ارائه کردداراییتوان پیشنهادات زیر را براي ارزیابی میبیان شدنچه بنابرآ

توان براساس قیمت خالص فروش رسند را میهایی که در طول سال به فروش میداراییتمام -1
.ارزیابی کرد

توان می) تکدام کمتر اسهر(را با قیمت بازار یا هزینه خرید ) ذخیره(مواد خریداري شده -2
.گذاري کردقیمت

ها با روش هزینه منهاي در شرایط ثبات قیمت) آالت و دامماشین(هاي مستهلک شونده سرمایه-3
.شوداساس قیمت بازار ارزیابی میاستهالك و در وضعیت تورمی بر

هاي هاي جدید واحد کشاورزي را با روش هزینه منهاي استهالك و ساختمانساختمان-4
.توان ارزیابی نمودتر را با هزینه جایگزینی منهاي استهالك میقدیمی

.شودهاي کشاورزي با روش چهارم همراه با قیمت بازار ارزیابی میزمین-5
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استهالك- 4-5
ی یآشنااست،هاي واحد کشاورزي داراییچون هزینه منهاي استهالك روش مهمی براي ارزیابی 

عالوه بر این چون . رسدالزم به نظر می،ك براي فهم روش ارزیابیهاي مختلف محاسبه استهالبا روش
) ترازنامه(به عنوان یک قلم هزینه در نظر گرفته شود بر روي حساب سود و زیان داستهالك هر ساله بای

.نیز تأثیر خواهد گذاشت
دالك بایهزینه استه. هاي عمر آنبین سالداراییاستهالك عبارتست از توزیع هزینه اولیه یک 

هزینه اولیه در حقیقت یک هزینه انجام شده . در طول زمان باشدداراییمتناسب با کاهش ارزش آن 
آن هزینه به تعداد دبیش از یک سال مالی مورد استفاده قرار گیرد بایداراییکه و در صورتیاست 
.هاي حسابداري که منطبق با عمر مفیدش باشد تقسیم شوددوره

دوام دارند و با ،بیش از یک دوره تولید) داراییاقالم (دانیم بعضی از عوامل تولید که میهمانطور
هزینه استهالك این عوامل ،نه تولیددر محاسبه مخارج ساال. شودهلک میگذشت زمان ارزش آنها مست

باقی روش خطی است که در آن قیمت،ترین راه محاسبه استهالك ساالنهساده. منظور کرددتولید را بای
مثالً . کنیمرا بر عمر مفید تقسیم میآن کم و حاصل آن) قیمت خرید(مانده عامل تولید را از ارزش کل 

مانده آن سال و قیمت باقی10تومان و عمر مفید آن هزار 40000اگر قیمت خرید یک دستگاه تراکتور 
:اکتور برابر است بااستهالك ساالنه این تر،تومان باشدهزار 2000پس از پایان عمر مفید 

= 3800تومان هزار 

طور یکنواخت مستهلک ه آالت و وسایل کشاورزي باز آنجاکه بیشتر عوامل تولید نظیر ماشین
در این .تر است محاسبه کردروش استهالك نزولی که دقیقنه را با بهتر است استهالك ساال،شوندنمی

. دنکنرا مستهلک میباقیمانده آنارزش،اولیه دستگاه) قیمت(جاي استهالك ارزش ه هر سال ب،روش
،هاي بعد خواهد بود و در پایان عمر مفیدهاي اول بیشتر از سالبدین ترتیب استهالك دستگاه در سال
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هزار 450000دستگاه کمباین مثالً اگر قیمت خرید یک. باشدارزش معینی میدستگاه مورد نظر داراي
:شوداستهالك آن با روش نزولی به ترتیب زیر محاسبه می،سال باشد10تومان و عمر مفید آن 

ست ده درصد ارزش باقیمانده آن اباشد بنابراین هر سال الزمسال می10چون عمر مفید ماشین 
:مستهلک شود

450000×%10=45000الك سال اول    استه
450000-45000=405000ارزش باقیمانده      
405000×%10=40500استهالك سال دوم   

0
0

تومانهزار 17440استهالك سال دهم     
تومانهزار 157000ارزش باقیمانده       

چه از نظر پولی و چه از نظر واقعی احتماالً در همانطور که اشاره شد هزینه اغلب عوامل تولید
،جاي قیمت خریده ریزي بهتر است ببنابراین از نقطه نظر مدیریت و برنامه. یابدطول زمان افزایش می

هزار 50000دستگاه تراکتور به مثالً در صورتی که قیمت یک. هزینه جایگزینی آنها را مستهلک نمود
:دهیمتومان قرار میهزار 50000تومان مبلغ هزار 40000جاي ه فوق بتومان افزایش یابد در مثال

= 4800هاستهالك سالیان

اي براي کنترل عملیات انجام شده و کمکی در جهت هاي واحد کشاورزي وسیلهدفاتر و حساب
می نماید،سال زراعی تکمیل زمانی که کشاورز دفاتر خود را براي یک.دهستنرسیدن به بازده بیشتر 

در این هنگام است که .عمل آورده الزم است که در پایان سال تجزیه و تحلیل دقیقی از وضع واحد ب
کشاورز . شودده و موقعیت مناسب براي بررسی نتایج فراهم میشیک دوره عملیات زراعی انجام 

مقایسه ،اي که در آغاز سال طرح کردهواحد کشاورزي را با انتظارات خود و یا با برنامهتواند عملکرد می
را با عملکرد کشاورزان دیگري د و آننگیري کخود را اندازهکاراییتواند عالوه بر این کشاورز می. کند

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


۶٢

را نگهداري و اگر کشاورز براي اولین بار حساب واحد. کنند مقایسه کندکه در شرایط مشابه عمل می
تواند با آن مرتباً تغییرات و میزان پیشرفت واحد این نقطه شروعی است که می،می کنددفترداري 

.کشاورزي را تعیین کند
سازد مثالً بسیاري از نسبت ترکیب منابع در تولید محصول را آشکار می،هاتجزیه و تحلیل حساب

مصرف علوفهچه مقدار ،کیلو شیر و یا یک کیلو گوشتتولید یک برايدانند که کشاورزان دقیقاً نمی
شود که این امر سبب می. این موضوع درباره محصوالت زراعی و دامی دیگر نیز صادق است. شودمی

و یا درآمد نسبی کمتري آور است ید محصولی بپردازند که زیانبه تول،گاه از روي عدم اطالعکشاورزان 
درآمد ندتوانمی با دانستن موضوع و تغییر در سازمان واحد کشاورزي کهدر حالی. سازدمی عایدشان 

.خود را افزایش دهند
هاي مختلف واحد رشته فعالیتکاراییبیان برايمعیارهاي گوناگونی را ،کارشناسان حسابداري

اي هبرخی از این معیارها جنبه. اندکشاورزي و مربوط ساختن آن با موفقیت مالی واحد ابداع کرده
اي پاره. دنگیرتولیدات زراعی را اندازه میکاراییبعضی . ندنکمختلف اندازه واحد کشاورزي را بیان می

برداري از نیروي و یا چگونگی بهرههنددمی تبدیل خوراك به تولیدات دامی را نشان کاراییاز معیارها 
شرط ه ب،ه و تحلیل واحد کشاورزيدر تجزیکاراییاز آنجا که معیارهاي .دنکنکار موجود را بیان می

اي از طرز محاسبه پاره،دهستنبرخوردار ياز ارزش زیاد،دنآنکه به روش درستی مورد استفاده قرار گیر
.می دهیمرا در اینجا شرح هاامکانات استفاده از آنترین این معیارها ومتداول

اندازه واحد کشاورزي- 4-6
اندازه . ندهستعالقمند به افزایش اندازه واحد خود ،مد بیشترمعموالً کشاورزان براي کسب درآ

ه ب،ست و ممکن است که یک کشاورز با بزرگ کردن مزرعهاايواحد کشاورزي مفهوم نسبتاً پیچیده
در اینجا برخی از معیارهایی که نشان دهنده اندازه واحد . با زیان مواجه شود،جاي افزایش درآمد

.دنشوده میشرح دا،ندهستکشاورزي 
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مساحت کل-4-6-1
مساحت کل و یا سطح زیرکشت محصوالت است که معیار ،نخستین معیار اندازه واحد کشاورزي

یک مزرعه چهل هکتاري که . باشدخاك و محصوالت مشابه میعمقایسه دو مزرعه با یک نوبرايخوبی 
60مکن است به اندازه یک مزرعه باشد معالوه بر تولید گندم و چغندر داراي تعدادي گاو شیري می

مزرعه داراي رشته ومقایسه مساحت در مواردي که دبنابراین. هکتاري بدون گاو شیري باشد
ي که داراي یک نوع خاك و رشته کشاورزمناسب نبوده و تنها در مورد م،ندهستهاي مختلف فعالیت
.معیار مناسبی است،هاي مشابهی باشندفعالیت

دامتغذیه -4-6-2
اساس تعداد دام بیان اندازه واحد را بر،در واحدهایی که دامپروري رشته اصلی کار آنان است

یک از دو معیار گفته شده براي بیان هیچ،اگر واحدي داراي محصوالت زراعی و دامی باشد. کنندمی
توان از معیارها میاز میان این . ه شوندکار گرفته معیارهاي دیگري بدمناسب نیست و بایهااندازه آن

.ها در طول سال و درآمد ناخالص نام بردارزش کل نهاده،میزان کار مصرفی،سرمایه کل

سرمایه کل- 4-6-3
این .آیددست میه ب،باشدهاي واحد که شامل زمین نیز میداراییسرمایه کل با افزودن ارزش 

یک ،کندحسب ارزش آنان بیان میریگر را بهاي دآالت و نهادهماشین،دام،آنکه زمینعلتمعیار به 
توان موجودي اول یا موجودي آخر سال و یا محاسبه سرمایه کل میبراي. آیدمعیار کلی به حساب می

،کننداین معیار خاصه در مواردي که واحدها محصوالت مشابهی تولید می. میانگین آن دو را مبنا قرار داد
این معیار ،دهستنواردي که محصوالت تولیدي واحدها کامالً متفاوت در م. ندستهمقایسه مناسب براي
زیرا در تولید برخی محصوالت نیروي کار بیشتري مورد یستوجه مناسب نیچهانجام مقایسه بهبراي

.نیاز است
نیروي کار نیز به . توان مورد استفاده قرار دادعنوان مکمل سرمایه کل میه معیارهاي دیگري را ب

تولید و درآمد قدارتغییر م،عالوه بر این. ن توجه کرده آبدو بایرده عامل سرمایه اهمیت داانداز
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مثالً در برخی موارد چنانچه کشاورز از سرمایه . ناخالص لزوماً با تغییر مقدار سرمایه ارتباط مستقیم ندارد
،مالً در میزان درآمد واحدآالت گران قیمت خریداري کند که عتواند ماشینبیشتري برخوردار باشد می

.آوردوجود نمیه افزایش چندانی ب

واحد کار تولیدي-4-6-4
هاي مختلف مزرعه با اندازه مزرعه را براساس میزان کار مورد نیاز رشته فعالیت،واحد کار تولیدي

یک ساعت کار در طول فصل براي کشت 10بنابراین اگر . کندمعمول در یک منطقه بیان میکارایی
عنوان یک واحد کار ه هکتار گندم توسط یک کارگر معمولی الزم باشد، تولید یک هکتار گندم ب

20برداري از یک مزرعه بهره،ساعت مورد نیاز باشد5اگر براي تولید یک هکتار جو . شودمحسوب می
.آیدشمار میه واحد کار ب10عنوان ه هکتاري جو ب

طور کامل در مقایسه واحدهاي مختلف ه تواند بنمی،کاراییگر واحد کار مانند غالب معیارهاي دی
مشابه موجود در یک کشاورزبه مدمقایسه واحدها با استفاده از این معیار بای. مورد استفاده قرار گیرد

،آالتماشینموقعیت زمین وخاك و ،اوضاع جويچرا که در هر منطقه در رابطه با،دشومنطقه محدود 
.شودکار گرفته میه ی متفاوتی بهاي زراعروش

طول سالرکار برده شده در واحد کشاورزي ده بهاي نهاده-4-6-5
ها شامل نهاده. هاي مصرفی در طول سال رابطه نزدیک دارددرآمد کل واحد کشاورزي با کل نهاده

مین و بهره سرمایه اي زارزش اجاره،ارزش کار کشاورز و خانواده او،هاي ثابتهزینه،هاي جاريهزینه
دقت دبای،استفاده شودکشاورزمقایسه مبرايچنانچه از این معیار . باشدمی) در صورت رایج بودن آن(

ارزش کل . هاي کل هر واحد منظور شودنمود که اجاره متناسب و بهره مساوي در محاسبه نهاده
بسته به . ي اندازه واحد استهاي مصرف شده در واحد کشاورزي یکی از منطقی ترین معیارهانهاده

در میزان کل ،اینکه کشاورز تا چه حد از مخارج غیر الزم اجتناب کند و یا متحمل هزینه زیادي شود
ها بیشتر باشد رقم نهاده کل نیز هرچه میزان هزینه. ها میان واحدهاي مختلف اختالفاتی وجود داردنهاده
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،تقریباً مشابهی باشندکاراییمقایسه کشاورزانی که داراي بدینگونه این معیار در مورد. شودبزرگتر می
.دقیق خواهد بود

درآمد ناخالص- 4-6-6
سال در واحد کشاورزي به کار مدت یکدر هایی را که توان ارزش کل نهادههمانطور که می

. کار برده ر بمین منظوهتوان بهدرآمد ناخالص را هم می،عنوان معیار اندازه پذیرفته شود بگرفته می
وسیله کشاورز و ه مجموع مبلغ فروش محصوالت و ارزش محصوالت مصرف شده ب،این رقم
و یکی از بهترین استمعیار تولیدات واحد در سال ،درآمد ناخالصبنابراین. باشداش میخانواده

.باشدمعیارهاي اندازه واحد کشاورزي می
دبه این نکته بای،کار گرفته شوده اندازه مزرعه بصرفنظر از اینکه چه معیاري براي نشان دادن

عالوه بر این . باشدتوجه داشت که خود کشاورز عامل تعیین کننده در موفقیت و شکست مزرعه می
اندازه مطلوب معینی براي واحد کشاورزي وجود ،چون توانایی کشاورزان در اداره واحد متفاوت است

توان کالً ناشی از اندازه واحد الص واحدهاي مختلف را نمیاختالف موجود میان درآمد خ. ندارد
هاي ن به قابلیت مدیریت کشاورز و اینکه تا چه حد توانسته رشته فعالیتآبلکه مقداري از ،دانست

.واحد را با توانایی خود هماهنگ سازد بستگی دارد

در تولید محصوالت زراعیکارایی-4-7
قدار کل تولیدات نخستین مسئله به م. مختلفی وجود دارددر تولید محصوالت زراعی مسائل

مسئله دوم به ترکیب این محصوالت و اینکه آیا تناوب و یا ترکیب محصوالت حداکثر . دوشمربوط می
هاي مصرفی در تولید محصوالت نهادهقدارسومین سؤال درباره م. شودکنند مربوط میبازده را ایجاد می

گردد؟ معموالً اطالعات مصرف کود و یا گاو بیشتر سبب افزایش محصول میزراعی است و اینکه آیا
ه بیشتر بکاراییمعیارهاي لذا. کامل در مورد هزینه هر محصول در واحد کشاورزي موجود نیست
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گیري بازده حاصله از تولید این هباالخره چهارمین مسئله مربوط به انداز. باشدصورت بازده ناخالص می
.باشدیمحصوالت م

نسبت سطح زیر کشت-4-7-1
را با تعیین درصد توان آنباشد و میسطح زیر کشت محصوالت زراعی یک معیار اندازه می

.هاي قابل کشت تکمیل کردهاي زیرکشت نسبت به کل زمینزمین

ارزش ناخالص تولیدات زراعی در هکتار-4-7-2
سال بر سطح زیر کشت این ید شده در یکاین معیار از تقسیم ارزش کل محصوالت زراعی تول

ارزش ناخالص تولیدات زراعی در هکتار به نوع و ترکیب محصوالت، . آیددست میه محصوالت ب
.گیردو هزینه تولید را در نظر نمیردقیمت فروش و عملکرد در هکتار بستگی دا

عملکرد محصول- 4-7-3
ي نشان دادن میزان موفقیت در تولید یک عملکرد در هکتار یک معیار قابل لمس و روشن برا

،وري زمینی که در آن تولید شدهرا با توجه به حاصلخیزي و بهرهآندالبته بای. محصول زراعی است
کار رفته و ه هاي به زراعی ببه نحوه مراقبت از خاك، روشبایدعالوه بر این . مورد تفسیر قرار داد

.یوع آفات و امراض توجه داشتعوامل غیر عادي مانند خشکسالی و یا ش

شاخص عملکرد محصول-4-7-4
مقایسه برايو معموالً دنکمی این معیار میزان عملکرد را براي همه محصوالت مزرعه بیان 

عملکرد در بایددر محاسبه شاخص عملکرد، . گیردمختلف، مورد استفاده قرار میکشاورزعملکرد م
عملکرد . ال مورد نظر داشته باشیم تا مقایسه امکان پذیر شودهکتار استاندارد هر محصول را در س

یک . مورد مطالعه باشدکشاورزاستاندارد ممکن است متوسط عملکرد منطقه و یا متوسط عملکرد م
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تولید هر محصول در مزرعه به متوسط این است کهمحاسبه شاخص عملکرد محصول برايروش ساده 
تولید برايحاصل این تقسیم سطح زیر کشت الزم . شودتقسیم ) ورزکشایا عملکرد م(عملکرد در منطقه 

.دهدیا عملکرد متوسط را به دست می
براي محاسبه شاخص، سطح زیر کشت مورد نیاز با عملکرد متوسط، بر سطح زیرکشت فعلی 

.شودتقسیم می
ه رعه را بآنکه عملکرد کلیه محصوالت زراعی تولید شده در مزعلتکاربرد شاخص عملکرد به 

البته باید دانست که . سازدرا آسان میکشاورزو مقایسه ماستدهد، ساده صورت یک رقم نشان می
بایدو استبررسی شاخص کلی عملکرد محصول به منزله شروع تجزیه و تحلیل تولیدات زراعی 

.جداگانه مورد بررسی قرار گیرد،چگونگی عملکرد هر محصول

دامداريکارایی-4-8
. آن وجود داردکاراییتعیین نقش دامداري در سازمان واحد کشاورزي و برايیارهاي زیادي مع

درصد و یا سهم درآمد دامداري در درآمد کل و یا درآمد ناخالص، اهمیت نسبی این بخش را در واحد 
برخی . تاسریال غذاي دام بیان کننده میزان موفقیت کلی این قسمت 100بازده حاصله از . دهدنشان می

اساس مقدار غذاي دام مصرف این معیارها بر. دنکنفیزیکی دامداري را بیان میکارایی،دیگر از معیارها
.شودهاي دامداري بیان میس دام در هر یک از رشته فعالیتأهر رمحصول درمقدارشده و یا 

هاریال غذاي مصرفی کلیه دام100بازده -1- 4-8
ریال 100محاسبه بازده حاصله از مصرف ،ن میزان موفقیت دامداريتعییبرايیک معیار مهم 

شود که ارزش تولیدات دامی را بر ارزش غذاي ین ترتیب محاسبه میه ااین معیار ب. باشدغذاي دام می
مثالً اگر در قسمت پرواربندي گوسفند . کنیمضرب می100را در مصرف شده دام تقسیم و حاصل آن

ریال خوراك 100ریال باشد بازده 9600ریال و هزینه خوراك مصرفی 17600ارزش محصول تولیدي
.شودریال می183مصرفی 
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183=100 ×
که از آنجا.گذاردجا میه هاي دیگر بکار، بهره و هزینهتأمینریال براي 83ریالی، 183این بازده 

این معیار . باشدها در پرواربندي گوسفند نسبتاً پایین است، میزان سود حاصله قابل مالحظه میاین هزینه
:ها عبارتند ازدهد، این جنبهرفته نشان میهمسه جنبه مهم مدیریت را روي

.هاي مختلف دامی تا چه حد سودآور بوده استترکیب رشته فعالیت-1
.اررسانی تا چه حد بوده استو کیفیت بازکارایی-2
.هاي مختلف دامداري چگونه بوده استتولید در رشتهکارایی-3

یکی . دهدهاي دیگر را نشان نمیالبته این معیار تنها بیان کننده اثرات هزینه خوراك بوده و هزینه
ري در هر هاي مختلف دامپرودست آمده به ترکیب رشتهه ست که عدد بااز نقاط ضعف این معیار آن

ها را تشکیل درصد کل هزینه75-80هزینه غذا در پرواربندي گوسفند به تنهایی . واحد بستگی دارد
ها درصد کل هزینه50و در حدود استدهد و حال آنکه این رقم در تولید شیر و مرغداري کمتر می
ابطه با اندازه نسبی رشته ریال در ر200تا 125ریالی غذا ممکن است از 100بنابراین بازده . باشدمی

مقایسه واحدهایی که داراي فقط براياین معیار لذا. هاي مختلف در واحد کشاورزي تغییر کندفعالیت
.رودند به کار میهستهاي مختلف دامداري ترکیب مشابهی از رشته

ریال غذاي مصرفی دام در یک رشته دامداري100بازده -2- 4-8
،براي محاسبه آن.توان به نتایج بهتري دست یافتهر رشته دامداري میبا محاسبه این نسبت در 

علوفه و مواد غذایی خریداري شده ،ارزش غذاي دام که شامل غالتبایددر هر رشته دامداري نخست 
شامل فروش و ارزش خود مصرفی (ارزش کل غذاي دام را بر ارزش تولیدات . تعیین شود،باشدمی

100را در و حاصل آن تقسیم می کنند) نهاي کاهش موجودي و خریدي و مبعالوه افزایش موجود
.پایین و باال بودن این نسبت به روش تولید و سطح قیمت محصوالت دامی بستگی دارد. دکننضرب می
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میانگین ارزش تولیدي یک دام- 3- 4-8
،یک گوسفندارزش تولید گوشت،این شاخص با توجه به میانگین ارزش تولیدي یک گاو شیري

ارزش بایدمحاسبه آن براي. شوددرآمد حاصل از پرورش یک جوجه گوشتی و یا مرغ تخمی بیان می
افزایش موجودي منهاي کاهش (کل فروش محصول را با مقدار خود مصرفی و افزایش خالص موجودي 

بی و همچنین این شاخص نشان دهنده کیفیت بازاریا.ردجمع و سپس بر تعداد دام تقسیم ک) موجودي
.استتولید کارایی

میانگین تولید یک دام-4- 4-8
این نسبت به صورت تعداد تخم . باشدمشابه میانگین ارزش تولیدي دام می،محاسبه این نسبت

مقدار گوشت تولیدي یک گوسفند و یا مقدار شیر تولید شده یک گاو و مانند آن ،مرغ تولیدي یک مرغ
خود مصرفی و افزایش خالص موجود ،آن تولید کل را که شامل فروشبراي محاسبه . شودبیان می

باید دانست این یک نسبت کمی است و در آن هزینه و قیمت . کنندباشد بر تعداد دام تقسیم میمی
.شودفروش در نظر گرفته نمی

اکثر دست آوردن حده چرا که همیشه ب. با احتیاط انجام گیردبایدتفسیر میانگین تولید یک دام 
اي از افزایش گوشت در دانید پس از رسیدن به نقطهچنانکه می. باشدمورد نظر نمی،تولید ممکن از دام

پرواربندي گوسفند و یا جوجه گوشتی و یا شیر در گله گاو شیري مقرون به صرفه نبوده و هزینه آن از 
هاي دیگر نجا نیز مانند قسمتدر ای،اصل کاهش بازده و یا بازده نزولی. شوددرآمد حاصله بیشتر می

.تولیدي واحد مصداق دارد

نیروي کارکارایی- 4-9
یک از آنان به دلیل وري نیروي کار معیارهاي زیادي وجود دارد ولی هیچبراي نشان دادن بهره

اینک به ذکر برخی از این .باشدتنوع موجود در تولید محصوالت کشاورزي کامال رضایت بخش نمی
:پردازیمیمعیارها م
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تراکم نیروي کار-1- 4-9
هاي کاري است که در واحد زراعی دست آوردن تعداد ماهه نخستین کار در محاسبه این معیار ب

،دست آیده کنیم تا تعداد سال کار بتقسیم می12اي کار را به هسپس ماه. در طول سال انجام شده است
از این . دست آیده یم تا سطح زیر کشت یک فرد بینماسطح زیرکشت را به رقم حاصل شده تقسیم می

ي که در نوع کشاورزاین معیار در مقایسه م. شودمشابه استفاده میکشاورزمقایسه مبرايمعیار 
.شوداي دارد استفاده نمیمحصوالت زراعی با هم تفاوت قابل مالحظه

بازده کار دامداري-2- 4-9
هاي گویاتري از مجموعه این دو نشانه. شودستفاده میتکمیل معیار قبلی ابراياز این معیار 

ست که هر یک را به تنهایی اکارگیري این دو معیار بهتر از آنه ب. دندهدست میه نیروي کار را بکارایی
ته شده را با ارزش محصوالت دامی فروخ،براي محاسبه افزایش خالص تولیدات دامی. ریمبکار به ب

سپس آن را مانند حالت قبلی به تعداد سال . کنیمش خالص موجودي جمع میمصرفی و افزایمقدار خود
.یمینماکار فرد تقسیم می

بازده ناخالص واحد کار- 3- 4-9
درآمد ناخالص واحد کار که از تقسیم درآمد ناخالص به تعداد سال ،وري کاربراي نشان دادن بهره

قبالً » تعداد سال کار فرد«ش محاسبه درآمد ناخالص و رو. باشدمعیار بهتري می،آیددست میه کار فرد ب
مقایسه فقط برايکه از این معیار باید ستابه آن توجه داشت آنبایداي که نکته. شرح داده شده است

.مشابه استفاده شودکشاورزم

واحد کار-4- 4-9
حدهاي کار را در اگر کل وا. روش محاسبه واحدهاي کار تولیدي فرد شرح داده شد،پیش از این

معیار ،تقسیم کنیم) 12اش تقسیم بر کشاورز و خانواده،هاي کار کارگرانماه(مزرعه به تعداد سال کار 
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کار در تولید محصوالت زراعی و دامی را با ،این نسبت. دهدوري نیروي کار را نشان میبهره،حاصل
منعکس کننده نوع ابزار و ،سیله یک فردوه تعداد واحدهاي کار انجام شده ب. کندیکدیگر تلفیق می

نیروي کار و ،مدیریتکاراییهمچنین .گیردوسیله کارگر مورد استفاده قرار میه آالتی است که بماشین
البته این معیار ارزش محصول و . دهدمیزان موفقیت کشاورز را در ایجاد اشتغال براي کارگران نشان می

این معیار در مقایسه . دهدهاي آنها را نشان نمیه در رابطه با هزینهیا اقتصاد جایگزینی کار و سرمای
ولی در مقایسه واحدهاي استهاي مختلف در یک واحد کشاورزي مناسب وري کار در سالبهره

هاي مختلف با در تفسیر نتایج مقایسه سال. مختلف مناسب نیست مگر آنکه واحدها کامالً مشابه باشند
ان از دست رفته در نتیجه عوامل جوي نامناسب و یا به علت روزهاي کوتاه زمستان به زمبایدیکدیگر 

رفت و آمد به شهر و ،تعمیر و نگهداري ساختمان و ادواتبرايهمچنین کار غیرمستقیم . توجه داشت
در این صورت این کار غیرمستقیم نیز در محاسبه واحدهاي کار در . مانند آن را نیز باید در نظر گرفت

انجام » واحد کار فرد«300سال خوب در یککاراییطور کلی یک کشاورز با ه ب. شودنظر گرفته می
.باشدخوب میکارایینشانه » واحد کار«250اگر کار غیرمستقیم در نظر گرفته نشود . دهدمی

میزان . آن وجود داردکاراییآالت و ماشینکاراییگذاري گیري سرمایهاندازهبرايچندین معیار 
زمانی که .آالت بستگی داردهزینه هر واحد در این مورد به نوع زراعت و نسبت هزینه کار و ماشین

ها را کاهش داد هر چند این عمل سبب آالت هزینهتوان با استفاده از ماشیندستمزد کارگر باال باشد می
.گذاري در هکتار شودآالت و سرمایهافزایش هزینه ماشین

ماشین آالتیی کارا- 4-10
در هکتارآالتماشینهزینه نیرو و -4-10-1

استهالك و ،سوخت،تعمیرات(آالت و ادوات هزینه نیرو و ماشینبایدبراي محاسبه این رقم 
اي که به مصرف خرید برخی اوقات بهره سرمایه. را بر سطح زیر کشت تقسیم کرد) هاي دیگرهزینه

این رقم تا حدودي کم و یا زیاد بودن هزینه . شودینه منظور میماشین رسیده به عنوان جزئی از هز
توان به دو رقم آالت را میرقم هزینه نیرو و ماشین. دهدآالت را در رابطه با نوع زراعت نشان میماشین
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توان پی برد که باال بودن با این کار می. آالت در هکتار تجزیه نمودهزینه نیرو در هکتار و هزینه ماشین
.باشدگذاري و هزینه زیاد ماشین ناشی شده و یا مربوط به باال بودن هزینه نیرو میرقم از سرمایه

این . ریال محصوالت تولیدي مزرعه بیان کرد100حسب ر توان بآالت را میهزینه کار و ماشین
سنجش و وسیله خوبی برايمی سازدمعیار هزینه کار و ماشین را به ارزش محصول تولیدي مربوط 

هاي ماشین و کار به ست که بیشتر هزینهاتنها نقطه ضعف این معیار آن. رودشمار میه بکاراییمیزان 
که در برخی واحدها بیشتر درآمد از تولید محصوالت شود در حالیتولید محصوالت زراعی مربوط می

.آالت آن اندك استشود که هزینه نیرو و ماشیندامی حاصل می

هکتاررآالت دگذاري در نیرو و ماشینهمایسر- 4-10-2
آالت و نیرو را به سطح زیرکشت تقسیم گذاري در ماشینکل سرمایهبایدبراي محاسبه این نسبت 

گذاري در نیرو را به سطح زیر کشت گذاري در ماشین و سرمایهتوان سرمایهطور جداگانه نیز میه ب. کرد
اي باید توجه داشت که ارقام حاصله مطلق بوده و هیچ نشانه. دست آورده هاي دیگري بتقسیم و نسبت

.دهددست نمیه ب،آالت با نیروي کار که ممکن است گران تر باشددر مورد اقتصاد جایگزینی ماشین

هاي هزینهنسبت-4-11
ایم در جریان تجزیه و تحلیل ن سخن گفتهآکه تاکنون از کاراییها و یا معیارهاي بیشتر نسبت

ست که نقاط قوت و ضعف سازمان و یا اداره افایده کلی این معیارها آن. باشدها مورد نیاز میحساب
مشخص ،مورد توجه و مراقبت بیشتر قرار گیردبایدهایی را که و زمینهمی سازدمزرعه را آشکار 

هاي کلی از در تحلیلمعیارهاي دیگري نیز وجود دارند که غالباً ،عالوه بر آنچه که گفته شده. سازدمی
گذاري و رابطه سرمایه،توان از رابطه هزینه و بازدهاز میان این گونه معیارها می. شودآن استفاده می

تشخیص اینکه هزینه کم و برايهاي هزینه برخی اوقات از نسبت. درآمد و همچنین بازده سرمایه نام برد
شود که در رابطه با ارزش محصوالت زراعی معنی دار میالبته هزینه زمانی. شودیا زیاد است استفاده می

ها شود به هزینهموفقیت در اداره واحد کشاورزي همان اندازه که به درآمد مربوط می. و یا دامی بیان شود
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سودآوري تولید یک محصول با درآمد زیاد و هزینه باال ممکن است از تولید محصول . نیز وابسته است
.و هزینه پایین بیشتر باشددیگري با درآمد کم

انتخاب رشته ،تولیدکاراییهایی هستند که مقدار آن منعکس کننده هاي هزینه میانگیننسبت
هاي هزینه به عنوان میانگین نسبت. باشدقیمت فروش محصول و هزینه عوامل تولیدي می،هافعالیت

د نهایی ناشی از افزایش تولید را بیان رابطه میان هزینه و درآم،براي یک رشته فعالیت در کل مزرعه
.کنندنمی

نسبت هزینه متغیر- 4-11-1
. رسدهاي متغیر میهزینهتأمیننسبت هزینه متغیر درصدي از درآمد ناخالص است که به مصرف 

:دهد که به مصرفاین نسبت سهمی از درآمد کل را نشان می
استخدام کارگر-1
لوازم کشاورزيسوخت و دیگر،خرید غذاي دام-2
آالت و ادواتنگهداري ماشین-3

را درآمد ناخالص تقسیم کرد و حاصل آنرهاي متغیر را بهزینهبایدبراي محاسبه آن . رسدمی
مدیریت در امور جاري در این نسبت کاراییپیشرفت . توان به صورت نسبت و یا درصد نشان دادمی

این نسبت در نتیجه افزایش و . ر مورد بررسی قرار گیرداز سالی به سال دیگبایدد و وشمی منعکس 
.رودکاهش قیمت محصوالت نیز به سرعت باال و پایین می

نسبت هزینه ثابت- 4-11-2
اداره واحد کشاورزي پیش براينکه چه سیاستی آهاي ثابت مانند استهالك صرفنظر از هزینه
هاي ثابت به از تقسیم هزینه،صورت هزینه ثابته ان بتورا میاهمیت نسبی آن. ماندثابت می،گرفته شود

. کندهاي ثابت، نسبت هزینه ثابت تغییر میبا تغییر درآمد ناخالص و هزینه. دست آورده درآمد ناخالص ب
تولید قدارتوان انجام داد ولی در بلندمدت با افزایش مکاهش هزینه ثابت کاري نمیبراي در کوتاه مدت 

.محصول تولید شده کاهش دادمقداررا در رابطه با توان نسبت آنمی
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هزینه در هکتار-4-11-3
توان با تقسیم هزینه کل ثابت یا متغیر به سطح زیرکشت هزینه ثابت و متغیر در هکتار را می

کند ولی بر عکس، نسبت هزینه ثابت و ها با تغییر هزینه، تغییر میهر یک از این نسبت. محاسبه کرد
مقایسه فقط براياز این معیار . کندینه متغیر با تغییر قیمت فروش و درآمد تغییري نمینسبت هز

.دکراستفاده بایدواحدهاي مشابه 

نسبت هزینه کل- 4-11-4
نسبت هزینه کل با نسبت هزینه کل به درآمد ناخالص بیان کننده توانایی واحد کشاورزي در ایجاد 

هاي متغیر و هزینه. آیدینه کل به درآمد ناخالص به دست میاین نسبت از تقسیم هز. استدرآمد 
اختالف میان درآمد خالص و نسبت هزینه کل . در هزینه کل منظور شودبایدهمچنین هزینه خرید دام 

درصدي ،دهد در حالیکه نسبت هزینه کلمازاد درآمد به هزینه را نشان می،ست که درآمد خالصادر آن
درآمد . اي با اندازه مزرعه نداردو رابطهمی کندرسد، بیان ها میکه به مصرف هزینهاز درآمد ناخالص را 

ها و کم و زیاد بودن آن به سطح و مقدار هزینهرندناخالص و هزینه کل هر دو بر این نسبت اثر دا
این نسبت را در هر سطحی از هزینه و . استاین نسبت نشان دهنده میزان سود واحد . بستگی دارد

درصد درآمد . توان به خوبی در تجزیه و تحلیل وضع واحد تولیدي مورد استفاده قرار دادقیمت می
مثالً این نسبت براي واحدي که . کندشود با نوع مزرعه تغییر میها جذب میوسیله هزینهه ناخالص که ب

خوراك دام را قسمت اعظم بایدمحصول اصلی آن گندم است کمتر از یک گاوداري و یا مرغداري که 
در مورد واحدهایی که داراي سازمان مشابهی باشند، فقط استفاده از این نسبت . باشدخریداري نماید، می

.امکان پذیر است
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هاي سرمایهنسبت-4-12
در این . هاي سرمایه نیز استفاده کردتوان از نسبتدر تجزیه و تحلیل سازمان واحد کشاورزي می

.شودها بیان مینسبتقسمت یکی دیگر از این 

سرمایه سرانه- 4-12-1
–و از تقسیم سرمایه کل به تعداد سال می دهدطور کلی ترکیب منابع را نشان ه سرمایه سرانه ب

نسبت مطلوب به نوع زراعت و دسترسی به . آیددست میه اند بنفر که به کار در مزرعه اشتغال داشته
خوبی به امکانات جانشینی کار و سرمایه را به عنوان عوامل تولید ،هرچند این نسبت. اعتبار بستگی دارد

.وري کار استفاده کردبهرهی از ه عنوان انعکاسبتوان از این نسبت دهد، ولی مینشان نمی

هاي درآمدنسبت- 4-12-2
گیري هاي اقتصادي اندازهمیزان موفقیت کشاورز را در تحقق هدف،درآمد خالصبه علت آنکه 

اهمیت دارند که موانع واحد به این دلیلمعیارهاي دیگر . رودشمار میه بکاراییترین معیار مهم،ندکمی
و یا آنکه امکانات موثرتر را می کندمشخص ،تولیدي را که در راه دستیابی به موفقیت بیشتر وجود دارد

. دهدنشان می

نسبت ناخالص بازده سرمایه-4-12-3
از تقسیم درآمد ناخالص به سرمایه ،گذاريریال سرمایه100رآمد ناخالص در بازده سرمایه و یا د

معموالً در واحد تولیدي کشاورزي بازده سرمایه در شرایط . آیددست میه ب100کل و ضرب کردن در 
. تواند از مزایاي واحدهاي دیگر اقتصادي برخوردار باشدهمه میولی با این. معمولی چندان زیاد نیست

این . اهمیت بسیاري دارد،بودن بازده سرمایه خاصه براي کشاورزي که کارش را تازه آغاز کردهباال
دهد ولی هاي ساالنه را نشان نمیهزینه،این نسبت. باشدنسبت در رابطه با نوع دارایی واحد متغیر می

.باشدگذاري میبیان کننده درآمد حاصله از سرمایه
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تاردرآمد خالص در هک- 4-12-4
این به . آیددست میه نسبت درآمد خالص در هکتار از تقسیم درآمد خالص بر مساحت مزرعه ب

بازده کار و بازده مدیریت معیارهاي بهتري . درآمد خالص به نوع و اندازه مزرعه بستگی داردعلت که
.دهستننشان دادن درآمد مزرعه براي

هاي مشابهی از محصوالت زراعی که نسبترعیزاتوان در مقایسه ماز درآمد خالص در هکتار می
ها به حساب در این نسبت ارزش محصوالت تولیدي مزرعه و هزینه. کنند استفاده نمودرا تولید می

خاطر ه ببایداما این نکته را . سازدتولید و بازاریابی را منعکس میکاراییعالوه بر این نسبت . اندآمده
نزدیکی . دیگر از حاصلخیزي کمتري برخوردار استمزارعمقایسه با درمزارعداشت که خاك برخی از 

هاي زراعی فشرده تري روي آورند بنابراین در کند که به شیوهبه بازار ایجاب میمزارعبعضی دیگر از 
.به این نکات توجه داشتباید،تفسیر این نسبت

استفاده از ،ددارنمختلف هايچنانچه پیش از این اشاره شد در مقایسه واحدهایی که اندازه
بازده کار و یا . باشدمعیارهاي بازده کار و یا بازده مدیریت در هکتار بهتر از بازده خالص در هکتار می

بازده کار و یا بازده مدیریت در هکتار . استبازده مدیریت در هکتار بهتر از بازده خالص در هکتار 
پرداخت بهره و پرداخت ،از لحاظ کار خانوادهزارعن مکه اختالف موجود میااستداراي این مزیت 

.کندحذف می،اجاره را که مربوط به درآمد خالص است
توان به بحث درباره واحدهاي کشاورزي میکاراییپس از آشنایی با برخی از مهمترین معیارهاي 

خاطر نشان کرد که باید.هاي استفاده از دفاتر در تجزیه و تحلیل وضع واحد کشاورزي پرداختراه
.هاي مختلف دیگري نیز در استفاده از این اطالعات وجود داردراه،عالوه بر آنچه خواهد آمد

استفاده از دفاتر در طول سال- 4-13
ولی چنانچه . آیددست میه ساله ببا استفاده از اطالعات یککاراییهر چند بیشتر معیارهاي 

را هر ماهه مورد استفاده قرار آنبایداز دفاتر واحد کشاورزي بنماید کشاورز بخواهد بهترین استفاده را 
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هاي مدیریت واحد کشاورزي بیشتر مباحث مربوط به تحلیل وضع واحد کشاورزي بر در کتاب. دهد
ولی در واقع از . ساله بنا نهاده شده استمبناي تغییر سازمان واحد در رابطه با تولید در یک دوره یک

اندازه تغییر در ه مدیریت امور جاري ب،که بخواهد به درآمد رضایت بخشی دست یابددید کشاورزي
محصوالت . موقع انجام گیرده کار ببایدبراي موفقیت در مدیریت . سازمان اساسی واحد اهمیت دارد

شرایط در صورت لزوم هر ماهه و یا در رابطه با بایدها برنامه. زراعی باید در زمان مناسب برداشت شود
.ها ممکن است دگرگونی برنامه اساسی واحد را ایجاب نمایدحتی نسبت قیمت. جوي تغییر یابد

گونه کشاورز بدین. بار مورد بررسی قرار گیردماهی یکطور متناوب حداقله ببایدبیشتر حسابها 
ها را ها و دریافتیینههمچنانکه جمع ماهانه هز. تواند برنامه واحد را با عملکرد واقعی مقایسه نمایدمی

و بررسی نماید که آیا بازده با انتظارات هدساعتی را به مرور ارقام مزبور اختصاص دبایدکند تعیین می
هنگامی که ارقام ماهانه . توان درآمد را افزایش دادنیست چگونه میهماهنگی دارد و اگر چنینقبلی

د و ببیند که آیا تغییر در جیره به نغذا به شیر نگاه کبه نرخ تبدیلبایدکند جیره غذایی را بررسی می
مقدار بیشتري جیره مکمل خریداري کند؟ اگر وضع مرتع در فصل بخصوصی بایدسود اوست؟ آیا 
تولید کاهش یابد؟قدارآنکه متواند از مرتع استفاده کند بیخوب است آیا می

یک کشاورز هوشیار همه . ندارداي وجودآشکار است که براي حل این مسائل فرمول ساده
که وقتی اطالعات از ستانکته در خور توجه آن. دهداطالعات و دانش موجود را مورد استفاده قرار می

به کشاورز در جهت به کار گرفتن دانش و تجربه خویش ،شوداي تا هفته دیگر به دفاتر وارد میهفته
.کندکمک بیشتري می
یک از هاست تا معلوم شود که کدامز دفاتر بررسی ماهانه حساب بدهیهاي استفاده ایکی از راه

همچنین آخر . موقع آن چاره اندیشی کرده براي پرداخت ببایدزودي سر خواهند رسید و ه اقالم آن ب
هاي حاصل از فروش محصوالت با آنچه در برنامه اولیه پیش بینی ماه زمان مناسبی براي مقایسه دریافتی

ها با آنچه در ابتدا پیش بینی شده متفاوت است؟ اگر چنین لذا باید دقت شود آیا قیمت. اشدبمی،شده
به آخر سال موکول فقطگمان اگر بررسی دفاتر را وجود آورد؟ بیه تغییراتی در واحد ببایداست آیا 

.م دیگر براي افزایش درآمد در سال جاري بسیار دیر خواهد بودکنی
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شود بهبود وضع مزرعه و خرید ي که چندین بار در طول سال مطرح میاز جمله مسائل دیگر
چنانچه درآمد خوب باشد بهتر است نیازهاي ساختمانی و یا اصالحات . ادوات جدید براي واحد است

اما اگر احتمال کاهش درآمد وجود داشته باشد . و ماشین مورد نیاز را خریداري کنیمهیمزمین را انجام د
.این گونه کارها را که در برنامه واحد براي امسال در نظر گرفته شده به تأخیر بیندازیمبهتر است که 

تعریف و موارد کاربرد برنامه و بودجه بندي- 4-14
ریزي واحد کشاورزي عبارتست از تجهیز امکانات فعلی و آتی واحد کشاورزي جهت نیل برنامه

تلفیق عوامل تولید در راه رسیدن ،ریزيترین کار برنامهمهمترین و اساسی. هاي مورد نظر آیندهبه هدف
بودجه یک واحد . که با شرایط و تحوالت آینده تطبیق داشته باشدبه نحوياستهاي مشخص به هدف

برداري از منابع موجود در واحد کشاورزي در کشاورزي عبارتست از یک طرح فیزیکی و مالی براي بهره
ریزي با موفقیت براي اینکه برنامه. ن بستگی به نوع رشته تولیدي داردطول این زما. یک زمان معین
:ستاهمراه باشد الزم

.هدف برنامه مورد نظر کامالً مشخص و روشن باشد-1
.هاي رسیدن به هدف مشخص شودراه-2
ن ها دقیق و قابل اطمیناستاده–ها ارقام و اطالعات مورد نیاز در مورد مقدار و ارزش داده-3

.باشد
.هاي تولیدي حفظ شده باشداجزاء و رشته) تکنیکی و مالی(روابط تولیدي -4
.برنامه طرح شده قابل انعطاف باشد-5
ریزي تولیدي با استفاده از ضوابط و تجربیات گذشته و حال واحد کشاورزي و در نظر برنامه-6

.هاي آینده طرح شودگرفتن امکانات و محدودیت
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ریزيهاي برنامهروشانواع -4-15
کلی و همه جانبه یا ریزيرا برحسب وسعت و تعداد اجزاء آن به برنامهریزيطور کلی برنامهه ب

کلی به منظور ایجاد تغییرات کلی در ریزيبرنامه. جزئی یک یا چند جانبه تقسیم می کنندریزيبرنامه
در . گیردو هزینه ناشی از آن انجام میترکیب محصوالت و تخصیص دوباره عوامل تولید و تعیین درآمد

بسیاري از موارد احتیاج به تهیه برنامه کلی و جامع یک واحد کشاورزي نیست بلکه هدف انجام تغییرات 
مثالً در مورد جایگزین کردن یک محصول جدید و یا تغییر تکنیک و روش تولید بعضی . جزئی است

می جزئی استفاده ریزياز روش برنامه،جزئی درآمد واحدمحصوالت و نیز براي تعیین اثر این تغییرات
که برنامه یک واحد کشاورزي به کمک ارقام و اطالعات گذشته و حال همان واحد در صورتی. دوش

فردي یا موردي و چنانچه به کمک ارقام و اطالعات کلی انجام ریزيانجام گرفته باشد صحبت از برنامه
.نامنددلی میمریزيرا برنامهپذیرد آن

ریزي و بودجه بنديمراحل برنامه- 1- 4-15
د و قبل از شروع کراز صفر شروع بایدکه قبالً مطالعات مدیریت انجام نگرفته باشد در صورتی

:شودشرح زیر انجام ه ست مطالعات مقدماتی باالزمریزيمراحل اصلی و جزئیات برنامه
عمل ه ست یک بررسی مقدماتی از شرایط محل بازمابتدا ال: مطالعه مقدماتی شرایط محلی- 1

آمار ،مار و اطالعات ثانوي موجود از قبیل گزارشات آماريآاین بررسی شامل مطالعه کلیه .آید
. شودترین مرکز تحقیقات کشاورزي میگزارشات نزدیکوآمار موجود در ثبت امالك،هواشناسی

ها که ستاده–ها ضرایب داده،هاي جدید تولیدوشر،هدف از این بررسی آشنایی به وضع مالکیت
،حد متوسط درجه حرارت،حد متوسط بارندگی و توزیع آن در سال،باشدمنطبق با شرایط محلی می

منابع اعتباري و خدمات ترویجی موجود براي ،وضع حمل و نقل و هزینه آن،جوي منطقهوضعیت
وجود اشتغال غیر ،زان مهارت کارگران موقت در منطقهعرضه و می،تسهیالت بازاررسانی،کشاورزان

کارشناس مدیریت واحد ،عالوه بر مطالعه آمارهاي موجود. باشدکشاورزي و دستمزد و غیره می
،ضمن بررسی و مشاهده اطالعاتی در زمینه سازمان و طرز کار واحدهاي کشاورزيبایدکشاورزي 

نحوه کشت محصوالت و پرورش دام که شامل روش ،واحدعوامل موثر در درآمد ،اندازه مناسب واحد
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هاي زراعی و فعالیتبرايورد نیاز و توزیع فصلی آن مکارگر ،باشدو ابزارها و ادوات مورد استفاده می
ها و تغییرات الزم در روشانواع دامبرايمقدار بذر و کود مورد نیاز در هکتار و مقدار خوراك ،دامی

.ت الزم در واحد کشاورزي یادداشت نمایدهاي تولید و اصالحا
بایدریزي واحد کشاورزي برنامه: تشخیص نواقص و تنگناهاي موجود واحد کشاورزي- 2

بایدبه عبارت دیگر ابتدا . تنگناها و نقاط ضعف واحد کشاورزي انجام گیرد،براساس تشخیص نواقص
. اساس این تشخیص تهیه نمودبرراهاي مختلف مشکالت و نواقص را تشخیص داد و سپس برنامه

:باشد عبارتست ازسئواالتی که در این زمینه مطرح می
است؟درآمد قابل قبول کافی تأمینبرايآیا مساحت زمین 

؟تولید محصوالت کشت شده مناسب استبرايآیا کیفیت زمین 
موجود عوامل تولید رضایت بخش است؟آیا ترکیب 

والت به نحوي است که بهترین استفاده از منابع موجود حاصل آیا انتخاب و ترکیب موجود محص
؟شود

درآمد هاي تولیدي اصلی در آینده آیا با توجه به عرضه و تقاضا در آینده و اصل مزیت نسبی رشته
هاي تولیدي بهترین استفاده را از تحصیل خواهد نمود و آیا ترکیب فعلی رشتهکشاورزبیشتري را براي 
کند؟یروابط تکمیلی م

اند و آیا مقدار و روش هاي موجود مناسبآیا میزان بازده رضایت بخش است و نوع بذر و واریته
هاي مرکز تحقیقات مطابقت دارد و متناسب با هزینه و قیمت مصرف کود و خوراك دام وغیره با توصیه

ضایعات جلوگیري اندازه ممکن صرفه جویی و ازه ها بباشد یا نه آیا در هزینهپیش بینی شده می
شود؟ دیگر سئواالت مطرح شده در این زمینه مربوط به اندازه و نحوه جدول بندي زمین و کلیه علل می

هاي مختلف براساس نتایج حاصل از پس از این بررسی برنامه و بودجه. پایین بودن بازده کار می شود
.شودتشخیص و بررسی تهیه می

جزئیات ،هاي مقدماتی و تشخیص نواقص موجودنجام بررسیپس از ا: ریزيجزئیات برنامه- 3

یعنی تعیین امکانات و محدودیتها و تلفیق آنها در راه رسیدن به هدف مورد نظر شروع ریزيبرنامه
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بدین ترتیب اولین اقدام در تهیه برنامه و بودجه واحد کشاورزي بررسی و ارزیابی منابع موجود . شودمی
.باشدآب و مدیریت می،نیروي کار،سرمایه،این منابع شامل زمین. باشدواحد کشاورزي می

.تهیه شودبایدباشد سیاهه کامل آن که شامل اشکال مختلف سرمایه می،در مورد سرمایه
نوع زمین از نظر کیفیت خاك ،براي تعیین ترکیب و نوع محصوالت عالوه بر مقدار زمین موجود

.مشخص شودبایدزراعی نیر 
کود و (هاي مشخص زراعت هزینه،دام و عملکرد آن،ه بر این زراعت و عملکرد محصوالتعالو

و ) دارو و دامپزشک و متفرقه،علوفه،خرید دام(و دامداري ) آبیاري و متفرقه،وجین،بذر و دفع آفات
وه بر تعداد عال،آالت و ادواتماشین،در مورد ساختمانها و تأسیسات. تعیین شودبایدها جمع این هزینه

هاي هزینه و درآمد فعالیت. محاسبه شودبایدهزینه استهالك و تعمیر و نگهداري نیز ،قیمت،و ظرفیت
هاي موجود در واحد کشاورزي به داراییهمچنین ارزش فعلی ،هاي عمومیهزینهوغیر کشاورزي

.محاسبه گردددبایمنظور تعیین بهره انتظاري آنها و همچنین بهره وامهاي دریافتی نیز 
پس از تعیین وضع .رودکار میه منظور تعیین وضع اقتصادي واحد کشاورزي به اطالعات فوق ب

.ریزي زراعی و دامپروري به منظور بهبود وضع موجود انجام گیردبرنامهبایدموجود واحد کشاورزي 
و نقشه براي انجام این تغییرات ریزي شامل پیش بینی تغییرات الزم در سازمان تولید تهیه طرح این برنامه

.باشدهاي پیشنهادي میو تخمین درآمد و هزینه و درآمد خالص براي طرح یا طرح

تهیه برنامه و بودجه زراعی-2- 4-15
:مهمترین مالحظات در تهیه برنامه زراعی عبارتند از

خوراك دام مورد نیاز-1
کشاورزنیاز خود مصرفی خانوار -2
)اثر محصول کشت شده روي فرسایش زمین(زي خاك حفظ حاصلخی-3
کار ه امکانات بالقوه سرمایه و نیروي انسانی شامل تعداد کارگران دائمی و فصلی امکانات ب-4

آالت در سایر واحدهاي کشاورزي و یا امکانات اجاره آنها از محل دیگر و سایر امکانات و بردن ماشین
محدودیتها
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، تعهدات کشت ل قیود ناشی از تناوب زراعی محدودیت بازارقیود و محدودیتها شام-5
محصوالت بخصوص

.آیددست میه هاي متغیر بحداکثر بازده خالص که از باقیمانده بازده ناخالص و هزینه-6
.مالیات مساعده بیمه و تثبیت قیمت محصوالت،سیاست و مقررات دولت در زمینه محدودیتها-7

بودجه دامپروريتهیه برنامه و-3- 4-15
:براساس شرایط و مالحظات زیر تهیه شودبایدبرنامه دامپروري 

خود مصرفیبراي احتیاج واحد کشاورزي به نیروي کار حیوان و محصوالت دامی -1
نیروي کار و مهارت موجود براي تغذیه و نگهداري حیوانات-2
هاي تولیدي دامیهزینه و درآمد احتمالی رشته-3
تأمینتکمیلی بین زراعت و دامپروري به منظور استفاده از محصوالت فرعی و رابطه-4

حاصلخیزي خاك
.دنباشو یا به سهولت قابل آماده سازي میهستندنوع ساختمانها و تأسیساتی که موجود -5
مقررات و سیاست دولت در زمینه تولیدات دامی و قابل دسترس بودن خدمات دامپزشکی -6

.خوراك داماصالح نژاد و
برايریزي دامپروري انتخاب نوع یا انواع دام و تعیین تعداد نهایی دام اولین قدم در برنامه

سپس نوع ساختمانها و سایر احتیاجات دامپروري در فصول و سالهاي مختلف به . باشدنگهداري می
شود که بتوان ي تهیه میشود و باالخره بودجه مربوطه به نحوریزي میموقع آن برنامهه بتأمینمنظور 

.درآمد و هزینه احتمالی دامپروري را در سالهاي مختلف محاسبه نمود
بندي واحدهاي کشاورزي با وجود اینکه از آمار و اطالعات گذشته و ریزي و بودجهدر برنامه

آمدها و طوري که پیشه ب. پیش بینی و دوراندیشی در کار نیز ضروري است،شودحال استفاده می
در کند و زیرا اوضاع اقتصادي و اجتماعی به مرور زمان تغییر می. امکانات آینده در نظر گرفته شوند

همچنین در آینده روشها و تکنیکهاي . نمایدمحصوالت کشاورزي تغییر میقیمتنتیجه سطح هزینه و 
هنگام بنابراین. واسطه پیشرفت علوم و تکنیک با وضع فعلی تفاوت خواهد داشته کشاورزي ب
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کوشش نمود که برآوردهاي دقیقی از هزینه و قیمت بایدریزي کشاورزي و تنظیم بودجه برنامه
در . هاي مربوطه انتخاب شودعمل آید و بهترین روش از نظر ازدیاد تولید و تقلیل هزینهه محصوالت ب

ره توسط مؤسسات از نظر کارشناسان اقتصادي و ارقام منتشبایدمدیر واحد ،برآورد قیمت و هزینه
ریز اطمینان در مواقعی که پیش بینی نسبتاً دقیق وقایع آینده ممکن نباشد و برنامه. آماري استفاده نماید

کافی به قیمتهاي آینده و یا مقدار منابع و امکانات آینده نداشته باشد بهتر است برنامه پیشنهادي را 
ت و یا میزان آب موجود با توجه به تغییر براساس فرضهاي مختلف نسبت به قیمت سر مزرعه محصوال

.احتمالی امکانات آینده تهیه نماید

روش محاسبه-4- 4-15
هاي تولیدي که امکان تولیدشان پس از آنکه هدف برنامه مشخص و محصوالت و سایر رشته
اساس آن معیاري محاسبه و بربایدوجود دارد معین و مقدار منابع موجود ارزیابی شد براي هر محصول 

شود اي نامیده میاین معیار بازده برنامه. هاي تولیدي را انتخاب کردترکیب مناسبی از محصوالت و رشته
. هاي متغیر را از درآمد ناخالص در هکتار یا واحد تولید کسر نمودست هزینهاکه براي محاسبه آن الزم

محصول، عملکرد در واحد سطح یا واحد هر قیمت: اي عبارتند ازتعیین بازده برنامهبراياطالعات الزم 
هاي متغیر و مستقیم در واحد سطح یا تولید از قبیل کود و بذر، آب، سوخت و رشته تولیدي، هزینه

هاي ثابت مشترك هزینه. روغن ماشین، دستمزد کارگران روزمزد، اجاره ماشین، خوراك دام، دارو و غیره
شود و حاصل آن درآمد خالص اي کل کسر میزده برنامههاي تولیدي از بامیان محصوالت و رشته

ترین عوامل مامکانات و محدودیتهاي تولیدي و احتیاجات به مهبایدعالوه بر آمار و ارقام فوق . باشدمی
.محدود کننده در تنگناهاي جریان تولید محصوالت نیز مشخص شوند

هاي تولیدي است با توجه لفیق رشتهریزي که شناخت بهترین نوع تقسمت اصلی برنامهبایدحال 
.به اصل تحصیل حداکثر بازده صورت گیرد
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بودجه جزئی- 4-16
داده که قبالً اشاره شد در بعضی موارد تغییرات جزئی در سازمان تولید واحد کشاورزيهمانطور

رات روي درآمد در این موارد کافی است اثر این تغیی. شود و احتیاج به تهیه بودجه و طرح کلی نیستمی
توان در طور کلی از این روش میه ب. و هزینه واحد تعیین و نسبت به انجام این تغییرات تصمیم گرفت

شوند که در موقع این مسائل از آنجا ناشی می. حل مسائل روزمره مدیریت واحد کشاورزي استفاده نمود
بدین معنی که قیمت محصوالت و هزینه .شرایط آینده دقیقاً قابل پیش بینی نیست،تهیه طرح کلی واحد

این تغییرات تصمیم . طور محسوسی تغییر نمایده تولید، وضعیت بازار و امکانات تولید ممکن است ب
که هزینه بعضی از عوامل تولید براي مثال در صورتی. سازدهاي جدیدي را در آینده الزم میگیري

توان مطالعه جایگزینی آنها را با استفاده از این روش میافزایش یابد یا قیمت محصوالت تغییر کند امکان 
.نمود

فرمول بودجه جزئی-1- 4-16
براي اتخاذ تصمیم در مورد تغییر روش تولید یا جایگزین نمودن دو محصول و یا منظور نمودن 

:یک رشته جدید در برنامه و غیره محاسبات زیر الزم است
دست ه فروش محصول جدید یا انتخاب تکنیک جدید ببرآورد افزایش درآمدي که در اثر -1

.آیدمی
دیگر ،برآورد مخارج ساالنه که در صورت عملی شدن تصمیم مورد مطالعه:کاهش مخارج-2

.الزم نخواهد بود
ساالنه که از عملی شدن تصمیم مورد ) متغیر(تعیین افزایش مخارج مستقیم :افزایش مخارج-3

.شودمطالعه ناشی می
قاعده کلی . رودمحاسبه درآمدي که با عملی شدن تصمیم مورد نظر از دست می:اهش درآمدک-4

:براي عملی شدن تصمیم مورد نظر
کاهش درآمد باشد تصمیم + کاهش مخارج بیشتر از افزایش مخارج + در صورتیکه افزایش درآمد 

.اقتصادي قابل توجیه نیستنظرصورت تصمیم مورد نظر از در غیر این. کنیممورد نظر را اجرا می
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اصول راهنما-4-17
ست که در موقع تهیه برنامه و بودجه امنظور تحصیل حداکثر بازده از کاربرد منابع موجود الزمه ب

.واحد کشاورزي به اصول و نکاتی چند توجه خاص مبذول داشت

:ترکیب صحیح و مطلوب عوامل تولید-1- 4-17

زیرا در هر . با ترکیب منطقی و صحیح عوامل تولید شروع شودبایدریزي واحد کشاورزي برنامه
مثالً . و براي هر سیستم کشاورزي معموالً ترکیب مطلوبی از عوامل تولید وجود داردفناوريسطحی از 

، یک کشاورزترکیب منطقی عوامل تولید ممکن است شامل یک ،در یک کشاورزي سنتی و نسبتاً سطحی
و جایگزین شدن نیروي حیوان یا فناوريدر حالیکه با تغییر . هکتار زمین باشد4خیش و دو گاو کار و

.این ترکیب تغییر خواهد کرد) تراکتور(نیروي موتوري 

:اصل مزیت نسبی-2- 4-17

متفاوت مختلف، هزینه تولید محصوالت در مناطق و واحدهاي کشاورزي ، اگرطبق این اصل
تولید در که به تولید محصوالتی مبادرت کند که هزینه است حد کشاورزي باشد به نفع هر منطقه و یا وا

محصوالتی را در نظر بگیرد که تولید آن ارزانبایدطبق این اصل مدیر واحد کشاورزي . آن کمتر است
.تر و بازده آن در هکتار بیشتر باشد

:ازگذارد که عبارتندطور کلی دو دسته عوامل روي انتخاب محصول اثر میه ب
،فاصله تا بازار،پستی و بلندي،آب و هوا،نوع خاك:عوامل فیزیکی و بیولوژیکی- الف

.باشدهاي هرز موجود در منطقه در تعیین نوع محصوالت مؤثر میآفات و علف،امراض
براي اینکه کشت و تولید یک محصول مقرون به صرفه باشد الزم است :عوامل اقتصادي- ب

.ش وجود داشته باشدبراي آن بازار فرو
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اگر هدف تولیدکننده کسب درآمد باشد عالوه بر عوامل فیزیکی بیولوژیکی عوامل اقتصادي و 
این عوامل در حقیقت شامل نیروهایی هستند که . بازار فروش محصول را هم در نظر خواهد گرفت

در رابطه با هزینه قیمت نسبی محصوالت . باشندتعیین کننده درآمد خالص حاصل از تولید محصول می
تولید آنها منعکس کننده نیروهاي اقتصادي بوده و جمعیت و تغییر ذائقه و عادت غذایی نیز در طول 

یکی از . زمان باعث ایجاد تغییراتی در نوع و ترکیب محصوالت موجود در یک منطقه خواهند گردید
هاي بهبود شبکه راه. ازار استعوامل مهم تعیین کننده نوع محصول در یک منطقه هزینه حمل آن به ب

کشت محصوالتی را که قبالً به علت بدي راهها و ،روستایی و افزایش سرعت حمل محصول به بازار
عدم ،عالوه بر عوامل فوق. گرانی و کندي عرضه محصول به بازار میسر نبود امکان پذیر خواهد کرد

تولید محصوالتی را که کشاورزانارد و بعضی از گذینده نیز در انتخاب نوع محصول تاثیر میآاطمینان به 
هاد نسبت به محصوالتی که درآمد زیاد دارند ولی به آینده بازار آنندرآمد مناسب ولی با ثبات داشته باش

فات و امراض و آب و هوا آ،البته عدم اطمینان به آینده شامل قیمت.دهندترجیح می،تساطمینانی نی
.باشدمی

. هاي تولیديب صحیح رشتهترکی-17-3- 4

که در برنامه هر واحد . شودبه علت تأثیر عوامل جوي و مخاطرات ناشی از آن توصیه می
. منظور شود) که به منظور کسب درآمد تولید خواهد شد(کشاورزي بیش از یک محصول عمده نقدي 

. ساعد بیمه شده باشدمگر اینکه کشاورز کامالً تحت پوشش کمک دولت قرار گیرد و علیه شرایط نام
بستگی به رابطه آنها نسبت به ،هاي تولیديعالوه بر این انتخاب ترکیب مناسب محصوالت و رشته

باشد مسئله انتخاب ترکیبی اي که براي یک کشاورز مطرح میمهمترین مسئله. استفاده از منابع تولید دارد
تفاده را از منابع موجود یعنی زمین، نیروي هاي تولیدي است که بتواند حداکثر اساز محصوالت و رشته

از چگونگی رابطه بین محصوالت بایدکشاورزبراي این منظور .وردآدست ه کار، سرمایه و مدیریت ب
رقابت، مکمل، کمکی و با هم : این روابط به اشکال. در مصرف منابع تولید کشاورزي اطالع داشته باشد

.باشندمی
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ي انسانی در فعالیت هاي کشاورزيمدیریت نیرو: فصل پنجم

آشنایی با اصطالحات و مفاهیم
ویژگی هاي نیروي انسانی در بخش کشاورزي
اقتصاد به کارگیري نیروي انسانی
مدیریت نیروي انسانی استخدام شده
مطالعه کار
اندازه گیري کارایی نیروي انسانی
روش هاي افزایش کارایی نیروي انسانی
ه وري نیروي انسانی در فعالیت هاي کشاورزيعوامل موثر بر بهر
در ایرانراه کارهاي افزایش بهره وري نیروي انسانی
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هاي فصلهدف-1- 5
:دانشجو پس از مطالعه این مهارت باید بتواند

.اصطالحات و مفاهیم مرتبط با نیروي انسانی در فعالیت هاي کشاورزي را تعریف کند-1
.سانی در بخش کشاورزي را برشماردویژگی هاي نیروي ان-2
.کاربرد اقتصادي نیروي انسانی را در حالت هاي مختلف توضیح دهد-3
.مدیریت نیروي انسانی استخدام شده را تشریح کندنحوه -4
.طریقه اندازه گیري کارایی نیروي انسانی را نشان دهد-5
.بیان کندراه هاي افزایش بازدهی و کارایی نیروي انسانی را -6
. عوامل موثر بر بهره وري نیروي انسانی را بیان کند-7
.   کندارائهافزایش بهره وري نیروي انسانی برايراراهکارهایی -8

مقدمه و تعاریف-2- 5
هایی که از نیروي به استثناي دام(نیروي انسانی یکی از معدود و شاید تنها نهاده کشاورزي است 

طی نیم قرن . که در طول زمان استفاده از آن به طور معتنابهی کاهش یافته است) دشوآنها استفاده می
کاهش مداومی در کاربرد نیروي انسانی در واحدهاي کشاورزي و دامپروري صورت گرفته گذشته،

کشاورزاستفاده از نیروي انسانی در مکاهش نقش مهمی درجدید فناوري هايمکانیزاسیون و . است
انرژي به . اند که تولید کشاورزي افزایش یابدعلی رغم کاهش در نیروي انسانی اجازه دادهوداشته اند

صورت وسایل الکتریکی و مکانیکی جایگزین بیشتر انرژي جسمی شده است که در گذشته توسط 
ري مقدار نسبتاً بیشتري از نهاده نیروي انسانی در واحد کشاورزي و دامپرو. شدنیروي انسانی ارائه می

و نظارت این وسایل شده و مقدار کمتري صرف فعالیت فیزیکی ،سرپرستی،امروز صرف به کارگیري
مهارتها و ، نشان دهنده اهمیتاین تغییر در وظایف انجام شده توسط نیروي انسانی کشاورزي. شودمی

.باشدآموزش نیروي انسانی می
قبل از . این فناوري ها نیستگسترده پذیرش سریع و به تنهایی به معنايجدید فناوريوجود 

به کارگیري این فناوري ها توجیه اقتصادي به جدیدي را به کار برند فناوريآنکه کشاورزان و دامداران 
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جانشین نیروي انسانی مورد پذیرش قرار طور گسترده اي به عنوانجدید بهفناوري هاي.توجه می کنند
ها کشقارچ،اندتر نیازهاي نیروي انسانی را کاهش دادهتراکتورها و تجهیزات بزرگ. ندگرفته ا

. اندهاي دستی شدههاي برداشت مکانیکی جایگزین برداشتاند و ماشینجایگزین وجین دستی شده
هاي نسبی هاي نهایی فیزیکی جانشینی و یا تغییر در قیمتها به علت تغییر در نرخنهادهیجانشین

نرخ بر به جاي کار در کشاورزي هر دو عامل سرمایهفناوريجانشینی در . صورت می گیردها نهاده
کنند زیرا هاي نهایی جانشینی تغییر مینرخ. اندمهم بودهنهایی جانشینی فیزیکی و قیمت نسبی نهاده ها 

فناوريرا براي تشویق استفاده از کار کمتر و منحنی هاي تولید همسان ،جدید یا اصالح شدهفناوري
اگر نرخهاي . گذاري داردجدید نیاز به سرمایهفناوريمقدار زیادي از . دهدتغییر می،یشترجدید ب

این تغییر . شود نیروي انسانی نسبتاً گرانتر از سرمایه شوددستمزد با درصد باالتري افزایش یابند باعث می
د که استفاده بیشتر شودر نرخهاي دستمزد روي نسبت قیمت در مسأله جانشینی اثر گذاشته و باعث می

افزایش مقدار سرمایه سرانه . و استفاده کمتر از نیروي انسانی کارآمدتر باشد) آالتماشین(از سرمایه 
.وري نیروي انسانی کشاورزي نیز بشودکارگر در کشاورزي باعث افزایش معتنابهی در بهره

نیروي انسانی در فعالیت هاي سبب شده است که میزان استفاده از فناورانهمرور زمان و تغییرات 
البته نیروي کار به دلیل هوشمند بودن همچنان به عنوان یک عامل اصلی در بخش . کشاورزي کاهش یابد

نیروي کار در کشاورزي تجارتی یکی از عوامل مهم به طوري که .کشاورزي مورد استفاده قرار می گیرد
. به حساب می آیدتولید و در زراعت خانوادگی عمده ترین عامل تولید 

مهم ترین هدف مدیریت . این فصل به مسأله مدیریت نیروي انسانی در کشاورزي می پردازد
با توجه به این که سهم هزینه نیروي کار در کل هزینه . و بازده آن می باشدکارایینیروي کار، باال بردن 

بب کاهش هزینه تولید و افزایش نیروي کار سکاراییتولید نسبتاً باالست، هر کوششی در جهت افزایش 
قبل از بحث درباره راه هاي افزایش بهره وري و کارایی نیروي کار کشاورزي . می شودکشاورزاندرآمد 

ابتدا الزم است برخی از اصطالحات و مفاهیمی که در مدیریت نیروي انسانی کاربرد دارند، معرفی 
:شوند

السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ریافت حقفردي است که به هر عنوان در مقابل د:کارگر

.کندسایر مزایا به درخواست کارفرما کار می
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شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل :کارفرما

.کندالسعی کار میدریافت حق
از مزد یا حقوق، کمک هاي قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعمدریافتکلیه:حق السعی

هاي مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایاي غیرنقدي، پاداش افزایش تولید، سود مندي، هزینهعائله
.نامندالسعی مینماید را حقها دریافت میساالنه و نظایر آن
بهره وري نیروي کار به عنوان . به طور کلی عبارت است از نسبت ستاده به نهاده:بهره وري

.ت ستاده به تعداد نیروي کار شاغل در بخش کشاورزي تعریف شده استنسب
وظیفه . عبارت از تمایل و خواهش اعضاي یک واحد تولیدي براي انجام کار است: انگیزه شغلی

شناسی، قصد، کوشش، درگیري، عالیق محوري زندگی و جو سازمانی، اصطالحاتی هستند که مفهوم 
.ورد بحث قرار می دهندانگیزش را در سیستم اجتماعی م

گیري عاطفی مثبت اعضاي یک سیستم اجتماعی به معناي میزان جهت:رضایتمندي شغلی

گیري عاطفی مثبت دارند، اعضایی که جهت. در مورد عضویتشان در آن سیستم است) محیط کار(
.گیري منفی دارند، ناراضی هستندرضامند هستند و کسانی که جهت

روي انسانی کشاورزيهاي نییگویژ- 3- 5
آن که روي کاربرد و مدیریت آن در خاصهاي در بحث نیروي انسانی کشاورزي باید به ویژگی

،استنیروي انسانی یک نهاده یا جریان پیوسته . توجه شود،واحد کشاورزي و دامپروري مؤثر هستند
توان آن را براي روزهاي نمییعنی اگر در لحظه اي که این نهاده در اختیار است از آن استفاده نشود 

تواند براي استفاده در ماه بعد همراه با کار ماه بعد در انبار کار نمیماهعرضه یک. بعدي ذخیره کرد
.دهداین امر لزوم مدیریت استفاده از نیروي کار را در طول سال نشان می. گذاشته شود

به این معنی که فقط به ،نیز هست» قسیمغیر قابل ت«یا » یکجا«نیروي انسانی تمام وقت یک نهاده 
نیروي انسانی پاره وقت و ساعتی اغلب مورد . صورت واحدهاي کامل و غیر قابل تقسیم موجود است

اما اکثریت نیروي انسانی کشاورزي توسط مستخدمان تمام وقت ساالنه ارائه ،گیرداستفاده قرار می
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توان آن را به عنوان نهاده عتی استخدام شده باشد میوقت و سااگر نیروي کار به صورت پاره. شودمی
وقت مورد استفاده قابل تقسیم به حساب آورد اما از آنجا که اغلب نیروي کار در واحدها به صورت تمام

یکی از دالیل تمام وقت بودن این است . شوداي یکجا و غیرقابل تقسیم محسوب مینهاده،گیردقرار می
نیروي در یک مزرعه فقط گر ا.گیردمورد استفاده قرار میکشاورزخانوادگی در منیروي کار ،که اغلب

اي که داراي اضافه شدن یا از دست رفتن یک مستخدم در مزرعه،وجود داشته باشدانسانی تمام وقت 
کشاورزي ،براي مثال. به وجود می آوردتعداد کمی مستخدم است تغییر بزرگی در عرضه نیروي انسانی 

50و کارگر دوم ،دهددرصد افزایش می100کند عرضه نیروي انسانی را ولین کارگر را استخدام میکه ا
در آن است که ،ستاروه ببه رشد با آن روروبنگاهمشکلی که یک . دهددرصد افزایش را نشان می

یروي کار را نچگونه هنگام به کارگیري یک کارگر جدید تمام وقت، براي جلوگیري از هدررفت منابع، 
آالت نیز به صورت واحدهاي وقتی که سایر منابع مثل زمین و ماشین. مالی نمایدتأمینتنظیم زمانی و 

بسیار ،براي جلوگیري از کمبود یا مازاد یک یا تعداد بیشتري منابعنگاههستند سازمان دادن یک ب» یکجا«
. شودمشکل می

رگی از نیروي انسانی مورد استفاده در بسیاري از و سایر اعضاي خانواده تمام یا بخش بزمالک
این نیروي انسانی معموالً دستمزد نقدي مستقیمی . دکنناورزي و دامپروري را مهیا میواحدهاي کش
مثل ،اما. ماند و نادیده گرفته شودباز نظر دور ،هزینه و ارزش آنممکن است این نابرد؛ بنکندریافت نمی

بخش بزرگی از هزینه ممکن استوجود دارد که ده اوخانوابراي کار مالک و هزینه فرصتی ،همه منابع
طور ه باو و خانواده مالکپرداخت براي کار . ثابت در برنامه کلی واحد کشاورزي و دامپروري باشد

این دستمزد یا حقوق غیر . گیردها براي مخارج زندگی خانواده صورت میغیرمستقیم از طریق هزینه
زیرا از سالی به سال دیگر درآمد ،ویژه براي اقالم غیر ضروريه ب،کن است وسیعاً تغییر کندمستقیم مم

درآمد نقدي باید در درجه اول صرف مخارج نقدي . کندخالص واحد کشاورزي و دامپروري تغییر می
.کشاورزي شودبنگاه

اگر با . کندمتمایز میگی دیگري است که نیروي انسانی را از سایر منابع ویژ،داشتن احساسات
،هاترس،امیدها. بیندلطمه میکاراییوري و بهره،روح رفتار شودیک وسیله بیصورت فردي به 

ها و مشکالت شخصی هم مالک و هم نگرانی،هادوست نداشتن،هادوست داشتن،هابلندپروازي
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جامعه ،شناسیآموزش روان. یردمستخدمان باید در هر برنامه مدیریت نیروي انسانی مورد توجه قرار گ
براي مدیران واحدهاي کشاورزي و دامپروري که چندین مستخدم را شناسی و مدیریت پرسنل 

.استبسیار مفید نمایند،سرپرستی می

اقتصاد کاربرد نیروي انسانی- 4- 5
ار یک اصل مهم در کاربرد نیروي انسانی آن است که در سراسر سال به طور کامل و مولد به ک

براي . به علت طبیعت فصلی بسیاري از فعالیتها در کشاورزي این کار اغلب مشکل است. گرفته شود
شود نیازهاي کاري ممکن است بیش از برداشت انجام میداشت و ،در طول ماههایی که کاشت،مثال

یا کمک ،یاضافه کار در مورد کارکنان استخدام،ترروز کارهاي طوالنی. نیروي انسانی موجود باشد
در سایر اوقات سال ممکن است عرضه اضافی . استضروري ، موقع این وظایفه موقتی براي انجام ب

.نیروي انسانی وجود داشته باشد
این سیماي نیروي . مفید است)1- 5(از نیروي انسانی چارتی شبیه شکل براي بهبود استفاده 

هاي واحد کشاورزي وي انسانی را براي همه فعالیتکل نیازهاي ماهانه به نیر،یا تقویم عملیات،انسانی
شود و یک مستخدم تمام وقت ارائه می)عامل(مالک اي را که توسط و دامپروري و نیروي انسانی ماهانه

يکه در بسیاري از واحدهاداردواحد کشاورزي و دامپروري در این مثال مشکلی مالک. دهدنشان می
اما کندنمیتأمیندر چندین ماه نیازها را موجود،نیروهاي انسانی . کشاورزي و دامپروري مشترك است

به مقادیر بزرگی از مازاد نیروي انسانی در طول چندین ماه راضافه کردن یک مستخدم تمام وقت منج
.شودمی

نیازهاي اوج کار باید از طریق نیروي انسانی پاره وقت یا انجام بعضی ،اگر کارگر استخدام نشود
یک . گزینه دیگر؛ مطالعه تغییري در ترکیب فعالیت ها است. ارها از طریق پیمانکاري تأمین شوداز ک

اما . ترکیب متفاوت مکن است باعث شود که نیازهاي کار به طور مساوي تري در طول سال توزیع شود
جزئی یا کلی ریزيبراي اطمینان از اینکه سود بیشتر از هزینه کار اضافی کاهش نیابد یک تحلیل بودجه

.باید انجام شود
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سیماي نیازها و موجودیت نیروي انسانی) 1-5(شکل 

به مازاد کار رکند اما منجمیتأمیناستخدام یک کارگر تمام وقت بیش از نیاز اوج کار ماهانه را 
هاي حاضر یا اضافه نمودن مقداري گسترش در فعالیت،در این وضعیت. شوداي میقابل مالحظه

هاي سرمایه اما محدودیت. هاي جدید باید مورد توجه قرار گیرد تا از کار موجود استفاده شودالیتفع
،ریزي شدهمنابع دیگر جلوگیري نماید و براي تأیید سودآوري هر گسترش برنامهتأمینممکن است از 

.ریزي باید مورد استفاده قرار گیردهاي بودجهرویه
نیروي : دیریت نیروي انسانی ممکن است با سه حالت مواجه باشدبه طور کلی مدیر مزرعه در م

انسانی ثابت و فراوان، نیروي انسانی متغیر وفراوان و نیروي انسانی محدود که در ادامه مورد بررسی قرار 
.می گیرند

نیروي انسانی ثابت و فراوان-1- 5-4
د اما کامال مورد استفاده قرار یا مستخدم تمام وقت ممکن است ثابت باشومالککل عرضه کار 

براي استفاده از یک ،کند مبلغ ثابتی پرداخت شوداگر به این کار بدون توجه به ساعاتی که کار می. نگیرد
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ماند عاطل می،هر کاربرد مولد کار که در غیر آن صورت. هزینه اضافی وجود ندارد،ساعت کار بیشتر
صورت عاطل که در غیر آن(هزینه نهاده اضافی ،این ترتیبه و بدهد هزینه نیروي انسانی را افزایش نمی

کاربرد نیروي انسانی در هر عمل یا فعالیتی باید آن قدر ،در این وضعیت. برابر صفر است)ماندمی
.نهاده شودنهایی افزایش داده شود تا ارزش محصول نهایی آن صفر و برابر هزینه 

خواه از استراحت یا از استخدام ،بزرگتر از صفر باشداگر نیروي انسانی داراي هزینه فرصت
در این صورت هر . ارزش محصول نهایی در هر کاربرد باید برابر با هزینه فرصت شود،خارج از مزرعه

مانند شکار یا ماهیگیري یا استخدام خارج از مزرعه اي باید صرف کاربرد بدیل نیروي انسانی باقیمانده
باشد باید انتخاب -برحسب درآمد یا رضایت شخصی-اراي هزینه فرصت بیشتري که دفعالیتیهر . شود
اي نیز باشد که حداقل نرخ بازده قابل قبول هزینه فرصت ممکن است قیمت ذخیره،در این کاربرد. شود

فرد استراحت را در ،هاي نهایی کمتر از این مبلغ باشندیا ارزش محصول نهایی است و هر موقع بازده
.کندل کار انتخاب میمقاب

نیروي انسانی متغیر و فراوان-2- 5-4
،موقعی که مدیر بتواند مقدار نامحدودي نیروي انسانی را به طور ساعتی یا ماهانه استخدام کند

نهاده ی ازانتخاب سطح،قاعده اقتصادي. هاي متغیر باید تجزیه و تحلیل شودکاربرد آن مثل سایر نهاده
کند و نیروي انسانی باید آن قدر استخدام شود که ارزش محصول نهایی آن می داکثر حاست که سود را 

گیري باید در مورد کار استخدامی براي این قاعده تصمیم. نهاده یا نرخ دستمزد شودنهایی برابر هزینه 
قدي در نرخ اي یا هر مزایاي غیر نالعادههزینه هر فوقمحاسبه. هر یک و همه موارد استفاده به کار رود

.نهاده مؤثر استنهایی زیرا این اقالم روي هزینه ،دستمزد الزم است

نیروي انسانی محدود- 3- 5-4
کمتر از مقدار الزم براي مساوي قرار دادن ارزش محصول نهایی و ،اگر کل نیروي انسانی موجود

تخصیص نیروي انسانی بین اصل برابري نهایی براي ،نهاده در همه موارد استفاده باشدنهایی هزینه 
موقعی حداکثر ،سود حاصل از عرضه محدودي از نیروي انسانی. هاي مختلف باید به کار رودگزینه
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هاي مختلف چنان تخصیص یابد که ارزش محصوالت نهایی خواهد شد که نیروي انسانی بین گزینه
.دهاي مختلف با هم برابر باشنآخرین ساعت کار مورد استفاده در گزینه

مقررات دولتی و استفاده از نیروي انسانی-5- 5
مقررات دولتی که روي استخدام نیروي انسانی مؤثرند عامل مهمی در مدیریت نیروي انسانی 

اثر خالص . رود که این افزایش ادامه یابدهاي اخیر افزایش یافته و انتظار میتعداد آنها در سال. اندشده
هایی در افزایش،مزایاي غیر نقدي باالترر استخدامی از طریق دستمزدها وافزایش هزینه کا،این مقررات

.باشدهاي اضافی براي ایمنی و حفاظت محیط زیست میگذاريتعداد نیروي انسانی الزم و سرمایه

مدیریت نیروي انسانی استخدام شده-6- 5
انی در واحدهاي کشاورزي نیروي انسانی استخدام شده روز به روز بیشتر از عرضه کل نیروي انس

موقعی که مدیران واحدهاي کشاورزي و دامپروري متوسط و بزرگ دور هم جمع . شودو دامپروري می
به علت . ، آموزش و نگهداري کارگران استخدام شده موضوعات مشترك گفتگو هستندتأمینشوند، می

شوند که مهارت دیران متوجه میبروز مسائل رو به افزایش در مدیریت نیروي انسانی استخدام شده، م
.در روابط انسانی و مدیریت پرسنل، دارایی هاي با ارزشی هستند

استخدام کردن نیروي انسانی-5-6-1
یافتن نیروي : تواند مورد توجه قرار گیردفرآیند استخدام کردن نیروي انسانی در سه مرحله می

. ت است از اعالم وجود شغل و دریافت تقاضاهایافتن نیروي انسانی عبار. انسانی، مصاحبه و گزینش
جامعه ربا سایر کسانی که داي، مالقات با سایر کشاورزان و دامداران، تماسهاي تبلیغاتی روزنامهآگهی

توانند در آگاه کردن افراد درباره وجود میي و دامداري سروکار دارند و موسسات کاریابیبا کشاورز
ارائه نمودن یک فرم تقاضا به هر یک از متقاضیان براي به دست آوردن . رندمورد استفاده قرار گی،شغل

.کنداطالعات یکسان از هر یک از متقاضیان معموالً به انجام این کار کمک می
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تواند به عنوان یک نقطه رجوع و منبع براي گام بعدي یعنی فرم تکمیل شده تقاضا سپس می
حبه باید براي تحصیل کارآمد اطالعات درباره پیشینه، تجربه کاري، مصا. مصاحبه مورد استفاده قرار گیرد

وقت و . ریزي شودبا دقت برنامه،مربوط به متقاضیاطالعاتهاي شخصی و سایر آموزشی، هدف
مصاحبه نه فقط . و مسؤلیتهاي آن سؤال کندوظایففرصت کافی باید به متقاضی داده شود تا درباره کار،

اطالعات از متقاضیان است، بلکه شامل دادن اطالعات به متقاضیان کار نیز هست؛ شامل به دست آوردن
.ارزیابی نمایندرا کار انجام الزم براي ویژگی هايطوري که بتوانند عالقه خود به کار و به 

اطالعات به دست آمده درباره هر متقاضی کار از طریق فرم تقاضا، مصاحبه، و معرفها باید ارزیابی 
بسیاري عوامل از جمله . گام نهایی در فرآیند استخدام است،انتخاب واجد شرایط ترین متقاضی. شود

به ،کارفرمایان کشاورزي در مقایسه با دیگر کارفرمایان.سازگاري شخصی باید مورد توجه قرار گیرد
. کنندر میا مستخدمان خودشان کابتر و تحت شرایط متغیرتر و گاهی اوقات شرایطی مغایر طور نزدیک

.دهداحتمال برخورد را افزایش می،این رابطه کاري نزدیک،اگر افراد سازگار نباشند
در برنامه ،نرخ دستمزد پایه رقابتی. آیدبه دنبال مذاکره براي استخدام فرد انتخاب شده می،گزینش

هستند؛ اما دستمزدهاي نقدي واقعی مهم. موفقیت آمیز استخدام نیروي انسانی نقش اساسی دارد
درآمد قابل مصرف که بعد از کسر . مستخدم آینده باید از مزایاي غیر نقدي و ارزش آنها نیز آگاه باشد

ماند، چیزي است که باید با مقادیر مشابه در سایر کردن پول غذا، مسکن و برداشت از حقوقها باقی می
برق، فضاي باغچه، گوشت، شیر، و مزایاي غیر نقدي مثل مسکن، آب و . موارد استخدام مقایسه شود

شود یک دستمزد نقدي پایینتر براي کار در واحد کشاورزي و استفاده از وانت است که باعث می
.دامپروري با اشتغال غیر کشاورزي که داراي حقوق نقدي باالتر است، قابل رقابت باشد

اخت به مستخدمان اند که مزایاي غیر نقدي اغلب بخش بزرگی از پردمطالعات نشان داده
اما مستخدمان آینده براي آنکه بتوانند شغل ارائه . دهندواحدهاي کشاورزي و دامپروري را تشکیل می

یک مشکل معمول، عدم توافق درباره ارزش . باید از ارزش آنها آگاه شوند،شده را منصفانه ارزیابی کنند
به . شوندارزش قایل میاین مزایادمان براي زیرا کارفرمایان اغلب بیش از مستخ.غیر نقدي استمزایاي

این دلیل، بعضی از کارفرمایان واحدهاي کشاورزي و دامپروري بعضی یا تمام مزایاي غیر نقدي را کنار 
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شود، توصیه این است جایی که مزایاي غیر نقدي ارائه می. دهندو حقوق نقدي را افزایش میرندگذامی 
.رزش برآورد شده آنها به طور منظم به مستخدمان داده شودکه فهرستی از آنها همراه با ا

آموزش نیروي انسانی استخدام شده-5-6-2
کنند و از مدیران واحدهاي کشاورزي و دامپروري اغلب نیروي انسانی غیرماهر را استخدام می

. گران انجام دهندآالت اي را در مدیریت دام و با ماشینمستخدم انتظار دارند که وظایف بسیار ماهرانه
وري ضعیف نیروي انسانی و عدم هاي باالي تعمیرات، بهرهحسابناامیدي، عجز، صورت،نتیجه اغلب

.استرضایت مستخدم 
مطالعات مربوط به اعمال استخدام در واحدهاي کشاورزي و دامپروري شواهد بسیار کمی مبنی بر 

حتی یک مستخدم ماهر هم نیاز به . دهدن میهاي آموزشی رسمی براي مستخدمان جدید را نشابرنامه
مستخدمانی که . هاي عادي که باید تعقیب شوند، داردها در مورد عملیات و روالبعضی راهنمایی

هاي کامل و سرپرستی صحیحی باید آموزشیهاي کمتري دارند، در طول یک دوره آموزشمهارت
کارفرماها به . توان انتظار داشتبخشی نمیعملکرد رضایت،زیرا بدون آموزش صحیح.داشته باشند

متأسفانه، در . و زمان الزم براي آموزش و سرپرستی مستخدمان جدید نیاز دارندبیشتردركوشکیبایی
نیاز داشته باشد، یا تا موقعی که زمان سال تولید کشاورزي و دامی، دوره آموزش ممکن است به یک

یک دوره کامل تولید محصوالت زراعی و دامی را داشته مستخدم جدید فرصت انجام همه وظایف در
.، باید صبر کرد که همه کارها را یاد بگیردباشد

. هاي زمانی معینی الزم باشدآموزش در فاصله،حتی ممکن است براي مستخدمان بلندمدت
واع بذر هاي غذایی، انآالت بزرگتر، مواد شیمیایی جدید، مکملپذیرش فناوري جدید به صورت ماشین

هاي کوتاه دوره. ممکن است به آموزش براي همه مستخدمان نیاز داشته باشد،و معرفی فعالیت جدید
توانند براي آموزش هاي آموزشی موجود در منطقه میمدت ترویجی، بازدیدهاي یک روزه و سایر برنامه

هاي مستخدمان را بهبود تها نه فقط مهارشرکت در این فعالیت. مستخدمان مورد استفاده قرار بگیرند
. شودآنها نیز میاعتماد به نفس و عزت نفس بخشد بلکه باعث بهبود می
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داشتن نیروي انسانی استخدام شدهنگه- 5-6-3
اگر . پرهزینه است،استخدام و آموزش مستخدمان جدید هم از نظر صرف وقت و هم صرف پول

و اشندتوانند بیش از حد بها می، این هزینها نگه دارداستخدام شده رنیروي انسانی مدیر مزرعه نتواند 
و اشندکارفرمایان باید به علل ضعف نگهداري مستخدمان آگاه ب. را کاهش می دهدنیروي انسانی کارایی

.براي بهبود آن وارد عمل شوند
دهند که به علت تجربه کاري قبلی مستخدمان واحدهاي کشاورزي و دامپروري اغلب گزارش می

شان به کار کردن با گیاهان و عالقهت کار کردن در هواي آزاددر واحدهاي کشاورزي و دامپروري، فرص
آنها همچنین عدم مزایایی مثل ساعات طوالنی کار، وقت تعطیلی کم، . اندو دام به کار مزرعه جذب شده

ارفرمایشان را کار اول صبح و دیر وقت غروب، و شرایط ضعیف کاري شامل روابط ضعیف شخصی با ک
ندرت در صدر فهرست عدم مزایا قرار دارد، که مشخص کننده آن است ه بدستمزد کم. اندگزارش داده

از طرف دیگر، کارفرمایان .ندداردستمزدهاي شخصی غیر از به دست آوردن باالترین هدفکارگران که 
این . نیروي انسانی استداشتن مهمترین عامل در نگه،خوبدستمزد دهند که عموماً گزارش می

بهبود شرایط کاري و باید بهکه کارفرمایان واحدهاي کشاورزي و دامپروري نظر نشان می دهداختالف 
خوب بدون شک مهم است، دستمزد حال که پرداخت عیندر.توجه بیشتري نشان دهندروابط انسانی 

تواند به العاده میپرداخت فوق.موثر باشندداشتن نیروي انسانی ممکن است در نگهيعوامل دیگر
.هاي پرکار کمک نمایدکاهش شکایات مربوط به ساعات طوالنی در طول فصل

یک سیاست مشخص براي تعطیالت و استراحت کافی براي مستخدمان مهم است، همچنین 
.توانند مهم باشندداشتن عناوین شغلی نیز میوها و تجهیزات خوبفرصت کار کردن با ساختمان

. به وجود نمی آوردمستخدم را براي –خود از–رضایت شخصی و تصور ،»کار استخدام شده«عنوان 
هاي عناوینی هستند که اکثر مردم در مثال،ؤل ماشینودار، مدیر محصوالت گیاهی، رهبر گروه، مسگله

.موقعیت باالتري را براي آنها قایل هستند،وجه مقایسه با کار استخدام شده
این موضوع . نسانی خوب ممکن است مهمترین عامل در مدیریت نیروي انسانی باشدروابط ا

شامل چیزهایی مثل رفتار دوستانه، وفاداري، اعتماد، احترام متقابل، توانایی واگذاري اقتدار و اختیار و 
به راهنماها و دستورهاي کار باید. باشدهاي مستخدم میتمایل به گوش دادن به پیشنهادها و شکایت
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همه ما . اندازه کافی مشروح باشد که هر دو طرف بدانند چه چیز، چه وقت، و چگونه باید انجام شود
که خوب انجام شده است، تحسین علنی را دوست داریم اما انتقادات و پیشنهادها را دوست يبراي کار

هیم شوند و با همه کارهاي نامطبوع باید توسط همه مستخدمان تس. داریم به طور خصوصی دریافت کنیم
کارفرمایانی که تراکتور بزرگتر کولردار را براي استفاده خودشان نگه دارند در . به طور برابر رفتار شود

حالی که مستخدمان دیگر تراکتورهاي کوچکتر بدون اطاقک را برانند، احتمال دارد که برایشان مشکالت 
.نیروي انسانی بروز کند

داشتن وري نیروي انسانی و کمک به نگهو بهرهکارایی، بهبود براي تکمیل دستمزدهاي پایه
اما ممکن است . گیرندها اغلب مورد استفاده قرار میهاي انگیزش و پاداشبرنامه،مستخدمان خوب

معموالً ربطی به پاداش هاوري نیروي انسانی نداشته باشند، زیرا ها اثر چندانی روي افزایش بهرهپاداش
و آن را به صورت جزئی از حقوق نقدي پایه رند مستخدمان خیلی زود انتظار پاداش دا. دعملکرد ندارن
اگر اندازه پاداش به سود ساالنه ربط داده شود، بعد از اینکه مستخدمان چندین سال . آورندبه حساب می

پاداش ،را با پاداش قابل توجهی تجربه کردند، براي کارفرما خیلی مشکل است که در یک سال ضعیف
.را عمالً کاهش دهد

توسط کارفرمایان واحدهاي کشاورزي و دامپروري با درجات ی،هاي انگیزشبرنامهانواع مختلف 
اند در حالی که بعضی دیگر بعد از ها آنها را ادامه دادهبعضی. موفقیت مختلف به کار گرفته شده است

هاي انگیزش به منظور برنامه. اندگذاشتههاي انگیزش خودشان را کناربرنامه،ناراضی شدن از نتایج
:شوندهاي زیر عمل میافزایش سود از راه

کاهش برگشت مستخدم-1
افزایش عالقه مستخدم به شغل-2
.وريافزایش بهره-3

: توانند براساس موارد زیر باشندهاي انگیزشی میپرداختهاي تحت برنامه
ي محصوالت زراعی و یا دامیگذشتن از سطح تولید فیزیکی معینی برا-1
درصدي از درآمد ناخالص-2
درصدي از درآمد خالص-3
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نگاهی از بئمالکیت جز-4
واحد درآمد حاصل از بعضی محصوالت گیاهی یا دام پرورش یافته توسط مستخدم در -5

کشاورزي
.کنداي که مستخدم بعد از مدت مشخصی کار کردن دریافت میمبلغ مقرر شده-6

اي که براساس تولید فیزیکی باشد، برنامه. وع برنامه انگیزشی داراي محاسن و معایبی استهر ن
معایب یکسانی در . کار چندانی نکند، اي بوده و براي افزایش سودممکن است مشوق تولید با هر هزینه

زینه مستخدم را نسبت به ه،پرداخت درصدي از درآمد خالص. مورد درصد درآمد ناخالص وجود دارد
سازد که ممکن کند اما مستخدم را از سود واحد کشاورزي و دامپروري نیز مطلع میآگاه و هوشیار می

دوم و سوم کارگر و کارفرما باید درباره اینکه ارقام رد امودرباره . است براي کارفرما خوشایند نباشد
براي چهارمگزینه . برسندبه توافق کاملدرآمد ناخالص یا درآمد خالص مورد توجه قرار می گیرند، 

دهد و اگر می بعضی مستخدمان جالب است اما مالک مقداري از سرمایه شخصی خود را از دست 
براي هر به این ترتیب . به وجود آیدمشکالتی ممکن استمستخدم کار را ترك کند یا بازنشسته شود، 

.دکرست توان فهرمزایا و معایبی را میی،هاي ممکن انگیزشیک از برنامه
هاي براي هدف.اهداف مدیر به وجود می آیددقیقتعریف نتیجه ی دریک برنامه موفق انگیزش

را یبعضی اصول هستند که تأثیر هر برنامه انگیزشاما. ها مفیدتر از دیگران هستندبعضی از گزینه،معینی
:دهندافزایش می

.ل فهم باشدراحتی قابه و توسط مستخدم باشدبرنامه باید ساده ب-1
.زیادي در کنترل مستخدم باشدتا حداساس عواملی باشد که برنامه باید بر-2
.استکننده منافع کارفرما تأمیناداش به کاري باشد که به بهترین نحو دادن پبرنامه باید هدف -3
.شودبرنامه باید به اندازه کافی بازده نقدي مهیا کند که باعث انگیزش براي عملکرد بهتر-4
پرداخت محرك باید به موقع یا تا آنجا که ممکن است بالفاصله بعد از اتمام کار صورت -5

.گیرد
و طول شده باشدهاي معینی پیش بینیدر مورد عدم تفاهم، ،برنامه انگیزش باید کتبی باشد-6

.مشخص باشدمدت برنامه 
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.ور عادالنه اداره شودد و به طنبرنامه انگیزش باید مسؤلیت مستخدم را روشن ک-7
پرداخت انگیزشی نباید به عنوان جانشینی براي دستمزدهاي رقابتی پایه و روابط خوب کاري -8

.مورد توجه قرار گیرد
باید هزینه هاي برنامه ،بعد از اینکه برنامه انگیزش پیشنهادي تهیه شد و قبل از اینکه به اجرا درآید

هاي انگیزشی در سال هاي گذشتهپرداختتوجه به سوابق مالی ا توان باین کار را می. محاسبه شود
پرداخت هاي ناچیز یا و براي کارفرما گرانی بیش از حد هاي انگیزشی به علت بعضی از برنامه. انجام داد

.اندادامه نیافته،براي مستخدم

مطالعه کار- 7- 5
نجی و کارسنجی براي بهبود هایی مانند روش سمطالعه کار عبارتست از به کارگیري تکنیک

.بنابراین مطالعه کار مستقیماً با بازدهی در ارتباط است. نیروي کار در بنگاهکارایی و افزایش اثربخشی 
ل اهمیت یدال. دهدحل براي آنها یاري میدر یافتن مشکالت و ارائه راهمدیریت را ،مطالعه کار
:توان به صورت زیر خالصه کردمطالعه کار را می

.مطالعه کار وسیله مؤثري براي افزایش کارایی است-1
.دهدمطالعه کار به طور منظم و همه جانبه کلیه اجزاي عملیات را مد نظر قرار می-2
.باشدمطالعه کار یکی از طرق دقیق و مطمئن براي تعیین استانداردهاي کاري می-3
.مشاهده کردنگاه در بتوان نتایج حاصل از مطالعه کار را به سرعت می-4
توان به کار تولید دستی یا ماشینی می،تولیدي،ی اعم از خدماتیبنگاهمطالعه کار را در هر -5

.گرفت
.مطالعه کار یکی از مؤثرترین و بهترین ابزارهاي تحقیق براي مدیران است-6

تکنیکها در ترین عمده. باشدهمان گونه که اشاره شد مطالعه کار شامل تکنیکهاي مختلفی می
.سنجی و کارسنجی استروش،مطالعه کار

هاي هاي انجام کار و پیشنهاد روشسنجی عبارتست از ثبت منظم و بررسی دقیق روشروش
.تر کردن عملیات و افزایش بازدهیساده،هااصالحی به منظور کاهش هزینه
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کار معین به وسیله یک هایی براي تعیین زمان انجام کارسنجی عبارتست از به کارگیري تکنیک
.فرد واجد شرایط در سطحی قابل قبول
سنجی بیشتر در روش. ندهستسنجی در ارتباط نزدیک با یکدیگر بدین ترتیب کارسنجی و روش

و کارسنجی در ارتباط با کاهش زماناستارتباط با کاهش عملیات غیر ضروري در یک کار خاص 
.د و تعیین زمان استاندارد استایهاي ز

:توان به صورت زیر خالصه کردسنجی و کارسنجی را میاهداف روش
:عبارتند ازسنجیهاي روشهدف

هاي کاربهبود روش-
بهبود نحوه استقرار ماشین آالت-
کاهش میزان خستگی کارکنان-
ارتقاء کیفیت کاالي تولیدي-
استفاده بهتر از منابع و امکانات سازمان-
جایی موادهسرعت بخشیدن به جاب-

کاهش مخاطرات و سوانح حین کار-
:عبارتند ازهاي کارسنجیهدف

هاي ممکن و انتخاب سریعتعیین زمان مورد نیاز براي انجام یک کار از طریق مقایسه روش-
ترین روش

تعیین نیروي انسانی الزم براي انجام کار-
تعیین ابزار و تجهیزات مورد نیاز-
ریزي بهترزم براي برنامهتدارك اطالعات ال-

کمک به تعیین زمان دقیق تحویل-
بندي دقیق نیروي انسانیکمک به تعیین بودجه-
یابی استانداردکمک به برقراري یک سیستم هزینه-
کمک به برقراري سیستم تشویقی کارکنان-
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.کنترل بهتر کارکنان-

سنجیمراحل انجام روش-5-7-1
:توان به شرح زیر خالصه کردرا میسنجیمراحل انجام روش

ابتدا مشکل را مشخص و سپس تمام اطالعات مربوط به آن :تجزیه و تحلیل مسأله و مشکل-1
اصالح تنگناها و یا کاهش میزان ،مسأله مورد نظر ممکن است کاهش هزینه ها. کنیمآوري میرا جمع

.به منظور افزایش بازدهی باشد،خستگی کارکنان
آوري در این مرحله کلیه اطالعات مربوط به روش مورد عمل جمع: ی روش موجودبررس-2

.گرددمشخص می،شود و نقاطی که از اصول اصلی کار تخطی شدهمی
در این مرحله یک روش اصالحی با توجه به اصول اساسی کار تنظیم :تنظیم روش پیشنهادي-3

.شودمی

نیروي انسانیکاراییگیري اندازه- 8- 5
کارایی نیروي انسانی به عواملی مانند مهارت و آموزش آن بستگی دارد اما عوامل دیگري مانند 

و نوع خاك نیز بر کارایی نیروي کار اثرگذار ها، مقدار مکانیزاسیون اندازه واحد کشاورزي، نوع فعالیت
. کل و نامعقول باشدشود که مقایسه کارایی نیروي کار در واحدهاي مختلف مشاین امر سبب می. هستند

هاي کشاورزي مورد استفاده هر مقیاس کارایی نیروي انسانی باید براي مقایسه و ارزیابی نتایج در بنگاه
براي مثال؛ مقایسه کارایی نیروي انسانی در یک . قرار گیرد که از نظر اندازه و نوع فعالیت یکسان باشند

مکانیزه تولید شیر، با استفاده از معیارهاي واحد کوچک زراعی با کشت سنتی، با یک واحد بزرگ
.یکسان بی معنی است

ی است براي ترکیب کار این روش.شودسال استفاده می- گیري کارایی از مفهوم نفربراي اندازه
خانواده و استخدام شده به صورت یک رقم کل که براي همه واحدهاي کشاورزي و دامپروري ،مالک

ماه از نیروي کار 4ماه از نیروي کار ثابت، 12ر در یک واحد کشاورزي مثال اگ. قابل مقایسه است
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کار گرفته شده ماه نیروي کار به21کار گرفته شود در کل ماه از نیروي کار استخدامی به5خانوادگی و 
. نفر سال نیروي کار است75/1= 12/21است که این معادل 

یا درآمدي را تبدیل به ،ايهزینه،اي کل فیزیکینیروي انسانی بعضی متغیرهکاراییهاي مقیاس
:گیرندهاي زیر معموالً مورد استفاده قرار میمقیاس. دنکنسال می–مقدار براي هر نفر 

ارزش تولید سرانه واحد کشاورزي و دامپروري-1- 5-8
،سال تولید کرده استیک نفر در یک ارزش کل تولیدات کشاورزي را که ،این مقیاس

به دست سال –و با تقسیم ارزش تولید واحد کشاورزي و دامپروري بر معادل نفر کند گیري میزهاندا
آالت و نوع فعالیت و مقدار ماشین،نگاهتحت تأثیر اندازه ب،نیروي انسانیکاراییاین مقیاس . می آید

دامپروري برحسب اما وقتی واحدهاي کشاورزي و . ، قرار داردسایر تجهیزات کاراندوز مورد استفاده
مشخص کننده ،که مقادیر باالتردادتوان صورت دار میهاي معنیمقایسه،بندي شونداندازه و نوع گروه

.بیشتر نیروي انسانی استکارایی

قابل کشتهکتارهزینه نیروي انسانی هر -2- 5-8
هاي هکتارر تعداد قابل کشت از تقسیم هزینه کل نیروي انسانی بهکتارهزینه نیروي انسانی هر 

در هزینه کل نیروي انسانی ،و خانوادهمدیرهزینه فرصت کار . به دست می آیدقابل کشت یا در گردش 
اما مقادیر مزبور تحت تأثیر نشان می دهدبیشتر نیروي انسانی را کارایی،ترمقادیر پایین. شودوارد می

ه آیا دامداري بخشی از عملیات واحد تولیدي و اینک،نوع محصوالت پرورش یافته،آالتاندازه ماشین
قابل کشت هکتارتجزیه و تحلیل و مقایسه هزینه نیروي انسانی هر هنگامدر . ، قرار داردبوده است یا نه

.باید این عوامل مورد توجه قرار گیرند

واحدهاي کار هر نفر- 3- 5-8
نیروي کاراییید بهترین مقیاس شا، این مقیاساگر استانداردهاي خوب واحد کار موجود باشد

محصوالت گیاهی یا براي هکتارهر کشت واحدها اغلب اوقات ساعات کار مورد نیاز براي . انسانی باشد
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اما سایر واحدهاي استاندارد شده نیز ممکن است مورد .ندهستهر رأس دام در شرایط میانگین یا نمونه 
توان آنها با یکدیگر، میفعالیت و جمع کردن رشته براي هر ي کاريبا محاسبه نیازها. استفاده قرار گیرند

براي را به دست آورد و از آنکل واحدهاي کار استاندارد مورد نیاز براي واحد کشاورزي و دامپروري 
واحدهاي کار هر نفر ،نیروي انسانیکارایییک مقیاس .کردنیروي انسانی استفاده کاراییگیري اندازه

:شوده زیر محاسبه میاست که از معادل

نیاز= واحدهاي کار هر نفر مورد کار واحدهاي کل
سال نفر تعداد

سال که یک نفر در یکاستاندارد توان با تعداد واحدهاي کاري میمحاسبه این رابطه رانتیجه 
یک . استمتوسط تر از حدنیروي انسانی باالکاراییمقدار باالتر نشانگر . دکرتواند انجام دهد مقایسه می

از تقسیم کل واحدهاي کار مورد نیاز بر کل واحدهاي کار موجود و ،نیروي انسانیکاراییمقیاس دیگر 
نیروي انسانی است که کاراییشاخصی از ،این مقیاس. آیدبه دست می100ضرب کردن نتیجه آن در 

.استمتوسط تر از حدباالکاراییدهنده نشان100رقم باالي 
نیروي انسانی در واحدهاي کشاورزي کاراییگیري اندازه،از واحدهاي کار استاندارد شدهاستفاده
اما اختالف در اندازه . سازدپذیر میو مقایسه نتایج بین واحدهاي مختلف را امکانفاوتو دامپروري مت

را تحت تأثیر نیروي انسانی کاراییواحدهاي کشاورزي و دامپروري و درجه مکانیزاسیون باز هم مقیاس 
.دهندقرار می

رسد که به نظر می. استنیروي انسانی و اندازه مزرعه کاراییرابطه بین ،جنبه جالب این موضوع
تر نسبت به بزرگکشاورزبه این صورت که م،عمل می کندهاي اندازه جوییصرفهبراي نهاده کار، 

کارایی نیروي انسانی فقط به دلیل اختالف اما. دهندعموماً یک برتري را نشان می،ترکوچککشاورزم
هر فرد به ازاي سرمایه بیشتري معموالبزرگتر کشاورزمدر زیرا نیستکشاورزاختالف در اندازه م

است که بر کارایی که بخشی از آن به صورت ماشینهاي بزرگتر به کار گرفته می شود ،شدهستخدام ا
.نیروي کار اثر می گذارند
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نیروي انسانیکاراییشیدن بهبود بخ- 9- 5
استفاده صحیح از اصول اقتصادي که در اوایل این فصل مورد بحث قرار گرفت راهی براي بهبود 

کمک به افزایش کارایی نیروي انسانی ممکن است زنیروي انسانی است و تغییر ترکیب فعالیتها نیکارایی
هزینه ،زیرا بهره برداري ضعیف،د قرار گرفتبهره برداري کامل از نیروي انسانی نیز مورد تأکی. نماید

به براي جلوگیري از افزایش هزینه نیروي انسانی . نیروي انسانی هر واحد ستاده را افزایش خواهد داد
،هاي مولدهر واحد دام یا محصول گیاهی باید بین استخدام نیروي انسانی و خرید سایر نهادهازاي 

.هماهنگی وجود داشته باشد
هاي دیگر مکانیزاسیون نیزآالت بزرگتر و شکلایش سرمایه سرانه از طریق استفاده از ماشینبا افز

اما هدف باید حداکثر کردن سود باشد و فقط افزایش .بخشیدبهبود رانیروي انسانی کاراییتوانمی
ایگزینی جاصل .نکندتأمینممکن است هدف حداکثرسازي سود را ر قیمت هنیروي انسانی بهکارایی

پس از گذشتن از نسبت بهینه سرمایه به نیروي جاي کار ه دهد که جانشینی سرمایه بنشان میهانهاده
نرخ در واقع اصول راهنما براي جانشینی ماشین به جاي نیروي کار، . می شودکاهش سود کار، منجر به 

سود را در صورتی فقط افزایش سرمایه هر کارگر. استنهادهاین دو هاي نهایی جانشینی و قیمت
جویی کار صرفه) 2(ماند هزینه کل کاهش یابد، در حالی که ستانده ثابت می) 1: (کهمی دهدافزایش 

از ترکیب هر دو مورد ) 3(مورد استفاده قرار گیرد؛ یا بنگاهشده بتواند براي افزایش ستانده و کل سود 
بندي بودجهتوان از میادي سرمایه به جاي کار، براي بررسی سودآوري یک جانشینی پیشنه. استفاده شود

.استفاده کردی ئجز
بررسی .را افزایش می دهدنیروي انسانی کاراییاغلب ،هاي کارتالش براي ساده کردن روش

جویی وقت امکان صرفهمواردي که در آنها به شناسایی ، در مزرعهغیر مولد وقت وقت مولد در مقابل 
باز و ورفتن از کاري به کار دیگر، آوردن ابزار و سایر ملزومات به محل کار. وجود دارد، کمک می کند

تغییر در ترتیب . کندمی اي را ضایع وقت قابل مالحظهکارهایی از این قبیل،کردن ورودیها و هبست
تأسیسات و ساختمانها، طرح ساختمانها، وسعت و شکل مزرعه و نزدیکی محل انبار مواد نسبت به محل 

هزینه اضافی البته. می شودنیروي انسانی کاراییو افزایش در وقت جویی صرفه، منجر بهرد استفادهمو
.مقایسه شود،جویی شدههر تغییري باید با ارزش و هزینه فرصت کار صرفه
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مثل تغذیه و مراقبت از دام مورد مطالعه جویی در وقت براي کارهاي روزمرهباید راه هاي صرفه
ی به این االتوو درباره هر بخش سکردهایی تقسیم باید به قطعات و بخشکارها را این .قرار گیرد

از کار د؟ آیا چند بخش کرحذف توان میاین کار راشود؟ آیا انجام میاین کار چرا :صورت مطرح کرد
ه این طریق بکار د؟ چرا کار را در زمان و مکان متفاوتی انجام داتواند؟ آیا میکرتوان ترکیب میرا 

هاي ساده کردن کار شود؟ آیا راه بهتري وجود دارد؟ پاسخ به این پرسشها به شناسایی روشانجام می
معمول و روشهاي کارهاي روزمرهشویم و هرگز درباره بسیاري از اغلب قربانی عادات می. کندکمک می

.کنیمسؤال نمی
ریزي و روش ساده برنامهمی کند، یکی دیگر از روش هاي مهمی که وقت ضایع شده را حذف 

ابتدا در یک جدول ساالنه، .هاي روزانه و ساالنه هر دو مفید هستندبنديجدول.استبندي کارجدول
هایی که زمان مشخصی کارد و ونشمی که باید در زمان مشخصی انجام شوند، وارد جدول کارهایی

جدول کار .شوندمی ریزي کم فعالیت برنامههايندارند، مثل تعمیرات و نقاشی ساختمان، براي ماه
شود؛ زمانی که صرف سازمان دادن وظایف می ریزي ظرف چند دقیقه برنامه،روزانه هر صبح یا غروب

.شده استاستفاده ی از آنخوببه شود، وقتی است که روز بعد و ترتیب اهمیت آنها می

و بازده کارکاراییهاي افزایش راه-10- 5
افزایش بازده نیروي کار وجود دارد که مدیر برايزیادي روش هاياي کشاورزي در واحده

این . استفاده کنددنفع خوه بروش هاتواند از این واحد با توجه به وضعیت و شرایط واحد خود می
:شرح زیر خالصه کرده توان برا میروش ها
ها طوري انجام شود ساختمانهاي واحد کشاورزي و موقعیت آن نسبت به قطعه بندي زمین-1

.که از هدر رفتن نیروي کار جلوگیري گردد
طور روزمره و ه که از نیروي کار بانتخاب شود هاي زراعی و دامی به نحوي ترکیب فعالیت-2

.شودفصلی استفاده 
روش انجام کارهاي واحد کشاورزي تا حد امکان ساده شود که سبب کاهش نیروي کار مورد -3
.آن گرددکاراییر نتیجه افزایش نیاز و د

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


١٠٩

آالت و ابزار تولید و جایگزین کردن کارگر با ماشین در شرایطی که گذاري در ماشینبا سرمایه-4
.توان بازده کار را افزایش دادمیاست،مقرون به صرفه 

طور کلی به مدیریت نیروي کار در داخل واحد کشاورزي ه راه دیگر افزایش بازده کار ب-5
ریزي کارهاي واحد و برنامه،شود که شامل تهیه و تنظیم جدول زمانی یا تقویم عملیاتبوط میمر

.استافزایش راندمان کار و جلوگیري از کم کاري برايهاي مناسب استفاده از انگیزه
نیروي کار در واحدهاي کشاورزي کاراییدن آمپایین منجر بهترین عواملی که طور کلی عمدهه ب

:عبارتند ازشودمی
ها و نامتناسب بودن شکل قطعاتپراکندگی زمین-1
هاي نامناسب براي انجام کارهاي واحد کشاورزياستفاده از روش-2
نامتناسب بودن اندازه واحد کشاورزي یا نسبت سرمایه و زمین به نیروي کار-3

از ماشین یا نیروي مکانیکی نیروي کار استفاده کاراییکنند که تنها راه افزایش میبسیاري گمان
آالت سنگین امکان پذیر که انجام خیلی از کارهاي واحد کشاورزي با استفاده از ماشیندر حالیاست

حتی در کشورهایی که مکانیزاسیون کشاورزي خیلی پیشرفت کرده است هنوز برخی از کارها . نیست
بنابراین بازده کار را .شودنگ انجام میتوسط نیروي انسانی و با کمک ابزارهاي دستی نظیر بیل و کل

اهمیت استفاده درست . هاي بهتر و با سرمایه ناچیز تا حد زیادي افزایش دادتوان با استفاده از روشمی
فراوان و ،ولی در کشورهایی که نیروي کار. ها پیش مورد توجه بوده استاز سال،کشاورزاناز وقت 

و در این ، هزینه بر است کاراییهاي بهبود شود زیرا مطالعه راهه میبه این مسأله کمتر توجاستارزان 
با . ها را توجیه نکندکشورها درآمد حاصل از صرفه جویی در مصرف نیروي کار ممکن است این هزینه

هاي انجام کار واحد حتی در این کشورها نیز امکانات بالقوه فراوانی براي تغییر روشاین وجود
ها که انجام کارهاي این روش. داردبرو یا هزینه ناچیز دراستدارد که بدون هزینه کشاورزي وجود 

عالوه بر این که باعث افزایش ،سازدو با صرف انرژي کمتر میسر میمی کند تر کشاورزي را آسان
از برخی . کنندد از هدر رفتن سایر عوامل نظیر زمین و آب نیز جلوگیري میشوننیروي کار میکارایی

:ازندد عبارتنگذاري و هزینه چندانی احتیاج ندارها که به سرمایهاین روش
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قطعه بندي مناسب زمین- 5-10-1
طوري در نظر گرفته شود که تعداد دور زدن را کم و انجام قطعات زمین از نظر شکل و اندازه-1

.تر و با راندمان بیشتر میسر سازدکار را ساده
بین قطعات و ساختمان مسکونیحداقل کردن فاصله-2
تر مورد استفاده قرار طور عمقیه ویژه در قطعاتی که به از بین بردن موانع عبور و مرور ب-3

.کار بیشتر نیاز دارنده گیرند و بمی

هاي واحد کشاورزيساختمان- 5-10-2
.کاهش دهندم باشند به نحوي که مسافت طی شده را هها تا حد امکان نزدیک بهساختمان-1
اي براي جلوگیري از عقب و جلو زدن وسایل نقلیهفراهم کردن امکان حرکت دایره-2
.هاي عبور وسایل با شیب کافی ساخته شوند که سبب سهولت حرکت وسایل دستی گرددراه-3
ها به اندازه کافی عریض باشند که وسایل و خروج به ساختمانورود و هاي درها و محل-4

.به سهولت حرکت داده شوندحیوانات 
ه جا کردن نیاز داشته و به بهایی نگهداري شوند که به حداقل جاوسایل و مواد در محل- ج

.سهولت قابل دسترسی باشند
)کار رفتهه شکل و مواد ب،وزن،از نظر اندازه(تهیه و استفاده از ابزارهاي مناسب و ساده - د

ن کارهاي واحد کشاورزي مهمترین سواالتی که مطرح هاي ساده کرددر بررسی و مطالعه روش
:شوند عبارتند ازمی

ارزش نیروي کار صرفه جویی شده چقدر است؟ آیا این ارزش بیشتر از هزینه اصالحات انجام 
د بازده ي مصرف شوشود اگر در جاي دیگرباشد یا نه؟ آیا پولی که صرف این اصالحات میشده می

بیشتري نخواهد داشت؟
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صرفه فقط،نیروي کار در واحد کشاورزيکاراییته باید توجه داشت که هدف از مطالعه الب
بردارد که در اغلب موارد جویی در وقت مصرف شده و هزینه نیست بلکه این کار مزایاي دیگري نیز در

:عبارتند ازبرخی از این مزایا . گیري کردتوان آنها را به سهولت برحسب ریال اندازهنمی
آسان و قابل قبول کردن کار براي کارگر-1
بهبود کیفیت کار-2
آزاد کردن قسمتی از نیروي کار به منظور استفاده از آن در کارهاي مهم دیگر-3
افزایش اوقات فراغت-4

ریزي کارهاي واحد کشاورزيبرنامه- 11- 5
نیستند و ادگیر خانوکانیروي ویژه ه مدیریت نیروي کار ببرايهمیشه مدیران خوبی کشاورزان

ست که استفاده ایکی از دالیل ضعف این. تلفات نیروي کار خیلی باالست،به علت ضعف در مدیریت
معموالً به این واقعیت کمتر توجه دارند که کشاورزان. نداردبراي دراز نیروي کار خانوار ظاهراً هزینه

و هرگاه کارگر ) هزینه فرصت(ورزي است هزینه واقعی نیروي کار برابر ارزش آن در کار غیر کشا
.کمیاب باشد این هزینه نسبتاً باالست

برخی از . برنامه کار از قبل تنظیم شوددنیروي کار واحد کشاورزي بایکاراییبراي باال بردن 
:ریزي نیروي کار عبارتند ازمالحظات در برنامه

انبار کردن وآماده کردن ابزار کار،هاسازي مانند تعمیرات و تمیز کردن اصطبلکارهاي آماده-1
.قبل از احتیاج و در روزهاي بارانی و خارج از فصل کار انجام گیرددخوراك دام بای

د شواساس اولویت تهیه برنامه کار بر،از قبل تنظیم شودباید برنامه کارهاي روزانه و هفتگی -2
.ه شودایی و استعداد کارگران در نظر گرفتو توانشود معین ،کارگر مربوط،و براي انجام هر کار

انعطاف پذیر کرد به نحوي که با تغییرات جوي بتوان باید برنامه کارهاي روزانه و هفتگی را -3
. دشوبه روزهاي بارانی تهیه باید لیستی از کارهاي مربوط. تغییرات متناسب در برنامه کار صورت داد

د و مواد و شوضمن مشاهدات روزانه یادداشت ،م در هر قسمتتعمیرات الزبایدبراي انجام این کار
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نیروي کار و عوامل دیگر براي انجام ،د تا در صورت نامساعد شدن هواشوسایل مورد نیاز از قبل تهیه 
.دنکارهاي تعمیراتی مورد استفاده قرار گیر

ا بتوان از هدر رفتن دقت مورد مطالعه و تحلیل قرار داد ته بدکارهاي واحد کشاورزي را بای-4
.حرکت و انرژي جلوگیري کرد

.وقت کافی صرف کردباید در آموزش بهترین روش انجام کار به نیروي کمکی -5

مدیریت نیروي کار در رابطه با امکانات و منابع موجود-12- 5
. استمدیریت صحیح نیروي کار تا حد زیادي تابع شرایط و وضعیت خاص هر واحد کشاورزي 

دیگر بیانبه . ثابت باشد،آالتصورت ماشینه ممکن است نیروي کار و سرمایه ب،ک وضعیتدر ی
به آالت نیز محدود شود و ماشینکشاورزخانوار ينیروي کار واحد کشاورزي به نیروي کار خود اعضا

.باشددر کوتاه مدت وجود نداشتهدست کمو امکان افزایش آن د شومحدود ،دهشکه قبالً تهیه تعدادي
:دشوبه منظورهاي زیر انجام میکاراییافزایش ،در این وضعیت

استفاده از مقدار نیروي کار ثابتافزایش مقدار تولید با -1
کاهش مقدار مصرف نیروي کار بدون تغییر مقدار تولید و اشتغال نیروي کار آزاد شده در امور -2

حتغیر کشاورزي و یا افزودن بر اوقات فراغت و استرا
ویژه در کشورهاي ه یکی از دالیل عمده پایین بودن بازده کار در بسیاري از واحدهاي کشاورزي ب

و به اندازه کافی منابع تولید هستندست که واحدهاي کشاورزي از نظر وسعت کوچک ابه رشد اینرو
در این وضعیت ) رپایین بودن نسبت سرمایه به کا(در اختیار ندارند ،ترکیب با نیروي کار موجودبراي

توان تا حد زیادي با افزایش میزان سرمایه به صورت ماشین و نیروي کار را میکاراییمسأله پایین بودن 
با د بایهستندالبته افزودن سرمایه در واحدهاي کشاورزي که با محدودیت مواجه . حل کردسایر نهاده ها

هایی که نی سرمایه محدود در رشته فعالیتیع. توجه به اصل هزینه فرصت از دست رفته انجام گیرد
و بخواهد با اشدمحدود بکشاورزنیروي کار اگر.مورد استفاده قرار گیردرا دارند،باالترین درآمد 

خود بیافزاید و یا نیروي کار آزاد شده کاراییو بر دسطح زیر کشت را افزایش ده،جایگزین کردن آن
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توان با افزایش میزان سرمایه بر مقدار در بلند مدت می،دهدرا در جاي دیگر مورد استفاده قرار
.آالت موجود افزودماشین

امکان استخدام کاگر ،در بسیاري از موارد گرچه قسمتی از نیروي کار ممکن است ثابت باشد
یا آالت از طریق اجاره و انه و همچنین امکان استفاده از ماشینهفتگی یا ماه،صورت روزانهه روزمزد ب

و بازده کار وجود دارد و کاراییافزایش برايهاي زیادي در این حالت راه. وجود داردراه هاي دیگر
:شرح زیر باشده هاي احتمالی مدیریت نیروي کار ممکن است بهدف

کاهش ،نتیجهدر ترین ترکیب سرمایه و کار با توجه به شرایط موجود و استفاده از مناسب-1
یق جانشینی ماشین و کارگرهزینه تولید از طر

تولید با افزایش نیروي کار یا سرمایه و یا هر دو در قدارافزایش وسعت واحد کشاورزي و م-2
.باشدصورتی که این افزایش از نظر اقتصادي قابل توجیه 

جایگزین کردن یکی با دیگري و یا افزایش هر ،وقتی مقدار سرمایه و نیروي کار را بتوان تغییر داد
از نظر تاریخی روند این تحول در جهت جایگزین کردن . و عامل ممکن است سبب افزایش تولید گرددد

وظیفه مدیریت ،در این وضعیت. ده استشکارگر با ماشین بوده که خود سبب افزایش بازده نیروي کار 
ه در آن طبق اصل جایگزینی انجام گیرد کدکه بایاستترکیب مناسب سرمایه و نیروي کارانتخاب 

در صورتی،طبق این اصل. استعامل تعیین کننده ،هزینه نسبی کارگر و ماشین و یا سایر اشکال سرمایه
ه استفاده از سرمایه ب،تر از هزینه سرمایه افزایش یابدکه مقدار محصول ثابت باشد و نرخ دستمزد سریع

.استجاي نیروي کار اقتصادي ه صورت ماشین ب

هاي مناسبز انگیزهاستفاده ا- 1- 5-12
هاي مناسب کار گرفتن انگیزهه هاي مهم مدیریت نیروي کار در واحد کشاورزي بیکی از جنبه

هاي اقتصادي انگیزه. دو دسته اقتصادي و غیر اقتصادي تقسیم کرده توان بها را میاین انگیزه. است
ه هم در مورد کارگران روزمزد و هم سهیم کردن کارگران در درآمد ک،پاداش،عبارتند از افزایش دستمزد

.کار برده توان بخانوار می
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،براي کارگران مجرد. شودمسکن مناسب یک وسیله تشویق محسوب می،هلأبراي کارگران مت
عالوه بر ،به منظور ترغیب و تشویق. اي براي کار بیشتر باشدتواند وسیلهغذاي خوب و اطاق راحت می

ممکن است کلیه کارگران را در اضافه درآمد ) اساس کیفیت کارد بردستمزمثالً (هاي خاص روش
، می توان مقدار معینی درآمد داشته باشدمزرعهمثالً در شرایط عادي اگر . واحد کشاورزي سهیم کرد

جاي دستمزد ه ایجاد یک سیستم سهم بري محصول ب. را در درآمد مازاد بر این مقدار سهیم کردکارگران
.شرایط ممکن است تا حدي از کم کاري جلوگیري کندثابت در برخی

مثالً . جلوگیري از کم کاري وجود داردبرايهاي دیگري نیز راه،هاي اقتصاديعالوه بر انگیزه
ریزي کارها سبب ایجاد شخصیت و برانگیختن احساس شرکت دادن کارگران در تصمیم گیري و برنامه

نیروي کار و بهبود کاراییمنظور کنترل بهتر و بررسی سیستماتیک به .گرددمسئولیت بیشتري در آنها می
هاي مختلف واحد کشاورزي تاریخ و میزان کار انجام شده در بخش،تهیه مشخصات دقیق محل،آن

.الزم است
و ات مربوط به مدیریت نیروي کار باارزش هستنداطالعات فوق در تهیه بودجه و بررسی تصمیم

در صورتی. تقویم عملیات تهیه کرد،هاي مزرعهراي ترکیبات مختلف رشته فعالیتتوان باز روي آن می
که افزایش سطح زیر کشت یک محصول و کاهش سطح زیر کشت محصول دیگر مورد نظر باشد 

توان همچنین می. اثر این تغییر را بر روي میزان کار مورد نیاز تعیین کردتقویم عملیات،توان از روي می
نگهداري این اطالعات در مورد نیروي کار نشان .این تغییر سبب ایجاد تنگنا خواهد شد یا نهفهمید که 

هاي موجود چه مقدار نیروي کار براي تولید محصول معینی خواهد داد که در گذشته با شرایط و روش
اهد چه مقدار در مصرف نیروي کار صرفه جویی خو،الزم بوده و در صورت تغییر شرایط و روش کار

.شد

تقویم عملیات- 2- 5-12
نیروي کار و استفاده مؤثر از کارگران موجود در واحد کاراییتقویم عملیات به منظور افزایش 

انجام عملیات مختلف براينیروي کار مورد نیاز ،این تقویم. گیردکشاورزي مورد استفاده قرار می
مقایسه نیروي کار مورد نیاز در ماه. دهدمیهاي مختلف سال را نشاندر ماه) داشت و برداشت،کاشت(
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در صورت کمبود . می دهدمیزان کمبود و مازاد نیروي کار را نشان ،هاي مختلف و نیروي کار موجود
در . آوردمی عمل ه برا هاي مورد نیاز استخدام آن در ماهبرايمدیر واحد از قبل اقدامات الزم ،کارگر

:توان انجام دادن چند اقدام میآها به منظور استفاده از برخی ماهصورت وجود نیروي کار مازاد در
وقت در جاهاي دیگره در نظر گرفتن اشتغال نیم-1
ها استفاده هاي تولیدي به نحوي که بتوان از نیروي کار مازاد در برخی ماهتغییر ترکیب رشته-2

.فراهم آوردمزرعهاخل کرد و بدین ترتیب اشتغال نسبتاً کامل براي نیروي کار در د
کمکی يهاي تولیدمنظور کردن رشته-3

تعدادتقویم عملیات دقیقاً هستند،هاي زمستان بیکار در ماه،در مناطقی که نیروي کار موجود
و امکان اضافه کردن یک رشته تولیدي کمکی به منظور اشتغال این می دهدرا نشان ساعات بیکاري 

هاي مثالً خرید گوسفند در ابتداي پاییز و تغذیه دستی آن در طول ماه. ندمی کنیروي بیکار را مشخص 
استفاده از نیروي کار مازاد و افزایش برايتواند فعالیت مفیدي زمستان و فروش آن در اواخر فصل می

در تفسیر و استفاده از . شمار آیده هاي تولیدي اصلی بدرآمد واحد کشاورزي بدون لطمه زدن به رشته
هاي سال زیرا تعداد روزهایی که در هر یک از ماه، توجه شودبه تأثیر شرایط جويدقویم عملیات بایت

مثالً در . شودکرد تا حد زیادي توسط شرایط جوي از قبیل میزان بارندگی دیکته میتوان در واحد کارمی
در حالیکه در . کار کردهمزرعتوان در فصل تابستان در مناطق خشک و نیمه خشک تقریباً همه روزه می

.مناطق مرطوب این کار امکان پذیر نیست

عوامل موثر بر بهره وري نیروي انسانی-13- 5
و انگیزه شغلی، بهره دستمزدهاي باالتر، با ایجاد رضایت: انکشاورزدستمزد و درآمد ساالنه -1

. وري نیروي کار را افزایش می دهد
هر قدر تنوع ):پراکندگی نیروي انسانی(و مناطق تولیدي تفاوت در بین محصوالت تولیدي -2

محصوالت بیشتر باشد و بخش هاي مختلف واحد تولیدي از یکدیگر دورتر باشند، بهره وري نیروي 
.  کار کاهش می یابد
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هر قدر مدیر یک واحد ): تصمیم گیري هاي مدیریتی کارفرما(کارایی و دانش مدیریت -3
ش کشاورزي و مدیریت، بیشتر آگاهی داشته باشد با گماردن افراد در مشاغلی تولیدي کشاورزي از دان

. بهره وري نیروي انسانی را افزایش می دهدکه بیشتر در آن تخصص دارند،
آالت در فعالیت هایی که در آنها به کارگیري ماشین): کاربرد ماشین آالت(پیشرفت فنی -4

ده هاي مکمل عمل می کنند، با ایجاد سهولت در انجام کار، بهره نیروي کار و نیروي ماشین به عنوان نها
. وري نیروي کار را افزایش می دهد

آموزش روش هاي نوین ): میزان تحصیالت نیروي کار( سطح دانش و آگاهی نیروي کار -5
موال با مع،تولید، کاربرد صحیح نهاده ها و رعایت نسبت هاي بهینه نهاده ها به نیروي کار تحصیل کرده

. سهولت بیشتري صورت می گیرد و بهره وري نیروي کار افزایش می یابد
هر قدر میزان تخصص و تجربه نیروي کار افزایش : آموزش، کسب تجربه و تخصص در کار-6

. یابد و مهارت هاي بیشتري را از طریق آموزش فرا بگیرد، بهره وري نیروي کار افزایش می یابد
بررسی ها نشان می دهد که رفع موانع تجاري ): درات، واردات، تعرفه هاصا(سیاست تجاري -7

نشان می دهد به عنوان مثال؛ مطالعات . و افزایش سطح تجارت، بهره وري نیروي کار را افزایش می دهد
پنجدرصد افزایش در رشد صادرات محصوالت کشاورزي، رشد بهره وري را ، ده1342-82که در دوره 

همچنین تأثیر کاهش تعرفه ها در مقایسه با افزایش صادرات، به مراتب بیشتر . ی دهددرصد افزایش م
. است

با افزایش سرمایه گذاري و خریداري فناوري هایی که : سرمایه گذاري هاي داخلی و خارجی-8
.  د، بهره وري نیروي انسانی افزایش می یابدنشرایط کار و محیط انجام کار را بهبود می بخش

هاي با ارائه روش هاي نوین تولید و نهاده هاي جدید و همچنین روش:حقیق و توسعهت-9
. آسان تر انجام کارها، انگیزه شغلی و به تبع آن بهره وري نیروي کار افزایش می یابد

درك تعامل بین بهره وري نیروي کار مزرعه، سالمت و تغذیه : سالمت و تغذیه نیروي کار-10
سه چهارم از مردم فقیر جهان در مناطق روستایی زندگی می کنند و کشاورزي منبع . اهمیت اساسی دارد

وقتی که سالمت و کشاورزي هر دو رشد داشته باشند، یکدیگر را تقویت . اصلی امرار معاش آنهاست
در . می کنند، اما زمانی که هر دو رنج می برند، هم بهره وري کشاورزي کاهش می یابد و هم سالمت
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اثر تغذیه بر بهره وري نیروي کار در مناطق روستایی سیرالئون، هند و سري النکا بررسی ه اي،مطالع
نتایج نشان می دهد که مقدار کالري مصرفی سرانه، اثر مثبت قابل توجهی بر بهره وري . شده است

.نیروي کار براي مردان دارد
موال زمین یکی از نهاده هاي ثابت در آغاز هر دوره تولیدي، مع: نسبت نیروي کار به زمین-11

طبق اصل بازدهی نزولی، در نسبت هاي پایین نیروي کار به زمین، با افزایش استفاده از نیروي کار، . است
بهره وري نیروي کار با سرعت افزایش می یابد اما پس از اینکه نسبت نیروي کار به زمین از حد بهینه 

بنابراین شناسایی نسبت بهینه نیروي . نیروي کار کاهش می یابدگذرد و افزایش می یابد، بهره وري می 
کار به زمین یکی از مهمترین کارهایی است که مدیر واحد کشاورزي براي مدیریت نیروي انسانی باید 

. انجام دهد
نکه امکان ایاستفاده از کارگران فصلی یا مهاجر، به دلیل :استفاده از کارگران فصلی یا مهاجر-12

دام نیروي کار را در زمان مورد نیاز فراهم می کند و مدیر مزرعه را از مشکل بیکاري نیروي کار استخ
دائم در برخی از فصول سال و پرداخت هزینه هاي اضافی رها می کند، امکان استفاده بهینه از نیروي کار 

ر کارگران فصلی با اما اگ. ائمی یا فصلی را افزایش می دهدو بهره وري کل نیروي انسانی اعم از د
شرایط محیط کار از جمله سختی کار یا شرایط اقلیمی، سازگاري نداشته باشند و یا از آموزش الزم و 
مهارت کافی براي انجام کارهاي کشاورزي برخوردار نباشند، ممکن است بهره وري کل نیروي انسانی را 

. کاهش دهند
و انگیزه شغلی، بهره وري نیروي کار افزایش با افزایش رضایت: رضایتمندي و انگیزه شغلی-13

. می یابد
: سه مولفه اصلی رضایتمندي شغلی عبارتند از

.که بیانگر رضایت افراد از وابستگی به سازمان است: رضایتمندي عاطفی- الف
.دارنده هزینه هاي قابل انتظار در اثر ترك سازمان استبرکه در: رضایتمندي اقتصادي-ب
.که دال بر احساس مثبت حاصل از باقی ماندن در سازمان است: ندي هنجاريرضایتم- ج
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وري نیروي کار کشاورزي در ایران بررسی روند تاریخی بهره-14- 5
در . نشان می دهد1345-77روند بهره وري نیروي کار کشاورزي را در سال هاي )2-5(شکل 

با روند نسبتاً ثابتی در حال افزایش بوده و بخش کشاورزي مقادیر مربوط به بهره وري نیروي کار 
مشکالت تولید در بخش کشاورزي و بحران هاي مربوط به نیروي کار، تغییرات قابل مالحظه اي در 

رشد ارزش افزوده بخش کشاورزي و همزمان تعدیل .روند کلی این شاخص بر جاي نگذاشته است
. ي نیروي کار مرتباً رو به افزایش باشدده میزان بهره ورشنیروي انسانی شاغل در آن، موجب 

1345-77روند بهره وري نیروي کار در بخش کشاورزي طی سال هاي ) 2-5(شکل 

استفاده از ماشین آالت کشاورزي و روش هاي جدید و مکانیزه همچنان به آزادسازي نیرو هاي 
ه مازاد نیروهاي آماده به کار این فرآیند به ناچار موجب می گردد ک.انجامدمی فعال در این عرصه 

این تحوالت چنانچه به ثبات و یا .افزایش یابد و سهم اشتغال ایجاد شده در این بخش کاهش یابد
بهره وري را در آینده نیز به افزایش تولیدات و ارزش افزوده کشاورزي منجر گردد تداوم روند فزاینده 

ره وري نیروي کار کشاورزي بیش از آن که ناشی از از این رو باال بودن شاخص به.دنبال خواهد داشت
کارایی و افزایش تولید باشد تحت تأثیر تعدیل و کاهش نیروي انسانی بوده است و تحول و يارتقا

بنابراین تالش ها و برنامه هاي آتی این بخش باید در راستاي .دشوي محسوب نمی چشمگیرپیشرفت 
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هایی چون زمین، آب، نیروي کار و ماشین آالت و تر از نهادهافزایش تولید از طریق استفاده مناسب 
.کاهش هزینه هاي فزاینده تولید باشد

در ایرانراه کارهاي افزایش بهره وري نیروي انسانی- 1- 5-14
و واحدهاي تولید کشاورزي می تواند موجب توزیع کشاورزایجاد و اجراي قانون کار در م-1

.دگردبهره وري نیروي کار يارتقاوجبمو شودکشاورزمرضایت شغلی در عادالنه درآمدها و افزایش 
یکی از عوامل مهم افزایش بهره وري نیروي کار، به کارگیري ماشین آالت و استفاده از نهاده -2

با تشکیل تعاونی هاي کشاورزان و کارگران می توان میزان . بذرهاي اصالح شده استهاي جدید مانند
.نهاده ها را افزایش داده و بهره وري را باال برددسترسی به این

با توجه به تأثیر تجارت در افزایش بهره وري نیروي کار، دولت باید در زمینه کاهش تعرفه ها -3
. و نیز افزایش توان صادرات محصوالت کشاورزي تمهیدات الزم را اتخاذ کند

ن شاخص هاي داوري در باب توسعه در جهان امروز که بهره وري نیروي کار از مهم تری-4
.یافتگی است، اتخاذ تمهیداتی براي افزایش سطوح رضامندي شغلی و انگیزه شغلی اجتناب ناپذیر است

در مناطقی که با استخدام نیروي کار فصلی مواجهند، کارفرمایان می توانند با ارائه منظم تر کار -5
ار اجتناب کنند و بهره وري کل نیروي کار را افزایش در بازار، از استخدام بیش از حد الزم نیروي ک

. دهند
قیمت گذاري عوامل تولید از سوي عرضه کنندگان این نهاده ها و همچنین سیاست هاي -6

به ویژه (قیمتی دولت باید به گونه اي صورت گیرد که جانشینی نیروي کار به جاي برخی نهاده ها 
) اشین آالت در فناوري هاي کاربر و زمین اندوز یا سرمایه اندوزجانشینی نیروي کار به جاي زمین یا م

هم از نظر اقتصادي براي واحد تولیدي مقرون به صرفه باشد و هم درجه سختی کار در حدي نباشد که 
.رضایت شغلی و بهره وري نیروي کار را کاهش دهد
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مدیریت ماشین هاي کشاورزي: فصل ششم

مقدمه و تعاریف
بخش خصوصی در توسعه مکانیزاسیوننقش دولت و
اثر مکانیزاسیون بر اقتصاد روستا و اقتصاد کالن کشور
عوامل بازدارنده مکانیزاسیون
اهمیت مدیریت ماشین آالت کشاورزي
استفاده اقتصادي از ماشین آالت
هزینه هاي ماشین آالت
برخی مالحظات در مدیریت ماشین آالت
آالتعوامل موثر در انتخاب ماشین
کارایی ماشین آالت
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هدف هاي فصل-6-1
:دانشجو پس از مطالعه این فصل باید بتواند

.مکانیزاسیون و مفاهیم مرتبط با آن را تعریف کند-1
. نقش بخش خصوصی و دولت را در توسعه مکانیزاسیون بیان کند-2
.دهداثر مکانیزاسیون را بر اقتصاد روستا و اقتصاد کل کشور شرح-3
.   عوامل بازدارنده مکانیزاسیون را برشمارد-4
. درباره اهمیت مدیریت ماشین هاي کشاورزي و مسائل جایگزینی کارگر با ماشین توضیح دهد-5
. هزینه هاي مرتبط با مکانیزاسیون را به تفکیک برشمارد-6
. درباره مسائل مهم مرتبط با مدیریت ماشین آالت بحث کند-7
. ل موثر بر انتخاب ماشین آالت را بیان کندعوام-8
.   نحوه محاسبه کارایی و روش هاي افزایش کارایی ماشین آالت را بیان کند-9

و تعاریفمقدمه-6-2
محدودیت منابع در بخش کشاورزي اهمیت انتخاب فناوري هاي مناسب براي استفاده کامل و 

فناوري هاي مکانیکی . مواد غذایی فراوان و ارزان نشان می دهدبهینه از منابع کمیاب و گران را در تولید 
، امکان ک سو و محدودیت هاي زمانی از سوي دیگریبا غلبه بر محدودیت هاي فنی و اقلیمی از 

در حقیقت فناوري هاي مکانیکی. افزایش سطح زیر کشت و تولید بخش کشاورزي را میسر کرده اند
در . تحقیقاتی را در شاخه هاي مختلف کشاورزي فراهم ساخته اندامکان کاربردي شدن دستاوردهاي 

مکانیزاسیون از یک انتخاب و یک جایگزینی ساده ماشین به جاي نیروي کار به ضرورتی براي نتیجه 
.افزایش بهره وري استفاده از سایر نهاده ها تبدیل شده است

هاي تولید و نیاز نیروي ولید، روشها و سطوح تهزینهمی تواند اثر چشمگیري برمکانیزاسیون 
به اغلب ،مکانیزاسیون در کشاورزياز بحث مربوط به استفاده بیشتر . انسانی در کشاورزي داشته باشد

واستمحدود شدهتراکتورها و سایر تجهیزات مورد استفاده در تولید محصوالت زراعی بحث درباره 
. استمورد توجه قرار گرقتهدامی کمتراتیزات در تولیدو تجهماشین هاافزایش استفاده از انواع دیگر 
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ها ها، باالبرها، منتقل کنندهواقعیت این است که با استفاده از موتورهاي کوچک، موتورهاي الکتریکی، مته
آوري فضوالت، غذا دادن دام، خرد کردن و مخلوط کردن مواد غذایی و یا ماشین هاي شیردوشی، جمع

. ها کاهش یافته استنیروي انسانی در همه زمینهبهنیاز،مربوط به علوفهدام، و انجام امور
هاي کشاورزي به ویژه تراکتور و کمباین در کشاورزي در سال هاي اخیر، کاربرد ماشین

،علت اصلی این تحول، افزایش راندمان کار. کشورهاي رو به رشد و از جمله ایران فراگیر شده است
با وجود . و سهولت انجام کارهاي کشاورزي و صرفه اقتصادي بوده استافزایش سطح زیر کشت

موفقیت هاي نسبتاً زیاد مکانیزاسیون کشاورزي، در موارد زیادي نیز به علت انتخاب نادرست 
.هاي مکانیزاسیون، با ضرر توأم بوده استآالت و ضعف در مدیریت، برنامهماشین

آالت کشاورزي و تطبیق روشهاي علمی در کاربرد ماشینآالت استفاده ازهدف از مدیریت ماشین
مهمترین مسائل و تصمیماتی که مدیریت واحد . آن با شرایط خاص هر منطقه و واحد کشاورزي است

:آالت کشاورزي باید اتخاذ کند عبارتند ازکشاورزي در زمینه خرید و استفاده از ماشین
مالکیت ،آالتخرید یا اجاره ماشین،سایل کشاورزياندازه و،آالتتعداد تراکتور و نوع ماشین

بسیاري از این تصمیمات به مسأله کلی . آالت نو یا مستعملخرید ماشین،آالتشخصی یا گروهی ماشین
در کشاورزي ایران، عالوه بر این . شودتعیین ترکیب بهینه ماشین و سایر عوامل مهم تولید مربوط می

ضعف و نارسایی خدمات تعمیر و سرویس، از جمله مسائلی ،لوازم یدکیمسائل، کمبود اطالعات فنی و
در این فصل چگونگی استفاده از اصول اقتصادي و . هستند که در تصمیمات فوق باید دخالت داده شوند

تکنیک هاي مدیریت کشاورزي در تصمیمات فوق و برخورد با مسائل ذکر شده مورد بحث قرار 
.، چند اصطالح تعریف می شوندمباحث فصلپیش از ورود به.گیردیم

جایگزین نمودن نیروي ماشین به جاي نیروي انسان و دام:مکانیزاسیون
.هر وسیله اي که بتواند باعث تسهیل در انجام کار گردد:ماشین

تعداد اسب بخار یا کیلو وات توان ماشین هاي کشاورزي فعال موجود در یک :سطح مکانیزاسیون
.طح مکانیزاسیون منطقه می گویندمنطقه را س

توان سایر ماشین هاي خودگردان +توان کمباین ها+توان کششی تراکتورها=سطح مکانیزاسیون
کشاورزي
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عبارت است از نسبت سطح زیر کشت یک محصول که عملیات کاشت، :درجه مکانیزاسیون
ن در منطقه بر حسب داشت و برداشت آن به کمک ماشین انجام می گیرد به کل سطح زیر کشت آ

.درصد

نقش دولت و بخش خصوصی در توسعه مکانیزاسیون- 6-3
دولت- 3-1- 6

: سیاست نرخ ارز- 1
سیاست هاي کنترل نرخ ارز یا ارزش گذاري بیش از حد پول داخلی، قیمت تمام شده قطعات یا 

که کس سیاست هاییبرع. ماشین آالت وارداتی را کاهش می دهد و باعث توسعه مکانیزاسیون می شود
از صادرات حمایت می کنند مانند ارزش گذاري کمتر از حد پول داخلی، روند ماشینی شدن کشاورزي 

.  را کند می کند
:قیمت گذاريهايسیاست- 2

سطح حداقل دستمزدها، اگر سیاست تعیین:سیاست قیمت گذاري نهاده هاي کشاورزي- الف

معادل ماشین آالت تعیین کند، نهاده ماشین که ارزان تر است دستمزد نیروي کار را بیش از قیمت کار
.  جانشین نهاده نیروي کار که گران تر است می شود و مکانیزاسیون توسعه می یابد

هر قدر قیمت محصوالت کشاورزي باالتر:سیاست قیمت گذاري محصوالت کشاورزي- ب

و در نتیجه استفاده بیشتر از ماشین هاي باشد، تمایل کشاورزان به تولید بیشتر، توسعه فعالیت ها
.کشاورزي و توسعه مکانیزاسیون بیشتر می شود

از آنجا که مکانیزاسیون، یک فناوري سرمایه بر : سیاست قیمت گذاري اعتبارات کشاورزي- ج

است، اگر سیاست هاي دولت در زمینه تعیین نرخ بهره بانکی به گونه اي باشد که اعتبارات ارزان قیمت 
را در اختیار کشاورزان قرار دهد، مکانیزاسیون توسعه می یابد و برعکس سیاست هاي پولی انقباضی، 

. باعث عدم گسترش مکانیزاسیون می شود
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معموال کشاورزانی که مالک زمین خود هستند بیشتر تمایل به : مالکیت زمین هاي کشاورزي- 3

.نیزاسیون دارندسرمایه گذاري براي فعالیت هاي کشاورزي و توسعه مکا
در مناطق و زمین هایی که از نظر ابعاد و پستی و بلندي هاي زمین، : ترویج کشاورزي- 4

مکانیزاسیون، بهره وري تولید را افزایش می دهد، ترویج استفاده فناوري هاي ماشینی منجر به توسعه 
. مکانیزاسیون می شود

بخش خصوصی- 3-2- 6
هاي کشاورزي، با یکپارچه سازي اراضی کشاورزي و افزایش تشکیل تعاونی : تشکیل تعاونی- 1

سطح زیر کشت، بهره وري نهاده ماشین هاي کشاورزي را افزایش می دهد و استفاده از ماشین هاي 
همچنین با تجهیز سرمایه کشاورزان، امکان خرید ماشین آالت فراهم می . کشاورزي توجیه اقتصادي دارد

.   ی هاي بهره برداران کشاورزي، منجر به توسعه مکانیزاسیون می شودبنابراین تشکیل تعاون. گردد
ارائه خدمات پس از فروش و تضمین کیفیت ماشین ها و : ارائه خدمات پس از فروش- 2

قطعات فروخته شده به کشاورزان، به ایشان درباره کیفیت کاالي خریداري شده اطمینان می دهد و 
. ت کشاورزي ترغیب می کند و سطح مکانیزاسیون را گسترش می دهدکشاورزان را به خرید ماشین آال

اثر مکانیزاسیون بر اقتصاد روستا و اقتصاد کالن  - 6-4
: مکانیزاسیون از راه هاي زیر بر بهبود و ارتقاي سطح اقتصاد روستایی اثر مثبتی دارد

افزایش بهره وري نیروي کار از طریق بهبود کیفیت کار-1
تولید از طریق افزایش عملکرد محصول و امکان انجام کشت چند محصولی براي افزایش -2

مدیریت مزرعه
کاهش هزینه هاي تولید از طریق کاهش هزینه هاي کارگري به هنگام کمبود نیروي کار و باال -3

بودن دستمزدها
تثبیت سیستم کشاورزي با انجام به موقع کارها-4
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گسترش فناوري ارتقاي فرهنگ روستاییان با -5
نشان می دهد، دولت ها با توجه به شاخص هاي کالن اقتصادي از )1- 6(شکل همانگونه که 

جمعیت و با توجه به اهداف توسعه اي کشور، وجمله سطح تولید ناخالص داخلی، فقر روستایی
اي افزون بر سیاست ه. سیاست هایی را براي گسترش سطح مکانیزاسیون کشاورزي اتخاذ می کنند

دولت، ویژگی هاي عمومی بخش کشاورزي مانند ویژگی هاي زمین هاي زیر کشت و نوع خاك و 
. همچنین نوع فعالیت هاي کشاورزي، بر سطح مکانیزاسیون اثر دارند

مکانیزاسیون کشاورزي افزون بر اثري که بر  تولید و اقتصاد کشاورزي و روستایی دارد، از طریق 
اورزي، اشتغال، توزیع درآمد و آثار زیست محیطی که فعالیت ماشین ها به جا اثر بر کارایی تولیدات کش

. می گذارند، بر اقتصاد کالن کشور اثر می گذارد

عوامل موثر بر مکانیزاسیون و آثار آن بر بخش کشاورزي) 1-6(شکل 
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عوامل بازدارنده مکانیزاسیون-6-5
: زي عبارتند ازبازدارنده مکانیزاسیون کشاورمهمترین عوامل

لزوم سرمایه گذاري زیاد-1
نیاز به دانش فنی براي کار با ماشین آالت -2
عدم تناسب بین ادوات و نیاز کشاورزي-3
کوچک و پراکنده بودن قطعات زمین-4
هاي مجاز در اقصی نقاط کشورکمبود خدمات پس از فروش و نبود تعمیرگاه-5
شیب نامناسب زمین-6

بازدارنده مکانیزاسیون کشاورزي در ایران را در سال هاي گذشته مهمترین عوامل)2-6(شکل 
سیاست هاي : همانگونه که مالحظه می گردد این عوامل در سه گروه عمده قرار دارند. نشان می دهد

کالن اقتصادي دولت، ساختار اقتصادي و اجتماعی روستاها و ساختار نامناسب تولید و خدمات پس از 
مجموعه این عوامل باعث افزایش هزینه هاي مکانیزاسیون، افزایش . اشین هاي کشاورزيفروش م

. ضایعات و کاهش کیفیت عملیات ماشینی شده و سطح مکانیزاسیون را کاهش داده است
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ایران در سال هاي گذشتهمکانیزاسیون کشاورزيوضعیت) 2-6(شکل 

آالتاهمیت مدیریت ماشین- 6-6
گذاري قابل توجهی آالت در واحدهاي کشاورزي و دامپروري، نیازمند سرمایهماشیناستفاده از 

آالت ممکن است بخش بزرگی از هزینه کل عملیاتی بنگاه کشاورزي را تشکیل هاي ماشینهزینه. است
هاي زمین و ساختمان، کنترل بیشتري روي هزینه همچنین مدیر ممکن است در مقایسه با هزینه. دهد

به همین دلیل . شوندآالت معموالً به طور مکرر خرید و فروش میآالت داشته باشد زیرا ماشینماشین 
مدیریت ماشین آالت به گونه اي که بنگاه کشاورزي را به افزایش سود همراه با کنترل مقدار 

ي از مدیر واحد کشاورز. آالت برساند، اهمیت زیادي داردهاي عملیاتی ماشینگذاري و هزینهسرمایه
آالتی که طریق استفاده کارآمد از ماشین آالت و تصمیمات مدیریتی مربوط به تعداد، نوع و اندازه ماشین
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هاي آالت، هزینهگیرد، خرید ماشین جدید یا دست دوم و اجاره یا خرید ماشینمورد استفاده قرار می
گذاري اند این کنترل را روي سرمایهتومدیر با استفاده از سه روش کلی می. آالت را کنترل می کندماشین
افزایش استفاده ساالنه از ماشین براي کاهش دادن هزینه ثابت ) 1: (ها اعمال نمایدآالت و هزینهماشین

هاي آالت براي کاهش دادن هزینهگذاري غیرضروري در ماشیناجتناب از سرمایه) 2(متوسط هر واحد، 
.ي متغیر یا عملیاتیهاکنترل هزینه) 3(ثابت کل ساالنه، و 

آالت عبارت از کاربرد اصول تصمیم گیري در مورد یک منبع مشخص، یعنی مدیریت ماشین
آالت با ترکیب رشته فعالیتها و البته مدیریت و کاربرد ماشین. آالت، با هدف افزایش سود استماشین

ا کردن کامل بحث مدیریت این موضوع، جد. سایر منابع مورد استفاده در واحد کشاورزي ارتباط دارد
باقیمانده این . سازدآالت را از تجزیه و تحلیل کل برنامه هاي مدیریت واحد کشاورزي مشکل میماشین

آالت اختصاص دارد اما هر جا الزم باشد، رابطه فصل به استفاده از اصول اقتصادي در مدیریت ماشین
.رد بحث قرار خواهد گرفتآالت و سایر منابع و فعالیتهاي تولیدي موبین ماشین

مسائل جایگزینی کارگر با ماشین- 6-1- 6
در با ماشین است امااساساً به منظور جایگزین کردن نیروي کارآالتماشینگرچه استفاده از 

. دشوزمین و حتی مدیریت نیز میماشین به جاي جانشینی منجر به کشاورزي اسیونمکانیزعضی موارد،ب
ه کند که بي در سیستم آبیاري بارانی کامالً خودکار اوالً از اتالف زمین جلوگیري میذارگمثالً سرمایه

آن وسایل ها که دردر انواعی از این سیستمثانیاً . گرددن میزمیافزایش بازده موجبمستقیم طور غیر
د نیز توسط خومیزان و زمان آبیاري،تعبیه شده استار تعیین رطوبت خاك و درجه حرارتخودک

.دهدو بدین ترتیب قسمتی از وظایف مدیریت را نیز خود سیستم انجام میشودسیستم تعیین می
روش تبدیل شکل هاي مختلف انجام گیرد که شامل جایگزینی کارگر با ماشین ممکن است به 

مقدار ،رددر برخی موا.باشدآالت میافزایش اندازه ماشینوآالت تغییر نوع ماشین،هاي دستی به مکانیزه
در مثالً. شودجایگزین تعداد نسبتاً زیادي نیروي کار می،صورت ماشین و ابزاره نسبتاً کمی سرمایه ب

در مصرف ،توان بدون تغییر در میزان محصولوسیله ماشین میه قند بمورد تنک کردن محصول چغندر
جایگزینی مقدار وان یافت که برايتمواردي می،دیگرسوياز . جویی کردنیروي کار به مقدار زیاد صرفه
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مثالً برداشت محصول پنبه . استآالت الزم گذاري در ماشینمقدار نسبتاً زیادي سرمایهمعینی نیروي کار،
ارزش نیروي کار آزاد ،دکندار نسبتاً زیادي صرفه جویی میبا ماشین گرچه در مصرف نیروي کار به مق

.هزینه نسبتاً سنگین ماشین برداشت پنبه را جبران کندآنقدر باال باشد که بتواند دشده بای
آالت و نیروي عالوه بر هزینه نسبی ماشین،در تصمیمات مربوط به جایگزینی ماشین و نیروي کار

هزینه نسبی فقطبه عبارت دیگر معیار جانشینی . در نظر گرفتدکار اثرات دیگر این جایگزینی را نیز بای
هاي دیگر امور واحد بر جنبه،مکانیزاسیون عالوه بر آزاد ساختن نیروي کارکار و ماشین نیست زیرا 

بازده وموقع عملیات کشاورزي نظیر کاشت و برداشت محصوله تر و بکشاورزي از قبیل انجام سریع
،دیگرسوياز . نظر گرفتست اینگونه اثرات مثبت را هم درابنابراین الزم. می گذاردزمین نیز اثر 

از . داردفرصت نیروي کار آزاد شده و امکان اشتغال آن در جاي دیگر نیز در این تصمیم گیري اثر هزینه 
که امکان در صورتی،گرددمیتأمینکه نیروي کار واحدهاي کشاورزي اکثراً از خود خانوار کشاورز آنجا

) از نظر اقتصادي(دن کاهش نیروي کار در اثر مکانیزه کر،اشتغال آن در جاي دیگر وجود نداشته باشد
و نه کاهش نیروي کار مورد نیاز و -افزایش درآمد خالص ،بنابراین در نهایت. داردهیچ نفعی در بر ن

به منظور در نظر گرفتن کلیه این .به عنوان معیار در تصمیم گیري مورد استفاده قرار گیرددبای-هزینه آن
د وش بودجه بندي جزئی استفاده می شویریت از رمتغیرها در تصمیمات مربوط به مکانیزاسیون در مد

.گرددتعیین می،وسیله آن اثرات مثبت و منفی این جایگزینی دقیقاً با محاسبه پولیه که ب

آالتاستفاده اقتصادي از ماشین-6-7
آالت در ماشینبا آن مواجه است استفاده اقتصادي از سرمایهکشاورزیکی دیگر از مسائلی که 

هاي دیگر تولید نظیر کود و بذر و سم و آالت کشاورزي مانند نهادهتوجه داشت که ماشیندبای. است
. عت واحد کشاورزي و سطح زیر کشت نیستکوچک متناسب با وسيقابل تقسیم به اجزا،نیروي کار
ست االزمبیمه و سایه بان ،بهره،آالت مثل استهالكهاي ثابت ماشینمنظور کاهش هزینهه بنابراین ب

با افزایش ،هاي متغیر هر واحد کار ماشینکشت یا حجم محصول افزایش یابد زیرا هزینهزیر سطح 
دهد که هزینه مطالعاتی که در کشورهاي مختلف انجام گرفته نشان می. ماندمیزان کار تقریباً ثابت می

استفاده اقتصادي از براي ین نابراب.یابدواحد کار ماشین با افزایش میزان مصرف آن سریعاً کاهش می
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ست ارتباط منطقی و اقتصادي بین اندازه زمین و میزان کار و عملیات اآالت دیگر الزمتراکتور و ماشین
خرید تراکتور و برايبه منظور تعیین وسعت زمین . نه و ظرفیت مؤثر ماشین وجود داشته باشدساال

هزینه هر ساعت کار کافی نیست زیرا ظرفیت مؤثر ، فقط دانستنآالتمقایسه انواع تراکتور و ماشین
یک ماشین تخمین ) راندمان کار(ست ابتدا ظرفیت مؤثر ابنابراین الزم. یستهاي مختلف یکسان نماشین

.زده شود و سپس هزینه کار انجام شده در واحد زمان محاسبه گردد

آالتماشینثابت و متغیر هاي هزینه- 7-1- 6
مدیر باید قادر به محاسبه هزینه . آالت، هزینه در بر داردکارگیري ماشینخرید، مالکیت و به 

ها و آالت، به آگاهی از این هزینهزیرا مدیریت خوب ماشین. مالکیت و به کارگیري ماشین باشد
آالت، کمتر از حد برآورد می ماشینمعموال هزینه. آالت نیاز داردچگونگی ارتباط آنها با کاربرد ماشین

هاي ثابت و متغیر هر دو هزینه. د زیرا بخش بزرگی از آنها غیر نقدي هستند و از نظر دور می مانندشو
هاي مالکیت یا باالسري آالت اغلب هزینههاي ثابت ماشینهزینه. آالت مهم هستنددر مدیریت ماشین

. هاي عملیاتی نامیدتوان هزینههاي متغیر را میشوند و هزینهنامیده می
مثالً در . هاي اضافی را در نظر گرفتفقط هزینهباید آالت گیري براي خرید ماشینتصمیمدر 

بان در نظر بان براي تراکتور وجود دارد، هزینه سایهصورتی که در واحد کشاورزي، به اندازه کافی سایه
ه با ماشین از آن شود و یا اگر نیروي کار اضافی در واحد کشاورزي وجود دارد که بتوان همراگرفته نمی

هاي تراکتور را به دو دسته ثابت و متغیر به طور کلی هزینه. استفاده کرد، نباید هزینه آن را در نظر گرفت
:کنندتقسیم می

بان، بیمهاستهالك، بهره سرمایه، سایهشامل: هاي ثابتهزینه- الف

خت و دستمزد راننده هزینه سو،هزینه تعمیرات،هزینه سرویسشامل: هاي متغیرهزینه- ب

.باشدمی

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


١٣١

هاي ثابتهزینه-الف-1- 6-7

. کنندهاي ثابت یا مالکیت آنهایی هستند که با تغییرات در استفاده ساالنه از ماشین تغییر نمیهزینه
این هزینه ها با خرید ماشین شروع می شوند و تا موقعی که ماشین در مالکیت بنگاه کشاورزي است، 

به این دلیل، قبل از . تواند این هزینه ها را تغییر دهدد و مدیر جز با فروش ماشین نمییابنادامه می
.هاي ثابت، از اهمیت برخوردار استخریداري ماشین، آگاهی از اقالم هزینه

تحمل مرا زیادي ریسک قتی مدیر مزرعه، سرمایه زیادي را درگیر خرید ماشین آالت می کند، و
توان انتظار داشت و الزم است مبلغ در نظر گرفته شده این مقداري زیان را می،در طول زمان. می شود
هاي بیمه مبلغ درست براي بیمه به مقدار و نوع پوشش و نرخ. هاي ثابت وارد شوددر کل هزینه،ریسک

در ثالثصبراي خسارت اموال، تصادف و پوشش شخباید هزینه بیمه . در هر مکان معین بستگی دارد
.رفته شودنظر گ

آالت تعمیرات ماشیناماشوندمیدر نظر گرفتهتعمیرات به عنوان هزینه ثابت معموالً :تعمیرات

براي نگهداري و دوباره وارد کار کردن یک ماشین که مدتی کار . هستندنیزداراي یک جزء متغیر هزینه
نیز افزایش هاي استفادهایش سالبا افز،نکرده است، اغلب مقداري تعمیرات الزم است، اما هزینه تعمیر

د، باید به عنوان بخشی از هزینه ثابت کربتوان برآورد را اگر جزء هزینه ثابت . ))3-6(شکل (می یابد
به علت مشکل تقسیم . دداهاي متغیر تخصیص به هزینهرا ود و تعمیرات مربوط به کاربرد نموارد 

هاي متغیر تعمیرات را وارد هزینههزینه هاي همه ،آالتتعمیرات به دو جزء، اکثر مطالعات هزینه ماشین
. کنندمی

یک ،آالتهزینه ماشینمربوط بهبعضی از مطالعاتدر :آالتساختمان محل نگهداري ماشین

ماشینی که به طور صحیحی سرپناه . گیرندرا براي محل نگهداري ماشین در نظر میهزینه ثابت ساالنه
بنابراین، .تواند دوام بیشتري داشته باشدو میداردتعمیر کمتري براي هاي حسابداشته باشد، صورت

هزینه محل نگهداري از . هزینه تعمیر ساالنه باید این موضوع سرپناه داشتن ماشین را به حساب آورد
آالت و ضرب کردن آن در تعداد واحدهاي طریق محاسبه هزینه ساالنه هر واحد سطح ساختمان ماشین

محل دهند که هزینه ساالنه مطالعات هزینه نشان می. آیدنماید، به دست میماشین اشغال میسطحی که
.استدرصد ارزش متوسط ماشین 5/1تقریباً نگهداري،
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آالتهاي ساالنه تعمیر ماشینهزینه)3-6(شکل 

هاي متغیرهزینه- ب-1- 6-7

اگر ماشین مورد استفاده قرار نگیرد، . ندهاي متغیر مستقیماً مربوط به کاربرد ماشین هستهزینه
هاي ثابت، برعکس هزینه. یابندمستقیماً افزایش می،ها صفر هستند و با مقدار استفاده ساالنه بیشترهزینه

،شودیا برنامه نگهداري که تعقیب میواز طریق مقدار استفاده ساالنه، بهبود کارآییهزینه هاي متغیر
.تحت کنترل مدیر هستند

زیرا با میزان کاربرد، .هاي ساالنه مشکل استگونه که قبالً ذکر شد، برآورد هزینههمان:تعمیرات

هاي براي برآورد هزینه. می کنندنه نگهداري، نوع خاك و فعالیت تغییر اهاي پیشگیرنوع ماشین، برنامه
عضی معادالت ریاضی تهیه ب،متوسط تعمیر ساالنه براي انواع ماشینهاي مختلف و سطح استفاده ساالنه

درصد هزینه ماشین 5تا 3اغلب ،آالتبه عنوان یک قاعده سرانگشتی، مطالعات هزینه ماشین. شده است
اما هر قاعده سرانگشتی الزم است که با . برندجدید را به عنوان هزینه ساالنه براي تعمیرات به کار می

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


١٣٣

هاي واقعی تعمیرات مزرعه در مورد هزینه، سابقهالعاتبهترین منبع اط. احتیاط مورد استفاده قرار گیرد
.باشدهر نوع ماشین در شرایط استفاده موجود، الگوي کشت و برنامه نگهداري می

ها در کنندهگازوئیل، سوخت دیزل، روغن، فیلترهاي روغن و سایر روان:هاکنندهسوخت و روان

و اهمیت آنها با هستندی ئجهیزات غیر موتوري جزها در مورد تاین هزینه. گیرنداین طبقه قرار می
مصرف سوخت هر ساعت به اندازه موتور، حجم و شرایط . یابدآالت موتوري افزایش میمقایسه ماشین

هاي سوخت را درصد هزینه15ها و فیلترها به طور متوسط تقریباً کنندههاي روانهزینه.بستگی داردکار 
.دهدتشکیل می،اي نیروي محرکه هستندهایی که خود داربراي ماشین

نیروي انسانی عامل الزمی است که مقدار ،آالتدر عملیات و استفاده از ماشین:نیروي انسانی

هاي هزینه. آالت مورد استفاده بستگی داردشود و اندازه ماشینمورد نیاز آن به نوع عملیاتی که انجام می
هاي انجام هزینهلبرآورد کبراي شوند اما آالت برآورد میي ماشینهانیروي انسانی عموماً جدا از هزینه

هزینه نیروي انسانی مربوط . در نظر گرفته شودهزینه نیروي انسانی نیز الزم است ،عملیات معین ماشین
آید، شود، به حساب میبه ماشین، اغلب به علت اینکه فقط زمانی که صرف عملیات ماشین در مزرعه می

براي کل هزینه نیروي انسانی باید شامل وقت مصرف شده . شودر از حد برآورد میاغلب کمت
.سوختگیري، روان کردن، تعمیر، تنظیم کردن و رفت و آمد بین قطعات زمین نیز بشود

هاي متغیر اضافی هستند که بعضی از ماشینهاي تخصصی داراي هزینه:متغیرهايسایر هزینه

.دوارد کرهاي متغیر هزینهرا باید دراقالمی مثل نخ، سیم و کیسه . ندهستمربوط به کاربرد ماشین 

آالتهاي نقدي و غیر نقدي ماشینهزینه- 7-2- 6
هزینه هاي مربوط به ماشین آالت کشاورزي را به روش دیگري نیز می توان به دو دسته هزینه 

ي ماشین آالت،هاکل هزینهبخش نسبتاً مهمی از از آنجا که. هاي نقدي و غیر نقدي تقسیم کرد
استهالك . آالت کمتر از حد برآورد شوندهاي ماشینممکن است هزینههستند،هاي غیر نقدي هزینه

ممکن است مخارج غیر نیز ها همیشه یک هزینه غیر نقدي است و بخشی یا همه بعضی دیگر از هزینه
هاي نقدي ثبت سیدگی یا دفتر کل هزینهمانند زیرا در دفتر رنقدي باشند و به راحتی از نظر دور می

.شوندنمی
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بهره سرمایه گذاري، مالیات بر دارایی ها، بیمه، محل به طور کلی هزینه هاي نقدي شامل هزینه 
ت و نگهداري، سوخت و روان کننده ها و نیروي انسانی هستند و هزینه هاي غیرنقدي انگهداري، تعمیر

. اري، بیمه، محل نگهداري و نیروي انسانی هستندذشامل هزینه استهالك، بهره سرمایه گ
یک هزینه نقدي باشد و در ممکن استشود، مبلغی که به عنوان بهره براي وام پرداخت می

. یک هزینه کامالً غیر نقدي باشدممکن استصورتی که ماشین با سرمایه شخصی مالک خریداري شود، 
یک هزینه نقدي باشد و اگر ریسک توسط ممکن استاگر بیمه رسمی از یک شرکت بیمه باشد، بیمه 

، اگر نیروي انسانی استخدامی باشد،به همین نحو. آن هم هزینه غیر نقدي است،مالک تحمل شود
هزینه غیر اگر نیروي انسانی خانوادگی باشد، یکویک هزینه نقدي باشد ممکن استنیروي انسانی 

ها شامل مخارج حسابداري کامل همه هزینه،آالتي ماشینهابراي برآورد دقیق کل هزینه. استنقدي 
.غیر نقدي الزم استنقدي و 

برخی مالحظات در مدیریت ماشین هاي کشاورزي- 6-8
ها و کاربرد ماشینهزینه-8-1- 6

. هاي ثابت ساالنه، مبلغ ثابتی هستندصرف نظر از مقدار کاربرد ماشین در طول سال، هزینه
ا مقدار کاربرد افزوده شده و اغلب با نرخ ثابتی براي هر هکتار یا هر ساعت افزایش هاي متغیر بهزینه

هاي ماشین برحسب هزینه متوسط هر براي اهداف تصمیم گیري، اغلب الزم است که هزینه. یابندمی
هاي ثابت با افزایش هکتارها، ساعات یامتوسط هزینه. هکتار، هر ساعت، یا هر واحد ستاده بیان شود

هاي متغیر با نرخ ثابتی افزایش یابد، واحدهاي افزایش ستاده، کاهش می یابند در حالی که اگر کل هزینه
از آنجا که متوسط هزینه کل، جمع متوسط هزینه هاي ثابت و . هاي متغیر، ثابت هستندمتوسط هزینه

که در مورد برآورد مشکلی. یابدمتغیر است، متوسط هزینه کل نیز مثل متوسط هزینه ثابت کاهش می
آالت وجود دارد، این است که صرف نظر از مقدار کاربرد، متوسط هزینه متغیر، هزینه هر واحد ماشین

در نتیجه، متوسط هزینه کل به میزان کاربرد . یابدثابت است اما متوسط هزینه ثابت پیوسته کاهش می
شود که دقت این موضوع باعث می. ش می یابدساالنه ماشین بستگی دارد و با افزایش استفاده از آن، کاه

همان اندازه که براي برآورد . آالت به اندازه دقت برآورد کاربرد ساالنه ماشین باشدبرآورد هزینه ماشین
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باز هم سوابق . شود باید براي برآورد کاربرد ساالنه ماشین نیز کوشش شوداجزاي هزینه کوشش می
بدون . دهندهاي ساعت کار تراکتور، برآوردهاي مفیدي ارائه میحسابز واقعی واحد کشاورزي و استفاده ا

حساب هاي خوب، به ویژه براي ماشینهایی که کاربرد ساالنه کمی دارند، کاربرد واقعی ماشین، بیش از 
.شودحد برآورد می

آالتاستفاده صحیح از ماشین-8-2- 6
در تصمیمات درست در زمینه فقطي آالت کشاورزباید توجه داشت که مدیریت صحیح ماشین

را نیز شامل شود بلکه استفاده درست و صحیح از آنشکل مالکیت خالصه نمیواندازه،نوع،تعداد
ندارد هزینه چندانی در بر،آالت موجودمواظبت درست و تنظیم صحیح ماشین،در اغلب موارد. شودمی

به عنوان مثال مواظبت و سرویس به موقع . باشدکه نفع حاصل از آن ممکن است قابل توجه در حالی
هاي جاري آن از قبیل سوخت و تعمیرات را و هزینهدهمی درا افزایش عمر اقتصادي آن،تراکتور
.می دهدکاهش 

سبب افزایش هزینه تعمیرات و خرابی و تأخیر در کار و ،وارد آوردن بار سنگین بر روي تراکتور
سرعت آن ،به منظور بهبود کیفیت کار و استفاده اقتصادي از تراکتور.شودکاهش عمر اقتصادي آن می

.با نوع کار تنظیم گردددبای
شود بهتر است حقوق برحسب میزان توجه و دقتی که در وقتی راننده براي تراکتور استخدام می

ش درآمد و غالباً افزای،هاي برداشتدر مورد ماشین. دارد پرداخت شودمواظبت و سرویس مبذول می
تنظیم ،مثالً در مورد کمباین غالت. کاهش ضایعات محصول بدون افزایش هزینه امکان پذیر خواهد بود

.گرددها سبب افزایش کمیت و بهبود کیفیت کار میها و سرعت باد و تیغهصحیح غربال

راندمان کار ماشین آالت در کشاورزي ایران- 6-9
عواملی . اشین آالت در اغلب روستاهاي ایران نسبتاً پایین استباید توجه داشت که راندمان کار م

:شود عبارتند ازکه سبب پایین بودن راندمان کار در روستاهاي ایران می
یکپارچه نبودن زمین ها و وجود مرزهاي زیاد-1
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شکل نامنظم و غیر هندسی قطعات زمین-2
شودنداشتن اطالعات فنی که منجر به اتالف وقت می-3
نبودن لوازم یدکی-4
دوري محل سرویس و تعمیرگاه-5
عدم استفاده ازعرض کامل دستگاه به هنگام کار-6
پرنمودن مخزن بعضی ازدستگاه ها-7
گردش یا دورزدن ها در دو انتهاي زمین-8
رفع نواقص وگیرکردن هاي قسمت هاي مختلف-9

رتعمیرات و تعویض قطعات آسیب دیده درحین کا-10
سرویس و روغن کاري ماشین-11
تعویض نوبت کاري کاربر-12
عدم تناسب بین تراکتور و دستگاه هاي ضمیمه-13

:گرددبنابراین اقدامات زیر منجر به افزایش راندمان کار تراکتور می
آموزش راننده به طرز کار و سرویس تراکتور-1
تسهیل دسترسی به لوازم یدکی-2
دن اراضییکپارچه کر-3
اجاره دادن تراکتور در موقع استراحت و یا خرید تراکتور به صورت دسته جمعی وقتی -4

.مساحت زمین کمتر از میزان محاسبه شده باشد
نقشه برداري و تسطیح و تنظیم هندسی قطعه بندي زمین-5

آالتعوامل مؤثر در انتخاب ماشین- 10- 6
درست انتخاب ،اي کشاورزي و دامپروريهحدل در مدیریت وائترین مسایکی از مشکل

دلیل بلکه به تنها به دلیل تنوع کارکردها و اندازه هاي ماشین آالتفرآیند انتخاب نه . آالت استماشین
و دامی واحد زراعی هاي فعالیترشته موجودي سرمایه، نیازها و موجودي نیروي انسانی، عواملی مانند 
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الزم است که اندازه تجهیزات یگر،داز سوي . موضوع پیچیده اي استاثرگذار،کشاورزي و سایر عوامل 
حداکثر استفاده را از بدون بار بیش از حد، باشد تا بتوان هماهنگ هاي تراکتور ا اندازهبکشاورزي 

آالت باید مورد توجه قرار گیرند، در اینجا مورد تعدادي از عواملی که در انتخاب ماشین. تراکتور نمود
.قرار می گیرندبررسی 

آالتاندازه ماشین- 1- 10- 6
اصوالً بین اندازه یا . استآالت لی که کشاورز با آن مواجه است انتخاب اندازه ماشینائمسیکی از 

، نوع کار و اندازه واحد کشاورزي باید تناسب وجود داشته باشد به نحوي که حداکثر ماشینظرفیت 
تواند به انتخاب اندازه مناسب و تعداد تراکتور و عملیات میتنظیم تقویم.کارآیی از آن حاصل گردد

این تقویم، عملیات الزم را که در ماه باید انجام گیرد و همچنین زمان . آالت مورد نیاز کمک کندماشین
آالت در واحد تعداد روزهایی را که براي استفاده از ماشین. سازدمورد نیاز براي انجام آن را مشخص می

بر این اساس، شخص . توان از طریق مراجعه به آمار هواشناسی مشخص کردي مناسب است میکشاورز
.تواند در مورد کافی بودن اندازه ماشین براي انجام این عملیات قضاوت کندمی

مشخص الزم را در زمان کارخریدن ماشینی است که ،آالتماشینقاعده اساسی در انتخاب اندازه
به خریدن کوچکترین ماشین راین موضوع همیشه منج. زینه کل ممکن انجام دهدترین هبا پایینو

تعیین کردن ،اولین گام. باید مورد توجه قرار گیرندنیز ها شود زیرا نیروي انسانی و سایر هزینهنمی
با تعداد توانرا میاین نتایج . در ساعت براي هر اندازه ممکن ماشین استهکتارظرفیت برحسب 

از اي د تا مشخص شود چه اندازهکرمقایسه ،هایی که باید پوشش داده شوند و زمان موجودهکتار
در محاسبه اندازه ماشین باید به میزان .دمشخص انجام دهزمان ماشین می تواند کار مورد نظر را در 

کاري، و ماشین توجه کرد زیرا به علت وقتی که صرف دور زدن، تنظیم، تعمیر، دوبارهکارآیی میدانی 
عملیاتی . گیرددرصد ظرفیت نظري خود مورد استفاده قرار نمی100ماشین با شود، انجام امور مواد می

هاي بذر، مواد شیمیایی و کود دارد هاي مکرر براي پر کردن مجدد جعبهمثل کشت که نیاز به توقف
انی در مورد بعضی عملیات هاي میدکارآیی. درصد کاهش دهد50هاي میدانی را تا ممکن است کارآیی
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ویژه در قطعات بزرگ که زمان دور زدن و دوباره ه درصد برسد، ب90تا 85کشاورزي ممکن است به 
. رسدکاري به حداقل می

آیا یک ماشین بزرگتر : وقتی که حداقل اندازه توان ماشین شناسایی شد، سؤال بعدي این است
ست اما باعث اهاي ثابت بزرگتري داراي قیمت خرید و هزینهتواند توجیه پذیر باشد؟ ماشین بزرگتر می

هاي اضافی عامل مهم هزینه،اغلب اوقات. شودجویی در نیروي انسانی و کاهش زمان میدانی میصرفه
می مطلوب و باعث کاربردي از اصل جایگزینی ،جویی شدهماشین بزرگتر در مقابل ارزش کار صرفه

بنابراین .ي هزینه فرصت باال باشد، انتخاب ماشین بزرگتر توجیه پذیر استاگر نیروي انسانی دارا. شود
براي دو . انتخاب ماشین ممکن است همچنین شامل انتخاب یک ماشین بزرگ یا دو ماشین کوچک باشد

توان ظرفیت یکسانی را با هاي ثابت ساالنه باالتر هستند زیرا معموالً میماشین، هزینه خرید و هزینه
براي تجهیزاتی که با . کمتري با یک ماشین بزرگ نسبت به دو ماشین کوچک به دست آوردهزینه 

مزیت اولیه دو ماشین، افزایش در قابلیت . شوند، دو تراکتور و دو راننده نیز الزم استتراکتور کشیده می
بلکه با استفاده از اعتماد است زیرا اگر یکی از ماشینها با اشکال روبرو شود، کار کامالً متوقف نمی شود 

.تواند ادامه یابدماشین دیگر، با نصف سرعت می

هنگامیه ب- 2- 10- 6
نگام بودن عملیات مزرعه هرابطه بین اندازه ماشین و به،آالتعامل مهم دیگر در انتخاب ماشین

نجام طول دوره زمانی بهینه اهاي کوچک ماشین ممکن است نتوانند عملیات معینی را در اندازه. است
دهد که به عنوان بخشی از سود را نیز کاهش می،کاهش عملکرد. و باعث کاهش عملکرد شونددهند

عملیاتی مثل ،براي اجتناب از کاهش عملکرد. هزینه به کارگیري ماشین کوچک باید در نظر گرفته شود
د یا بیش از حد کشت بیش از حد زو. شت و برداشت اغلب باید در محدوده زمانی معینی انجام شونداک

دستگاه کشت بزرگتر ،براي اجتناب از کشت با تأخیر و کاهش عملکرد. دهددیر عملکرد را کاهش می
.ممکن است از نظر اقتصادي توجیه پذیر باشد
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ماشینهاي نو در مقابل کارکرده-3- 10- 6
و آالت نو یا مستعمل نیز یکی دیگر از مسائلی است که باید مورد بررسیخرید ماشین

شود در هاي متغیر میبه طور کلی خرید وسایل مستعمل سبب افزایش هزینه. گیري قرار گیردتصمیم
از . آالت نو خواهد بودو بیمه آنها کمتر از ماشین) در صورت وجود(هاي استهالك، بهره حالی که هزینه

بیشتر است که خود آالت مستعمل کمتر قابل اعتماد بوده و احتمال خراب شدن آن طرف دیگر ماشین
.ممکن است بر روي سطح تولید و درآمد اثر منفی داشته باشد

عمر مفیدشان اولیه آالت مزرعه، مثل ماشینهاي سواري نو، در طول سالهاي ارزش بازاري ماشین
صادق این موضوع مخصوصاً در مورد تراکتورها و سایر ماشینهاي خودرو . یابدبسیار سریع کاهش می

یک خرید اقتصادي و راهی براي پایین آوردن مکن استماشین کارکرده مین خریدبنابرا. است
اگر . کندخرید ماشین اساساً خرید خدماتی است که در طول زمان ارائه می. آالت باشدهاي ماشینهزینه

.ماشین کارکرده بتواند خدمت یکسانی را با هزینه پایینتر ارائه دهد، خود یک گزینه اقتصادي است
هاي ثابت ساالنه هزینه،این جهتاز خواهد و گذاري کمتري میرید ماشین کارکرده سرمایهخ

کامل به اعتمادعدم هاي متغیر باالتر به علت تعمیرات بیشتر و هزینه. داردکمتري براي استهالك و بهره 
ماشین کارکرده . کندرا خنثی میهاي ثابت کاهش در هزینهمقداري از ،نگام بودنهو بهکارکرد ماشین

.داردد و توانایی مالک را به عنوان یک مکانیک به چالش وا میوشمی زودتر از ماشین نو کهنه 
ماشین کارکرده موقعی باید مورد توجه قرار گیرد که سرمایه محدود است و یا هزینه فرصت آن 

و جایی که تاً کم باشد کاربرد ساالنه ماشین نسباین موضوع مخصوصاً موقعی درست است که. استباال 
هاي ساالنه وارد قبل از اینکه بهره در هزینه. دراثر کمی روي سود دا،نگامی ضعیفهاعتماد کمتر و به

به هزینه بهره رجگذاري کمتر در ماشین کارکرده منسرمایه. تري استشود، ماشین نو داراي هزینه پایین
اي با حداقل هزینه ماشین کارکرده را به گزینه،آیدشود که وقتی بهره به حسابتري میساالنه پایین

.کندتبدیل می
از آنجا که استفاده از ماشین کهنه ممکن است نیاز به مهارت و اطالعات فنی بیشتري داشته باشد 

آالت نیز یکی دیگر از عواملی است که باید در توانایی و دانش کشاورز در امر تعمیر و سرویس ماشین
در صورتی که کشاورز خود قادر باشد در ایام فراغت و خارج از فصل زراعت، . دنظر گرفته شو
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ایجاد مراکز خدمات .آالت را تعمیر و سرویس کند ممکن است از تأخیر در کار جلوگیري شودماشین
ماشینی در کشورهایی که کشاورزان از سطح دانش و اطالعات فنی ضعیفی برخوردار هستند و توانایی 

.رسدکم است مناسب به نظر میمالی آنها

ماشین آالتتأمینروش هاي - 4- 10- 6
بلند مدت و اجاره به شرط تملیک پیمانکاريکوتاه مدت، پیمانکاريخرید، اجاره، پنج روش

:ماشین هاي کشاورزي در یک مزرعه وجود داردتأمینبراي 
براي . ي استفاده می شودبه سربراي خرید یک ماشین در مزرعه از تحلیل نقطه سر:خرید- 1

اینکه خرید دستگاه مقرون به صرفه باشد باید کارکرد ساالنه دستگاه در حدي باشد که بتواند بهره 
در این زمینه توجه به. سرمایه هزینه شده براي خرید ماشین و مخارج مربوط به مالکیت آن را بپوشاند

تأمینتخاب بین خرید و سایر روش هاي همچنین ان. کارایی ماشین هاي خریداري شده اهمیت دارد
ماشین هاي کشاورزي به هزینه هر واحد استفاده از ماشین آالت در مقابل مقدار کاري که انجام می شود 

هکتار، اجاره ماشین و در سطوح aنشان می دهد که در مساحت هاي کمتر از )4-6(شکل. بستگی دارد
. رفه استهکتار، خرید ماشین آالت به صaبیشتر از  

انتخاب بین خرید یا اجاره ماشین هاي کشاورزي) 4-6(شکل 
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اجاره عبارتست از انجام قسمتی از عملیات مکانیزه کشاورزي در مدت کوتاهی که می :اجاره- 2

تواند چند روز یا چند ماه باشد در قبال مبلغ مشخصی که براساس عرف محل و شرایط زمانی تعیین می 
) هکتار(کن است بر اساس قرارداد بر حسب کار روزانه ساعتی و یا مساحت زمین این مبلغ مم. شود

کنترل و استفاده از ) موجر(اجاره یک توافق رسمی است که به وسیله آن صاحب ماشین .مشخص شود
. کندواگذار می) مستأجر(ماشین را براي زمان مشخص و پرداخت مورد توافق، به استفاده کننده 

هاي بلند اه مدت براي چند روز یا چند ماه در نظر گرفته می شوند در حالی که اجارههاي کوتاجاره
مثل هر توافق دیگر، اجاره باید به . مدت براي یک سال یا سالهاي بیشتري در نظر گرفته می شوند

گم صورت کتبی باشد و باید مواردي مثل نرخها و تاریخهاي پرداخت، پردازنده مالیاتها، بیمه، مسئولیت
براي خرده مالکان ،اجاره کردن در ایران. شدن یا خسارت و پیش بینی هاي لغو قرارداد را شامل شود

.متداول ترین شیوه کار مکانیزه کشاورزي است
قرداد کوتاه مدتی است که بین کشاورز و مالک دستگاه کشاورزي :کوتاه مدتپیمانکاري - 3

شین بر مبناي مساحت زمینی که بر روي آن کار انجام شده منعقد می شود که بر طبق آن هزینه جاري ما
کوتاه مدت روش مناسبی است براي پیمانکاري. یا بر اساس محصول برداشت شده پرداخت می شود

.کنترل هزینه هاي مکانیزاسیون کشاورزي و حفظ نقدینگی کشاورز
سال براي انجام 5الی 3قراردادي است که براي زمان طوالنی :طویل مدتپیمانکاري- 4

.کارهاي مکانیزه کشاورزي بین پیمانکار و کشاورز منعقد میشود
این روش مشابه قرارداد اجاره ماشین هاي ):کیاجاره به شرط تمل(اجاره به شرط خرید - 5

کشاورزي است با این تفاوت که در قرارداد، شرایط فروش قید می گردد که در زمان خاصی صورت 
دهند که در انتهاي دوره اجاره، با مبلغ ها به مستأجر اجازه میبعضی اجارهان دیگر،به بی.خواهد گرفت

اما هر توافق اجاره به شرط خرید باید براي حفظ معافیت از مالیات بر درآمد . معینی ماشین را بخرد
ارداد اي که به درستی نوشته نشود، ممکن است قراجاره نامه. پرداخت هاي اجاره دقیقاً نوشته شود

بسته به پایه مالیات بر درآمد مستأجر، معافیت کامل پرداخت هاي اجاره از درآمد . فروش به حساب آید
.مشمول مالیات، ممکن است مزیت مهمی براي اجاره باشد
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وقتی که سرمایه محدود است و یا ماشین استفاده کمی دارد، ممکن است اجاره یا پیمانکاري به 
آالت یک مزیت مهم اجاره کردن یا گذاري کمتر در ماشینسرمایه. ه باشندتملک ماشین ترجیح داشت

وقتی که ماشین استفاده کمی . پیمانکاري است که به هزینه فرصت سرمایه توجه خاص نشان می دهد
.ها ممکن است هزینه کمی نیز داشته باشنددارد، این گزینه

مزرعه در بسیاري مناطق کامالً رایج نیست و آالتاوالً، اجاره ماشین. اجاره کردن چند عیب دارد
ثانیاً، نرخهاي اجاره ممکن است در مقایسه با . آالت براي اجاره موجود نباشدممکن است ماشین

زیرا . عیب سوم اجاره، اثر آن روي صورت ارزش خالص مستأجر است. پرداختهاي وام نسبتاً باال باشد
شود و در انتهاي دوره اجاره، مستأجر ادعایی بر ان داده نمیماشین اجاره شده به عنوان یک دارایی نش

سرمایه مورد نیاز کمتر، عدم کاهش در اعتبار موجود و مزیت هاي . باقیمانده یا ارزش اسقاط ندارد
.مالیاتی ممکن، مزیتهاي اجاره هستند

تصمیم . در بعضی مناطق براي عملیاتی مثل برداشت علوفه و دانه، پیمانکاري روش مهمی است
هاي مربوط بستگی دارد که آن هم به نوبه خود به مقدار کاري درباره تملک ماشین یا پیمانکاري به هزینه

گیرند، اغلب براي ماشین هایی که خیلی کم مورد استفاده قرار می. که قرار است انجام شود ارتباط دارد
شخصیت و اتکاپذیري پیمانکاران . دتر آن است که کار از طریق پیمانکاري انجام پذیرروش اقتصادي

براي وظایفی مثل کشت که به هنگامی مهم است مدیر ممکن است نخواهد . باید مورد توجه قرار گیرد
.به پیمانکار اتکا نماید

موقع تصمیم گیري بین مالکیت ماشین یا پیمانکاري، هزینه کل هر هکتار یا هر واحد ستاده باید 
معموالً براي هر هکتار یا هر واحد ستاده، یک نرخ ثابتی دارند در حالی که پیمانکاري ها . مقایسه شود

هاي ثابت کاسته زیرا متوسط هزینه. یابدهاي کل مالکیت، با افزایش استفاده از ماشین کاهش میهزینه
در سطوح پایین استفاده از ماشین، استخدام یک. نشان داده شده اند) 4-6(این روابط در شکل . شودمی

پیمانکار براي هر واحد، هزینه کمتري دارد در حالی که بعد از رسیدن به حدي، اگر ماشین در تملک 
در aکند، یا نقطه سر به سر، سطح ستاده اي که مزیت تغییر مینقطه. باشد، هزینه ماشین آالت کمتر است

.است) 4-6(شکل 
:آیدر از معادله زیر به دست میهاي الزم موجود هستند، نقطه سر به سهاي هزینهوقتی داده
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ساالنه ثابت هايهزینه کل
واحد هر متغیر هايهزینه منهاي پیمانکاري واحدهاي سر به سر= نرخ

واحد 8واحد پول باشد، نرخ پیمانکاري 2000هاي ثابت مالکیت ماشین، براي مثال؛ اگر کل هزینه
واحد پول براي هر هکتار باشد، نقطه 3ن ماشین ملکی پول براي هر هکتار و هزینه متغیر براي به کار برد

:سر به سر عبارتست از

= 400هکتار 
هکتار مورد استفاده قرار گیرد، انجام کار از طریق اجاره، هزینه کمتري 400اگر ماشین در کمتر از 

بین مالکیت ماشین و موقع انتخاب . هکتار، داشتن ماشین ارزان تر است400در حالی که باالي . دارد
در پیمانکاري، استفاده از . کندپیمانکاري، تعیین نقطه سر به سر، راهنماي مفیدي براي مدیر مهیا می

پیمانکار معموالً نیروي انسانی الزم را . نیروي انسانی مورد دیگري است که باید به آن نیز توجه شود
روي انسانی مزرعه، براي موارد استفاده دیگر آزاد شود نیکند که باعث میبراي کار کردن ماشین مهیا می

اگر پیمانکاري، مقدار نیروي انسانی استخدام شده مورد نیاز را کاهش دهد یا اگر نیروي انسانی . شود
.مالک، هزینه فرصت باالیی داشته باشد، پیمانکاري بر تملک مزیت دارد

آالت کشاورزي ري غیر ضروري در ماشینگذابا توجه به مطالب فوق، به منظور اجتناب از سرمایه
اي که مالک اگر مقدار استفاده. کافی است هزینه مالکیت ماشین را با اجاره آن در منطقه مقایسه کرد

هاي مالکیت سالیانه را تا تواند در طول سال از ماشین به عمل آورد، در حدي نباشد که بتواند هزینهمی
گذاري بیش از حد انجام توان گفت سرمایهدارد در این صورت میحد اجاره متداول ماشین پایین نگه 

.گرفته است
شود که کشاورزان کوچک به منظور استفاده از خدمات ماشینی، از مطالب فوق چنین استنباط می

امکاناتی که . مند گردندآالت مورد نیاز باید از راه هاي دیگر، از این خدمات بهرهبه جاي خرید ماشین
:نگونه کشاورزان وجود دارد عبارتست ازبراي ای

آالت در صورت امکاناجاره کردن ماشین-1
آالت به صورت گروهی و یا تعاونیخرید ماشین-2
ایجاد مراکز خدمات ماشینی از طرف دولت و فراهم کردن تسهیالت الزم-3
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زان در گذاري کشاورآالت به صورت گروهی، یکی از راه هاي کاهش سرمایهخرید ماشین
البته براي موفقیت در . شرایطی است که وسعت عمل هر کشاورز به تنهایی، براي این کار کافی نباشد

. باشدیکی از این شرایط وجود اعتماد متقابل بین کشاورزان می. این کار شرایط و ضوابطی الزم است
رت برخورد زمان انجام آالت در صوهمچنین بهتر است قراردادي در زمینه اولویت استفاده از ماشین

.عملیات کشاورزي نوشته شود

آالتمحاسبه کارآیی ماشین-6-10
اولین : گیردگیري کارآیی استفاده از ماشین اغلب دو مقیاس مورد استفاده قرار میبراي اندازه

باشد که با تقسیم ارزشمی) قابل کشتهکتاریا هر (زیر کشت هکتارگذاري براي هر مقیاس، سرمایه
.شودهاي زیر کشت یا قابل کشت محاسبه میهکتارآالت بر تعداد جاري ماشین

آالتماشین همه جاري ارزش
کشت زیر هکتارهاي زیر کشتهکتارگذاري براي هر سرمایه= تعداد

آالت هاي موجودي ماشینسال معین از میانگین ارزشآالت براي یکارزش جاري همه ماشین
بازاري باشد اما در اکثر به قیمت آل آن است که ارزش جاري ایده. شودال پیدا میدر ابتدا و انتهاي س

هزینه منهاي استهالك (معموالً ارزش دفتري جاري یا مستهلک شده . موارد این ارقام موجود نیست
ه دست توان از جدول استهالك یا ترازنامه بمیرا گیرد زیرا این ارقام مورد استفاده قرار می) انباشت شده

.دورآ
که ازاست) قابل کشتهکتاریا (زیر کشت هکتارهزینه هر ،آالتدومین شاخص کارآیی ماشین

.کشت شده به دست می آیدهاي هکتارآالت بر تعداد تقسیم هزینه کل ساالنه ماشین
قایسه مقادیر پایینتر مطلوب هستند اما باید با احتیاط مورد استفاده و م،براي هر دو مقیاس کارآیی

هکتارگذاري هر هزینه و سرمایه،اند که با افزایش مساحت مزرعهمطالعات زیادي نشان داده. قرار بگیرند
را این مقیاسها لذا . کندنوع واحد کشاورزي و دامپروري نیز تغییر میهزینه ها بسته بهیابد و کاهش می

یک از به یک اندازه و آنها مقیاس تولیداداره می شوند و واحدهایی که با روش مشابهی براي بایدفقط
.معنی و گمراه کنده خواهد بودزیرا هر مقایسه دیگري بیداد، مورد مقایسه قرار استنوع 
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تر از حد معمول هستند، مشخص باالتر و یا پایین،مشابهسایر مزارعمقادیري که در مقایسه با 
و استفاده از با اجاره کردن، پیمانکاري. هستندها آالت و هزینهگذاري در ماشینکننده مشکالت سرمایه

توان پایین نگه داشت اما این کار ممکن را میهکتارگذاري هر سرمایه،آالت کار کرده و کوچکماشین
توجه به ،آالتدر تحلیل درستی از کارآیی ماشین. را افزایش دهدهکتارآالت هر است هزینه ماشین

به ازاي آالت گذاري ماشینسرمایه،آالت کار کرده و کوچکماشین. همیت دارداستفاده از نیروي انسانی ا
. می دهدآورد اما هزینه نیروي انسانی را افزایش و کارآیی آن را کاهش میرا پایین هکتارهر 

هکتاراما هزینه نیروي انسانی هر دارندند، مقادیر کارآیی  ضعیفی هستآالتی که بیش از حد بزرگ ماشین
آالت و هاي ماشینتأثیر متقابل بین هزینههبآالت باید هنگام تحلیل کارآیی ماشین. می دهندکاهش را

.کردنیروي انسانی توجه 

آالتباال بردن کارآیی ماشین-6-11
انتخاب، دستهروشها در چهار این. وجود داردروش، چندآالتبراي بهبود کارآیی ماشین

.می گیرندمورد بحث قراری نگهداري، عملیات و جایگزین

انتخاب- 1- 11- 6
تعیین اندازه و نوع متناسب ماشین براي نوع و اندازه معینی از واحد ،آالتانتخاب ماشین

آالتی که ممکن است بیش همان گونه که در باال گفته شد در انتخاب ماشین. کشاورزي و دامپروري است
ممکن استن اشتباه وجود دارد و هر دو نوع اشتباه از حد کوچک یا بیش از حد بزرگ باشند، امکا

آالت کار کرده همه باید در فرآیند انتخاب مورد اجاره کردن، پیمانکاري و خرید ماشین. پرهزینه باشد
.توجه قرار بگیرند

:ها مطرح هستندپرسشاینآالت در تصمیمات انتخاب ماشین
و سود واحد کشاورزي و می دهدش انجام خبنحو رضایته کار مورد نظر را ب،آیا ماشین-1

دامپروري را افزایش خواهد داد؟
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کار بدون از دست رفتن وقت مقرر دارد ینگامهآیا ماشین ظرفیت کافی براي کامل نمودن به-2
تواند افزایشهاي مورد نیاز در ظرفیت را ریزي شده واحد کشاورزي و دامپروري میو براي رشد برنامه

نماید؟تأمین
ماشین کهنه شود؟،آیا احتمال دارد که در زمان کوتاهی-3
هستند؟ آیا هزینه پیمانکاري نسبت به خرید ماشین رند و قابل اتکاآیا پیمانکارانی وجود دا-4

کمتر است؟
آیا اجاره یک جایگزین ممکن است؟-5
هست؟داراي قابلیت اتکا و ظرفیت الزم براي انجام کار،آیا یک ماشین کارکرده-6
یا خرید یک ماشین کارکرده صرفه جویی وپیمانکاري،اي که با اجاره کردنآیا سرمایه-7

؟به وجود می آوردشود در جاي دیگر بازده بیشتري می
بازده بیشتري ،جویی شده ناشی از خرید ماشین بزرگتر در مورد استفاده دیگريآیا کار صرفه-8

خواهد داشت؟
نگامی توجیه شود؟هتواند با افزایشی در بهتر میآیا یک ماشین بزرگ-9

به دقت و پرسش هاجواب به این ،گذاري زیادي که براي بعضی از ماشینها الزم استبا سرمایه
آالتکمک زیادي به بهبود تصمیمات انتخاب ماشینپاسخ این پرسش ها زیرا ،تعمق بیشتر نیازمند است

.کنندمی 

نگهداري-2- 11- 6
که با استاي اما هزینه،را تشکیل می دهدآالتهاي متغیر ماشینبخش بزرگی از هزینهتعمیرات

هاي علت هزینه،به گزارش مهندسان کشاورزي. استکنترل از ماشین، قابل استفاده و نگهداري صحیح 
سرعت ) 2(،بار بیش از حد یا بیشتر از ظرفیت تعیین شده) 1(:الیل استدبه این زیاد تعمیرات عموماً 

می و آموزش با توجه دائ. سوء استفاده) 4(و ،اي ضعیفنگهداري روزانه و دوره) 3(،بیش از حد
.همه این ارقام قابل اصالح و پیشگیري هستندسروکار دارند، ماشینها کارگرانی که با صحیح 
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. ار استاساس ک،ریزي و ثبت تعمیر و نگهداريیک نظام برنامه،هاي تعمیربراي کنترل هزینه
و از خرابیکننده کارکرد خوب ماشین استتضمین،رعایت برنامه نگهداري توصیه شده توسط سازنده

ثبت هزینه . دهدطول عمر ماشین را کاهش می،هاي تعمیرکند و هزینههاي غیر اجباري جلوگیري می
یش از متوسط هستند، که داراي هزینه تعمیر بهایی به شناسایی ماشینمزرعه تعمیرات ماشینهاي هاي 

.باید در اولین فرصت جایگزین شوند،موقعی که این ماشینها شناسایی شدند. دمی کنکمک 

عملیات-3- 11- 6
. هاي تعمیر و هم روي کارآیی میدانی مؤثر استهم روي هزینه،چگونگی استفاده از ماشین

بهبود کارآیی . آیدکار پایین میسرعت باید مطابق ظرفیت ماشین تنظیم شود در غیر این صورت کیفیت 
هزینه را ،میدانی با انجام کار بیشتر در یک دوره معین یا کار یکسان در زمان کمتر یا با ماشین کوچکتر

توقفهاي مکرر و ،کوچک و با نقشه نامنظم که نیاز به دور زدنهاي مکررزرعه هايم. دهدکاهش می
،بردرا باال میآالتعاملی که اغلب هزینه ماشین. دهندمیکارآیی میدانی را کاهش،دوباره کاري دارند

براي ماشین هاي تخصصی گران قیمت که مدت . استتخصصی قیمتکاربرد ساالنه کم ماشین گران
مگر اینکه کاربرد ستهاي ثابت هر واحد ستاده باالهزینهزمان کمی در طول سال قابل استفاده هستند، 

یبعضی از کشاورزان این نوع ماشینها را با یک یا چند همسایه به طور شراکت. دادبتوان افزایش را ساالنه 
گذاري الزم توسط بلکه سرمایه،شودهاي ثابت هر واحد میاین کار نه فقط باعث کاهش هزینه. خرندمی

ش را براي هر فرد مالک کاهآالتهاي ماشینهزینه،شراکتیآالتماشین. دهدرا نیز کاهش میافراد
و در مورد جزئیات استفاده از ماشین توافق داشته اشند دهد اما مهم این است که شرکا با هم سازگار بمی

قبل از اینکه ماشین خریداري شود باید روي اینکه چه کسی اول ماشین را مورد استفاده قرار دهد . باشند
.و مالیاتها توافق حاصل شود،بیمه،مثل تعمیراتییهاو تقسیم هزینه

اگر . یابدمی با انجام پیمانکاري براي همسایگان نیز هزینه ماشین براي هر واحد ستاده  کاهش
آورد و درآمدي اضافی می هاي ماشین را پایین هزینه،موقع کار مالک تداخل نکنده پیمانکاري با اتمام ب

خ پیمانکاري باید نر. کند که ممکن است در واحدهاي کشاورزي و دامپروري کوچک مهم باشدمهیا می
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هزینه فرصت ،گیري مربوط به پیمانکاريباشد زیرا در تصمیمنیز شامل هزینه نیروي انسانی ارائه شده 
.خود مالک اهمیت داردبنگاهکار در نیروي 

جایگزینی- 6-11-4
زمان بهینه براي جایگزین کردن یا مبادله ،آالتیکی از تصمیمات مشکل در مدیریت ماشین

مختلفشرایطو درهمه انواع ماشینها برايکه قابل کاربرد گیري سادهقاعده تصمیمیک . ستاماشین 
که پیچیدگی -درآمد هر تصمیم جایگزینی همچنین باید شامل تأثیرات مالیات بر. وجود ندارد،باشد

فرسوده و زمان مناسب براي خرید وسایل نو و فروش دستگاه .باشد-کندبیشتري را به تصمیم اضافه می
:مستعمل

آنکه قیمت یک دستگاه به پایین ترین سطح خود مدیر مزرعه باید قبل از)5-6(شکل با توجه به 
و هزینه تعمیرات آن به باالترین مقدار ممکن برسد و در ضمن خود دستگاه دیگر از لحاظ کاري قابل 

بنابراین زمان . یمت الشه آن استپایین ترین قیمت یک دستگاه، ق. اعتماد نباشد آن را به فروش برساند
. فروش یک ماشین قبل از انقضاي عمر مفید آن است

زمان مناسب براي جایگزینی ماشین هاي کشاورزي) 5-6(شکل 
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:معموال فروش ماشین هاي کشاورزي در یک واحد مکانیزه به دالیل زیرصورت می گیرد
استفاده از ماشین به پایین ترین ) مثال سال(میانگین مجموع هزینه ها براي هر واحد زمانی ) الف

.حد خود رسیده و در حال صعود است
.ماشین در مقایسه با انواع جدید کامال از مد افتاده و منسوخ شده است) ب
.ماشین قابل اعتماد نیست و احتمال اینکه در حین کار خراب شود زیاد است) ج
.اعتماد نیستماشین به کلی فرسوده شده و دیگر قابل ) د

:هر یک از دالیل زیر اتخاذ شوندممکن است بهتصمیمات جایگزینی 
سن و کارکرد طوري است که ماشین بیش از این قادر به : ماشین حاضر فرسوده شده باشد-1

.انجام وظیفه الزم نیست
عث یا تغییرات در الگوي کشت باآالتماشینتحوالت جدید در فناوري: ماشین کهنه باشد-2

.شود ماشین حاضر بیشتر از این براي کار مناسب نباشدمی
هاي نگامی و هزینهههاي کل تعمیر و بههزینه: هاي ماشین حاضر رو به افزایش باشدهزینه-3

.دباشنبه افزایش مزبور براي هر واحد ستاده سریعاً رو
زمان مقرر چنان سطح زیر کشت افزایش یافته باشد یا: ظرفیت بیش از حد کوچک باشد-4

.موقع انجام دهده حیاتی شده باشد که ماشین قدیمی نتواند کار را ب
هاي تعمیر فتد که هزینهبیخرابیهاي ماشین آنچنان مکرر اتفاق : ماشین قدیمی قابل اعتماد نباشد-5

.از حد قابل قبول بیشتر باشند،نگامیهو به
سود بعد از مالیات واحد کشاورزي و دامپروري این عامل مربوط به کل: مالیاتهاي بر درآمد-6

معافیت از مالیات ناشی از ،براي استفاده از مزایاي کاهش مالیات،سال پرسوددر یک. شودمی
.تواند جایگزین شودخرج کردن و استهالك سریع ماشین می،گذاريسرمایه

وجود دارد در » افتخار مالکیت«جدید و بزرگتر مقداري آالتدر خرید ماشین: افتخار و احترام-7
اي بوده و وارد تواند دلیل پر هزینهمی،حالی که براي بعضی افراد این موضوع ممکن است مهم باشد

.کردن آن در تحلیل اقتصادي مشکل است
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پنج دلیل اول به طور انفرادي یا ترکیبی از ،براي تعیین سن جایگزینی براي یک ماشین مشخص
زیادي در تصمیم جایگزینی تا حدهزینه و تعمیر هر ماشین سوابق. ددارد استفاده قرار توان مومیرا آنها 
توان مورد تأکید بیش از حد قرار به سادگی میرا افتخار و احترام ،مالیات بر درآمد. تواند مؤثر باشدمی
.شوندد که منتج به تصمیمات پرهزینه میدا

) فروش وسایل فرسوده و خرید وسایل نو(ورزي سه روش متداول براي جایگزینی ادوات کشا
:وجود دارد

جایگزینی تدریجی-1
جایگزینی یک یا چند دستگاه در سال-2
جایگزینی در صورت وجود پول نقد-3
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مدیریت زمین و توسعه فعالیت هاي کشاورزي: فصل هفتم

ویژگی هاي نهاده زمین
زمین ازبرداري بهرهبرنامه ریزي
اظت زمیناقتصاد حف
 ،اجاره یا مالکیت زمینکنترل زمین
خرید زمین
انواع روش هاي اجاره زمین
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هاي فصلهدف- 1- 7
:باید بتواندفصلدانشجو پس از مطالعه این 

برداري و مدیریت زمین بحث کند و توضیح دهد که چگونه ویژگیهاي درباره اقتصاد بهره-1
.دهدتحت تأثیر قرار میبرداري و مدیریت آن را زمین، بهره

. مزایا و معایب مالکیت زمین را فهرست کند-2
.مزایا و معایب اجاره کردن زمین را فهرست کند-3
هاي قانونی خرید هاي خرید زمین شامل ارزشیابی زمین و جنبهدرباره عوامل مهم در تصمیم-4

. زمین بحث کند
بري دامی را بیان کند بري محصوالت گیاهی و سهمهاي نقدي، سهمویژگیهاي ترتیبات اجاره-5

.و مزایا و معایب هر نوع ترتیب اجاره را با هم مقایسه کند
. دهدروشی براي تعیین سهم عادالنه ترتیبات اجاره که تولید کارآمد را حفظ خواهد کرد نشان-6

مقدمه و تعاریف-2- 7
این ویژگی، فعالیت هاي . دگیراده قرار میمورد استفمقادیر زیادي زمین ،کشاورزيدر بخش 

ها یک نهاده منحصر به فرد است و زمین از بسیاري جنبه. دکناز سایر انواع صنایع متمایز میکشاورزي را
این ویژگیها تا حد زیادي، . شودویژگیهایی دارد که در سایر منابع کشاورزي یا غیرکشاورزي یافت نمی

دهند به طوري که اقتصاد زمین یکی از زیر ت زمین را تحت تأثیر قرار میبرداري و مدیریاقتصاد بهره
تولید همه نقشی اساسی در که تولید کشاورزي استزمین منبع اصلی .بخشهاي اقتصاد کشاورزي است

د و روشهاي ومی است که اگر حاصلخیزي خاك حفظ شئزمین یک منبع دا.داردکاالهاي کشاورزي 
نه نهاده زمین، مدیریت صحیح . شودمستهلک و تمام نمی،استفاده قرار گیردموردخاك مناسب حفاظت 

زمین در وضعیت . را اصالح کندزمین تواند میحتی بلکه می کندوري ذاتی زمین را حفظ بهرهتنها
چوب و است ووري داراي بهرهو بدون انجام فعالیت هاي تولیدي از سوي مدیر، طبیعی خود 

. بخشدمی وري زمین را بهبود استعداد بهره،اما تالشهاي مدیریتی مالکان.کندمیولید تهاي بومی علوفه
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جدید گونه هاي این کار از طریق پاك کردن زمین، زهکشی، عملیات خوب حفاظت، آبیاري، استفاده از 
.دوشمی کود انجام انواعو اصالح شده گیاهان و استفاده از 

اي زمین هستند و هر واحد کشاورزي و دامپروري داراي یک هسطح، فضا و مکان نیز از ویژگی
غیرمتحرك یک نهاده زمین . کندآن را مشخص میشکل هندسیشرح قانونی است که مکان، اندازه و 

آالت، بذر، ماشینو سایر نهاده ها مانندددابراي ترکیب با سایر منابع تغییر نمی توان مکان آن را و است
.ین منتقل شوند تا در تولید محصوالت گیاهی و دام با آن ترکیب شوندآب باید به زموکود

بلکه هر واحد منحصر به فرد استیک منبع تنها به دلیل ویژگی هاي بیان شده،زمین نه 
هر قطعه زمینی که . یک منبع منحصر به فرد استمشخص نیز زمین کشاورزي و دامپروري یا هر قطعه 

اي که هر یک از آنها مجموعهمتمایز استنوع خاك چند غلب داراي دو یا باشد اهکتاربزرگتر از چند 
توپوگرافی، انواع مختلف خاك، ویژگیهاي اقلیمی، وجود سوانح طبیعی مثل . ندرا داراز ویژگیهاي خود 

منبع منجر به تفاوت سایر عواملی هستند که ،هاي سنگیسیل، فرسایش ناشی از باد و آب و ظهور چینه
.می شودبه مزرعه دیگر مزرعهیک زمین از

زمین منبع اصلی تولید همه محصوالت کشاورزي است و از دیگر ویژگی هاي زمین این است که 
. تواند تأثیر تورم را براي مالکان آن کاهش دهدزمین می. شودترین دارایی محسوب میباارزرش

هاي ناشی از مقیاس و افزایش خالص فهمناسب در مقیاس بزرگ، صرفناوريکشاورزان براي استفاده از 
چون عرضه زمین به طور ذاتی ثابت است، . شوندهایشان، بزرگترین خریداران زمین محسوب میدارایی

.قیمت زمین نسبت به تغییرات در تقاضا براي تولیداتش بسیار حساس است

زمیناز برداري ریزي بهرهبرنامه-3- 7
تولیدي ناهمگن است و در یک مزرعه ممکن است انواع مختلفی چنانکه بیان شد، زمین یک منبع

یکی از اولین به همین دلیل، . از زمین ها با حاصلخیزي، شیب و سایر شرایط متفاوت وجود داشته باشد
موجودي زمین شامل کامل تعیین صورت ،کشاورزي و دامپروريهايریزي کلی واحدگامها در برنامه

سودآورترین برنامه واحد نمی توان بدون این صورت موجودي. آن استلیدي و استعداد توزمین انواع 
این ، عملکردرشته فعالیتهاي مختلف تولید محصوالت زراعی و دامی. دکرتهیه راکشاورزي و دامپروري 
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خاکی که مدیر در نظر می گیرد، عملیات حفاظت بهره وري و کارایی هر فعالیت و ، رشته فعالیت ها
.مربوط استه طبیعت منابع موجود زمین مستقیماً ب

افزون بر تفاوت ویژگی هاي زمین، ماهیت زمین به عنوان یک نهاده ثابت در کوتاه مدت، این 
زیرا این منابع ثابت هستند که شکل منحنی هاي امکانات . کندریزي مینهاده را مرکز تالشهاي برنامه

وري زمین اي در بهرهتفاوتهاي منطقههمچنین . می کنندتولید و روابط بین فعالیت هاي تولیدي را تعیین
مطابق این اصل، منطقه اي در تولید . استنسبی اصل مزیت کند، بیانگر که نوع کاربرد آن را تعیین می

البته به جز استعداد . یک محصول مزیت دارد که بتواند محصول را ارزان تر از سایر مناطق تولید کند
و قیمت نسبی محصوالت مختلف زراعی و دامی نیز در برخورداري از مزیت زمین، فناوري موجود 

فناوري تابعی از قیمتهاي نسبی کاالها و ،برداري از زمینسودآورترین بهرهبنابراین . نسبی اهمیت دارند
.و تغییراتی در کاربرد زمین به وجود آورندنندتغییر کممکن استکه موجود است

:دکرریزي براي بهره برداري از زمین باید به موارد زیر دقت در برنامه به طور کلی 
زمین زراعی، علوفه و زمین بایر شامل مساحت:مساحت زمین-1
بررسی شیب، بافت و عمق خاك-2
گیري حاصلخیري و تعیین نیازهاي خاكانجام آزمایش خاك براي اندازه-3
ه براي گسترش یک سیستم آبیاريبررسی سیستم آبیاري، عرضه آب و امکانات بالقو-4
هاي سطحی و زیرزمینیکشی آببررسی مشکالت و راه حل هاي زه-5
عملیات الزم براي حفاظت خاك-6
هاي هرز موجودبررسی آفات و علف-7
بررسی عوامل اقلیمی مانند بارندگی ساالنه و فصل رشد-8
د شیمیایی مورد استفاده تاریخچه هر قطعه شامل محصوالت، عملکرد، کود و موا-9

نقشه مزرعه به منظور ایجاد تغییرات الزم در اندازه، شکل و هاي فوق بایدبعد از انجام بررسی
. شود و سایر برنامه هاي تولیدي در مزرعه ایجاد شودتهیهترکیب قطعات زمین و سیستم زهکشی 
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اقتصاد حفاظت-4- 7
برداري هاي بلندمدت حاصل از بهرهزمان حال بازدهکه ارزش استانجام عملیاتی ،حفاظت زمین

ن زمیاستفاده از به معناي این تعریف به معناي عدم استفاده از زمین نیست بلکه . کندمی زمین را حداکثر 
وري خاك بهره،در کوتاه مدت» بی رمق کردن زمین«جاي ه که باستعملیات حفاظتی به شرط اجراي 

بیشتر عملیات حفاظت، نیازمند مخارج نقدي است و به دلیل به هم . دنکمی زمان حفظ طولرا در 
خوردن الگوي تولید محصوالت گیاهی و خاك، ممکن است عملکرد محصوالت گیاهی نیز موقتاً کاهش 

براي به دست آوردن سود بیشتر در آینده و جلوگیري از کاهش سود بلندمدت، ممکن است اجراي . یابد
به این ترتیب تصمیم گیري براي حفاظت . ا کاهش سود کوتاه مدت، الزم باشدعملیات حفاظتی همراه ب

) 1-7(شکل . زمین، به دلیل تناقض بین حداکثر کردن سود کوتاه مدت و بلند مدت، مسأله مهمی است
در دو حالت انجام عملیات حفاظت و عدم انجام عملیات حفاظت خاكرا جریان هاي درآمدي ممکن 

نگونه که مشاهده می شود، انجام عملیات حفاظت خاك به افزایش درآمد خالص در هما.دهدنشان می
. بلندمدت می انجامد در حالی که درآمد خالص را در کوتاه مدت کاهش می دهد

مقایسه درآمد خالص زمین در طی زمان در دو حالت انجام عملیات حفاظت و عدم انجام عملیات حفاظت خاك)1-7(شکل
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زمینمالکیت اجاره یا :ل زمینکنتر- 5- 7
یکی از تصمیمات مهمی که یک مدیر مزرعه به ویژه در آغاز فعالیت بنگاه کشاورزي با آن مواجه 

آن براي فعالیت هاي تولید کشاورزي و تأمیناست، تصمیم گیري درباره مساحت زمین و نحوه 
مکن است بنگاه براي استفاده کامل از مورد استفاده، بسیار کم باشد، مزمین اگر مساحت. دامپروري است

سایر منابع، بیش از حد کوچک باشد و نتوان از صرفه هاي مقیاس در فعالیت هاي تولیدي مزرعه 
بیش از ،زمیناگر مساحت دیگر، سوياز .شودمی داشته نگه پایینی سطح بنگاه در سود استفاده کرد و

مشکالت کند یا منجر به گیري امسرمایه از طریق وتأمینبه مدیر را ملزم ممکن است بزرگ باشدحد 
اعتبارات و بازپرداخت تأمینصرف امور د و ظرفیت مدیریتی کشاورز تازه کار را وجدي جریان نقدي ش

.منجر شودکسب و کارگیشکستورممکن است به هر یک از این وضعیتها . دبدهی ها کن
. نام داردکنترل زمین ور مهم تري می شود که فقط مالکیت زمین نیست بلکه شامل ام،زمینتأمین

. استاز طریق مالکیت و هم از طریق اجاره زمین به معناي به کارگیري سطح مناسبی از زمین هم کنترل 
انتخاب ترکیبی از مالکیت و اجاره را -به ویژه هنگامی که سرمایه محدودي دارند-بسیاري از کشاورزان 

و براي خریداري می کنندمقداري زمین و ساختمان را ،میئدا» اياه خانهپایگ«براي داشتن یک . می کنند
این . کنندمقداري زمین را در همسایگی اجاره می،اندازه مطلوب واحد کشاورزي و دامپروريتأمین

تمام «و »تمام مالکان«شوند که در مقابل بندي میطبقه»پاره مالکان«کشاورزان و دامداران به عنوان 
اهمیت پاره . کنند مالک نیستندهستند که هیچ زمینی را که در آن کشاورزي و دامداري می»رانمستأج

هم از نظر شمار پاره مالکان و هم از نظر مسائل مدیریت مالکان نسبت به تمام مالکان و تمام مستأجران 
.به افزایش استرو،کشاورزي

چه چه مقدار زمین باید اجاره کرد و ینکه درباره امدیریت کشاورزي بسیاري از تصمیمات همانند
مزایا و معایبی براي هر دو . کردهاي عمومی ارائهتوان توصیه، نمیمقدار زمین باید در مالکیت داشت

در موجود ها و ترجیحات شخصی و مقدار زمین موجودي سرمایه، هدف. روش کنترل زمین وجود دارد
.هستندبراي کنترل زمین گیري مهم مؤثر در تصمیمبعضی از عوامل،منطقه براي فروش و اجاره
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مالکیت زمین-5-1- 7
مالکیت زمین . استهاي مهم بعضی افراد مالکیت یکی از هدف،بدون توجه به جوانب اقتصادي

التی نیز براي انتقال به وراث مهیا غمستمالکیت زمین همچنین . همراه استافتخار، رضایت و حیثیت با
از نظر اقتصادي مالکیت زمین افزون براین موارد، .اند هدف شخصی مهم دیگري باشدتوکند که میمی

:استداراي مزایاي زیر 
ظره اندازه تاطمینان از دست دادن اجاره و کاهش غیر منعدم ،مالکیت زمین: امنیت تصرف- 1

.بردرا از بین میبنگاه
خوب به وثیقه بسیار یک،زمیندارایی شخصی به صورت،گیريوامدر هنگام: وثیقه وام- 2

.می کندفراهم چشمگیريدارایی شخصی ،به افزایش زمین در طول زمانارزش رو. دروشمار می 
درباره ترکیب ،بدون مشاوره با مالکزمین داران آزاد هستند که :استقالل و آزادي مدیریت- 3

تصمیمات مصرفی و سایر کودمقدار،حفاظت خاكعملیات،ي کشاورزي و دامپروريهافعالیت
.اقدام نمایندمدیریتی،
از آنجا که نرخ رشد ارزش زمین، معموالً برابر یا بیش از نرخ تورم :حفاظت در مقابل تورم- 4

است و ارزش دارایی مالک با تورم دارایی ها در مقابل ظوسیله اي مناسب براي حفزمین مالکیت ،است
.تورم کاهش نمی یابد

مربوط به وضعیت سرمایه عمدتاًاین معایب . ی نیز داردمعایب،ین تحت کنترلمالکیت همه زم
:معایب ممکن عبارتند از. بنگاه هستند

در جریان نقدي واحد کشاورزي بدهی زیاد ناشی از مالکیت زمین ممکن است: جریان نقدي- 1

هاي زمین کافی مشکل ایجاد کند و درآمدهاي نقدي مزرعه براي پرداخت بابت اصل و فرع بدهی 
.نباشد

گذاري در زمانی که سرمایه محدود است ممکن است سرمایه:بازده سرمایهپایین آوردن - 2

.گذاري در زمین داشته باشدهاي عملیاتی اغلب بازده بیشتري نسبت به سرمایهآالت، دام و نهادهماشین
است به محدودیت سرمایه بدهی زیاد مربوط به زمین ممکن :در گردشسرمایه پایین آوردن - 3

.نمایدها، سطوح نهاده و سود را محدود در گردش منجر شود و در انتخاب فعالیت
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ترکیبی از سرمایه محدود و تمایل به مالکیت زمین، اندازه واحد را : هاي اندازهمحدودیت- 4

اعث افزایش را محدود کند و باندازه کوچک زمین ممکن است استفاده از فناوري. کندمحدود می
.هاي متوسط گرددهزینه

،معایب مالکیت زمیناحتمال بیشتري وجود دارد که ،گونه که از فهرست باال مشهود استهمان
در طول زمان با انباشت سرمایه و . کشاورز تازه کاري را که سرمایه محدودي دارد تحت تأثیر قرار دهد

.پیدا کننداهمیت کمتريممکن است این معایب،گیريظرفیت وام

اجاره کردن زمین-5-2- 7
این راهنمایی با این فرض . شود که زمین را اجاره کندبه کشاورز و دامدار تازه کار توصیه می

جایی که . استسطح بیشتري از زمیناي براي کنترل است که سرمایه محدود است و اجاره کردن وسیله
بازده بیشتري را براي معموالًمین از طریق اجاره کنترل کردن ز،استزمین براي اجاره کرده موجود 

:سایر مزایاي اجاره کردن زمین عبارتند از. به وجود می آوردسرمایه محدود 
مبلغ بیشتري براي خرید ،وقتی سرمایه درگیر خرید زمین نشود:بیشتردر گردشسرمایه - 1

.هاي عملیاتی ساالنه موجود استو نهاده،دام،آالتماشین
در . کشاورز و دامدار تازه کار ممکن است فاقد مهارتهاي مدیریتی باشد: بیشترمدیریت - 2

به ویژه زمانی ،کندهاي مدیریتی به وي ارائه میاي کمککار بودن مدیر، مالک زمین اجارهصورت تازه
. بري باشدکه اجاره زمین به صورت سهم

کن است براي یک سال یا حداکثر چند سال قراردادهاي اجاره مم: اندازهانعطاف پذیري در - 3

.توان اندازه زمین را تغییر دادبا اجاره زمین بیشتر یا فسخ قرارداد قبلی می. باشد
یرتر از پرداخت اقساط خرید پذهاي اجاره انعطافپرداخت: تعهدات مالیانعطاف پذیري در - 4

پذیرتر از و انعطافمی کندها تغییر متبا تغییر عملکردها و قی،برياجاره به صورت سهم. زمین است
نعطاف پذیر هستند اما با به حساب آوردن شرایط اقتصادي هاي نقدي کمتر ااجاره. اجاره نقدي است

.دکرمذاکره درباره مبلغ اجاره نقديتوانشود میهر بار که اجاره تجدید می،جاري
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د و وین از طریق اجاره کردن کنترل شاجاره کردن زمین نیز داراي معایبی است که وقتی همه زم
:این معایب عبارتند از.کنداهمیت خاصی پیدا مینباشد، هیچ مقدار آن در مالکیت 

این خطر همیشه با توجه به کوتاه بودن اکثر قراردادهاي اجاره، :اطمینان در برنامه ریزيعدم - 1

این مسأله باعث .اورزي از دست برودهمه یا بخشی از زمین کش،وجود دارد که با یک یادداشت کوتاه
بازدارنده بعضی ریزي مشخصی روي اندازه زمین کرد و این عدم اطمینان،می شود که نتوان برنامه

.بنگاه می شودمنجر به کاهش اندازه و عملیات خوب کشاورزي و دامپروري است 
می ي اجاره داده اساس سهمی از محصول یا نقدوقتی زمین بر: تأسیسات ضعیف در مزرعه- 2

ها و اصالح آنها ندارد و این امر سبب گذاري در ساختمانمالک زمین تمایل چندانی به سرمایهشود، 
آالت کمتر از حد شود که مسکن، تأسیسات و ساختمان هاي دامپروري و فضاي نگهداري ماشینمی

.مطلوب باشد
آالت، دام ، دارایی به صورت ماشینبدون مالکیت زمین: مالککند دارایی ) افزایش(انباشت - 3

انداز نقدي انباشت می شود و نمی توان از افزایش ارزش زمین که عموماً نرخ رشد باالیی دارد، یا پس
.برخوردار شد

توصیه روشنی براي توان نمیکه نشان می دهدمروري بر مزایا و معایب مالکیت زمین و اجاره آن 
کنترل زمین عامل مهمی است زیرا درآمد هم از . کردارائهمین کنترل زتأمینهاي هر یک از روش

ترکیب درست زمین ملکی و زمین ،در تحلیل نهایی. آیدمی مالکیت زمین و هم از اجاره آن به دست 
با توجه به در گردشآالت و سرمایه ماشین،ترکیبی است که براي استفاده کامل از کار،اياجاره

.فراهم می آوردزمین کافی ،ي و ترجیحات شخصیهاي سرمایه فردمحدودیت

خرید زمین-6- 7
پول درگیر آن زیاديخرید یک واحد کشاورزي یا دامپروري تصمیم مهمی است که اغلب مقادیر 

سرمایه کل و سرمایه شامل الزامات بیشتر بنگاهخرید زمین اثرات بلند مدتی روي کل ساختار مالی . است
اولین گام در تصمیم خرید زمین، . داردو نهاده هاي مکمل زمینلی خرید زمینماتأمینبراي در گردش
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عامل مهم تعیین کننده ارزش زمین است، ،درآمدایجادی که استعداد لدر حا.زمین استتعیین ارزش 
:از این عوامل هستندبرخیموارد زیر . در ارتباط هستندبسیاري عوامل دیگر با ارزش زمین 

تعیین کننده استعداد عملکرد گیاهی و دامی و ،ترکیب این عوامل:رافی، و اقلیمخاك، توپوگ- 1

.استدر نتیجه جریان مورد انتظار درآمد 
اي قرار گرفته باشد که داراي مزارع با مدیریت خوب و در منطقهاگر مزرعه: همسایگی- 2

.بالعکسدهد وجاذبه خاصی دارد که ارزش آن را افزایش مینگهداري خوب است،
مکان از نظر وجود مدارس، اماکن مذهبی، شهرکها، راههاي آسفالته، و عرضه کنندگان :مکان- 3

خریداري که مصمم به زندگی کردن در مزرعه است به . هاي کشاورزي در ارزش زمین مؤثر هستندنهاده
.اي داردشوند، توجه ویژهجامعه و خدماتی که در منطقه ارائه می

حصارها و سایر ،شرایط و مفید بودن ساختمانها،اندازه،تعداد:و اصالحاتساختمانها- 4

، تا حد تأسیسات تمیز و جذاب مزرعه با یک خانه مدرن. اصالحات زمین در ارزش زمین مؤثر است
.دهدارزش زمین را افزایش میزیادي

هر هکتار زمین قیمت کشاورزي نسبت به کوچک واحدهاي در زمین هکتارهر قیمت : اندازه- 5

نسبت به واحدهاي بزرگتر، وچکتر زیرا قیمت کل زمین در واحدهاي ک. بیشتر استواحدهاي بزرگ در 
چندین کشاورز . داردتعداد بیشتري از خریداران قرار و قدرت خرید در حد امکانات مالی کمتر است و

و به نددانبخود بنگاهندازه همسایه نیز ممکن است خرید یک مزرعه کوچک را راه خوبی براي افزایش ا
.ندکمک کنباال رفتن قیمت 

هاي حمل و نقل را کاهش و رقابت براي محصوالت مزرعه هزینههانزدیکی به بازار:بازارها- 6

.دهدرا افزایش می
می روي ارزش زمین اثر ،روش و شرایط ترتیبات مالی مربوط به خرید زمین:مالیتأمین- 7

شرایط . فروخته شود،کندمالی میتأمینت با یک قرارداد خرید که فروشنده زمین ممکن اس. گذارد
مالی قسطی تأمینتر از باالاي ا نرخ بهرهبقرارداد ممکن است شامل یک پیش پرداخت کوچکتر و 

می مبلغی را که خریدار مایل به پرداخت آن براي یک قطعه زمین معین است افزایش کهاشدمتعارف ب
.دهد
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بازرسی کاملی از ملک باید ،لی که ممکن است ارزش زمین را کاهش دهدئناسایی مسابراي ش
به طور مزرعه د و انواع خاك ونساختمانها باید از نظر صحت ساختاري بازرسی ش. صورت گیرد

هاي سنگی و سایر چینه،زمینهاي شنی و ریگزار،به مسائل زهاب و فرسایش. صحیحی شناسایی شوند
گرایشی نیز . پیش بینی شوندد و بر طبق آنها عملکردهاي مورد انتظار واید توجه شمخاطرات خاك ب

براي بیش از حد ارزش گذاشتن روي زمینهاي ضعیف وجود دارد زیرا قیمت خواسته شده ممکن است 
اما از آن سوء استفاده شده و سطح باشداگر زمین اساساً مولد . آن را ظاهراً معامله خوبی نشان دهد

این . وري آن را بازگرداندعملیات مدیریتی خوب ممکن است بهره،خیزي آن کاهش یافته باشدحاصل
زمینی که به طور طبیعی سطح حاصلخیزي . نوع زمین ممکن است گاهی اوقات با قیمت خوبی پیدا شود

ارزیابی موردبراي تعیین ارزش باید به طور دقیقی ،و یا داراي مخاطرات طبیعی زیادي استردپایینی دا
.شودواقع 

با توجه به این . دو نوع خاك با حاصلخیزي مختلف نشان می دهدرا تابع تولید )2- 7(شکل 
نسبت به تابع تولید خاك خوب پاسخگویی پایینتري را نشان ،خاك ضعیف در هر سطح نهادهشکل، 

این عملکرد پایینتر اما حتی با،تر استاستعداد عملکرد حداکثر نیز براي خاك ضعیف پایین. دهدمی
آالت هاي نیروي انسانی و ماشینهزینه،براي مثال. ها براي هر دو خاك تقریباً یکسان استبعضی هزینه

ممکن نیز هاي دیگر براي عملیات شخم اولیه براي هر دو نوع خاك تقریباً یکسان است و بعضی هزینه
در طول زمان ،تقریباً یکسان و عملکرد پایینترهايبا بسیاري هزینه. است اختالف چندانی نداشته باشند

براي پیدا کردن ارزشهاي دو نوع خاك . خاك ضعیف داراي جریان درآمد خالص کوچکتري خواهد بود
.اختالف جریانهاي درآمد باید دقیقاً ارزیابی شود
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خاك با حاصلخیزي طبیعی مختلفنوع توابع تولید براي دو ) 2-7(شکل 

زمینارزیابی- 6-1- 7
. شودارزیابی یک فرآیند منظم است که منجر به برآوردي از ارزش یک قطعه مستغالت معین می

آنها براي مشتریان خود تحلیل مشروحی از . کنندی وجود دارند که خدمات ارزیابی را ارائه مییبنگاهها
اري به پایان و گزارش را با برآوردي از ارزش جمی کنند عوامل تعیین کننده ارزش زمین ارائه 

.گیردچکیده مختصري از فرآیند ارزیابی در اینجا مورد بحث قرار می. رسانندمی
هاي روش داده،روددو روش اساسی براي تعیین ارزش یک ملک مولد درآمد مثل زمین به کار می

را با زمین ویژگیهاي زمینی که اخیراً فروخته شده،هاي بازارروش داده. بازار و روش سرمایه شدن درآمد
بعد از تطبیق اختالفات ،قیمت فروش زمین قابل مقایسه با ملک مورد نظر. کندمورد ارزیابی مقایسه می

براي ارزیابی ارزش ملک ،ساختمانها و زمان فروش،اندازه،مکان،وريبهره،در عواملی مثل انواع خاك
.گیرندمورد نظر مورد استفاده قرار می
گذاري را براي برآوردي از ارزش حال درآمد روشهاي تحلیل سرمایه،دروش سرمایه شدن درآم

این روش شامل برآوردي از درآمد خالص مورد انتظار . دهدآینده حاصل از زمین مورد استفاده قرار می
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شود که درآمد خالص اما معموالً فرض می.استانتخاب نرخ تنزیل و سپس محاسبه ارزش حال ،ساالنه
:آیددر این صورت معادله ارزش حال به صورت زیر در می. شوددریافت میمیئطور داه ب

V=

نرخ تنزیل یا آنگونه که در ارزیابی نامیده i،درآمد خالص میانگین ساالنه استpکه در آن 
.باشدارزش برآورد شده زمین میvشود نرخ سرمایه شدن است و می

تهیه صورت موجودي منابع فیزیکی تولید واحد کشاورزي و ،اولین گام در برآورد جریان درآمد
این صورت موجودي براي تعیین برنامه زراعی و عملکردهایی که بیشترین احتمال را در . استدامپروري 

رود و سپس براي تعیین درآمد کل با استفاده از برآوردهاي قیمتهاي بلند بلند مدت دارند به کار می
برآورد مخارج ساالنه ،گام بعدي که در واقع تهیه بودجه کل است. گیردمیمورد استفاده قرار،مدت

درآمد کل را تعیین این اطالعات،. برآوردهاي عملکرد و قیمت مهم هستند.مربوط به برنامه زراعی است
قیمتها باید منعکس کننده بهترین . دنگذارقویاً تأثیر می،کنند و روي برآورد نهایی درآمد خالصمی

نرخ میانگین بازده .رآورد قیمتهاي بلندمدت بعد از مرور دقیقی بر سطح قیمتهاي گذشته باشدب
براساس ارزشهاي جاري بازار وگذاري در زمین با توجه به دامنه نرخهاي بازده گذشته زمینسرمایه

.شودتعیین می

هاي قانونیجنبه- 6-2- 7
که داشته باشددامهاي قانونی وجود مکن استملذا. خرید زمین یک معامله حقوقی و مالی است

هر مشکل پیشگیري از کنترل شود و براي به دقتشرح قانونی ملک باید . از آنها اجتناب کردباید 
ممکن است مالیاتها و اقساط پرداخت نشده ،براي مثال. بررسی شوددقیقاً سند مالکیت باید اي بالقوه

ها یا خطوط برق که ممکن است لوله،هاز هر نوع طرحی مثل جادهخریدار باید ا. ملک وجود داشته باشد
بندي و سایر محدودیتهاي منطقه. از استفاده کامل و بدون محدودیت زمین جلوگیري کند آگاه باشد

.استفاده از زمین نیز باید بررسی شود
د و وسایی ششود باید با دقت شناهر نوع حقوق آب و حقوق معادن که به مالک جدید واگذار می

. شودطور خودکار همراه با حقوق سطح زمین منتقل نمیه حقوق مواد معدنی زیر زمینی ب. تفهیم گردد
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سهمی از حقوق معدنی که ،ذغال یا سایر مواد معدنی ممکن است مهم باشند،گاز،جایی که نفت
.تواند اثر بزرگی روي ارزش زمین داشته باشدشود میدریافت می

تواند تا وقتی اجاره به سر نرسد مالک جدید نمی،شودیک اجاره فروخته می» در قید«وقتی زمینی 
،شود که شرایط و طول مدت باقیمانده اجارهاین موضوع باعث می. عمالً تملک کامل به دست آورد
د و محدودیتی قانونی براي بهره بردن کامل و بالفاصله از حقوق وعامل دیگري در تعیین ارزش ش

.ت ایجاد کندمالکی
،که به علت بعضی مشکالت قانونی غیرمنتظرهندتئی از راههاي زیادي هساینها یک فهرست جز

به ،به این دلیل و دالیل دیگر. دریافت دارند،خریداران زمین چیزي کمتر از آنچه را انتظار دارند
قبل از . ن استفاده کنندشود که از خدمات یک وکیل باتجربه در معامالت زمیخریداران زمین توصیه می

.اینکه هر نوع قول شفاهی یا کتبی در مورد ملک داده شود این کار باید صورت گیرد

اجاره کردن زمین- 7- 7
همه این . در بسیاري از کشورها داردتاریخی طوالنی ،به دست آوردن کنترل زمین از طریق اجاره

بران و استفاده ضعیف از زمین وجود داشته زیرا استثمار مستأجران و سهم،نبوده استبتاریخ خو
از آنجا کهاما. بعضی افراد طرفدار مالکیت کامل زمین هستنددلیل وجود این مشکالت،به . است

ندارد که همه کشاورزان مالک همه زمینی باشند که امکان ،اي مالکیت بسیار زیاد استنیازهاي سرمایه
اصالحات در ترتیبات و مقررات اجاره بسیاري از ن نیازها،به دلیل ای. دهندمورد استفاده قرار می

.مشکالت و ناکارآییها را کاهش داده است
،نوع. تحت تأثیر عادات و سنتهاي محلی استبه شدت زمین کشاورزي اجارهشرایط و مقررات 

ي به منطقه دیگر ااما از منطقهمعموالً تغییر نمی کندمنطقه یا جامعه معینیک در و مدت اجاره،شرایط
شود که اي کامالً باثبات در طول زمان میبه ترتیبات اجارهجرتکیه بر عادات و سنتها من. کندفرق می

اما به این معنی نیز هست که شرایط اجاره در پاسخگویی به تغییر شرایط اقتصادي و . مطلوب است
اي نتیجه ترتیبات اجارهمکن استزمین ماستفاده ناکارآمد از حتی.ي تغییر می کندکندبه جدید فناوري

.کهنه باشد
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تملک و استفاده از یک دارایی ،مالک زمین یا ارباب،قراردادي قانونی است که به وسیله آن،اجاره
پرداخت ممکن است . دهدمثل زمین را براي یک دوره زمانی در مقابل پرداخت مشخصی به مستأجر می

اجاره شفاهی قانونی است اما ،در اکثر موارد. ا ترکیبی از هر دو باشدی،سهمی از تولید،به صورت نقدي
ی در مورد شرایط تباعث اختالفاها قول و قرارها را فراموش می کنند و حافظهزیرا ،شودتوصیه نمی

.شوندتوافق اولیه می
د و شرایط از نظر حدوقانونی زمینتشریح ) 1: (و شامل اطالعات زیر باشداشداجاره باید کتبی ب
اي که باید پرداخت شود و همچنین زمان و وجه اجاره) 3(،شرایط اجاره) 2(،زمین طبق سند مالکیت

.طرف اجارههر دوامضاهاي ) 5(و ،و مستأجر) موجر(نامهاي مالک ) 4(،مکان پرداخت
یک اجاره خوب شامل سایر مواردي است که حقوق و. هستنداینها حداقل الزامات یک اجاره 
هاي خوب زیادي شامل یک ماده است که در صورت اجاره. کندتعهدات مالک و مستأجر را تشریح می

ها تاریخها و رویه. دهدرویه حکمیتی که باید پیروي شود را توضیح می،وجود یک اختالف حل نشده
فرق دولتی قانون ویژه اگر با الزامات ه ب،براي اطالع دادن تجدید و لغو کردن اجاره نیز باید قید شود

.داشته باشد
اجاره :گیردموالً مورد استفاده قرار میدر اجاره کردن زمین کشاورزي سه نوع اساسی اجاره مع

نقدي، سهمبري محصول و سهمبري دامی که هر یک داراي مزایا و معایبی هم براي مالک و هم براي 
.گیردمیمورد بحث قراراجاره هر سه نوع بخش بعديدر . دهستنمستأجر 

اجاره نقدي- 7-1- 7
اجاره به صورت پرداخت نقدي مبلغ ثابتی براي هر هکتار یا مبلغ یکجاي ،در اجاره نقدي

اگر اجاره براي هر هکتار باشد براي جلوگیري از عدم توافقهاي بعدي . شودثابتی مشخص می) مقطوع(
دهد و مستأجر تمام اختمانها را میمالک زمین و س،در اجاره نقدي. ها باید مشخص شودهکتارتعداد 

بر اموال، بیمه و تعمیرات عمده ساختمانها ه جز مالیاتکند و معموالً همه مخارج بدرآمد را دریافت می
اجاره ممکن است حاوي محدودیتهایی در مورد استفاده از . کندپرداخت میمستأجر و اصالحات را 
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و گهداري حصارها، راه آبها، تراسهات حاصلخیزي معین و نزمین باشد و مستأجر را ملزم به انجام عملیا
.سایر اصالحات در شرایط حال حاضر آنها نماید

:عبارتند ازهااجاره نقدي مزایا و معایب معینی را در بردارد که برخی از مهمترین آن
کردتوان تشریحراحتی میه برا زیرا اجاره ،احتمال عدم توافق کمتري وجود دارد:سادگی- 1

راحت سرپرستی کردن اجاره نقدي براي مالک نیز . قابل فهم باشدتوسط هر دو طرف به طوري کهو
مالکانی که در فاصله زیادي از ،ین دلیلهمبه . نیستتصمیمات مدیریتی مالک ملزم به اخذ زیرا ،است

اجاره نقدي را ت ممکن اس،نددارکنند یا آگاهی کمی در زمینه تولید کشاورزي مزرعه خود زندگی می
.ترجیح دهند

هاي محصوالت گیاهی و دامی و برنامهبارهبراي اتخاذ تصمیم درمستأجران : آزادي مدیریتی- 2

مستأجرانی که مدیران باالتر از متوسط باشند اغلب اجاره نقدي را . سایر تصمیمات مدیریتی آزاد هستند
.کنندخودشان دریافت میرا ریتی دهند زیرا تمام منافع حاصل از تصمیمات مدیترجیح می

فراهم باثبات و قابل اعتماد ،اي معلوماجاره نقدي براي مالک یک درآمد اجاره:مخاطره- 3

،تقسیم مخاطرهعدم . کندهمه مخاطره ناشی از تغییرات عملکرد و قیمت را مستأجر تحمل می. کندمی
تر از اجاره کمنقدي اجارهبه طور متوسط در زمین هاي یکسان،شود یکی از دالیلی است که باعث می

.بري باشدسهم
هاي عملیاتی زیرا نهادهدارداي کمی مالک الزامات سرمایه،در اجاره نقدي: ايالزامات سرمایه- 4

مستأجر باید اجاره نقدي را پرداخت ،هاي عملیاتی ساالنهعالوه بر همه نهاده. شوندسیم نمیقساالنه ت
.نقدي و ساالنه دیگري است،بتکند که هزینه ثا

بعضی از مستأجران ،گیردچون همه درآمد به مستأجر تعلق می: استفاده ضعیف از زمین- 5

با وارد کردن ،هاي کوتاه مدتویژه در اجارهه ب،ممکن است وسوسه شوند که زمین را استثمار کنند
.این کار جلوگیري کردتوان ازاستفاده از زمین میبراي محدودیتهاي عادالنه و صحیح 

گذاري در مالکان ممکن است براي سرمایه،موقع استفاده از اجاره نقدي: اصالحات ضعیف- 6

.میل باشند زیرا در درآمد اضافی حاصل شده سهمی ندارندساختمانها و سایر اصالحات بی
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طاف دارند و هاي نقدي گرایش به عدم انعاجاره:اجارهنرخ هاي چسبنده و انعطاف ناپذیر - 7

مبلغ اجاره ،يفناورارزش زمین و ،با در نظر گرفتن تغییرات قیمتهاهر ساله اگر . یابندبه کندي تغییر می
.یابدمی عدالتی به زودي گسترش بی،گیردنمورد مذاکره مجدد قرار 

بري محصول گیاهیسهم- 7-2- 7
می کند و هزینه بعضی از دریافت ، مالک سهم معینی از محصول تولید شده رادر این نوع اجاره

شود بر عهده می گیرد و در تصمیم گیري شرکت هاي متغیر را به همان نسبتی که در تولید سهیم مینهاده
ها ممکن است تسهیم مواد شیمیایی و آبیاري همراه با برداشت و سایر هزینه،بذر،هاي کودهزینه.کندمی

بسته به .کنندمالکان اغلب در تصمیمات مدیریتی نیز شرکت می،جهمراه با تسهیم تولید و مخار. شوند
سهم مالک از نصف تا یک ،شوند یا نههاي متغیر تسهیم میعرف محل و اینکه آیا هزینه،نوع محصول

هاي مستأجر مثل زیرا بسیاري از هزینه،وري خاك عامل مهمی استبهره. کندچهارم و کمتر تغییر می
،هاي ضعیفتردر خاكنابراینب. استآالت صرف نظر از نوع خاك تقریباً یکسان ماشیننیروي انسانی و 

مالکانی که . بخش بزرگتري از تولید را دریافت نمایندباید هاي تولید براي پوشاندن هزینهمستأجران 
یا براي مزارعشان داراي خاکهاي ضعیفتري است باید سهم کوچکتري از محصول را دریافت کنند و

.هاي متغیر بیشتري را پرداخت نمایندهزینه،ذب مستأجر خوبج
:عبارتند ازهاي سهمبري محصول مزایا و معایب اجاره

اگر اجاره زمین بخش . می کندبا تغییر در عملکردها و قیمتها اجاره مالک تغییر :اجاره متغیر- 1

مزیتی ،اجاره متغیر. عیب باشدممکن است یکنوع اجاره این ،مهمی از کل درآمد مالک را تشکیل دهد
با توانایی پرداخت تغییر ،زیرا با نوسان عملکردها و قیمتها پرداخت وجه اجاره،براي مستأجر است

.کندمی
هیچ. کندها مخاطره را بین مالک و مستأجر تقسیم میتسهیم تولید و بعضی هزینه: مخاطره- 2

.ا متحمل شوندیک نباید فشار کامل نوسانات عملکرد و قیمت ر
دهد معموالً مقدار مالکی که اجاره سهمبري محصول گیاهی را مورد استفاده قرار می: مدیریت- 3

. کندهاي مدیریتی را براي خود حفظ میکنترل مستقیم یا غیرمستقیم انتخاب محصول و سایر تصمیم
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زمین نیز به مالک قدري تجربه باشد و در مورد کاربرداین موضوع ممکن است مزیتی براي مستأجر بی
.هاي دامی معموالً مستأجر داراي آزادي کامل استدر مدیریت فعالیت. دهدکنترل می
در وجه ،شودهاي تولید گیاهی تسهیم میبه علت اینکه بعضی هزینه:ايالزامات سرمایه- 4

زامات مستأجر کاهش که الدر حالیمی یابد اي مالک افزایش الزامات سرمایه،مقایسه با اجاره نقدي
.یابدمی

هاي سهمبري محصول گیاهی وجود دارد تعیین مشکلی که در مورد اجاره:هاتسهیم هزینه- 5

هاي متغیر باید به نسبت تولید هزینه،به عنوان یک قاعده کلی. استها منصفانه و عادالنه هزینهسهم 
به . کندکمک چندانی نمیم شوند این قاعده ها باید تقسیاما در تعیین اینکه کدام هزینه،تقسیم شوند

.کندمیایجاد ها و عواید ي جدید اغلب مشکالت جدیدي در مورد سهم درست هزینهکارگیري فناور
و ) غلهجز انبار ه ب(به علت اینکه مالک منافع مستقیمی از ساختمانها :اجاره ساختمان و مرتع- 6

در . لی ایجاد شودئمساممکن است ه منصفانه براي این اقالم در مورد یک اجار،کندمرتع دام دریافت نمی
توسط مستأجر براي استفاده از ساختمانها و مرتع پرداخت یک اجاره نقدي اغلب ،تکمیل سهم محصول

.شودمیدر نظر گرفتهدام 
گذاري در بري محصول مالک را به سرمایههاي سهماجاره: ساختمانها و اصالحات- 7

صادق هاي دامی ویژه در مورد ساختمانه این موضوع ب. کندنمیتشویق غله،جز انبار ساختمانها به 
مستأجر ممکن است در مورد ،بري محصولبا یک اجاره سهم. زیرا مالک سهمی در درآمد ندارداست

.تواند انجام شود محدودیت داشته باشدنوع و اندازه عملیات دامی که می

دامیمحصول بري سهم- 7-2- 7
بري گیاهی است جز اینکه درآمد دامی نیز بین مالک اجاره سهمبري دامی بسیار شبیه اجاره سهم

آالت و سهمی از دام و مستأجر معموالً همه نیروي انسانی و ماشین. شودزمین و مستأجر تقسیم می
تأمیناي عملیاتی را هساختمانها و سهمی از دام و نهاده،کند و مالک زمینمیتأمینهاي عملیاتی را نهاده

اگرچه بسته به فعالیت دامی عمده و هستند50- 50بري دامی داراي سهام هاي سهماکثر اجاره. کندمی
.سایر ترتیبات تسهیم نیز ممکن است،شوندهایی تقسیم میاینکه چه هزینه
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باید تسهیم هایی که تعداد و نوع هزینهزیرااشندپیچیده بممکن استبري دامی هاي سهماجاره
هاي دامی مثل مواد غذایی، هزینه،شودکه درآمد دامی تسهیم میدلیل آنبه . دامنه گسترده اي دارند،شوند

،عالوه بر این. هاي بازاریابی نیز باید تسهیم شوندهاي بهداشتی و دامپزشکی، و هزینهآب و برق، هزینه
آسیابها و ،ید دامی مثل دستگاههاي شیردوشیآالت و تجهیزات مربوط به تولمالک ممکن است در ماشین

ها و تجهیزات برداشت آب دهنده،هاغذا دهنده،واگنهاي مواد غذایی،هاي مواد غذاییمخلوط کننده
شوند و می هایی که تسهیم اجاره باید شامل فهرست کامل و مشروحی از هزینه. علوفه هم سهیم شود

.نسبت سهام باشد
:بري دامی به شرح زیر هستندل بالقوه اجاره سهمئو مسا،مزایا و معایب

اجاره متوسط باالتري نسبت به سایر مالکان معموالً ،بري دامیسهماجارهدر: اجارهمبلغ - 1

،اما به علت نوسان قیمتها و عملکردهاي محصوالت گیاهی و همچنین دامیمی کننددریافت اجاره انواع 
أجران ممکن است احساس کنند اجاره بیش از حد باال است زیرا مالک مست. دارداجاره تغییرات بیشتري 

کند که ممکن است به طور کامل توسط کار خود مستأجر یا کار سهمی از درآمد دامی را دریافت می
.استخدامی او تولید شود

تري هاي دیگر مخاطره را با روش مساويبري دامی نسبت به اجارهاجاره سهم: مخاطره- 2

.هر دو طرف مستقیماً تحت تأثیر همه نوسانات قیمتی و عملکردي قرار دارند. کندمیتقسیم
تسهیم ،با تعداد یکسانی دامگیاهیبري محصولدر مقایسه با اجاره سهم: ايالزامات سرمایه- 3

ري مستأج. دهداي مالک را افزایش و الزامات مستأجر را کاهش میالزامات سرمایه،گذاري دامیسرمایه
عملیات ،بري دامیزیرا اجاره سهماین نوع اجاره را یک مزیت بداندبا سرمایه محدود ممکن است 

.سازدپذیر میدامی بزرگتري را در یک واحد کشاورزي و دامپروري بزرگتر امکان
اي براي ساختمان ها مبلغ اجارهبري دامی از طریق تولید دامی اجاره سهم: ساختمانها و مرتع- 4

. کند بدون اینکه نیازي به مذاکره درباره پرداخت نقدي براي آنها باشدمیراتع براي مالک فراهمو م
ساختمان ها زیرا . احتمال زیادي هست که مالک مجموعه خوبی از ساختمانها را تهیه و نگهداري نماید

اضافی در ات مستأجران ممکن است به اصالح. کنندمیکمک به ایجاد درآمد دامی و تأسیسات بهتر، 
.عالقمند باشند،براي کاهش نیازهاي کاري در تولید دامی تسهیم شده،هاساختمان
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بري دامی نیاز و فرصتی براي تسهیم تصمیمات مدیریتی وجود دارد در اجاره سهم: مدیریت- 5

مستأجر آزادي کمتري در تصمیم. و این کار نیاز به یک رابطه کاري خوب بین مالک و مستأجر دارد
تجربه از کند اما یک مستأجر بیاحساس محدودیت میخوب،هاي مدیریتی دارد و یک مدیر گیري

.تواند فایده ببردراهنمایی و مشاوره یک مالک مجرب می
به آمار و ،هاي گیاهی و دامیدرآمد و هزینهبراي اطمینان از تقسیم درست:آمار و اطالعات- 6

ها براي موازنه ها و پرداختاي درآمد و هزینهري منظم دورهیک حسابدا. نیاز استاطالعات خوب 
.حسابها باید وجود داشته باشد

همه . گیر باشدپیچیده و وقتممکن استبري دامی خاتمه دادن اجاره سهم:خاتمه اجاره- 7

به علت مشکالتی که . دامها و تجهیزات تسهیم شده باید به صورت منصفانه و عادالنه تقسیم شوند
اي براي انجام تقسیم و رویه حکمیت براي اجاره باید شامل روش توافق شده،به وجود آیدمکن استم

.اختالفات حل نشده باشد

انواع دیگر اجاره-7-3- 7
هاي باال وجود دارند که مورد استفاده قرار هایی از انواع اجارهچندین نوع اجاره دیگر یا گونه

ه آالت و همها شامل ماشینکه در آن مالک همه نهادهاستبري کار همیکی از آنها اجاره س. گیرندمی
و سهمی از تولید را دریافت تأمینمستأجر فقط نیروي انسانی را ودکنمیتأمینهاي متغیر را نهاده

خواهد کشاورزي و براي مستأجري که می. بري دیگر استهاي سهمکند اما این سهم کمتر از اجارهمی
در مند به دخالت زیادي ا شروع کند اما سرمایه بسیار محدودي دارد و براي مالکی که عالقهدامداري ر

.کنداین ترتیب خوب کار میعملیات کشاورزي و دامداري است،
براي . هاي نقدي شناسایی شدهاي نقدي به عنوان یکی از معایب اجارهانعطاف ناپذیري اجاره

اجاره نقدي ساالنه در یک . گیرنداي نقدي متغیر مورد استفاده قرار میهاجاره،فایق آمدن بر این مشکل
یا به هر دوي این عوامل گره ،قیمت دریافتی،تواند به عملکرد واقعی حاصلاجاره نقدي متغیر می

اجاره نقدي ممکن است به مقدار معینی براي هر پیمانه محصول واقعی که بیشتر ،براي مثال. بخورد
در مورد قیمت و درآمد ناخالص نیز . یابد) کاهش(عملکرد پایه یا متوسط باشد افزایش از یک) کمتر(
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هاي نقدي مستقیم را حفظ هاي اجارههاي نقدي متغیر بعضی از ویژگیاجاره. توان چنین عمل کردمی
د را دهد که حداقل بخشی از مخاطره قیمت و یا تولیمستأجر اجازه میو درحالی که به مالک می نماید

.تسهیم نمایند
مالک معموالً هیچ بخشی ،با این اجاره. استاجاره با مقدار ثابتی محصول ،نوع دیگري از اجاره

. کندکند اما مقدار معینی محصول را به عنوان اجاره دریافت میهاي تولید گیاهی را پرداخت نمیاز هزینه
مخاطره . شوداجاره محسوب می،از فروش محصولو پول حاصلمی فروشدمالک سپس محصول را 

مقدار ثابتی ،تولید به طور کامل متوجه مستأجر است زیرا بدون توجه به عملکرد واقعی به دست آمده
شود زیرا درآمد واقعی نقدي بخشی از مخاطره قیمت با مالک تقسیم می. محصول باید تحویل مالک شود

.ددگرکه براي محصول دریافت میداردبستگی به قیمتی 

هاکارآیی و عدالت در اجاره- 7-4- 7
ها و کاربرد ضعیف زمین و تقسیم ناعادالنه ناکارآیی،هاي محلیها براساس عادات و سنتاجاره

به علت وجود . دناي انعطاف ناپذیر درآیبه صورت بخشی از ترتیبات اجارهممکن استها درآمد و هزینه
نوشتن یک اجاره کامل امکان ناپذیر . ي داردزیادمنتقدان ،هداري براساس اجارنظام زمین،لئاین مسا

دو زمینه وسیع در اصالح کارآیی و عدالت یک اجاره وجود . دصورت داتواناما اصالحاتی می،است
.باشددارد یکی از آنها طول مدت اجاره و دیگري ترتیبات تسهیم هزینه می

بري هاي سهمشود و بعضی از اجارهنوشته میهاي مزارع معموالً براي یک دوره یک سالهاجاره
اي براي تجدید خودکار اجاره ساله شامل مادههاي یکاکثر اجاره. دنشوسال نوشته می5تا 3دامی براي 

پایان اجاره را اطالع ،یک از طرفینباشد به شرطی که قبل از تاریخ معینی هیچبر پایه سال به سال می
اند اما این امکان همیشه هاي زمانی طوالنی مورد عمل بودههایی براي دورهارهبسیاري از چنین اج. ندهد

اجاره با یک یادداشت مختصر لغو ،وشد یا مستأجر بهتري پیدا کندروجود دارد که اگر مالک مزرعه را بف
اغوا مستأجر را نیز. دهدمی قرار میئی داتأمیناین موضوع مستأجر را در یک وضعیت نگرانی و بی. شود
به کیفیت در طول زمان ی که گیاهانجاي ه کند که فقط گیاهان سودآورتر و خاك ضعیف کن را بمی

.کشت نماید،کنندمیکمک خاك 
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زیرا قبل از اینکه ،داردمستأجران را از انجام اصالحات خاك و ساختمان باز می،اجاره کوتاه
لحداق. استعملیات حفاظت خاك یک مثال . ها جبران شوند اجاره ممکن است پایان داده شودهزینه

هاي جبران نشده تر و توافق براي بازپرداخت هزینههاي بلندمدتتوان با اجارهمیرا ل ئبخشی از این مسا
،کاربرد سنگ آهک و فسفات سنگی،اصالحات ساختمان با هزینه مستأجر. دکرحل ، به مستأجر

.دداتوان تحت این نوع توافق قرار میرا کننده خاك هاي حفاظت خاك و سایر عملیات اصالح هزینه
متخصصان . از ترتیبات ضعیف و ناقص تسهیم هزینه نیز ناشی شوندممکن استها ناکارایی

هایی که مستقیماً روي کنند که هزینه آن نهادهمدیریت واحدهاي کشاورزي و دامپروري توصیه می
ی از این نوع مواد شیمیایی و آب مثالهای،کود،بذر. م شوندمد یا تولید تسهیآعملکرد مؤثرند به نسبت در

براساس تولید تسهیم نشوند، بر اثر استفاده ناکارآمد نهاده، سود کاهش هزینه هااگر این. هستندهزینه ها 
.اختالف پیدا می کنندنهاده استفاده از روي سطوح مالک و مستأجر و می یابد

حداکثر سود حاصل از کاربرد کود . اتفاق افتدممکن استه مثالی است از آنچه ک)1-7(جدول 
. یابدواحد کود وقوع می140که با باشدآن نهایی برابر هزینه کودجایی است که ارزش محصول نهایی 

د، ارزش محصول نماید و همه هزینه کود را پرداخت ناما اگر مستأجر فقط نصف محصول را دریافت ک
- 7(این موضوع در ستون آخر جدول . خواهد بودمحصولکل ارزش صف فقط ن،نهایی براي مستأجر

واحد کود براي هر 100تحت این شرایط مستأجر براي حداکثر کردن سود فقط . شده استنشان داده )1
کند این مقدار کود سود را براي مستأجر حداکثر می،برد در حالی که تحت این شرایطبه کار میهکتار

.دهدشد کاهش میواحد کود حاصل می140را نسبت به آنچه که با هکتاراما سود هر 
نهاده برابر نهایی تضاد بالقوه بین مالک و مستأجر در مورد استفاده از کود به علت داشتن هزینه 

هاي مالک را افزایش استفاده کود اضافی هزینه. شودحتی از این هم شدیدتر می،صفر براي مالک
،به عنوان راهی براي حداکثر کردن سود. دهدشود افزایش میرا که تسهیم میدهد اما عملکردينمی

واحد کود 160با )1-7(در مثال جدول . استمند مالک به کود دادن براي حداکثر کردن عملکرد عالقه
.شوددر جریب این هدف حاصل می

شود، این ه تولید تسهیم میهاي تعیین کننده عملکرد به همان طریقی کبا تسهیم نمودن هزینه نهاده
در این مثال اگر هزینه کود به طور مساوي تسهیم شود، هر دو طرف . توان حذف کردنوع تضادها را می
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اگر قرار باشد . کنندنصف هزینه نهایی نهاده را پرداخت و نصف ارزش محصول نهایی را دریافت می
زایش عملکرد را دریافت کنند مسلم است که مستأجران همه هزینه اضافی را پرداخت و فقط بخشی از اف

.میل خواهند بوددرباره پذیرش فناوري هاي جدید بی

کندپرداخت نمینهاده کوداي براي هزینهکه مالکاستفاده ناکارآمد تحت یک اجاره سهمبري محصول گیاهی )1-7(جدول

کود
)کیلو(

عملکرد
)پیمانه(

هزینه نهاده نهایی به ازاء
)تومان(هر کیلو تومان2/0

کل ارزش محصول نهایی ذرت به ازاء
)تومان(تومان هر پیمانه 2

ارزش محصول نهایی مستأجر
)تومان(

60
80
100
120
140
160

95
100
104
107
109
110

4105
484

463

442

421

تعیین سهام درست اجاره- 7-5- 7
هایی که براي کل بازده عادالنه براي هر دو طرف براي نهادهآوردنفراهمهدف هر اجاره باید 

اي طراحی شود که با توجه به گونهه هاي اجاره باید بشرایط و نرخ. باشد،کنندمیمهیاعملیات مزرعه 
این موضوع به اندازه تسهیم اهمیت دارد زیرا روشن . مشوق حداکثر سود باشد،وري مزرعهپتانسیل بهره

تومان درآمد 30000درصد 50تومان درآمد وضعیت هر طرف بهتر از 50000درصد 40ه با است ک
.است

اکثر مردم توافق دارند که ترتیب منصفانه و عادالنه تسهیم موقعی وجود دارد که به هر دو طرف 
ابی همه کاربرد این اصل نیاز به شناسایی و ارزشی. پرداخت شودنهاده ها، تأمیندر به اندازه سهمشان

یک روش براي تعیین سهام درست یک اجاره .اندشدهفراهمهایی دارد که توسط مالک و مستأجر نهاده
بري توان براي اجاره سهممیرا همین روش. شوددیده می) 2-7(بري محصول گیاهی در جدول سهم

هاي دامی نیز تسهیم گذاري و هزینهزیرا سرمایهدارداما شرح بیشتري داددامی مورد استفاده قرار 
هاي هزینهبنابراین. شودشروع می50-50به نسبتبا فرض تسهیم تولید)2- 7(مثال جدول . دنشومی
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. شودهاي محصول نیز به طور مساوي تقسیم میتولید محصول براي بذر، کود و آهک و سایر هزینه
ها به مالک یا مستأجر د سایر هزینهنمایبراساس اینکه چه کسی مالک دارایی است یا خدمت را ارائه می

.یابندتخصیص می
هاي آالت و انتخاب نرخهایی مثل زمین و ماشیني داراییرگذاارزششمشکلترین قسمت این رو

نتایج را به طور ، می توانندهاي بهره متفاوتها و یا نرخارزش متفاوتی براي این دارایی.استبهره 
و هر دو طرف روي آنها توافق ندریرزشها باید دقیقاً مورد توجه قرار گهمه این ا. تغییر دهندچشمگیري

شود نیز موضوع ارزشهایی که روي کار و مدیریت مستأجر و نیروي انسانی خانوادگی گذاشته می. کنند
ه هاي دیگر را باکثر ارزش. دندهو سهم مستأجر را به مقدار زیادي تحت تأثیر قرار میهستندمذاکره 
خاطر تغییرات مورد ه هایی که بگذشته مالک یا مستأجر، با تطبیقسوابق و تجربیاتتوان از یراحتی م

.گیرد، به دست آوردها در آینده صورت میانتظار قیمت
ممکن است آن قدر . تولید است50-50اي بسیار نزدیک به تقسیم این مثال داراي تقسیم هزینه

اگر سهام هزینه به طرز چشمگیري . ه نیازي به تطبیق باشدنزدیک باشد که هیچ طرف احساس نکند ک
اول، طرفی که بخش . یابی مورد استفاده قرار گیردتواند براي تطبیقمتفاوت باشند، یکی از دو روش می

کند تأمیناي بیشتري را تواند موافقت کند که اقالم سرمایهنماید میها را مساعدت میکوچکتري از هزینه
تواند صورت گیرد که تقسیم هزینه به هاي مناسبی میتطبیق. ي متغیر بیشتري را پرداخت کندهایا هزینه
.با سهام تولید ارتباط پیدا کند50-50نسبت 

ریزي شده تولید بسیار متفاوت باشد، ممکن است اگر سهام محاسبه شده هزینه از سهام برنامه
تواند به نسبت به عنوان گزینه دوم، سهام تولید می. انجام تطبیق هاي الزم در سهام هزینه مشکل باشد

این موضوع باید شامل تغییر تسهیم . یا نسبت دیگري که به سهام هزینه نزدیک باشد تغییر کند40-60
هایی که قبالً مورد بحث قرار گرفت جلوگیري هاي متغیر به همان نسبت شود تا از ناکارآییهزینه نهاده

اي برابر نمودن سهام هزینه و تولید به کار رود، نتیجه نهایی باید طوري باشد که اي که برهر گزینه. شود
هاي تولید را مالک و مستأجر درآمد واحد کشاورزي و دامپروري را به همان نسبتی که کل هزینه

.پردازند بین خود تقسیم نمایندمی
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بري محصول گیاهیتعیین کردن سهام در اجاره سهم) 2-7(جدول 

ارزش کل ) الف(هزینهنوع 
برآورد شده

نرخ بهره ) ب(
برآورد شده

هزینه ساالنه برآورد شده
کل واحد ) پ(

کشاورزي
)ت(

سهم مالک
)ث(

سهم مستأجر
هابهره

40000083200032000زمین و ساختمانها-1
50000945004500تراکتور -2

40000936003600آالت و تجهیزاتماشین-3
دام مولد-4

غذا و ملزومات-5
سایر-6

مخارج عملیات مزرعه
:نیروي انسانی-8

1200012000مستأجر، کار و مدیریت) الف(
10001000مالک، کار و مدیریت) ب(

15001500کار خانوار) پ(
20002000استخدام شده) ت(

:تعمیرات-9
15001500ساختمانها، حصارها، و غیره) الف(

30003000آالتماشین) ب(
:استهالك-10

25002500ساختمانها، حصارها و غیره) الف(
80008000تراکتور ) ب(

60006000آالتماشین) پ(
20002000سوخت تراکتور-11

ايکار ماشین اجاره-12
1200600600شدهبذر خریداري-13

600030003000کود و آهک-14
200010001000سایر مخارج محصوالت گیاهی-15

غذاي خریداري شده-16
سایر مخارج دامی-17

:بیمه-18
500500ساختمانها) الف(
400400اموال شخصی) ب(

:مالیاتها-19
15001500زمین و ساختمانها) الف(

600600اموال شخصی) ب(
متفرقه-20

918004360048200کل بهره و مخارج عملیاتی مزرعه-21
درصد5/52درصد5/47درصد100درصد مساعدت شده-22
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مدیریت حفاظت خاك: فصل هشتم

تعاریف و مفاهیم

روش هاي مدیریت زراعی

مدیریت حفاظت خاك در کشاورزي پایدار

مدیریت حفاظت خاك در ایران و جهانجایگاه

مهمترین مسائل مدیریت منابع خاك در ایران

راهکارهاي عملی در زمینه حفاظت منابع خاك
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هدف هاي فصل- 8-1
:فصل باید بتوانددانشجو پس از مطالعه این 

.خاك، فرسایش خاك و مدیریت منابع خاك را تعریف کند-1
.ا بیان کندروش هاي مدیریت حفاظت خاك ر-2
. رابطه بین کشاورزي پایدار و مدیریت خاك را توضیح دهد-3
. مهمترین مسائل مدیریت منابع خاك  در ایران را بر شمارد-4
.راهکارهایی عملی براي حفاظت منابع خاك ارائه دهد-5

تعاریف مقدمه و - 8-2
م مدیریت مناسب، استفاده از میلیون هکتار زمین زراعی خوب به علت عد7تا 5ساالنه حدود 

میلیارد تن 25در اثر فرسایش از بین می رود و حدود ،حد دامروشهاي نامناسب زراعی و چراي بیش از
.هاي کشاورزي در جهان از سطح زمین شسته و به رودخانه ها ریخته می شوداز خاك زراعی زمین

داري نامناسب از خاك، باعث شده رشد جمعیت و در نتیجه فشار بیش از حد بر زمین و بهره بر
عمل مدیریتی که باعث هر.که بیشتر از یک سوم کل اراضی دنیا در معرض فرسایش شدید قرار گیرد

حفاظت خاك به دلیل . کمتر شدن فرسایش شود باعث جلوگیري از هدرروي عناصر خاك می شود
ین به دلیل سایر قابلیت هاي اهمیت خاك به عنوان مهمترین نهاده و بستر تولید کشاورزي و همچن

مهمترین وپیش از بحث درباره روش هاي مدیریت خاك. زیست محیطی خاك، اهمیت بسزایی دارد
مسائل مدیریت خاك در ایران و جهان، برخی مفاهیم که بارها در این فصل مورد استفاده قرار خواهند 

. گرفت، تعریف می شوند
خاك . یش انواع گیاهان و درختان است، خاك نام داردسطحی ترین الیه زمین که محل رو:خاك

. دیست درکره زمین به شمار می رواز مهمترین عناصر حیات و محیط ز
سطح زمین رخ فرسایش به طور طبیعی فرآیندي جغرافیایی است که همواره در:فرسایش خاك

کیفیت خاك و محیط براثرات نامطلوبی ممکن استتشدید این فرایند توسط عوامل انسانی . دهدمی
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آن ماده خاك یا سنگ شسته، شل یا حل می در واقع فرسایش عملیاتی است که در. زیست داشته باشد
. شود و یا بخشی از این زمین کنار گذاشته می شود

براياستفاده درست و منطقی از خاك با در نظر گرفتن ظرفیت و پتانسیل آن :مدیریت خاك

. مدیریت خاك نامیده می شودو پایدار دستیابی به تولید مستمر
بانک جهانی مدیریت خاك را شامل حفظ و افزایش توانایی هاي تولیدي علفزارها، عرصه هاي 
باالدست و پایین دست و زمین هاي هموار و همچنین حمایت از عرصه هاي مولد جنگلی و حفظ 

اي ذخیره آب و افزایش ظرفیت پتانسیل هاي تجاري و غیرتجاري جنگل و حفاظت جامع آبخیزها بر
آبخوان ها براي استفاده در مزرعه و دیگر فعالیت هاي تولیدي می داند و آن را شامل اقداماتی براي 

.جلوگیري از فرسایش خاك می داند

روش هاي مدیریت حفاظت خاك-8-3
: هاي مدیریت حفاظت خاك عبارتند ازترین روشمهم

خاك ورزي -1
مالچ پاشی -2
وشش گیاهی تراکم پ-3
تناوب زراعی-4
عملیات زراعی پیشرفته-5
تکنیک هاي کاشت چند محصولی-6
سامانه مناسب آبیاري -7
مدیریت کشت و خاك ورزي در اراضی شیب دار-8
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خاك ورزي-1- 8-3
خاك ورزي صحیح از طریق افزایش زبري سطح خاك و افزایش ریشه گیاه و ارتقاي نفوذپذیري 

سطحی آب می شود، ولی شخم غلط و به مدت طوالنی با یک خاك باعث حفاظت خاك و نگهداشت
این امر عالوه بر فرسایش آب و خاك سبب . وسیله ثابت سبب ایجاد یک الیه در افق زیرین می شود

فرسایش پذیر باشد شخم مکرر می تواند با مخلوط ،اگر افق تحت االرض.لغزش زمین نیز می شود
رسایش افزایش دهد و خطرناك تر از همه شخمی است که در کردن خاك، حساسیت خاك رویی را به ف

دو نوع عمده عملیات خاك ورزي شامل خاك ورزي مرسوم و .جهت شیب غالب زمین انجام می گیرد
.خاك ورزي حفاظتی است

خاك ورزي مرسوم-الف-8-3-1

اولیهبا گاو آهن برگردان دار، بشقابی، چیزل و دیگر ماشین آالت خاك ورزي :خاك ورزي اولیه

.ددمی گرانجام
با دیسک افست، تاندوم، کولتیواتور، خیش چی و دیگر ماشین آالت خاك :خاك ورزي ثانویه

.انجام می شودورزي ثانویه

خاك ورزي حفاظتی- ب-8-3-1

مبتنی بر دو اصل افزایش زبري سطح خاك و نگهداشت باقیمانده هاي خاك ورزي حفاظتی 
آزمایش ها نشان می . رسایش و حفظ رطوبت خاك می باشدزراعی در سطح خاك به منظور کنترل ف

درصد سطح خاك با بقایاي گیاهی باعث تقلیل 30دهد که خاك ورزي حفاظتی با اعمال پوشش 
خاك ورزي حفاظتی در بیشتر موارد عملکرد باالتري . درصد می شود50هدررفت آب و خاك به میزان 

عوامل مهم اثرگذار بر انتخاب . و شیار نشان می دهدنسبت به روشهاي معمولی شخم محصول براي را 
مهمترین انواع . نوع تکنیک خاك ورزي حفاظتی شامل اقلیم و نوع محصوالت زراعی سازگار می باشد

:خاك ورزي حفاظتی عبارتند از
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بی برگردان ورزي 
)  ورز کاشت(کم خاك ورزي -1
بی خاك ورزي -2
خاك ورزي کلشی یا مالچی -3

مواد آلی خاكمدیریت -8-4
کمی از اجزاي خاك را تشکیل می دهند، جزء الینفک خاك محسوب مواد آلی با این که درصد

مواد آلی با توجه به شرایط خاك اثرات متفاوتی دارند، مثال در خاك . می شوند و اهمیت فراوانی دارند
با این کار، منافذ . دهاي رسی باعث چسبیدن ذرات ریز به یکدیگر و تبدیل به ذرات درشت تر می شون

.میان ذرات افزایش یافته و اکسیژن و زهکشی خاك بهبود می یابد
کودهاياستفاده از. مدیریت مواد آلی با هدف بهبود شرایط زمین و حاصلخیزي خاك است

ها تنها به منظور افزایش تولید، اهداف کوداستفاده از زیرا.باشدمدیریت مواد آلی مختلف باید به منظور 
.باعث بهبود عملکرد و کیفیت خاك به صورت بالقوه شوندمگر اینکهنمی کند تأمینمدیریت خاك را 

بهبود در وضعیت خاك نقش دارد که در پایان هر دوره کشت بتواند یک کود زمانی در اصالح و
کودهاي شیمیایی به دلیل به ویژهاگرچه کودها، . درصد حاصلخیزي خاك را افزایش دهد5تا 4

دسترسی آسان، قیمت ارزان و بازدهی سریع مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته اند اما زمانی استفاده از 
اساس شرایط آب وهوایی، برد که براین کودها ما را به سمت اهداف مدیریت و حفاظت خاك پیش می

.شرایط خاك و نوع محصول کشت شده توسط کشاورز مورد استفاده قرار گیرند
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مدیریت خاك در کشاورزي پایدار- 8-5
):1988(تعریف فرانسیس و هیلدبراند ازکشاورزي پایدار 

کشاورزي پایدار حاصل یک نوع راهبرد مدیریتی است که کشاورز را در انتخاب صحیح ارقام، 
توالی قرار دادن گیاهان براي کاهش هزینه هاي نهاده ها، به حداقل اجراي شخم، حاصلخیزي خاك، در

.سودآوري کمک می کندپایداري در تولید و ایجادتأمینمحیط زیست، ندن اثرات سوء بررسا
مدت زمان طوالنی نیازهاي منظور از پایداري حاصلخیزي خاك این است که خاك بتواند در

موقعی این اتفاق می افتد که عناصر غذایی خارج شده از خاك مجددا به . غذایی گیاه را برآورده کند
البته این سیستم چرخه . در این هنگام عمال چرخه عناصر غذایی تشکیل می شود.ردانده شوندخاك برگ

د و عناصري هم از آن خارج می ونشمی موادي به خاك اضافه به طور مداوم،اي بسته نیست چراکه 
بد تلفات عناصر غذایی کاهش یازمانی می توان پایداري حاصلخیزي خاك را حفظ نمود که اوالً. شوند

.ودشکودهاي دامی و شیمیایی جبران با،عناصر از دست رفتهثانیاً
.برداشت محصول از زمین خارج می شوندخاك همراه با بسیاري از عناصر ،درسیستم زراعی

استفاده از پساب ها و . ن عناصر را از طریق کودهاي شیمیایی و دامی جایگزین کردایبنابراین باید 
.دیگر برگشت عناصر به خاك استراه ،فاضالب هاي شهري

ا توجه به تعاریف ارائه شده از کشاورزي پایدار و مدیریت حفاظت خاك، کشاورزي پایدار و ب
.مدیریت حفاظت خاك تعاملی دوجانبه دارند و هر یک عملکرد دیگري را تقویت می کند

جایگاه مدیریت حفاظت خاك در ایران و جهان- 8-6
ده، در اثر اشکال گوناگون تباهی زمین، تا پایان قرن بیستم حدود یک طبق یک برآورد انجام ش

سوم زمین هاي قابل کشت دنیا از بین رفته و حتی اگر فرض شود که میزان کنونی تباهی زمین افزایش 
مطالعات انجام شده نشان . رفتمیلیون هکتار زمین از بین خواهد140تا 100سال، 20نیـابد، در مدت 

فرسایش خاك قرار یثیر فرایندهاي انسانأدرصد از سطح خشکیهاي کره زمین تحت ت15که داده است 
شدن ثانویه قرار ثیر شورأدرصد از کل زمین هاي آبی، تحت ت30میلیون هکتار، یعنی 66حـداقل .دارد
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د را از باروري خو،میلـیون هکتار از زمین هاي کشاورزي در اثر فرسایش6-7دارند و هـمه ساله حدود 
. دو برابر سرعت آن در طی سه قرن گذشته است،دهند و این میزاندست می

میلیون هکتار زمین بر اثر فرسایش از بین رفته است در 2000در طول قرن هاي گذشته، حدود 
تا 3000براي تشکیل خاك کافی براي ایجاد زمین حاصلخیز حدود ،که تحت بهترین شرایطحالی

.یک منبع غیر قابل تجدید می باشدزم است؛ این بدان معنا است که خاك عمالًسال وقت ال12000
به نقل از فخمن بیان می دارد که مسأله فرسایش خاك در کشورهاي در حال ) 1373(سلمانزاده 

که با توجه به وضعیت نابسامان  اقتصادي این استتوسعه به مراتب شدیدتر از کشورهاي توسعه یافتـه 
اي اسفبار در تمام زمینه ها، ز یک طرف و رشد بیش از حد جمعیت آنها از طرف دیگر، آیندهکشورها ا

بنابر آمار و .باشدباالخص در زمینه تغذیه و تولید مواد غذایی، در انتظار جمعیت گرسنه این کشورها می
در میان برد و اطالعات موجود، آسیا بیشتر از هر قاره دیگري از مسئله فرسایش خاك رنج می

نکته قابل توجه این است که ایران . استکشـورهاي آسیایی، ایران داراي میزان فرسایش بسیار باالیی 
درصد زمینهاي 94داراي بدترین وضعیت از نظر تباهی خاك در میان کشورهاي مورد مطالعه می باشد؛ 

. کشاورزي ایران دچار تباهی خاك می باشد

کشور چین: حفاظت خاك، مطالعه مورديروياثرات شهرنشینی بر-8-7
ه در مطالعه اي علل از دست رفتن زمین هاي زیرکشت چین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

یافته . این مطالعه بر موضوع شهرنشینی و تغییرات مربوط به استفاده از زمین استکید اصلی درأت. است
:هاي این مطالعه عبارتند از

داراي جمعیت شهرنشین بسیار 1978سال جهان تامعیت ترین کشورکشورچین به عنوان پرج
اما با شروع اصالحات اقتصادي ) کشورهاي توسعه یافته% 30کمتر از میانگین جهانی و %10(پایینی بوده 

سالدر% 5/40به1978درصد در سال 17/9سطح شهرنشینی در این کشور از 1978در چین ازسال 
برسد و انتظار می رود این 2020تا سال % 50تا 48شده سطح شهرنشینی به رسید و پیش بینی 2003

شهرنشینی علی رغم فواید بسیار زیادي که دارد موجب تغییرات . برسد% 60به 2030نسبت در سال 
قابل توجه در محیط فیزیکی، از دست رفتن زیستگاه هاي طبیعی، تغییرات آب و هوایی و انباشت و
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آمار و اطالعات نشان می دهد که در سال هاي . مین، اتمسفر و اقیانوس ها شده استگسترش زباله در ز
تغییرات اهداف کشاورزان از تولید محصول به دریافت پول نقد در ازاي واگذاري زمین 1986تا1955

کاربري زمین براي ساخت و سازهاي تغییر. شد% 62هاي خود منجر به کاهش زمین هاي زراعی تا
شود چراکه در این صورت صنعتی منجر به از دست رفتن غیر قابل برگشت منابع خاك میشهري و

.منابع موجود در خاك که براي تولید کشاورزي مناسب هستند از دست می روند
با رشد بی رویه شهرنشینی و افزایش زباله هاي جامد شهري، مساحت وسیعی از خاك به محل 

طی .رسیدهکتار55000این مساحت به 1999سالري که دردفن زباله ها اختصاص یافت به طو
میلیون هکتار 20مشخص شد که بیش از ،صورت گرفت2003تا1984مطالعه اي که براي سال هاي 

و استاز کل سطح زیرکشت 1/6که مقدار تقریباًهستندآلوده به فلزهاي سنگین ،از زمین هاي موجود
.  دوشمی میلیون تن 10زي تاباعث افت عملکرد محصوالت کشاور

از(خاك شود کلی شهرنشینی ممکن است منجر به دگرگونی هاي غیر قابل برگشتی دربه طور
سرب ناشی ازوطریق افزایش تولید گازهاي گلخانه اي، آلودگی توسط فلزات سنگین مثل جیوه، کادمیم

مسئله امنیت غذایی را تحت هایتمی دهد و در نکه بهره وري خاك را کاهش )دفن زباله هاي شهري
.قرار می دهدتأثیر

میلیون 107میلیارد نفري خواهد رسید، نیاز به حداقل1/6کشور چین که به زودي به جمعیت 
بنابراین وضع قوانین و مقررات مربوط به حفاظت خاك و مدیریت زمین و. هکتار سطح زیرکشت دارد

. گیرداولویت سیاست هاي دولت قرارو باید در استضروري براي این کشور آب 

مهمترین مسائل مدیریت منابع خاك در ایران-8-8
به صورت زیر مهمترین مسائل مربوط به مدیریت منابع خاك در ایران را می توان به دو دسته کلی

: دید)1-8(تقسیم بندي کرد و به تفکیک اجزا در شکل 
یط جغرافیایی، اقلیمی و طبیعی ایرانمسائل مدیریت منابع خاك برآمده از شرا-1
ایرانمسائل مدیریت منابع خاك، برآمده از فعالیت هاي انسانی در-2
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اقلیمی ایرانطبیعی و،برآمده ازشرایط جغرافیاییمسائل مدیریت منابع خاك-1- 8-8
چگونگی ریزش هاي جوي- الف- 1- 8- 8

یعنی در بسیاري از نواحی کشور . تکشور ما در یک منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده اس
باران هاي رگباري به ایجاد دلیلبه همین . اغلب نامنظم و به شکل رگباري می باشد،ریزش هاي جوي

و با جریان سیل از روي دامنه ها و زمین هاي زراعی، مقدار زیادي از خاك را می کنندسیل کمک 
آن در جهان، آسیا و برخی میانگینیران از همچنین میانگین بارندگی ساالنه ا. دهندمی فرسایش 

این شرایط به کاهش حجم رطوبت خاك می انجامد و زمینه را براي . کشورهاي همسایه کمتر است
.افزایش شدت فرسایش بادي و آبی فراهم می سازد

شیب تند زمین هاي کشاورزي- ب- 1- 8- 8

شرق داراي کوهستان هاي فراوان از غرب، شمال غرب تا شمال مناطق پر جمعیت ایران عمدتاً
است و اغلب سکونتگاه هاي روستایی و زمین هاي کشاورزي در دامنه هاي شیب دار کوهستانی قرار

این امر به آب هاي ناشی از باران کمک می کند تا با سرعت بیشتري خاکها را حمل کنند و به . دارند
.روند فرسایش خاك سرعت بخشند

یاهیپوشش گکمبود- ج- 1- 8- 8

وجود پوشش گیاهی مناسب مانند چتري دامنه . پوشش گیاهی در اغلب نواحی کشور فقیر است
هاي خاك را در برابر ضربات مستقیم بارش و رگبار حفظ می کند به طوري که با افزایش میزان پوشش 

. از شدت فرسایش نیز کاسته می شود،گیاهی

عالیت هاي انسانیبرآمده از فمسائل مدیریت منابع خاك،-2- 8-8
شیوه هاي نادرست زراعت و کشت در اراضی کشاورزي- الف- 2- 8- 8

کمبود سرانه . در این زمینه می توان به بهره برداري بی رویه از زمین هاي کشاورزي اشاره کرد
در واحد سطح از جمله مسائلی هستند که موجب می شوند بخش زمین و پایین بودن راندمان کشت
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بهره کشی ،این شرایط. گیردکشت انواع محصوالت قرارساله زیرن هاي کشاورزي هرزیادي از زمی
بیش از حد از خاك و فقر مواد آلی و مغذي خاك را به دنبال دارد و زمینه را براي تخریب و فرسایش 

معرض فرسایش خاك سطحی نخستین بخشی است که در. خاك به وسیله آبشویی فراهم می سازد
این کاهش موجب کم شدن . غذایی در این سطح به شدت کاهش می یابدد و میزان موادخاك قرار دار

عناصري که براي رشد محصوالت زراعی ضروري هستند، و سایر) نیتروژن، فسفر و پتاسیم(آلی مواد
آلی با کاهش میزان مواد. آلی با افزایش عمق و شدت فرسایش کاهش می یابدمیزان مواد. می شود

سرعت فرسایش بیشتر باشد به همان میزان از مقدار نیتروژن قدرهر. یت آنها هم همراه استکاهش کیف
.خاك کم می شود

روش هاي سنتی آبیاري و عدم توسعه روش هاي بهینه و نوین-ب- 2- 8- 8

در بسیاري از نواحی ایران روش هاي نادرست مانند آبیاري شیاري موجب شستشوي خاك و 
حالی است که استفاده از روش هاي نوین و علمی مانند روش هاي آبیاري دراین . فرسایش می شود

قطره اي و بارانی ضمن اینکه در استفاده بهینه از منابع آب نقش چشمگیري دارد از فرسایش خاك نیز
.جلوگیري می کند

کش هاي شیمیاییاستفاده بی رویه از کودها و آفت- ج- 2- 8- 8

با کمبود فسفر مواجه هاي ایران از نظر مواد نیتروژنی فقیر و اکثراًتحقیقات نشان داده که خاك 
استفاده بی . از این رو مصرف کودهاي شیمیایی در کشور با رشدي روز افزون همراه بوده است. هستند

و به تأمینکوتاه مدت مواد مغذي مورد نیاز اراضی کشاورزي را رویه از کودهاي شیمیایی اگر چه در
ید می انجامد ولی در بلندمدت باعث از بین رفتن کیفیت خاك، افت حاصلخیزي و در نتیجه افزایش تول

.فرسایش خاك می شود

روش هاي شخم نامناسب به ویژه در زمین هاي شیب دار- د- 2- 8- 8

هم اکنون شرایط جغرافیایی و مکان . شیب یکی از مهم ترین عوامل فرسایش آبی به شمار می رود
نواحی کوهستانی و کوهپایه اي موجب افزایش ز سکونتگاه هاي روستایی به ویژه درگزینی بسیاري ا

در بسیاري از موارد انجام شخم در . درصد شده است10-20کشت و شخم زمین هاي باشیب بیش از
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چنین زمین هایی آن هم در جهت شیب اراضی، بستر الزم براي فرسایش هر چه بیشتر خاك را فراهم 
.می کند

:ضعف مدرنیزاسیون کشاورزي- ه- 2- 8- 8

در.مکانیزه کردن کشاورزي عبارت است از به کارگیري انواع ابزار و وسایل مکانیکی در تولید
از تمامی روش هاي علمی و فنی با توجه به شرایط مکانی براي افزایش تولید، بهره شاورزي مدرنک

الت بخش کشاورزي و تخریب منابع طبیعی بنابراین ریشه بسیاري از مشک. وري و سود استفاده می شود
کشور از جمله خاك، عدم مدرنیزاسیون درست کشاورزي، به معناي دقیق کلمه و حاکمیت روش هاي 

. این بخش استعلمی درغیر

تخریب مراتعمرتع ودام برفشار- و- 2- 8- 8

راي دام چیکی از چالش هاي جدي مدیریت مراتع کشور، تخریب کمی و کیفی مرتع و مسأله 
آمارهاي موجود بیان می شود تعداد واحد دامی متکی به مرتع بیش آنگونه که در.مازاد بر ظرفیت است

همچنین پژوهش هاي متعدد به اثبات رسانده است که . از سه برابر ظرفیت چراي مراتع کشور است
رین مدت حضور دام تخریب مراتع در دامداري روستایی به دلیل محدودیت شعاع چراي دام و طوالنی ت

شدت فرسایش خاك تراکم پوشش گیاهی مراتع کاسته شود برچه ازسرانجام هر. استدر مرتع، بیشتر
.افزوده می گردد

تخریب روزافزون جنگل هاي ایران-ز- 2- 8- 8

. هرچه میزان پوشش جنگلی در یک ناحیه بیشتر باشد از شدت فرسایش خاك کاسته می شود
جنگل هاي شمال ایران یکی از مهم ترین چالش هاي زیست محیطی ایران به شمار برداشت بی رویه از

.می آید

تغییرات نادرست کاربري زمین- ح- 2- 8- 8

اغلب سکونتگاه هاي شهري و روستایی ایران در ارتباط تنگاتنگ با منابع آب و خاك شکل گرفته 
با این همه . اي آمایش زمین را برانگیختضرورت توجه به برنامه ه،رشد شهرنشینی و توسعه منابع. اند

هنوز یک برنامه آمایش سرزمین که از ضمانت ،کشورعلی رغم برنامه هاي مختلف توسعه ملی در
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حقیقت تبدیل بسیاري از اراضی کشاورزي مستعد در. اجرایی و قانونی الزم برخوردار باشد وجود ندارد
ه بسیاري ازسکونتگاه هاي شهري و روستایی در گسترش بی برنامبه کاربري هاي شهري و صنعتی،

همگی ریشه ،اراضی پیرامونی و به طور کلی عدم نگرش جامع و همه جانبه در تغییرات کاربري اراضی
.این مشکل دارنددر

شدن اراضی کشاورزيشور- ط- 2- 8- 8

مانند(شور شدن خاك یکی از اشکال مختلف تخریب خاك است که تحت تأثیر نفوذ امالح شور 
. اتفاق می افتد) سدیمکلرید

مهمترین مسائل مربوط به مدیریت منابع خاك در ایران): 1-8(شکل 

راهکارهاي عملی براي حفاظت منابع خاك- 8-9
:مهمترین راهکارهاي عملی براي حفاظت منابع خاك عبارتند از
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هت شیب جلوگیري این نوع کشت در اراضی شیب دار از حرکت آب در ج:کشت نواري)الف

.می کند
این روش بیشتر براي توسعه باغ ها و درختزارها در دامنه :تراس بندي اراضی شیب دار)ب

ضمن ،با ایجاد دیوارهایی به اشکال مورب و مستقیم و ایجاد حالت پلکانی. هاي شیب دار مناسب است
.می شوداهمفربستر مناسب براي کاشت انواع درختان ،کنترل حرکت آب در جهت شیب

در محل فرسایش رودخانه اي، دیواره دره ها و کانال ها با :درخت کاري و بوته کاري)ج

.کاشت به موقع درختان سازگار با شرایط محلی می توان از فرسایش جلوگیري کرد
باتوجه به مباحث مطرح شده و با در نظر گرفتن مجموعه شرایط حاکم بر وضعیت جغرافیایی 

منابع خاك، سیاست هاي کالن و راهکارهاي زیر براي غلبه بر مشکالت موجود می تواند نظرایران از
:کارساز باشد و مدیریت بهینه منابع خاك را میسر سازد

بسترسازي براي مدرنیزاسیون بخش کشاورزي، از طریق مدیریت علمی و اعمال مکانیزاسیون -1
احی مختلف کشورگرفتن مجموعه ویژگی هاي جغرافیایی نونظردربا

عزم ملی براي غلبه بر مشکالت ساختاري بخش کشاورزي به ویژه در زمینه مالکیت و -2
یکپارچه سازي اراضی 

آبخیزداري و نگرش سیستمی به منابع آب و خاك در حوزه هاي آبخیز کشور-3
حل موانع سرمایه گذاري در بخش کشاورزي-4
در مقیاس ملی و منطقه اي از طریق برنامه آمایش تدوین برنامه هاي جامع کاربري زمین-5
سرزمین 
ایجاد تعادل هاي اکولوژیکی در فضاهاي زیستی مانند برقراري تعادل میان دام و مرتع-6
هاعی از جمله مردمی کردن آنباال بردن سطح آگاهی عمومی در زمینه اهمیت منابع طبی-7
و دامداران در زمینه تملک و واگذاري مشروط ایجاد احساس تعلق و مالکیت در کشاورزان -8

اراضی کشاورزي و مرتعی
بخش کشاورزيبهکرده بسترسازي براي ورود نیروهاي جوان و تحصیل-9

توسعه برنامه هاي جنگلداري و حفاظت از جنگل-10
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ایجاد سازوکارهاي الزم براي احیاء مراتع آسیب دیده-11
حی و زیرزمینی مدیریت جامع منابع آب هاي سط-12
:توسعه شیوه هاي علمی در تولید کشاورزي از جمله-13

افزایش راندمان تولید در واحد سطح، مانند ترویج روش هاي کشت گلخانه اي
شیب%12عدم شخم اراضی در جهت شیب و عدم شخم زمین هاي بیش از 

کش هاي شیمیاییفتآتوسعه شیوه هاي کشت ارگانیک و به حداقل رساندن استفاده از سموم و
کاهش فشار بر اراضی کشاورزي از طریق برنامه هاي کشت و آیش مناسب

توسعه و ترویج شیوه هاي نوین آبیاري و ارائه آموزش هاي الزم به کشاورزان
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منابع مالیتأمینمدیریت سرمایه و : فصل نهم

تعاریف و مفاهیم

اقتصاد استفاده از سرمایه

انواع وام ها

 وجوه واممنابع

ایجاد و گسترش اعتبار

هزینه وام گیري

 سرمایه در بخش کشاورزي ایراناهمیت
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هاي فصلهدف-9-1
:باید بتواندفصلدانشجو پس از مطالعه این 

.توضیح دهدبین سرمایه و اعتبار راتفاوتاهمیت استفاده از سرمایه در کشاورزي و -1
.بهینه استفاده سرمایه از بیان کندسطح ن اصول اقتصادي را براي تعییکاربرد-2
انواع مختلف وامها را برحسب مورد استفاده، طول زمان، وثیقه و جدول بازپرداخت طبقه -3

.بندي کند
. ها و اصولی را که براي ایجاد و گسترش اعتبار مهم هستند، فهرست نمایدرویه-4
.ا توضیح دهدروشهاي مختلف محاسبه درصد ساالنه نرخ بهره ر-5
.مالی را در کشاورزي ایران بیان کندتأمینمشکالت نظام -6

و تعاریف مقدمه- 9-2
بسیاري از مردم سرمایه را فقط به . دکرمعناي محدود یا بسیار وسیع تعریف ه توان بمیرا سرمایه 

. ندشناسقدي میو سایر انواع پس انداز نهاي جاري و پس انداز، هاي حسابپول نقد، موازنهصورت
سرمایه را با ،کشاورزيدانان اقتصاد. قرار نمی گیرددر اقتصاد مورد استفاده ، این تعریف محدود سرمایه

آالت و ام، ماشیندرکه شامل پول سرمایه گذاري شده دکنندمعناي بسیار وسیعتري تعریف می
چه اغلب جداگانه مورد توجه قرار اگر دانستسرمایه نوعی توان نیز میرازمین. باشدساختمانها می

یک در تولید کشاورزي سرمایه شود که میدیدهبا شامل بودن زمین در تعریف وسیع سرمایه، .گیردمی
به اساس سرانه مزرعه، روچه برو چه به صورت کل نیاز به نهاده سرمایه، . استنهاده بسیار مهم

است، در یک واحد کشاورزي سرمایه گذاري ر میزان یک نهاده مهم و تعیین کننده دزمین . افزایش است
به طوري که بتوان هر مزرعهنیاز براي مورداندازه سرمایه سرانه. آالت نیز مهم هستنددام و ماشینلبتها

مورد تأکید مقادیر هنگفت سرمایه را تأمیناهمیت کرد،رقابت با سایر تولیدکنندگان بخش کشاورزي 
.دهدقرار می

روم بانک تا من می«اي مثل مردم اغلب جمله. استو استفاده از سرمایه تأمینمعنايبهاعتبار 
این جمله درستی نیست، زیرا اعتبار به عنوان ظرفیت یا توانایی وام. کنندرا بیان می» مقداري اعتبار بگیرم
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موسسه مالی انک یا یک بدر و نه -نگاهاعتبار را در یک فرد یا ب،این تعریف.شودگیري پول تعریف می
مبادله اعتبار وام،گیري پولوام. دهدقرار می-دیگرحقیقی یا حقوقی دهنده وامو اعتباري و یا هر

. استبا تعهد برگرداندن پول و پرداخت بهره براي استفاده از آن ،دهندهاستفاده از پول وامگیرنده براي
،در هر دو مورد. زمین نداردانندره کردن یک دارایی مگیري پول تفاوت چندانی با اجا، وامبه این ترتیب

صحیح و سالم بارهدروشود شخص دیگري پرداخت میداراییبراي استفاده از ) یا بهره(اجاره 
.، توافق صورت می گیردمزبور در انتهاي یک دوره زمانی مشخصداراییبرگرداندن 

،گیري پولتوانایی وام. دارایی با ارزشی استشود، مالکیت یا نمیثبت ترازنامه دراعتبار اگرچه 
، فعالیت اقتصاديگرفته شده را براي کمک به شروع یک دهد فرد پول وامباارزش است، زیرا اجازه می

هر موقع از اعتبار استفاده شود، یک . مورد استفاده قرار دهد،دست آوردن سود بیشتره رشد، گسترش و ب
هاي اخیر در سال. یابدگرفته شده کاهش میبه اندازه پول وام،عتبار اولیهشود و ابدهی یا دین ایجاد می

اي همراه با گسترش فعالیت ها و بزرگتر شدن اندازه مزارع و همچنین به دلیل تورم، نیازهاي سرمایه
البته . انداز اعتبار خود به مقادیر بیشتري استفاده کردهمدیران مزارع، و کشاورزان و دامداران افزایش یافته 

منبع خوبی ، )به دلیل وجود تورم(نیز افزایش یافته است زیرا ارزش باالتر زمین کشاورزان اعتبار موجود 
.کرده استزمین ایجاد صاحبان از اعتبار و وثیقه براي 

گیرند باید اعتبار نه تنها یک دارایی است بلکه همانگونه که دیگر داراییها مورد استفاده قرار می
سوال همیشه باید این . دکراعتبار باید عاقالنه استفاده البته از. مورد استفاده قرار گیردفزایش سود، براي ا

م؟ هر موقع بنگاه خود مورد استفاده قرار دهتوانم سرمایه بیشتري را به طور سودآور در آیا می: باشد که
اي تواند وسیلهگرفته شده میل وامپو. است» بلی«بیشتر از هزینه اضافی باشد، جواب ،که بازده اضافی

.باشدبنگاه، بهبود کارآیی سایر منابع و افزایش سود بنگاهبراي افزایش اندازه 

اقتصاد استفاده از سرمایه- 9-3
هاي فیزیکی است که ، سرمایه نماینده پولی نهادهی که درباره سرمایه بیان شدبنا به تعریف وسیع

سرمایه چه سرمایه شخصی باشد چه سرمایه قرضی یا . گیرندده قرار میدر تولید کشاورزي مورد استفا
رو شدن با ه ب، افزایش کارآیی و براي روو گسترش اندازه بنگاهترکیبی از آنها، براي ایجاد، حفظ
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رااستفاده از سرمایه ،با استفاده از اصول اقتصادي. مورد نیاز استهزینه هافصلی درآمد و نوسانات
) 1(داده شوند عبارتند از پاسخسؤاالت اساسی اقتصادي که باید . ددامورد تجزیه و تحلیل قرار توان می

گزینه هاي بین را چگونه باید مقدار محدودي سرمایه ) 2(کل سرمایه مورد استفاده چقدر باید باشد و 
.ددازیاد آن تخصیص بسیار

کل سرمایه مورد استفاده-9-3-1
اي است که باید مورد تعیین کل مقدار سرمایهسوال مهم؛سرمایه، در صورت نامحدود بودن

حداکثرسازي مورد نیاز برايهمه سرمایهاتفاق می افتد که مدیر، این وضعیت وقتی . استفاده قرار گیرد
اصول اقتصادي در پاسخ به این پرسش که. را داراستوام براي گرفتن یا اعتبار کافی بنگاه را دارد سود

که ارزش محصول پیشنهاد می کند جایی دررا نهاده ، مقدار استفاده ازار نهاده باید به کار رودچه مقد
استفاده از بارهتوان درمیرا ن اصل یهم. است) MIC(نهاده برابر هزینه نهایی ) VMP(نهاده نهایی 

.دبرسرمایه به کار 
و به این زولی استنVMPکه در آن ارائه می کند MICو VMPازتصویري)1-9(شکل 

نهاده برابر است با یک واحد اضافی سرمایه به نهایی هزینه . وجود داردنزولی هی نهاییبازدکه معناست 
نرخ i، که در آن i+1برابر است با MICبنابراین، . اي که براي استفاده از آن باید پرداخت شوداضافه بهره
با VMPشود، جایی که نشان داده میaاکه بايسرمایهدر این مثال، با استفاده از مقدار. بهره است

MIC می رسداست، سود به حداکثر برابر.
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.استفاده از اصول نهایی براي تعیین کاربرد بهینه سرمایه وقتی نرخ هاي بهره یکسان هستند) 1-9(شکل 

فرض . ده استوام گرفته ش،دهد که در آن سرمایهیک وضعیت معمولی را نشان می)2- 9(شکل 
وام دهنده خاص از یک وام توان میiاي معادل را با نرخ بهرهobاي معادل مقدار بر این است که سرمایه

دیگري یا براي استفاده و ي دهنده دیگروام وقتی این مقدار وام گرفته شد، پول بیشتري باید از . گرفت
. وام گرفتiبا نرخ بهره باالتري برابر توان میرا bcمقدار . باالتر استآن نرخ بهره کهگرفته شود وام
؛در این مثال. وام گرفتiاز با نرخ بهره بیشتري توان میرا ocسرمایه بیشتري از مقدار ،مین نحوهبه

امکان پذیر گیري بیشتر با نرخ بهره باالترشود و وامتمام میبراي گرفتن وامدر هر نقطه که یک منبع 
MICبرابر VMPشود که باز هم سود جایی حداکثر می. یابداي افزایش میپلهبه صورت MICاست،

در هر VMPمنحنیاگر چه . استodیابد که مقدار سرمایه به کار رفته برابر است و در جایی وقوع می
. است)1-9(شکل در oaکمتر از مقدار سرمایه به کار گرفته شده، مقدار امایکسان استدو شکل،

MICدهدمقدار سرمایه مورد استفاده را کاهش می،التربا.
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.استفاده از اصول نهایی براي تعیین کاربرد بهینه سرمایه وقتی نرخ هاي بهره متفاوت هستند) 2-9(شکل  

بسته به اینکه سرمایه شخصی یا است، نشان داده شده )2-9(ي که در شکل اقتصادلوکاربرد اص
د اما سرمایه داراي وشاي پرداخت نمیایه شخصی باشد، بهرهاگر سرم. دکنکمی فرق می،قرضی باشد

در این مورد . استاش در خارج از واحد کشاورزي هزینه فرصتی برابر بازده آن در بهترین مورد استفاده
i تا موقعی در واحد کشاورزي به کار رود باید باید به عنوان هزینه فرصت در نظر گرفته شود و سرمایه

هزینه فرصت با ارزش تولید نهایی نقطه تساوي در. بازده اضافی آن بیش از هزینه فرصت آن باشدکه 
اي باید در هر سرمایه باقیمانده،، براي حداکثر کردن سود حاصل از سرمایه موجود)VMP=1+i(سرمایه

و استگرفته شده وام هنرخ بهره وجوiاگر سرمایه قرضی باشد، . گزینه دیگر مورد استفاده قرار گیرد
.باشدi+1بزرگتر از VMPگیري اضافی تا موقعی سودآور است که وام

اصل این . صادق استبنگاهگذاري شده در برحسب کل سرمایه سرمایه) 2-9(و ) 1- 9(هاي شکل
در هر یک از موارد استفاده ممکن، از . استیکساننیز هر یک از موارد استفاده منفرد سرمایه بارهدر

این موضوع نیز منجر به برابر شدن . استفاده شود،باشدMICبرابر VMPاي که تا نقطهیه باید سرما
VMP باMIC شودمیبنگاهدر مورد کل سرمایه مورد استفاده در.
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تخصیص سرمایه محدود- 9-3-2
به هستند تاگیري قادر به وامنهسرمایه کافی دارند و دهاي کشاورزي، نه خودحاز وابسیاري 

دیگر، سرمایه موجود بیانبه . شودMICبرابر VMP،کار رفتهه اي برسند که براي کل سرمایه بنقطه
تخصیص نحوه در این صورت پرسش؛. سود را بدهدسازيکمتر از مقداري است که اجازه حداکثر

با توان پاسخ این پرسش را می. سازي سود استبین موارد استفاده مختلف براي حداکثرمحدود سرمایه 
مایه بین موارد ی منجر به تخصیص سریاصل برابري نهاگیريبه کار.یی داداستفاده از اصل برابري نها

در همه موارد استفاده ،شود که ارزش محصول نهایی آخرین واحد پولمیاستفاده مختلف به گونه اي
ممکن اوالً . استمزرعه مشکل اغلب به دالیل زیادي به کار بردن این اصل در شرایط واقعی. برابر باشد

مختلف ثانیاً، موارد . باشدوجود نداشته نهایی تبراي محاسبه دقیق ارزش محصوالاست اطالعات کافی 
هاي یکجاي بسیار زیادي با ماهیت همه یا هیچ داشته گذاريممکن است نیاز به سرمایهسرمایه، استفاده 

.سازدرا مشکل میي موجودهاالت نهایی گزینهمساوي قرار دادن ارزش محصو،این موضوع. باشند
که این اصل، وقتینباید بازدارنده استفاده از نهایی،اصل برابري گیريبه کارموجود درمشکالت

بهرا هاي محصوالت نهایی تواند ارزشبسرمایه تخصیص مجدد زمانهر . بشود،سرمایه محدود است
. تواند مفید باشدفرآیند تخصیص نیز اصل هزینه فرصت میدر. می یابدند، سود افزایش کم نزدیکتر ه

طوري که هزینه به د رگذاري شود که بیشترین بازده را داسرمایه باید در جایی سرمایهیاضافواحد هر 
.تر باشدکمآن،فرصت آن از ارزش محصول نهایی مورد انتظار 

هاي تخصیص نسبت به راهگیرد بایدموجود را در دست میمزرعه هر فردي که مدیریت یک 
باشد، اغلب نداشته گذاري وجود حتی اگر سرمایه بیشتري براي سرمایه. مجدد سرمایه موجود آگاه باشد

نزدیکتر کردن ارزشهاي محصوالت با هدفهایی براي تغییر دادن موارد استفاده مختلف اوقات فرصت
شود بیشتر از کاهش نهایی مجدد حاصل میاگر افزایش نهایی در سود که از تخصیص . نهایی وجود دارد

.می دهددر سود نشان را افزایش خالصی ،سود در مورد استفاده اولیه باشد، تخصیص مجدد
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کارگیري وامه اتخاذ تصمیم درباره ب- 9-4
تعداد قابل توجهی از . ند، به وام نیاز دارندهستاز آنجا که بیشتر کشاورزان با کمبود سرمایه مواجه 

و درآمد و افزایش دهندرا خود اند کارآیی واحد کشاورزي زان با استفاده مناسب از وام توانستهکشاور
از سوي دیگر احتمال دارد که کشاورز در نتیجه استفاده از وام . بهبود بخشندسطح زندگی خود را 

تا حدودي ،وامبراي گرفتن تصمیم بنابراین. مزرعه و پس انداز خود را از دست بدهدو د وورشکست ش
موفقیت و شکستی که عامل تعیین کننده آن . سازدچشم انداز موفقیت و یا شکست کشاورز را آشکار می

به ،بازدهزيتقویت بنیه مالی واحد به منظور حداکثرسابرايمعموالً . کشاورزي استتوانایی مدیر واحد 
نین کاري خطر را و چگرفتوام دایسرمایه مورد نیاز بتأمینبراي. ي سرمایه نیاز استچشمگیرمقدار 

ه این ترتیبب. دهدوام با شرایط سخت نیز به میزان بیشتري خطر را افزایش میگرفتن. دهدافزایش می
.کشاورزي استیکی از مهمترین تصمیمات مدیریت واحد ،شود که تصمیم درباره گرفتن وامآشکار می

زمانی که . درست عوامل تولید بستگی داردبه ترکیب ،سطح زندگیبهبودکسب درآمد باال و 
ب افزایش کارآیی منابع کارگیري سرمایه بیشتر، سبه ب. سرمایه در مقایسه با عوامل دیگر کمیاب است

و می کننداز کارگر بیشتري استفاده ،دست آوردن سرمایهه بجايبه ،برخی از کشاورزان. دشودیگر می
د ولی شوافزایش کار ممکن است به افزایش درآمد منجر . ندکنیا ساعات بیشتري در مزرعه کار می

احتمال دارد که گرفتن وام و مصرف آن در خرید کود شیمیایی و یا افزایش تعداد دام، هزینه کمتر و 
دهند که از طریق جاي گرفتن وام ترجیح میه بعضی دیگر از کشاورزان ب. باشدداشته درآمد بیشتري 

کارگیري سرمایه در ه ممکن است بازده بدر صورتی کهر کشت خود بیفزایند، بر میزان زمین زی،اجاره
از بازدهی سرمایه به کار گرفته شده براي افزایش سطح زیر خرید کود شیمیایی و یا افزایش تعداد دام 

ا ست که چه ترکیبی از منابع، باالترین بازده راین اشود مطرح میدر اینجاسئوالی که.بیشتر باشدکشت، 
توان بر میزان بازده کار بردن سرمایه بیشتر میه کند؟ در مزارعی که سرمایه کمیاب است، با بایجاد می

کارگیري سرمایه از افزایش هزینه بیشتر باشد، ه ی که افزایش بازده ناشی از بیدر این موارد تا جا. افزود
سطح زندگی بهبود یی منابع، درآمد و یا افزایش کارآ،هدف از گرفتن وام. توان بر میزان سرمایه افزودمی

در مواقعی که در تنگنا قرار فقطد و نعنوان آخرین چاره تلقی که گرفتن وام را بدکشاورز نبای. است
،و به احتمال زیادیستدرست نوام گیريچنین برخوردي با مسئله . گیرد به این کار دست بزندمی
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در جریان مدیریت واحد . شودزندگی کشاورز منجر نمیسطح بهبود چنین وامی به افزایش درآمد و 
از دشود در حالیکه برخی اوقات نیز بایکشاورزي بعضی اوقات لزوم دریافت وام کشاورزي احساس می

ست که کشاورز از خود سوال کند که در اآنوام گیريبرخورد مثبت با مسئله .گرفتن وام اجتناب کرد
؟ به طوري که سود واحد کشاورزي افزایش یابدکار برمه رمایه بیشتري بتوانم سکدام بخش از مزرعه می

وامهر دو با مسئله ،دهندهوامکشاورز و مؤسسات دري مؤثر سرمایه و افزایش کارآیی بایبراي به کارگی
نشینند تا به آنها مراجعه و معموالً مؤسسات اعتباري به انتظار کشاورز می. برخورد مثبتی داشته باشند

مؤسسات . دهندمی د و پس از بررسی درخواست او به تقاضایش پاسخ مثبت و یا منفی کنتقاضاي وام 
توانند با آنان می. نحو مؤثرتري در توسعه کشاورزي نقش داشته باشنده توانند باعتباري کشاورزي می

و در صورتینندکاو را در تعیین اینکه آیا گرفتن وام کار درستی است، کمک ،توجه به شرایط کشاورز
،بیشترین بازدهبا هدف به دست آوردنکارگیري وام ه ببراياست او را پذیرتوجیهگرفتن وامکه 

می ریزي همکاري متقابل مؤسسات اعتباري و کشاورزي سبب افزایش کارآیی در برنامه. راهنمایی کنند
.گرددگرفته شده به افزایش درآمد منجر میتوانند اطمینان یابند که وام که آنان از قبل میايد به گونهوش

:عبارتند از،در نظر گرفتدرباره گرفتن وام باید عواملی که هنگام اتخاذ تصمیم 
؟چه موقع باید وام گرفت-1
؟چقدر باید وام گرفت-2
؟وام گرفتدبراي چه بای-3
؟چگونه باشدباید مدت وام و بازپرداخت آن -4
؟بانک گذاشتنزدداي بایچه وثیقه-5

کنند؟ سرمایه استفاده مینهادهست که آیا کشاورزان به اندازه الزم از اشود آنسئوالی که مطرح می
معموالً کشاورزان سرمایه را تا . تردید پاسخ نخستین سئوال منفی استچرا چنین است؟ بی،اگر نه
بنابراین کمتر از حد . برندکار نمیه باي که در آن هزینه و بازده نهایی سرمایه با هم مساوي گرددمرحله

ن ه آسرمایه تمایل دارند ولی ببسیاري از آنان هر چند به کاربرد. کنندمطلوب از سرمایه استفاده می
استفاده از سرمایه ،ندهستدر مزارع کوچک که به نحو آشکاري با کمبود سرمایه مواجه . دسترسی ندارند
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ه بر این بافزون. برداشته باشددرچشمگیريتواند بازدهی د میشواگر با مدیریت درست همراه 
.گرددکار مینیروي وري افزایش بهرهمنجر به کارگیري سرمایه بیشتر 

کار نیز نیروي وري د و بر بهرهی بیش از هزینه آن ایجاد می کنبازده،اگر استفاده بیشتر از سرمایه
کارگیري زیادتر آن خودداري ه سرمایه از بافزاید چرا کشاورزان حتی در صورت دسترسی بهمی
از اصل ،در این موارد. استخطر از دست دادن سرمایه ،شودکنند؟ پاسخی که بسیار شنیده میمی

.دشوه کارگیري سرمایه استفاده میتعیین میزان ببرايافزایش خطر به عنوان معیاري 

واماهرم مالی و استفاده از -1- 9-4
، به مدیرسرمایه شخصیگیريکاره شخصی و سرمایه قرضی در مقایسه با بترکیبی از سرمایه

استفاده از سرمایه قرضی براي تکمیل و . دسود بیشتر داشته باشبا بزرگتر و که واحديدهد اجازه می
درجه یا مقدار اهرم مالی با نسبت بدهی . شوداهرم مالی نامیده می،گسترش استفاده از سرمایه شخصی

نسبت بدهی . یابداهرم مالی افزایش می،د و با افزایش این نسبتوشمی گیري یه شخصی اندازهبه سرما
قرضی و نصف ،کند که نصف سرمایه مورد استفاده در مؤسسهمشخص مییکبه سرمایه شخصی برابر 

وقتی درصد سرمایه قرضی افزایش یابد، نسبت بدهی به سرمایه شخصی . استآن سرمایه شخصی 
و بنگاه تواند سود استفاده از سرمایه قرضی می.یابد که مشخص کننده اهرم مالی بزرگتر استمیافزایش 

به اندازه کافی سودآور نباشد که بازده کل بنگاههمچنین بازده سرمایه شخصی را افزایش دهد اما اگر 
هر دو ) 1-9(جدول. این مطلب نیز درست استبزرگتر از نرخ بهره سرمایه قرضی باشد عکس ،سرمایه

ی که بازده کل سرمایه بزرگتر از نرخ بهره سرمایه قرضی است، اهرم مالی وقت.دهدوضعیت را نشان می
درصد 15براي مثال، فرض کنید بازده همه سرمایه . می دهدباالتر بازده سرمایه شخصی را افزایش 

تومان سرمایه 10000و است درصد بهره وام گرفته شده 10با سرمایه قرضی تومان 10000است، 
تومان 1500سرمایه قرضی . یک استنسبت بدهی به سرمایه شخصی برابر بنابراین. شخصی وجود دارد

اضافه نمودن این . گذاردتومان باقی می500برابر » سودي«تومان هزینه دارد که 1000اما ردبازده دا
درصد بازده سرمایه 20ود منجر به شتومانی که به وسیله سرمایه شخصی حاصل می1500مقدار به 
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. درصد است15و متوسط بازدهی سرمایه برابر 2زمانی که اهرم مالی برابر همچنین.شودشخصی می
:شودمقدار و درصد بازدهی سرمایه شخصی به این صورت محاسبه می

10000000*100/15+20000000*100/15- 20000000*100/10=2500000: مقدار
2500000*10000000/100=25:درصد

)استدرصد 10بهره پرداختی سرمایه قرضی (اثر اهرم مالی روي بازده سرمایه شخصی ) 1- 9(جدول 

)اهرم مالی(نسبت بدهی به سرمایه شخصی
)درصد(بازده متوسط کل سرمایه  0/20/15/00

)درصد(بازده سرمایه شخصی 
0/400/300/250/2020
0/250/205/170/1515
0/100/100/100/1010
0/5-0/05/20/55
0/14-0/6-0/2-0/22

نشان داده ) 1-9(افزایش اهرم مالی یا نسبت بدهی به سرمایه شخصی، همان طور که در جدول 
ایش بنگاه هاي سودده، نه تنها براي افز. شودشده، منجر به بازده باز هم بیشتر براي سرمایه شخصی می

اما اگر بازده . کل سود بلکه براي افزایش بازده سرمایه شخصی، به افزایش اهرم مالی خود تمایل دارند
نشان داده ) 1-9(کل سرمایه کمتر از نرخ بهره سرمایه قرضی باشد، همانگونه که در دو سطر آخر جدول 

در این مورد . گیردقرار میشده، بازده سرمایه شخصی به طور معکوس تحت تأثیر افزایش در اهرم مالی 
بخشی از درآمد حاصل از سرمایه . کندسرمایه قرضی، درآمد کافی براي پرداخت بهره حاصل نمی

شود بازده سرمایه شخصی کمتر از بازده همه سرمایه شخصی باید صرف پرداخت بهره شود که باعث می
ن است نیاز به استفاده از سرمایه شخصی ترکیبی از اهرم مالی باال و بازده پایین کل سرمایه، ممک. شود

موقعی که این اتفاق بیفتد، بازده سرمایه شخصی منفی می . براي پرداخت بخشی از بهره داشته باشد
.شود
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رابطه اصل افزایش خطر و گرفتن وام-2- 9-4
وضع ،وري زمینعوامل تعیین کننده میزان وام دریافتی در یک واحد کشاورزي عبارتند از بهره

عالوه بر این کشاورزان با .سالمت و سن کشاورز و سطح مدیریت،مقدار سرمایه موجود،ساختمانها
ه با خطر هتوان بدون مواجدر هر زمان مقدار وامی که می. ندهسترو ه باشکال گوناگون عدم حتمیت رو

. متفاوت استواحد کشاورزي و در مناطق گوناگونشرایط با در نظر گرفتن ،دریافت کرد) وام سالم(
آیا براي . ها متفاوت استتغییر قیمتعلتکیفیت اخذ مقدار وام سالم نیز در هر زمان به ،عالوه بر این

اند ی وجود دارد؟ برخی بر این عقیدهتوان به سالمت دریافت کرد پاسخیاین سئوال که چه مقدار وام م
ت اعتباري معموالً حد باالتري را تعیین مؤسسا. درصد دارایی واحد است50که مقدار وام سالم معادل 

پاسخ معینی وجود ،براي سئوال باال. کنندوام پرداخت می،درصد وثیقه70و حداکثر معادل نندکمی 
به ،بر طبق این اصل. تواند راهنماي مفیدي باشدندارد ولی اصل افزایش خطر در شرایط مختلف می

احتمال از دست دادن سرمایه اصلی واحد افزایش ،از وامعملیات کشاورزي با استفاده گسترشموازات 
.یابدمی

د و وشمی اصل افزایش خطر نامیده ،به موازات افزایش وام) سود و زیان(تشدید نتایج احتمالی 
با مشاهدات شخصی و تجزیه دد بایبگیرنخواهند وام ی که میمدیران. معیار خوبی براي کشاورزان است

واحد کشاورزي را چنان تنظیم کنند که ترکیب قابل قبولی ال موجود، برنامه مالی احوو تحلیل اوضاع و
ه با هاصل افزایش خطر با توجه به میزان وامی که بدون مواج. ها و درآمدهاي آینده را عاید سازداز زیان

.کندتوان دریافت کرد، به ترکیب این انتخاب کمک میخطر می
برابر سرمایه اي که بازده نهایی با هزینه نهایی گذاري را تا نقطهکشاورزان عمالً به ندرت سرمایه

دادن یک حاشیه قرار. خواهندمقابله با خطر میبرايآنان معموالً حاشیه مناسبی . دهندگردد ادامه می
به ،چراکه خطراستریزي سالم مالی برنامهيیکی از اجزا،رات احتمالیطمناسب براي مقابله با خ

اصل برابري بازده نهایی و هزینه نهایی به کشاورز در مورد تعیین . شودفزایش میزان وام زیاد میموازات ا
راهنماي او در تعیین ،اصل افزایش خطراماکندتواند سودآور باشد، کمک میگذاري که میمقدار سرمایه

.توان دریافت کردمقدار وامی است که به سالمت می
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هاي مثبت بازده براي کل سرمایه بود اما در بعضی موارد براي نرخمثال قسمت قبل فقط حاوي 
اگر بازده کل سرمایه . سرمایه شخصی مورد استفاده قرار گیردباید پرداخت بخشی از بهره سرمایه قرضی 

هاي پایین و بازدهخطر،براي تأیید اصل افزایش . داردياهرم مالی باالتر تأثیر باز هم بیشتر،فی باشدنم
وقتی نسبت بدهی به سرمایه شخصی یا اهرم مالی ،این اصلبر اساس .شوندم مالی باال ترکیب میاهر

.شودبیشتر از دست دادن سرمایه شخصی میخطریابد، وام گیرنده مواجه با می افزایش 
وضعیت )2-9(است و جدول نشان داده شده)1-9(خطر در دو سطر پایین جدول اصل افزایش 

10موقعی که زیان . درصد است)-10(بازده کل سرمایه در این جدول، . ن می دهدبدتري را نشا
ه زیان کل ب،هاي اهرم مالیبه بهره سرمایه قرضی اضافه شود، با افزایشبنگاهدرصدي کل سرمایه 

سرمایه شخصی باید لطمه زیان خود و زیان سرمایه قرضی به اضافه بهره سرمایه . یابدسرعت افزایش می
.با سرعت بیشتري از دست می روداهرم مالی، سرمایه شخصی با افزایش. ی را تحمل نمایدقرض

اوالً، . دهنددو قاعده مهم استفاده از اعتبار را مورد تأکید قرار میخطر،اهرم مالی و اصل افزایش 
ثانیاً، به علت . باشدآنبیشتر از نرخ بهره آن شود مگر اینکه بازده مورد انتظار گرفته پول نباید قرض 

مقدار ،سرمایه شخصیبه خطر افتادن براي اجتناب از ،اینکه بازده مورد انتظار با قطعیت معلوم نیست
تیز لبهاهرم مالی همیشه باید به عنوان یک شمشیر دو. اهرم مالی مورد استفاده باید به دقت کنترل شود

بازده سرمایه شخصی استفاده افزایش چشمگیرتوان براي ناسب از آن میدر شرایط م. در نظر گرفته شود
تواند منجر به از دست دادنبسیار پایین یا منفی باشند نیز میبه دست آمده،هاي موقعی که بازده. دکر

.سرمایه شخصی شود
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اصل افزایش ریسک) 2- 9(جدول

نسبت بدهی به سرمایه شخصی

05/00/10/2
5000050000500000500000سرمایه شخصی
02500050000100000سرمایه قرضی
5000075000100000150000کل سرمایه

500075001000015000درصد بازده کل سرمایه-10زیان با 
02500500010000درصد10هزینه سرمایه قرضی با نرخ 

50001000015000250000کل زیان
10203050)درصد(سرمایه شخصی از دست رفته 

هاي خودکفاوام- 3- 9-4
وام خودکفا وامی است که . خودکفا باشددست که وام بایایک راهنماي مهم در گرفتن وام این

بیان دیگر به. هاي احتمالی آن کافی استگذاري آن براي بازپرداخت اقساط وام و هزینهبازدهی سرمایه
براي مثال؛ اگر سرمایه . وام گرفتدباشد، نبایینه آنند بازدهی ایجاد کند که پاسخگوي هزاگر وام نتوا

گذاري سرمایه قرضی در فعالیت دامپروري به اندازه نرخ بهره وام گرفته شده، بازدهی نداشته باشد نباید 
از سوي دیگر هنگامی که خرید . محصوالت زراعی براي خرید گاو وام گرفتبه وثیقه گذاشتنبا 

برايدتواند به درآمد مزرعه چنان بیفزاید که بیش از هزینه آن باشد، بایمیتراکتور با استفاده از وام
اي د به گونهوتواند سبب اطمینان خاطر کشاورز شمصرف وام بر این اساس می.وام گرفتخرید تراکتور 

گرفتن وام براي ،بر اینافزون. دشولی مواجه نمیشکمکه مطمئن شود که در سررسید اقساط وام با 
مصارفی مانند نقاشی ساختمان و یا سیم کشی برق و یا برايوام گرفتنید کود یا جیره غذایی گاو بر خر

اگر براي چنین مصارفی . افزاید، اولویت داردو چیزي به درآمد نمیردکه بیشتر جنبه مصرفی دامواردي
وان در موقع معینی به انتظار داشت که درآمد از جهات دیگر افزایش یابد تا بتدگرفته شود بایوام

گذاریها اثرات ناچیزي بر درآمد واحد کشاورزي به سبب آنکه اینگونه سرمایه. بازپرداخت وام اقدام کرد
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ست که گرفتن وام را به ابهترین راه آن. برداشتگامد ربا احتیاط و دوراندیشی در این مواددارند، بای
.ممحدود کنی،ندهستهایی که خودکفا گذاريسرمایه

مدت وام و نحوه بازپرداخت آن-4- 9-4
در طول چندین سال بایدو بعضی دیگر استسال ها کمتر از یکمدت بازپرداخت برخی از وام

جا و در بعضی دیگر باید به مبلغ وام را یکهمه با اتمام مدت آن بایدها اي وامدر پاره. پرداخت شود
د؟ معموالً مدت یک شوداخت وام بر چه اساس تعیین میرمدت وام و برنامه بازپ. اقساط پرداخت کرد

اینکه . کندگذاري، بازدهی معادل هزینه انجام آن ایجاد میکمی بیشتر از زمانی باشد که سرمایهبایدوام 
برنامه . کمی بیشتر باشد به سبب ایجاد اطمینان و مقابله با جریانات پیش بینی نشده استبایدمدت وام 

مثالً اگر کشاورز براي کشت . گذاري باشداز سرمایهحاصلمتناسب با جریان درآمد بایدبازپرداخت وام 
مین هبه.دبل از برداشت و فروش محصول تعهد شوبازپرداخت وام قبایدپنبه وام دریافت کرده باشد ن

ا یکشود نباید بازپرداخت وام پس از شش ماه و یترتیب اگر براي خرید گاوهاي شیري وام گرفته می
خالف گوسفندداري یا پرورش گاو رچرا که بازده گاو شیري ب. جا تعهد گرددیکو به صورت سال 

ه خرید گاو شیري ببرايبازپرداخت وام نابراینب. آیددست میه در طول زمان بو گوشتی به مقدار کم 
وام که بر این اساس قراردادهاي. در طول دو یا سه سال تقسیم گرددوبه اقساط ماهانهبایدطور منطقی 

برخی اوقات . سازدگذاري وام امکان پذیر مید بازپرداخت وام را از درآمد حاصل از سرمایهشوتنظیم 
در این . از درآمدهاي دیگر واحد پرداخت کرد،رسیدن آنتوان اقساط باقیمانده یک وام را قبل از سرمی

گذاري مجدد درآمد حاصله ممکن است ه سرمایهموارد کشاورز نباید این موضوع را از نظر دور دارد ک
سبب فروش بایدسررسید پرداخت وام ن. مراتب بیشتر از هزینه دریافت وام برایش ایجاد کنده بازدهی ب

رسد، ترین زمان محصول فرا میهنگامی که بازپرداخت وام پیش از مناسب. قبل از موقع محصول گردد
کند که این خود سبب یا نامرغوب شده و یا سلف فروشی میکشاورز ناچار به فروش محصول نارس و 

و براي مقابله دریگببه هنگام گرفتن وام این نکته را در نظر بایدکشاورز بنابراین. شودکاهش درآمد می
وامی که به مصرف خرید کود . گذاري در نظر بگیردمدت زمانی متناسب با نوع سرمایه،با احتماالت
بازپرداخت آن پس از حداقل بایدشود سال مصرف میطور عمده در طول یکه ن برسد چوشیمیایی می

در مورد . انجام پذیرد،گیردیک دوره تولیدي که از مرحله کاشت تا فروش کامل محصول را در بر می
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صرفه است که مدت وام ه برخی محصوالت اگر درآمد حاصل از انبارداري بیش از هزینه وام باشد ب
خرید برايوام . ماند نیز شامل گرددکه محصول در انبار میراو زمانیاشده تولید محصول ببیش از دور

هایی در طی گذاريبازده چنین سرمایه. کوتاه مدت باشدبایدآالت و یا احداث گاوداري در واحد نماشین
در رابطه با بازده در مدتی طوالنی وبایدبرنامه بازپرداخت وام نیز بنابراین. آیددست میه سالها ب
همین اصل نیز . ی براي مقابله با خطرات احتمالی تنظیم گرددتأمینگذاري با احتساب یک حاشیه سرمایه

در این مورد کشاورز در مقایسه با خرید . گیردمورد استفاده قرار میوامدر مورد خرید زمین با استفاده از 
گذاري در زمین در طول معموالً بازده سرمایه. نیاز داردبازپرداخت وامبرايآالت به زمان بیشتري ماشین

ی تأمینحاشیه بایدکشاورز به هنگام تنظیم برنامه بازپرداخت وام بنابراین. آیددست میه زمان به کندي ب
گذاري طوالنی تر باشد این کار از آن جهت اهمیت دارد که هرچه دوره سرمایه. بیشتري در نظر بگیرد

همانگونه که پیش از این اشاره شد، اگر . دوششتر میغییرات بازار و اوضاع اقتصادي بیخطر ناشی از ت
از بایدکار برد نه گذاري به منظور کسب درآمد بیشتر بسرمایهرا برايبتوان مازاد درآمد واحد کشاورزي 

بایدین مورد اما این یک قاعده کلی نیست و در ا. آن براي بازپرداخت پیش از موقع وام استفاده کرد
اگر چنین پیش بینی شود که در آینده با کاهش . دشوگذاري مقایسه با خطر سرمایه،کسب درآمد بیشتر

گذاري بر سرمایه،قیمت ها مواجه خواهیم بود، استفاده از مازاد درآمد براي بازپرداخت پیش از موقع وام
ته کمتر باشد ولی از میزان خطر کاسدر این حالت سود در کوتاه مدت ممکن است . جدید ترجیح دارد

. متغیر استشرایط آب و هوایی،نه واحد کشاورزي به علت نوسانات قیمت و تغییر درآمد ساال. شودمی
نه ، پرداخت اقساط ساالاستنامساعد شرایط آب و هوایی و هستنددر شرایطی که قیمت ها پایین 

تأخیر در پرداخت وام و گاهی ،وضعینتیجه طبیعی چنین. دشوهاي بلند مدت دشوار میوام
با نوسانات ،مدتهاي بلندنه وامپرداخت اقساط ساالبایدبراي مقابله با این وضع . استورشکستگی 

،هنگیایکی از راههاي ایجاد هم. هماهنگ گردد- شودکه از تغییرات قیمت و محصول ناشی می-درآمد 
.گرددکاهش میزان هر قسط مینجر بهمپرداخت پیش از موقع بخشی از اصل وام است که 
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؟وام گرفتبایدچه موقع -5- 9-4
در این هنگام . استوام سودآور گرفتنها که در دوره افزایش قیمتستاراهنمایی دیگر آن

از سرمایه شخصی و وام دریافتی بد و درآمد حاصلیامی ها افزایش هاي دریافتی بیش از هزینهقیمت
از سوي . کم استخطر گرفتن وام ،شودسوي باال آغاز میه ها بحرکت قیمتوقتی که. چشمگیر است

هاي کوتاه وام. استها خطر گرفتن وام، خاصه وام بلند مدت، زیاد دیگر در اواخر دوره افزایش قیمت
هر چه . دهستنسال مدت دارند از خطر کمتري برخوردار هایی که بیش از یکمدت در مقایسه با وام

طور ناگهانی ه ها باگر قیمت. استتر باشد پیش بینی وقایع آینده دشوارتر طوالنیرداخت وام بازپمدت 
.دشوت وام از درآمد اندك، مشکل میپایین بیاید، بازپرداخ

ذخیره نقدي و گرفتن وام-6- 9-4
و باشند دهند که همواره ذخیره نقدي داشته وام ترجیح میگرفتنجاي ه برخی از کشاورزان ب

نگه. یستنگهداري چنین ذخیره نقدي چندان درست ن. نقدي انجام دهندبه صورت ریدهاي خود را خ
ست که امالی تولیدات زراعی و دامی در طول سال به معناي آنتأمینداشتن پول نقد کافی براي 

ر د. آوردصورت غیر قابل استفاده درمیه از سرمایه خود را در طول سال بچشمگیريکشاورز مقدار 
گذاري ذخیره توان با سرمایهبنابراین درآمد را می. کندکارگیري سرمایه، بازدهی ایجاد میه که بحالی

زمانی که بازده سرمایه بیش از هزینه وام باشد، با استفاده از ذخیره نقدي و . نقدي در مزرعه افزایش داد
. توان درآمد را افزایش دادمی،هاي جاري و توسعه واحدبرآوردن هزینهبرايوامتکمیل آن با 

استفاده شود و از تکیه واماز کشاورزي ست که اگر براي اداره واحد ادستورالعمل کلی در این مورد آن
د، بر میزان درآمد افزوده شوماند اجتناب کامل بر ذخیره نقدي که بخش مهمی از سال بالاستفاده باقی می

شود به امکانات مالی، قابلیت مدیریت و میزان میرز اعطاوامی که معموالً به کشاومیزان. خواهد شد
و صورت می گیرد با استفاده از وام که گذاري نوع سرمایهبهبر اینافزون. درستکاري او بستگی دارد

هاي کوچک که از طریق وامياستثناه ب. دگیرمینهاده سرمایه نیز مورد توجه قراروري میزان بهره
نزد وثیقه نیز بایدها شود و نیازي به دادن وثیقه ندارد، براي گرفتن بیشتر واممیشرکت تعاونی پرداخت

شود ولیگردد به وام گیرنده داده میاساس این اعتقاد که بازپرداخت میبروامهر چند . دادبانک قرار
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ا به قول آنان مبنی بر توانند تنهشناسند، نمیوام گیرندگان را از نزدیک نمی،مؤسسات اعتبارياز آنجا که
ر مقابل اخذ وثیقه را د،عالوه بر این مقررات بیشتر مؤسسات اعتباري. بازپرداخت وام تکیه کنند

نماید در بیشتر مواقع ناچار است که بنابراین کشاورزي که تقاضاي وام می. دکنپرداخت وام الزامی می
ی هاي ثابت دیگر و یا حتی دام و یو یا دارابخشی و یا تمام اموال غیرمنقول خود را مانند ساختمان 

اگر کشاورز وام خود را در سررسید نپردازد، وام . عنوان وثیقه نزد وام دهنده بگذارده محصول خود را ب
یک کشاورز براي . دهنده از این حق برخوردار است که وثیقه را بفروشد و وام خود را برداشت کند

کارگیري وام استفاده مطلوب کند؟ این ه که بتواند بر بنیادي سالم از بهایی بردارد چه گامبایدوامکسب 
.داده می شودپاسخ به آنادامهسوالی است که در

ه دست آوردن وامی براي بیایجاد مبنا-7- 9-4
تواند انجام مییکی از نخستین کارهایی که هنگامی که یک کشاورز با کمبود سرمایه مواجه است، 

برخی .وام منجر گرددبراي گرفتنست که در نهایت به ایجاد وثیقه الزم اايري به گونهگذادهد سرمایه
گذاري در کنند چنین سرمایهگذاري میاز کشاورزان بیشتر سرمایه خود را در اموال غیرمنقول سرمایه

رآیی فعالیت تواند بر کاطور کلی میه باشد ولی بها در پیش است قابل توجیه میزمانی که افزایش قیمت
در چنین مواردي پول کافی براي خرید . بگذاردجاه روزانه واحد کشاورزي اثرات نامطلوبی ب

می همچنین مصرف کود شیمیایی محدود . یابدمیکاهشو تولید محصوالت ردآالت وجود نداماشین
رداري از د و امکان برخووشمی د و غذاي دام و دیگر مواد مورد نیاز به مقدار کم خریداري وش

رو ه بکشاورزانی که با کمبود سرمایه رو. وجود ندارد،به صورت کلی و در حجم زیادهاي خرید صرفه
به کارآورند در مصارف جاري واحد دست میه که برا خود و وامی سرمایه مقدار محدود ، اگرندهست

گذاري در کود شیمیایی، یهاز سرمادرآمد حاصل. هاي بهتري دست یابندتوانند به موفقیتمیند،گیرب
درآمد ناشی از از آنجا که. ی کشاورزي، دام و مانند آن به مراتب بیش از زمین استیهاي ابتداماشین
امکانات مالی ،شودمیگذاري دوباره در تولید محصوالت زراعی و دامی سرمایه،گذاري جاريسرمایه

تواند انجام دهد کار دیگري که کشاورز می.ی دهدمتر گسترش سریع،تهیه مبناي وثیقهبرايکشاورز را 
و وثیقه نیز باشدکشاورز ممکن است درستکار . استمطالعه و کار در جهت افزایش قابلیت مدیریت 
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باشد ولی چنانچه در مدیریت ناتوان باشد  ممکن است نه تنها قادر به بازپرداخت وام خود نگردد، داشته 
خوش حسابی و ایجاد یک سابقه خوب نزد بانک و یا مؤسسه اعتباري . دبلکه وثیقه را نیز از دست بده

اعتبار ،موقع وام در سررسید آنه درستکاري و بازپرداخت ب. تواند امکانات گرفتن وام را افزایش دهدمی
چنانچه. دهدهنگام نیاز افزایش میه دست آوردن وام را در برد و امکان بمی وام گیرنده را نزد بانک باال 

قبل از سررسید وام با مؤسسه بایدموقع وام را پرداخت کند ه تواند بکند که نمیکشاورز احساس می
وام در مقایسه با صورت احتمال تجدید در این. و علل تأخیر را براي آنان بیان کنددریگباعتباري تماس 

وام گیرنده نزد مؤسسه طور کلی اعتبار ه ب. رسید وام گذشته، به مراتب بیشتر استزمانی که از سر
کامل تعهدات، قابلیت مدیریت و میزان دارایی خالص او بستگی و موقع ه اعتباري با درستکاري، انجام ب

.برودبینبه سرعت از ممکن استایجاد چنین سابقه و اعتباري به زمان نیاز دارد اما از سوي دیگر . دارد

وثیقه وام-8- 9-4
در اغلب موارد اگر مبلغ وام . دست آورده ن با وثیقه یا بدون وثیقه بتواهاي کوتاه مدت را میوام

که مبلغ وام زیاد در مواردي. را با ضمانت فرد دیگري تحصیل کردتوان آنکوتاه مدت زیاد نباشد می
و بلندمدت نیز به وثیقه یان مدت هاي مبراي وام. می خواهدبانک در مقابل پرداخت وام وثیقه ،باشد

کس هیچ. عنوان وثیقه قرار داده شوده ببایداموال غیر منقول ،هاي بلندمدتبراي وام. استاحتیاج
رکود، بیماري و یا خشکسالی ممکن . سال دیگر را به درستی پیش بینی کند20یا 10تواند شرایط نمی

گرفتن وثیقه مؤسسات اعتباري با به همین دلیل. وام بلندمدت گرددموجب ناتوانی در بازپرداختاست 
.وام را به حداقل ممکن کاهش دهندعدم بازپرداختخواهند احتمال هاي مطمئن می

انواع وام- 9-5
بندي و توضیح آنها چندین هاي کشاورزي وجود دارد و براي طبقهانواع مختلف زیادي از وام

ها را انواع مختلف وامبندي که هر سیستم طبقه. دداتوان مورد استفاده قرار میطبقه بندي راسیستم
براي بهبود . روددهندگان به کار مینماید که به وسیله وامتوضیح دهد تعداد معینی اصطالح را معرفی می
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توان ها را میوام. گیرنده احتمالی نیازمند آشنایی با این اصطالحات استدهندگان، وامارتباط با وام
توضیح داد و قرارداد وام، شرایطو بازپرداخت جدول،برحسب طول زمان، مورد استفاده، وثیقه

.بندي کردطبقه

طول زمان-1- 9-5
بندي دهی کشاورزي معموال سه طبقهدر وام. ها برحسب زمان وام بسیار رایج استبندي وامطبقه

.رودزمانی به کار می
وام گرفته شده که مقدارهستندایی وام ههاي کوتاه مدت وام: هاي کوتاه مدتوام- الف-5-1- 9

ماهه، یا 6روزه، 90هاي بازپرداخت شود و براي مثال شامل وامدریافت وام، ماه بعد از 12باید ظرف 
شود معموالً میگرفته و غذاي دام قرض براي خرید کود، بذر، دام پرواريپولی که. می شودساله یک

موقعی که محصوالت برداشت و ط بهیا منوساله یا کمتربا بازپرداخت یکاست یک وام کوتاه مدت 
هاي تولیدي هاي کوتاه مدت ممکن است واموام. یا موقعی که دام پرواري فروخته شودودوفروخته ش

هاي الزم براي عملیات دوره تولید جاري مورد استفاده یا عملیاتی نیز نامیده شوند چون براي خرید نهاده
.گیرندقرار می
سال باشد، به 10سال اما کمتر از یکاگر طول زمان وام بیش از :مدتهاي میان وام-ب-5-1- 9

بازپرداخت سال 5تا 3مدت درمدتهاي میانبسیاري از وام. شودبندي میطبقهمدتعنوان وام میان
بخشی از وام، در پایان هر سال سررسیدهایی پرداخت ممکن است براي بازدر این نوع وام،. ندوشمی

ها اغلب براي تهیه این وام. گیرنده چندین سال وقت داردوام،ما براي بازپرداخت کامل وامد اوشتعیین
مثل گاو شیري و بعضی ساختمانها مورد استفاده قرار يهاي تولیدآالت، دامپول براي خرید ماشین

بیش از یکبراي این نهاده هاها مناسب نیست، چون وام کوتاه مدت براي خرید این دارایی. گیرندمی
توان انتظار داشت که در کوتاه مدت خود را بازپرداخت گیرند و نمیسال در تولید مورد استفاده قرار می

.نمایند
بندي سال یا بیشتر به عنوان وام بلندمدت طبقه10وامی با دوره :هاي بلند مدتوام- ج-5-1- 9

با وجوه حاصل از ،تند مثل زمین و ساختماننهایت هسهایی که داراي عمر طوالنی یا بیدارایی. شودمی
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40تا 20یک دوره درهاي خرید زمین ممکن است براي مثال، وام. شوندوام بلندمدت خریداري می
.استساله یا نیم ساله در طول دوره وام الزم هاي یکمعموالً بازپرداخت. ندوشبازپرداخت ساله 

رد استفادهامو-2- 9-5
در بسیاري . استبندي سیستم معمولی دیگري براي طبقه،واماز گرفتن هدف یاورد استفادهامو

سه طبقه به ،در این سیستم.شوداز مطالعات، موارد استفاده وام براي طبقه بندي انواع وام به کار گرفته می
:رودکار می

ت مثل هایی است که براي خرید مستغالاین طبقه شامل وام:هاي مستغالتیوام- الف-5-2- 9
ه به منظور وام گیري قها به عنوان وثیاین داراییهمچنین می توان از. رودها به کار میزمین و ساختمان

.هاي بلندمدت هستندهاي مستغالتی نوعاً واموام. استفاده کرد
هاي مستغالتی در این طبقه هاي بازرگانی غیر از وامهمه وام:هاي غیرمستغالتیوام-ب-5-2- 9

نام توان هاي این طبقه نیز میبه وام. دنشوهاي کوتاه مدت و میان مدت میشامل واموگیرندمیجاي 
.اطالق کردرا هاي تولیدي یا عملیاتی وام

هاي بازرگانی هستند که براي خرید داراییهاي غیراینها وام: هاي شخصیوام-ج-5-2- 9
ها غیربازرگانی وامایناگر چه . گیرنده قرار میو لوازم خانه مورد استفادشخصی مثل خانه، اتومبیل

گیرنده وارد دهندگان عالقمند هستند که در ترازنامه واحد کشاورزي و دامپروري وامهستند، اکثر وام
.تصویر کاملی از وضعیت مالی آنها به دست آورندتاشوند 

وثیقه- 3- 9-5
که براي تضمین بازپرداخت وام در گرو یا رهن شودهایی اطالق میوثیقه وام به دارایی یا دارایی

گیرنده قادر به پرداخت اصل و بهره وام نباشد، وام دهنده حق قانونی اگر وام. شوددهنده گذاشته میوام
ها معموالً توسط وام دهنده این دارایی. هاي گرو گذاشته شده را به مالکیت خود درآورددارد که دارایی

هایی که به دارایی. گیردبراي بازپرداخت وام مورد استفاده قرار میحاصل شدهو وجوهدوشمی فروخته 
.شوندشوند ضمانت وام نامیده میعنوان وثیقه گرو یا رهن گذاشته می
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ها براي تضمین وام اي، بعضی از داراییهاي وثیقهدر مورد وام:ايهاي وثیقهوام- الف- 5-3- 9
اي هستند زیرا به آنها هاي وثیقهمند به وامدهندگان عالقست که وامواضح ا. دنشوبه گرو گذاشته می

هاي مستغالتی ها ضمانت وامزمین و ساختمان. دهد که وام بازپرداخت خواهد شدمیاطمینان بیشتري 
هاي میان به عنوان ضمانت براي وام،هاي تولید مثلآالت، تجهیزات و دامیا بلندمدت هستند و ماشین

.روندار میمدت به ک
اي که داراي اعتبار و گذشته خوبی در مورد گیرندهوام: ايهاي غیروثیقهوام- ب- 5-3- 9

یا بدون گرو گذاشتن ضمانت » قول بازپرداخت«باشد ممکن است تنها با موقع وام میه بازپرداخت ب
شود نامیده میي است که وام امضایی نیزااین یک وام غیر وثیقه. قرض کندقادر باشد پول،مشخص

هاي کوتاه مدت بعضی وام. شوددهنده داده میاي است که به وامگیرنده تنها وثیقهچون امضاي وام
وثیقه ممکن است دام پرواري یا محصول زراعی در تأمیناي باشند اگرچه براي ممکن است غیروثیقه

.حال رویش را به گرو گذاشت

بازپرداخت-4- 9-5
دو نوع اساسی جدول .بندي کردحسب برنامه یا جدول بازپرداخت نیز طبقهبرتوان ها را میوام

:بازپرداخت وجود دارد
مبلغ همه ،سررسیددر زمانوام پرداخت منفرد وامی است که :پرداخت منفردوام - الف- 5-4- 9

در مورد . هاي کوتاه مدت یا عملیاتی از این نوع هستندوام. جا پرداخت شودیکباید به صورت وام 
و کل شودساالنه پرداخت به صورتهاي میان مدت ممکن است نیاز باشد که فقط بهره بعضی وام

،هاي پرداخت منفردواضح است که در مورد وام. شودتسویهوام دوره بازپرداختاصل وام در انتهاي
ریزي جریان نقدي مهنیاز به برنا،براي اطمینان از اینکه موقع سررسید وام نقدینه کافی موجود باشد

.استخوبی 
براي اي هاي دورهوام قسطی وامی است که داراي پرداخت: قسطیوام پرداخت - ب- 5-4- 9
بندي قسط. نوعی وام قسطی هستند،هاي ماهانههاي اقساطی با پرداختوام. باشدمیوام اصل بهره و

دو نوع پرداخت اصل مساوي و شامل رود و هاي میان مدت و بلندمدت به کار میاغلب براي وام
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در هر تاریخ پرداخت شامل ؛هاي اصل مساويیک وام قسطی با پرداختدر . استپرداخت کل مساوي
براي مثال، یک وام . استاضافه بهره موازنه پرداخت نشده ه مقدار یکسان اصل که باید پرداخت شود ب

اساس نیم ساالنه یا بر(تومانی میلیون 5هاي اصل ساالنه تومانی داراي پرداختمیلیون 100ساله 20
اصل ،که با هر پرداختاز آنجا. به اضافه بهره مربوط به موازنه پرداخت نشده است) تومانمیلیون 5/2

بنابراین اولین پرداخت یک وام قسطی با پرداخت. هاي بهره نزولی هستندیابد پرداختموازنه کاهش می
اي که همچنین به علت اینکه بهره. اخت اصل به اضافه بهره استبزرگترین کل پرد،هاي اصل مساوي

.کمتر می شوند، بعديهايپرداختباید پرداخت شود کاهش می یابد، مبالغ 
زیرا مدتی وقت استمشکلبسیارگیرندگان وامدر وام پرداخت قسطی، اولین پرداخت وام براي 

این . حداکثر جریان نقدي بالقوه خود را ایجاد نماید،یا گسترش یافتهتازه تأسیسبنگاهتا یک استالزم 
که بزرگترین پرداخت را در اولین استپرداخت اصل مساوي وام قسطی ی از معایب روشموضوع یک
هاي مستغالتی بلندمدت داراي یک جدول بازپرداخت قسطی با به این دلیل، بسیاري از وام. سال دارد
هاي هاي اصل کوچکتر در سالبندي منجر به پرداختوع قسطاین ن. هاي کل مساوي هستندپرداخت

بخش بزرگی ،هاي اولیهدر سال. شودمیي دوره بازپرداختهاي اصل بزرگتر در انتهااولیه اما پرداخت
آخرین به طوري کهیابدبهره کاهش و اصل افزایش می،اما با هر پرداختاستبهره ،از پرداخت کل وام

.وام استاصل ل شامپرداخت عمدتاً 
تر تنظیم اي پایینهاي دورهبا پرداخت،بنديبعضی جداول قسط:وام بادکنکی- ج- 5-4- 9

وام نصف اصل ؛براي مثال. شوددر انتهاي دوره وام بازپرداخت نمیوام طوري که همه اصل به شوند می
در . پرداخت شودزبااي و نصف دیگر در انتهاي دوره وام هاي دورهممکن است از طریق پرداخت

در انتهاي دوره وام و همه اصل اشدبهره بشامل اي ممکن است فقط هاي دورهبعضی موارد، پرداخت
،شوند چون به علت سررسید اصلهاي بادکنکی نامیده میوام،نواع وامااین . پرداخت شودبازوام 

داراي مزیت داشتن هاي بادکنکیوام . شودمی» بادکنک«از نظر اندازه ،آخرین پرداختبرايباقیمانده
بزرگ ، بسیارپرداخت نهاییرا نیز دارند که مبلغ عیب هستند اما این اي کوچکتر هاي دورهپرداخت

ند چون براي آخرین پرداخت ممکن است نوعی دارهاي بادکنکی تا حدي ریسک وامنابراینب. است
.مالی مجدد ضروري شودتأمین
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ایجاد و گسترش اعتبار- 9-6
تعریف مدیریا بنگاهیک دارایی متعلق به از این رو،پول و گرفتنتوانایی قرض معناياعتبار به 

اعتبار . دبد و گسترش یاوایجاد شاعتبار باید به نحوي که کمیت و کیفیت آن افزایش یابد، بنابراین . شد
با .کاالي تجارتی درآیدبندي شود و به صورت بسته،سازمان یابدهمانند یک کاال در سوپرمارکت باید 

براي تأکید بر اینکه چه باید کرد تا اعتبار فرد ، این مثالشوداعتبار عمالً فروخته نمیتوجه به اینکه
دهنده نشان ارزش اعتباري خود را به واممند است تاکه نیازبداندگیرنده باید وام. ارائه شدافزایش یابد، 

.و تفهیم نمایددده
. نگاه کنیمموضوعدهنده به وامدیدگاهکه از بهتر استایجاد و گسترش اعتبار موقع تالش براي 

دهد؟ چرا یک دهنده چه چیزي را مورد توجه قرار میوام،گیري درباره تقاضاي وامموقع تصمیم
هاي بازپرداخت متفاوت هستند؟ هاي بهره و برنامهتواند وام بگیرد؟ چرا نرخشخص بیشتر از دیگري می

وام دخالت دارند اما اکثر آنها در یکی از چند گروه اعطاي هاي مربوط به گیريل زیادي در تصمیمعوام
:گیرندزیر قرار می

صفات شخصی-1
توانایی مدیریت-2
وضعیت مالی و پیشرفت در طول زمان-3
ظرفیت بازپرداخت-4
هدف وام-5
وثیقه-6

ه گیرنده باید بوام،ما براي ایجاد و گسترش اعتباراستفاده از این عوامل به عنوان راهندر هنگام
اما در جستجوي دادن وام استحرفه آنها . دادن هستندخواهان وام،دهندگانخاطر داشته باشد که قرض

.هاي سودآوري هستند که بازپرداخت شوندوام
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صفات شخصی -9-6-1
کننده وام خصی درخواستشمثبت و سایر خصوصیات و خوش قولیدرستی،وام دهنده صداقت

هاي وام یا اجراي تی در معامالت و تأخیر در پرداختصداقنادرستی و بی. ددهمورد توجه قرار میرا
،گیرنده آشنا نباشددهنده با واماگر وام. شودسایر تعهدات مالی باعث از دست دادن سریع اعتبار می

سابقه براي حفظ . گیردقرار میو تحقیق سی برروجود این صفات در شخص وام گیرنده موردمعموالً 
موقع درباره هر تغییري در وضعیت مالی خودشان ه دهندگان را بوام گیرندگان باید وام،يخوب اعتبار

با وام، یک رابطه شرافتمندانه براي حفظ اعتبار. مطلع سازند،که ممکن است روي بازپرداخت اثر بگذارد
.دهندگان الزم است

نایی مدیریت توا-9-6-2
کشاورزان و دامداران با . گیرنده تالش نمایددهنده باید براي ارزیابی توانایی مدیریت واموام
آموزش و ،کارياساس زمینهاما تازه کاران باید برمی شوندشان ارزیابی گذشتهسوابقاساس سابقه بر

گیري دهنده به توانایی تصمیموام. مورد داوري قرار گیرندکه گذرانده اند،کارآموزيدوره هاي 
این عوامل روي سودآوري . وري مؤسسه درخواست کننده عالقه دارددرخواست کننده و کارآیی و بهره

مهمترین ضعف مدیریت را به عنوان اغلب دهندگان وام. هستندو بنابراین توانایی بازپرداخت وام مؤثر 
نند و به همین جهت تأکید زیادي روي این عامل دامشکالت مالی میشدن وام گیرندگان به علت دچار 

.دارند

وضعیت مالی - 9-6-3
مالیهاي ها و صورتترازنامه،و سطح درآمد آنبنگاهبراي مستند نمودن وضعیت مالی جاري 

چیزهاي زیادي سوابقتوانند از این دهندگان میوام. الزم است،دقیقی که خوب تهیه شده باشند
هر دو . تواند به همان اندازه وضعیت مالی جاري مهم باشدت مالی در طول زمان میبیاموزند و پیشرف

ت خرشد و ظرفیت بازپردا،بنگاهسودآوري ،منعکس کننده توانایی مدیریت درخواست کننده،عامل
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بسیار ،یک پاسخ مناسبتأمینکامل و مشروحی که همراه با درخواست وام باشند براي سوابق. باشندمی
.از هستندکارس

ظرفیت بازپرداخت -9-6-4
. سودآور کافی نیستبنگاهاما داشتن یک . شوندنمیها بازپرداخت وام،سودآور نباشدبنگاه اگر 

هاي مالیات بر درآمد باید به اندازه کافی سود وجود داشته باشد که مخارج زندگی خانوادگی و پرداخت
اي جریان نقدینهاز روي،ظرفیت بازپرداخت. دکنتأمینها راهاي بهره و اصل وامو همچنین پرداخت

سال یا یک بودجه گردش نقدي که براي یک. استگیري اندازهقابل،شودایجاد میبنگاهوسیله ه که ب
گرفتنو قبل از قرض می کندبینی شود مشکالت بالقوه بازپرداخت را مشخص هاي بیشتري پیشسال

وضوح ه اغلب اوقات براي فعالیتی که ب. تکمیل شودبه دقتازپرداختجداول بوام بایدمبالغ زیاد 
هاي هاي بهره و اصل در سالیابند که براي پرداختشود اما درمیمیگرفته پول قرض ،سودآور است

یک وام ،دنبه موقع شناسایی شواین مشکالت اگر . جریان نقدي به اندازه کافی وجود ندارد،اولیه
.تواند مشکل را حل کندپذیرتر میول بازپرداخت انعطافتر یا جدبلندمدت

هدف وام - 9-6-5
دهندگان باید گیرندگان و واموامبه همین دلیل، . شودمی وام گرفته مختلفیپول براي اهداف 

با توجه به اینکه سودآوري روي ظرفیت . شناسایی نمایندي دارند،بیشتررا که سودآوري ی یهاگزینه
هاي مربوط به به وام. سرمایه بیشتري به کار رودباید فعالیت هاي سودآوربراي ،مؤثر استبازپرداخت

دهند و بازپرداخت سود را افزایش نمیاین وام هاتري داد زیرا کممخارج زندگی خانواده باید اولویت 
.شودتأمینبنگاه باید از سود آنها 

هاي کوتاه مدت وام. نگرندت به گونه متفاوتی میهاي کوتاه مدت و بلندمددهندگان به واموام
هاي بلندمدت به علت واماما شوندو از درآمدهاي سال جاري بازپرداخت میدارندبرگشت سریع 

نقدشونده یا هایی را که خودوام. دنحوادث نامطمئن آینده ممکن است مشکالت بازپرداخت داشته باش
بذر و ،شونده براي اقالمی مثل کودنقدهاي خودوام. دست آوردتوان بهتر میمولد دارایی هستند آسان
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بازپرداخت یاز فروش محصوالت زراعی یا دامتوانو این وام ها را میگرفته می شونددام پرواري 
هاي محسوس جدید که وثیقه اضافی یی هستند که براي خرید داراییوام هاهاي مولد دارایی وام. کرد

تأمینآالت هایی هستند که براي خرید زمین یا ماشینآن وام،مثالهاي. روندر میکنند به کامیتأمین
.کنندمیسرمایه

وثیقه- 9-6-6
توانند به موجود در انبار و محصوالت زراعی در حال رشد همه میغالت،آالتماشین،دام،زمین

درخواست موافقت با مهمی در مقدار و نوع وثیقه موجود ممکن است عامل. عنوان وثیقه به کار روند
بینی از درآمد مزرعه پیشوام رابازپرداخت بتوان نباید داده شود یا تقاضا شود مگر اینکه وام. وام باشد

براي حمایت از را نیز به عنوان وثیقهعالمه بر اینها، یک دارایی ثابتدهنده ممکن است اما وام. دکر
وثیقه ممکن است ،بازپرداخت نشوداي اتفاق افتد و وام نتظرهاگر حادثه غیرم. درخواست وام بخواهد

. تنها وسیله بازیابی وجوه وام باشد
دهنده موقع بررسی درخواست وام که وامرا این شش عاملی یک فرد متقاضی وام می تواند از 

ندگان آینده باید گیروام. کندبراي بهبود و افزایش مقدار اعتبار موجود استفاده ،دهدمورد توجه قرار می
. و موقعیتشان را در هر یک از این شش زمینه بررسی کنندنددهنده قرار دهرا در وضعیت وامخودشان

اما اعتبار . ددهنافزایش خود را اعتبار ،با انجام بهبودهاي الزمپی بردند می توانند ضعفی به نقطه اگر 
این اعتبار را دهنده د باید واموروام به دست آتوان ببراي آنکه در مقابل اعتبار . داشتن تنها کافی نیست

دهنده برقرار باید ارتباط خوبی با وام،با اطالعات خوب براي حمایت از تقاضاي وامبنابراین . بشناسد
.شود

گیريهزینه وام-9-7
شود در نظر اي که براي استفاده از پول قرضی پرداخت می»اجاره«توان به عنوان بهره را می

یا » اجاره«کل » اجاره شود«اگر نرخ بهره افزایش یابد یا اگر پول براي یک دوره زمانی بلندتر . گرفت
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هاي کل بهره پرداخت شده را براي ترکیبات مختلف نرخ)3- 9(جدول . می یابدبهره پرداختی افزایش 
دو عامل نرخ بهره همانگونه که در این جدول مالحظه می شود، هر. دهدبهره و طول مدت وام نشان می

هایی که طول مدت بیش از وام. اثر مهمی روي کل بهره پرداخت شده دارندو طول مدت بازپرداخت 
.دهستناي بیشتر از مقدار اولیه وام داراي کل بهره،يدرصد8حتی با یک نرخ بهره ،سال دارند19

براي مثال . می یابدافزایش بندي شده،داخت ساالنه یک وام قسطپر،تربا گرفتن یک وام طوالنی
هزار 2774ساله 5هاي ساالنه براي یک وام پرداخت،درصد12با یک نرخ بهره )3-9(در جدول 

گیرندگان وام. باشدتومان میهزار 1339ساله 20تومان و براي وام هزار 1770ساله 10براي وام ،تومان
ظرفیت . هاي ساالنه و کل هزینه بهره آگاه باشندپرداخت،طول مدت وام،باید از روابط بین نرخ بهره

آن اساسبر را و طول مدت وام کردریزي گردش نقدي برآورد بودجهبا توجه بهتوانمیرا بازپرداخت 
بازپرداخت ترین مدت وام با طوالنیوقتی اتفاق می افتد که انعطاف پذیرترین وضعیت . انتخاب کرد
. تر از موعد مقرر صورت گرفت، از کل مبلغ بهره کم شوداختها زودپردبه طوري که اگرانتخاب شود

در ،رساند اما براي حداقل کردن کل بهره پرداختیاین موضوع پرداختهاي ساالنه الزم را به حداقل می
.دکرپرداختتوان مبلغ بیشتري از اقساط را میکه محصول خوب استییسالها

)هزار تومان(هاي کل ساالنه مساويتومانی با پرداختمیلیون 10بندي شده ک وام قسطکل بهره پرداختی براي ی) 3- 9(جدول 

)درصد(نرخ بهره 
)سال(طول مدت وام 

151020
88002525490010380
1010003190627013500
1212003870770016780
1414004565917020200

محاسبه نرخ بهره-9-7-1
به واماغلب . یک هزینه مهم استبهره ،د کشاورزي ودامپروري با بدهی سنگینبراي واح

، گزینه هاي شود که براي بهترین ترکیب نرخ بهره و شرایط وام یا جدول بازپرداختگیرندگان توصیه می
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دهندگان چندین روش ا وامام. مختلف را جستجو کنند و به دقت مورد بررسی و مقایسه قرار دهند
براي . بهره مشکل شود» معامله«شود تعیین بهترین برند که باعث میحاسبه بهره را به کار میمختلف م

. یک نرخ بهره استاندارد براي هر منبع وام ممکن محاسبه شودنرخ بهره وام هاي مختلف بایدمقایسه
رخ بهره واقعی، ن. در نظر گرفته می شودنرخ بهره ساالنه حقیقی یا واقعی نرخ بهره استاندارد معموال 

هاي هاي بهره و برنامهبا نرخمنبع وامچند که یوقت. وام استمؤثر یا نرخ درصد ساالنه بهره نرخ همان 
. دکراساس نرخ درصد ساالنه مقایسه برباید گزینه هاي مختلف را،بازپرداخت متفاوت موجود باشد

هاي خدمات و هر نوع بیمه الزامی ، هزینه»یازاتامت«هاي پایانی، هزینهاز جملههاي وام سایر هزینهالبته 
.نیز باید به عنوان بخشی از هزینه وام در نظر گرفته شود

به استبهره ساده براي بیان نرخ بهره وامی که داراي پرداخت منفرد :بهره ساده-الف- 7-1- 9
قرض شود، پرداخت درصد 12تومان براي یک سال با نرخ بهره 10000براي مثال، اگر . رودکار می
ه نیز ندرصد نرخ درصد ساال12نرخ بهره ساده . تومان بهره خواهد بود1200تومان شامل 11200منفرد 
مدت اگر . استیک سال یا کمتر ،هاي پرداخت منفرد بهره سادهاکثر واممدت بازپرداخت . هست

ر دست وام گیرنده است، دسال باشد، بهره فقط براي زمان واقعی که پول کمتر از یکبازپرداخت
.دشومحاسبه می

بندي شده که قبالً مورد بحث قرار گرفت  هاي قسطوام:بهره موازنه پرداخت نشده-ب- 7-1- 9
هاي بهره پرداخت،با بازپرداخت اصل و کاهش موازنه وام. دبهره دارن،فقط روي موازنه پرداخت نشده

ماه و 6پایانتومان در5000به صورتدول بازپرداختدر مثال باال، فرض کنید ج. یابدنیز کاهش می
:استزیر شکلمحاسبات بهره به . سال باشدتومان باقیمانده در انتهاي یک5000

تومان600= درصد براي نیمسال12تومان با نرخ 10000
تومان300= درصد براي نیمسال12تومان با نرخ 5000

تومان900= کل بهره
توجه کنید که بهره فقط براي موازنه وام پرداخت نشده و فقط براي مدت زمانی که مقدار مزبور 

تومان 5000کل بهره کمتر از مثال قبلی است، چون فقط . شودهنوز به صورت وام است محاسبه می
شوند بندي میبراي دوره بلندتري قسطهایی که وام. هنوز پرداخت نشده است،نیمه سالدومینبراي 
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وقتی که بهره فقط به موازنه پرداخت نشده تعلق . شودند که با روش همسانی محاسبه میداراي بهره
.باشدنرخ درصد ساالنه می،گیرد، نرخ بهره بیان شده همسان

از را که بهره ملزم نماید وام گیرنده را وام ممکن است قراردادهاي بعضی :بهره تنزیل- ج- 7-1- 9
د، وامشواز مبلغ وام کم میبهره هر گاهدر عمل . د، پرداخت کنشودقبل یا در زمانی که وام دریافت می

تنزیلی که داراي ،تومانی1000در مورد یک وام . کندگیرنده مبلغی کمتر از مقدار واقعی وام دریافت می
وامودکناز مبلغ وام کم میتومان بهره 120،درصد12بهرهسال با نرخیکپرداخت منفرد است براي 

.تومان را بازپرداخت نماید1000کند اما باید تمام تومان دریافت می880گیرنده 
در مثال باال، بهره براي . نرخ درصد ساالنه نیست،نرخ بهره بیان شده براي وام تنزیلی همسان

نتیجه این است که براي استفاده . دریافت کردتومان 880گیرنده فقط تومان پرداخت شد اما وام1000
شود نرخ درصد ساالنه باالتر از نرخ بیان که باعث میه استتومان بهره پرداخت شد120تومان 880از 

هاي تنزیل شده با پرداخت منفرد به صورت زیر فرمول محاسبه نرخ درصد ساالنه براي وام. شده باشد
:است

100×APR=

نرخ درصد ساالنه= APRکه در آن 
D =تنزیل یا مقدار بهره پرداخت شده
L =مقدار وام گرفته شده اولیه که باید پرداخت شود

شود درصد می6/13به کار بردن فرمول مزبور در مورد مثال باال منجر به نرخ درصد ساالنه 
:صورت زیر استدهد به فرمول مشابهی که جواب همسانی به دست می). × 100=6/13(

100×APR=

هاي با پرداخت منفرد هر دو فرمول فقط در مورد وام. برابر نرخ بهره بیان شده استiکه در آن 
.قابل کاربرد هستند

ها، مالی خرید اتومبیلتأمینهاي اقساطی که براي وام:بهره عالوه بر وام- د- 7-1- 9
گیرند معموالً بهره عالوه بر وام را به کار ورد استفاده قرار میآالت، مبلمان خانه یا وسایل خانه مماشین

فرض کنید براي خرید یک اتومبیل نیاز . دهدیک مثال به بهترین نحو این نوع بهره را نشان می. برندمی

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


٢٢١

پرداخت ماهانه 36و وام به صورت استدرصد 10است، نرخ بهره بیان شده وام تومان هزار 8000به 
:شودهاي ماهانه به صورت زیر محاسبه میپرداخت. شودرداخت میمساوي بازپ

تأمینهزینه (تومان هزار 2400= سال3× درصد 10× تومان هزار 8000: محاسبات بهره-1
).مالی

کل (تومان 10400= تومانهزار 2400+ تومان هزار 8000: بهره اضافه شده به مقدار وام-2
).ودمقداري که باید بازپرداخت ش

تومانهزار 89/288= پرداخت: محاسبه پرداخت ماهانه-3

مثل آنکه هیچ پرداخت ،شودتوجه کنید که بهره براي تمام مقدار وام براي کل سه سال محاسبه می
.شودمقداري از اصل بازپرداخت می،اما با هر پرداخت ماهانه. یردگاصلی تا پایان سه سال صورت نمی

منجر به نرخ درصد شرواین .شودبهره براي مقداري بیش از موازنه پرداخت نشده پرداخت میبنابراین 
ی باالتر از نرخ بیان شده خیلمکن استشود که بسته به طول وام و جدول بازپرداخت ماي میساالنه
بهره عالوه هاي قسطی با براي برآورد نرخ درصد ساالنه وامتوانهایی وجود دارند که میفرمول. باشد

:فرمول زیر است،ترین آنها براي استفادهیکی از ساده. د، مورد استفاده قرار دابر وام

100×APR= ( )
نرخ درصد ساالنه= APRکه در آن 

C =مالیتأمینهاي کل هزینه بهره یا هزینه
L =طول زمان وام برحسب سال
P =اصل اولیه وام
A =ايمقدار هر پرداخت دوره
اي الزم نیست ماهانه باشد بلکه ممکن است فصلی یا نیم ساله این معادله پرداختهاي دورهدر

:خواهد بودبراي مثال مورد نظر ما به صورت زیر براي مثال نرخ درصد ساالنه تقریبی . باشند

× 100=درصد3/19
× )تومانهزار تومانهزار تومانهزار / )
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خ متغیر در مقابل نرخ ثابتهاي نروام-9-7-2
هاي نرخ ثابت و واماستهمسان ،هاي کشاورزي معموالً براي کل طول مدت واموامنرخ بهره

هایی که نرخ هاي بلندمدت در طول دورههاي کوتاه مدت و واماین روش براي وام. شوندنامیده می
. به وجود می آوردهاي بهره مشکالتی خنرنوساناما. کندکار میبهاي بهره نسبتاً باثبات هستند خو

. دارندهاي بهره ثابت نهاي بلندمدت با نرخاي به وامدهندگان عالقهها افزایش یابند واماگر نرخ
اي به اخذ وام بلندمدت با عالقه،هاي بهره کاهش یابدکه نرخانتظار داشته باشندوامگیرندگان نیز اگر 

، شدبادهندگان مشکل گیرندگان و وامهاي بهره آینده براي وامنرخبینیپیشوقتی . دارندنرخ ثابت ن
.مالی طرحها دچار مشکل می شودتأمینکل فرایند 

ارائه شده شامل وام نرخ متغیر یدهی نوینوامبراي رفع مشکل وام هاي نرخ ثابت، روش هاي
مبنی بر توافقی ،وامزپرداختکل دوره باثابت براي بهره یک نرخ تعیین جاي ه بدر این روش ها، . است

دهندگان این بعضی از وام. صورت می گیرد،استمعموالً ساالنه یا نیم سالهکهاي نرخ بهره تطبیق دوره
، شوداوراق قرضه دولتی پرداخت میسودي که بهنرخ پایه مثل نرخیک به با توجه نرخ بهره متغیر را 

نرخ بهره حدودي نیز براي تعداد دفعاتی که ممکن است ممکن استدر این قراردادها . تعیین می کنند
.تعیین شودبهره هاي نرخحداکثر و حداقل حداکثر تغییر یک تطبیق منفرد و ،تغییر کند

،هاي بهره آیندهگیرنده باشید و بسته به جهت تغییر در نرخدهنده یا وامبسته به اینکه شما وام
هاي از واميباالتراولیههاي نرخ ثابت معموالً نرخ بهره وام. رنددایو معایبیاهاي نرخ متغیر مزاوام

. داشته باشدتأمینبهرههاي آینده در نرخخواهد در مقابل افزایشدهنده میند چون وامدارنرخ متغیر 
چشمگیريهاي آینده به طور گیرنده باید این نرخ باالتر اما ثابت را در مقابل این امکان که اگر نرخوام

نرخ متغیر لبتها. و بسنجد، مقایسه کندودشمی تر یشنرخ متغیر حتی از نرخ ثابت هم ب،افزایش یابند
دهنده هاي نرخ متغیر راهی است براي آنکه اطمینان حاصل شود واموام. کاهش نیز بیایدمکن استم

کند که نزدیک به نرخ پرداخت مینرخ بهره اي را گیرنده کند و وامدریافت میهمیشه نرخ بهره اي را 
.جاري بازار است
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ریزي مالی براي عملیات جاري واحد کشاورزيبرنامه-9-8
به . در کشاورزي جدید به مقدار قابل توجهی پول نقد براي تأمین مخارج جاري واحد نیاز است

آمد ها باید تأمین گردد، درسبب طبیعت فصلی تولیدات کشاورزي، ممکن است هنگامی که این هزینه
اي تنظیم کند که از تواند برنامه مالی خود را به گونهچگونه کشاورز می. واحد به دست نیامده باشد

گردد اجتناب کند و تولیدي با کارایی باال و حداقل هزینه را تأخیر در امر تولید که موجب هزینه زیاد می
با ایجاد یک ذخیره نقدي قابل توجه تواند نیازهاي فصلی تولید به سرمایه را او می. امکان پذیر سازد

اگر بتوان در هنگام . برآورده سازد ولی، همانگونه که پیش از این بیان شد، این کار غیراقتصادي است
هاي جاري تولید به دست آورد به مراتب از نیاز، وام کوتاه مدت با هزینه منطقی براي تأمین هزینه

تهیه یک . سازدشتري در مصرف سرمایه را امکان پذیر مینگهداري ذخیره نقدي بهتر است و کارایی بی
اي نشان چنین برنامه. کندبرنامه اعتباري و یا وام بودجه بندي شده به انجام این هدف کمک شایانی می

دهد که چه مقدار وام، در چه زمانی و براي چه مورد نیاز است و باالخره چگونه و در چه زمانی باید می
شود، وام قبل از زمان احتیاج هایی در ابتداي سال زراعی ریخته میبرنامه چنین وام.بازپرداخت گردد

گردد و در صورتی که گرفتن وام شود، اقساط وام به موازات فروش محصول پرداخت میگرفته می
کشاورز . توان پرداخت این هزینه را به زمان مصرف آن محدود کرداي باشد، بدینگونه میمستلزم هزینه

اي و درآمد آینده واحد را که باید از محل وام ریزي و یا بودجه بندي وام، نیازهاي سرمایهبه هنگام برنامه
در موقع تهیه برنامه چنانچه وامهاي کوتاه مدت پرداخت نشده وجود . زندپرداخت گردد، تخمین می

را به موقع کسب کرد و برنامه داشته باشد، باید در بودجه بندي وام منظور گردد تا بتوان اعتبار الزم 
بودجه بندي وام، امکان تهیه وام در زمان مناسب و با حداقل . بازپرداخت وام را به درستی تنظیم کرد

هزینه را فراهم می سازد و این به نوبه خود امکان تولید در زمان مناسب و با درآمد بیشتر را فراهم 
.کندمی

ایراناهمیت سرمایه در بخش کشاورزي- 9-10
درصد غذاي کشور در بخش 90درصد تولید ناخالص داخلی و 14حدود آمار نشان می دهد که 

نسبت سرمایه . درصد شاغالن کل کشور در این بخش فعالند23در عین حال . کشاورزي تولید می شود
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اورزي درصد اما این نسبت در بخش کش16.5گذاري به تولید ناخالص داخلی در کشور، به طور متوسط 
درصد از مجموع ارزش افزوده بخش 3.9به عبارت دیگر فقط . درصد است3.9به طور متوسط 

.کشاورزي دوباره به صورت سرمایه گذاري به آن بازگردانده می شود

صورت مزارع ه طور عمده به واحدهاي تولید کشاورزي بدر حال حاضر با توجه به اینکه 
چهارگانه زمین، سرمایه، کار و مدیریت، سه عامل زمین، کار و از منابعاداره می شوند،خانوادگی 

عامل سرمایه همواره در کشاورزي ایران امادردر اختیار کشاورز قرار داهامدیریت صرفنظر از کیفیت آن
کار رفته در هکتار و یا واحد دام در ایران با کشورهایی که ه مقایسه سرمایه ب. کمیاب بوده است
گذاري در ایران از کشورهاي دیگر به مراتب دهد که میزان سرمایهند، نشان میداره کشاورزي پیشرفت

نشان دهنده پایین بودن سطح ،توجه به کشاورزي گسترده در برابر زراعت فشرده. کمتر است
بنابراین .استهاي پیشرفته تولید گذاري در هکتار و عدم استفاده کامل از منابع موجود و شیوهسرمایه

تأمینایه به عنوان محدودترین عامل تولید در کشاورزي، از اهمیت باالیی برخوردار است چرا که سرم
. آن موجبات افزایش بهره وري سایر عوامل تولید یعنی زمین و کار را فراهم می کند

سرمایه در بخش کشاورزي ایرانتأمینمنابع -9-11
:می شودنتأمیسرمایه بخش کشاورزي در ایران از سه منبع 

پس انداز کشاورزان یا بخش خصوصی-

بودجه دولت -

اعتبارات سیستم بانکی -
پایین بودن سطح درآمد سرانه سبب پایین بودن سرمایه در کشاورزي ایران، تأمیندر میان منابع 

بودجه صرف شده براي سرمایه تعدد اهداف دولت،از سوي دیگر . پس انداز بخش خصوصی می گردد
در برخی موارد نیز نگرش نامناسب به بخش . ي در بخش کشاورزي را به شدت محدود می سازدگذار

عین حال نباید از یاد برد که گاه سرمایه گذاري دولت از در. می کندکشاورزي این محدودیت را تشدید 
دو با توجه به محدودیت. با سرمایه گذاري خصوصی رقابت می کند،طریق جذب منابع فیزیکی محدود
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منبع پیش گفته، تسهیالت بانکی نقش منحصر به فردي در تغییر فناوري تولید و نوسازي بخش 
. کشاورزي ایران بازي می کند

مالی کشاورزي در ایرانتأمینمشکالت نظام -9-12
روستایی و وام هايهایی که موجب چالش در فرآیند گسترش مهمترین تنگناها و محدودیت

:مورد نیاز می گردد، عبارتند ازتسهیالتدسترسی روستاییان به ایجاد محدودیت در
و محدودیت بازار عرضه وام و اعتباراتتسهیالتناکافی بودن حجم -1
تشریفات دست و پاگیر و طوالنی بودن فرآیند اخذ وام به ویژه از منابع رسمی همانند بانک ها-2
)وجه به فصلی بودن درآمد روستاییانعدم ت(زمان بندي نامناسب بازپرداخت وام -3
ضرورت ارائه وثیقه هاي سنگین براي گرفتن وام از هر منبع رسمی و غیر رسمی-4
نامناسب بودن نهادهاي وام دهنده روستایی و محدودیت دامنه عملکرد آنها-5
ز شرایط کم سوادي و بی سوادي وام گیرندگان روستایی و در نتیجه عدم آگاهی این افراد ا-6

دریافت و بازپرداخت وام
و مداخله دولت در زمینه تعیین ) به ویژه در مورد منابع غیر رسمی(نوسانات شدید نرخ بهره -7

نرخ بهره توسط منابع رسمی
نسبت به برخی اقشار و گروه هاي جامعه) رسمی و غیر رسمی(تبعیض هاي وام دهندگان -8

مالیابزارهاي تأمین- 9-13
مالی کوتاه مدت و بلند مدت مورد مطالعه قرار تأمینمالی در دو گروه تأمینهاي روشالًمعمو

.گیردمی
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مالی کوتاه مدتتأمین-9-13-1
معموالً.گیردبراي پشتیبانی سرمایه گذاري موقت در دارایی هاي جاري مورد استفاده قرار می

ایی هاي جاري و پیش بینی منابع مورد نیاز واحد مدیر مالی پس از برنامه ریزي سرمایه گذاري در دار
مالی تصمیم تأمینمالی برنامه خود باشد و در مورد شیوه در سال آینده باید به فکر تأمینکشاورزي
.هاي جاري از وام کوتاه مدت استفاده می شودبراي سرمایه گذاري موقت در داراییمعموالً. گیري کند

.نشان می دهددر ایران أمین مالی کوتاه مدت را انواع روش هاي ت) 4-9(جدول 
در ایرانروش هاي تأمین منابع مالی کوتاه مدت) 4- 9(جدول 

تعریفروش

دریافت کاال و پرداخت وجه آن با فاصله زمانی)خرید نسیه(اعتبار تجاري 
دریافت وجوه مورد نیاز از بانک هاوام بانکی

تضمین واحد اقتصادي انتشار دهندهبدهی بدون اوراق تجاري کوتاه مدت
دریافت وجوه مورد نیاز از موسسات مالیوام هاي موسسات مالی تجاري

صدور اسناد تجاري
اوراق بهادار قابل مبادله که توسط واحدهاي اقتصادي به سایر 

واحدها، بانک ها یا موسسات مالی فروخته می شود
جوه مورد نیاز و گذاشتن وثیقه نزد اعتبار دهندهدریافت وتأمین مالی از طریق وثیقه گذاري

پیش دریافت فروش محصوالت از مشتري

مالی میان مدت و بلندمدتتأمین-9-13-2
ی مربوط می شود که سررسید آنها یبه بدهی هادر عرصه مدیریت مالی دوره کوتاه مدت معموالً

. استمالی بلندمدت به طور دقیق تعریف نشدهتأمیناما اصطالح . سال استدر فاصله اي کمتر از یک
10سال و کمتر از براي تاریخ هاي سررسید بیش از یکبرخی واحدهاي اقتصادي دوره میان مدت را

ساله کوتاه مدت و براي برخی دیگر بلندمدت 8وام ،براي برخی اشخاص. سال به کار می برند
می بلندمدت نامیده ،رسید بیش از یک تا دو سالولی به طور کلی وام هاي داراي سر. شودمحسوب می

.نشان می دهددر ایران انواع روش هاي تأمین مالی بلندمدت را ) 5- 9(جدول.شوند
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در ایرانمدتبلندروش هاي تأمین منابع مالی ) 5- 9(جدول 

تعریفروش

سالهاي بانکی داراي سررسید بیش از یکوامهاي بانکی بلندمدتوام
به طرف قراردادي است که به موجب آن مالک دارایی، دارایی را)اجاره به شرط تملیک و اجاره عملیاتی( هاي بلندمدت اجاره 

ازیازاي پرداخت مبلغ مشخصدهد تا دراجاره میدیگر قرارداد
.آن دارایی استفاده کند

دارندگان .نمایندبه مردم عرضه میشرکت ها سهام عام خود راسهام عادي
ندهستمالکان نهایی شرکت،سهام عادي

کند مبالغ معینی را در زماناسنادي که انتشاردهنده آن تعهد می)و بدون وثیقهوثیقه با)( بانام و بی نام ( اوراق قرضه 
اصل ،موعد مقررهاي مشخص به دارنده آنها پرداخت کند و در

.بازپرداخت کندمبلغ را
سهام معینی ازاوراق بهادار که دارنده آن، حق خرید تعهدنوعی خرید سهام عادياختیار

.به قیمت معینی داردعادي واحد اقتصادي را
ي واحد هامدها و داراییآنوعی سهام که دارنده آن نسبت به درسهام ممتاز

.ادعاي محدود معینی داردحق یا،اقتصادي
اقتصادي بیمه و موسسات يمدتی که توسط واحدهاوامهاي بلندهاي موسسات اعتباريوام

.شودمالی به شرکت اعطا می
.شودی که توسط دولت اعطا مییوام هاوام هاي دولت

در ایرانانواع وام و تسهیالت- 9-14
که بر اساس اصول و مبانی فقهی دین مقدس اسالم پایه گذاري شده -انواع وام در بانکداري ایران 

اعطاي »عقود اسالمی«،واگذار می شود که نام کلی این قراردادهاتحت قراردادهایی به مشتریان - است
.هر یک از این عقود در ادامه تعریف می شوند. وام به اشخاص حقیقی و حقوقی است

قرض الحسنه- 1- 9-14
، مقدار معینی از مال خود را به طرف )دهندهقرض(عـقدي است که به موجب آن یکی از طرفین 

گیرنده مثل و یا در صورت عــدم امکان، قیمت آن را به کند که قرضتملیک می) گیرندهقرض(دیگر 
قانون ) 43(اصل ) 9(و ) 2(ها به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهاي بانک.دهنده رد نمایدقرض

اساسی و همچنین رفع نیازهاي اساسی اشخاص، با تخصیص بخشی از منابع خود طبق ضوابطی که به 
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رسیده، در موارد ذیل مبادرت به پرداخت مقامات مربوطییدأول و اعتبار و تتصویب شوراي پ
:نمایندالحسنه میقرض

کسانی که برايایجاد کار ه منظوربدر شکل تعاونی ل و ابزار و سایر امکانات یوساتأمین- الف
.هستندفاقد اینگونه امکانات 

رزي ـ دامی ـ صنعتی کید بر تولیدات کشاوأکمک به افزایش تولید با ت-ب
رفع احتیاجات ضروري - ج

الحسنه در هر مورد، بر اساس دستورالعمل بانک مرکزي جمهوري هاي پرداخت قرضهزینه
.دوشمی گیرنده دریافت اسالمی ایران محاسبه و از قرض

مضاربه- 2- 9-14
) نقدي(سرمایه نتأمیعهده دار ) مالک(مضاربه قراردادي است که به موجب آن یکی از طرفین 

ها بانک. شریک باشندو در سود حاصلدنبا آن تجارت ک) عامل(با قید اینکه طرف دیگر ،گرددمی
گسترش امور بازرگانی، به عنوان مالک، سرمایه نقدي برايتوانند به منظور ایجاد تسهیالت الزم می

در اعـطاي باید ها بانک. رار دهندـ قالزم را در اختیار عامل ـاعم از شخص حقیقی یا حقوقی) منابع(
به مضاربه با بخش مجاز واردات برايها بانک. دهندهاي قانونی اولویت این تسهیالت به تعاونی

.گرددمیانواع هزینه هاي قابل قبول در مضاربه، توسط بانک مرکزي تعیین و اعالم. ندیستخصوصی ن

مشارکت مدنی-3- 9-14
شخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به اسهام الشرکه نقدي و یا غیرنقديعبارت است از درآمیختن 

ها به منظور ایجاد تسهیالت الزم مشارکت مدنی توسط بانک. طبق قراردادنحو مشاع و به منظور انتفاع،
.موضوع مشارکت باید مشخص باشد.می گیردهاي تولیدي، بازرگانی و خدماتی صورت براي فعالیت

الشرکه نقدي خود را صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد، سهمشرکت مدنی در 
واریز نمایند و در صورتی که تمام یا گردد،به حساب مخصوصی که در بانک براي شرکت افتتاح می

قسمتی از سهم الشرکه غیرنقدي باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی، این سهم الشرکه به مدیر یا مدیران 
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طبق قرارداد، به توانرا میدر مشارکت مدنی پرداخت سهم الشرکه شرکا. ل گرددت مدنی تحویشرک
ها بانک. شودیه و مرتفع میمشارکت مدنی پس از اتمام موضوع شرکت، تصف.پرداخت کرددفعات 

ن هاي مدنی که طبق ایند در قرارداد مشارکت مدنی تصریح نمایند که مدیر و یا مدیران شرکتمکلف
شده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران بیش از مال الشرکه واریزشوند، مقررات تشکیل می

. باشندشرکت، مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی

جعاله-4- 9-14
در مقابل »جعل«به اداي مبلغ با اجرت معلوم »کارفرما«یا »جاعل«عبارت است از التزام شخص 

.شودنامیده می»پیمانکار«یا »عامل«دهد طرفی که عمل را انجام می. جام عملی معین، طبق قراردادان
توانند به منظور ایجاد تسهیالت الزم براي گسترش امور تولیدي، بازرگانی و خدماتی، با ها میبانک

در مواردي . ت به جعاله نمایندمبادر»جاعل«یا عنداالقتضاء به عنوان »عامل«تنظیــم قرارداد به عنــوان 
اختیار بانک براي واگذاري انجام قسمتی از عمل معین ، باید در قرارداد جعاله، استکه بانک عامل جعاله 

در این صورت، بانک مکلف است بر . به غیر، تحت عنوان جعاله ثانوي و یا هر عنوان دیگري قید شود
در مواردي که بانک جاعل جعاله باشد، . ارت نمایدی و نحوه مصرف و واریز وجوه نظیعملیات اجرا

تدارك مقدمات و تهـیه .تواند با موافقت بانک انجام قسمتی از کار را به دیگري واگذار نمایدعامل می
تواند طبق قرارداد بر عهده جاعل و یا عامل مواد و مصالح و سایر لوازم مورد نیاز براي انجام عمل، می

، با »پرداختپیش«و یا » دریافتپیش«اخت قسمتی از مبلغ قرار داد جعاله، به عنوان دریافت یا پرد. باشد
.باشدرعایت ضوابط حداقل و یا حداکثر مقرر از طرف شوراي پول و اعتبار مجاز می

فروش اقساطی-5- 9-14
ه تمام منظور از فروش اقساطی عبارت است از واگذاري عین به بهاي معـلوم به غیر، به ترتیبی ک

یا قسمتی از بهاي مزبور به اقساط مساوي یا غیر مساوي در سررسید یا سررسیدهاي معین دریافت 
توانند به منظور ها میبانک:سرمایه در گردش واحدهاي تولیديتأمینبراي) نسیه(فروش اقساطی . گردد

یه و لوازم یدکی و ابزار مواد اول،سرمایه در گردش واحدهاي تولیديتأمینبرايایجاد تسهیالت الزم 
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کار مصرفی و سایر نیازهاي اولیه مورد احتیاج، این واحدها را منحصراً بنا به درخواست کتبی و تعهد 
مبنی بر خرید و مصرف عوامل مذکور، خریداري و به صورت اقساطی به متقاضی به فروش متقاضیان
د اولیه متناسب با تولید براي نیاز یک دوره در برآورد میزان نیاز واحدهاي تولیدي، حجم موا. برسانند

. تولید باید در نظر گرفته شود
. دوشمی قیمت فروش اقساطی کاالهاي فوق، با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین 

. سال تجاوز نمایدمدت وصول قیمت فروش کاالهاي مذکور نباید از یک دوره تولید و حداکثر از یک
در .استسال دیگر، با موافقت بانک مرکزي، قابل افزایش د استثنائی حداکثر تا یکاین مدت در موار

هاي تولیدي جدید صورت گیرد، سرمایه در گردش طرحتأمینصورتی که فروش اقساطی به منظور 
. دوشمی تعیین و مشخص سال ـ حسب مورد ـ توسط بانکمدت وصول براي بیش از یک

ستقیمگذاري مسرمایه-6- 9-14
هاي تولیدي و اجراي طرحبرايسرمایه الزم تأمینگذاري مستقیم عبارت است از سرمایه

ها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و بانک. هاهاي عمرانی انتفاعی توسط بانکطرح
تا طرح، نسبت سرمایه به کل منابع مالی الزم براي اجراي . گذاري نمایندمصرفی غیرضروري سرمایه

گونه گذاري ثابت براي اجراي ایندرصد سرمایهصد. نباید از چهل درصد کمتر باشدبرداريمرحله بهره
هاي اجراي طرح. شودتأمین) سرمایه و یا سایر منابع: اعم از(ها باید به صورت منابع مالی بلندمدت طرح

هاي سهـامی که طبق این شرکت.باشدهاي سهامی مجاز میسرمایه گذاري مستقیم با تشکیل شرکت
نامه هاي ناظر به نامه، مقررات و آئینگردند، تابع اساسها تشکیل میمقررات به صورت مستقل از بانک

گذاري را از گذاري مستقیم، طرح موضوع سرمایهها موظفند قبل از اقدام به سرمایهبانک. باشندخود می
گذاري مستقیم از محل سرمایه. بررسی و ارزیابی نمایند) انکدر حد نیاز ب(فنی و مالی ،لحاظ اقتصادي

ها، در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و گذاري در این قبیل طرحهاي سرمایهمنابع بانک و سپرده
. ارزیابی طرح از لحاظ مالی قابل توجیه باشد
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مساقات-7- 9-14
با عامل در مقابل حصه مشاع معین از اي است که بین صاحب درخت و امثال آن مساقات معامله

مورد استفاده قرار مساقات هنگامی. ثمره اعم است از میوه و برگ و گل و غیر آن.شودثمره واقع می
گیرد که بانک مالک عین و یا منفعت باغات و درختان مثمر باشد یا به هر عنوان دیگر مجاز به تصرف می

مالی عوامل دیگر نظیر آب، کود، سم و وسیله حمل و نقل نیز مینتأبراي . و بهره برداري از آنها باشد
سال براي ثمره در صورتی که مدت یک.استسال حداکثر مدت مساقات یک. باشدقابل استفاده می

.ست آیددبه د که ثمره وشمی کافی نباشد، مدت قرارداد به نحوي تعیین 

مزارعه-8- 9-14
.نیازهاي مالی کوتاه مدت در بخش کشاورزي دانستتأمینهاي توان یکی از روشمزارعه را می

ه زمینی را براي مدت معینی ب،موجب آن یکی از طرفینه اساس تعریف، مزارعه قراردادي است که ببر
د و محصول را به نسبتی که عرفاً مورد توافق باشد بین نکند تا در آن زراعت کطرف دیگر واگذار می

شود، به عبارت دیگر صاحب زمین را اول مزارع و طرف دوم عامل نامیده میخود تقسیم کنند، طرف 
، در صورتی که دوره زراعی زراعت استسال حداکثر مدت مزارعه یک. نامندمزارع و زارع را عامل می

در عقد .تعیین می شودمدت مزارعه در حد یک دوره زراعی ،سال باشدموضوع قرارداد بیش از یک
در مقام عامل اقدام به انعقاد دتوانو در هیچ شرایطی نمیاسته، بانک همواره مزارع قرارداد مزارع

یابد و در مواردي قرارداد مزارعه با تقسیم محصول و تحویل سهم بانک خاتمه می.قرارداد مزارعه بنماید
ساند فروش بره بسته به نوع محصول ممکن است که بانک ترجیحاً سهم محصول خود را توسط عامل ب

.دوشمی در این حالت موضوع در قرارداد ذکر 

سلف-9- 9-14
ست از پیش خرید نقدي محصوالت واحدهاي تولیدي به قیمت معین که به اعقد سلف عبارت

اعم از اینکه مالکیت آنها متعلق به شخص (قسمتی از سرمایه در گردش واحدهاي تولیدي تأمینمنظور 
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بانک منحصراً بنا به درخواست اینگونه واحدها مبادرت به .گیردصورت می ) حقیقی یا حقوقی باشد
.خرید محصوالت تولیدي آنها در قالب عقد سلف می نماید

:در عقد سلفشرایط و مقررات اعطاي تسهیالت
و در اشداین تسهیالت در مورد خرید کاالهایی مصداق می یابد که واحد تولیدي آن دایر ب-1

.داشته باشدمرحله بهره برداري قرار 
.وجود آمده باشده براي تولید همان محصول بیاز نقدینگی متقاضی الزاماًن-2
سال تجاوز مدت معامله سلف حداکثر معادل یک دوره تولید باشد، مشروط بر اینکه از یک-3

.ننماید
.قرارداد معامالت سلف قابل تمدید نمی باشد-4
.ف باشدتولیدکننده کاالي مورد معامله سلمتقاضی راساً-5
به عبارت دیگر . سهل البیع بوده و فاسدشدنی نباشد،کاالي مورد معامله باید در زمان تحویل-6

.کیفیت آن تغییر نکند،از زمان تحویل از تولید کننده تا زمان فروش
.محصول تولیدي داراي بازار فروش مناسب باشد-7
فروشی در زمان انعقاد قیمت پیش خرید محصوالت تولیدي با توجه به قیمت نقدي عمده-8

قرارداد و با در نظر گرفتن هزینه هاي احتمالی، سود مورد انتظار بانک و مدت قرارداد تعیین 
.می گردد
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مدیریت ریسک و عدم حتمیت: فصل دهم

تعاریف و مفاهیم

منابع ریسک و عدم حتمیت

نگرش ها نسبت به ریسک

تصمیم گیري تحت شرایط ریسک

عدم حتمیتمدیریت ریسک و
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هاي فصلهدف-1- 10
:باید بتواندفصلدانشجو پس از مطالعه این 

.ریسک و عدم حتمیت را تعریف کند و اهمیت آنها در تصمیم گیري را مورد بحث قرار دهد-1
دهند را شناسایی منابع ریسک و عدم حتمیتی که کشاورزان و دامداران را تحت تأثیر قرار می-2

.کند
.هاي مختلف شکل گرفتن انتظارات در مورد حوادث نامطمئن و ریسک دار را بیان کندروش-3
درباره اهمیت تغییرپذیري و اثر آن روي تصمیم گیري تحت شرایط ریسک و عدم حتمیت -4

.بحث کند
تصمیم ،درباره این موضوع که چگونه دیدگاه هاي فردي نسبت به ریسک و عدم حتمیت-5

.دهد، بحث کندثیر قرار میگیري را تحت تأ
.هاي مختلف براي کاهش ریسک و عدم حتمیت را برشمارد و مورد بحث قرار دهدگزینه-6

و تعاریفمقدمه-2- 10
بعضی وگیري به عنوان فعالیت اصلی مدیریت مورد بحث قرار گرفتتصمیماولدر فصل 

می اما بحث مزبور تلویحاً چنین فرض کردگیري مدیریتی را معرفی هاي مفید تصمیمروش اصول و 
فرض شده دیگربیانبه . و با حتمیت کامل معلوم استاستموجود و دقیق ،کرد که همه اطالعات الزم

هاي عملکردها و سایر داده،هاهاي ستادهقیمت،هاهاي نهادهقیمتدربارهآگاهی کامل و جامعی کهبود
به علت .ندرت کاربرد دارده دنیاي واقعی تولید کشاورزي باین فرض آگاهی کامل در. وجود داردفنی

تصمیم اتفاق می افتد، حتی بهترین تصمیمات پیامدتغییراتی که بین زمان تصمیم گیري و زمان مشاهده 
ثیر عوامل طبیعی و انسانی است، یکی أکشاورزي به عنوان شغلی که تحت ت. مدیران اغلب کامل نیست

بسیار باال خطربا فعالیت هاییکشاورزي اغلب به عنوان است و فعالیت هايل ترین مشاغمخاطرهاز پر
در کشاورزي وجود دارند که خطرمنابع زیادي از .دنو عدم اطمینان در اقتصاد محسوب می شو

بسیاري از تصمیمات .ندنکشاورزان را وادار به تصمیم گیري در یک محیط پرخطر و در حال تغییر می ک
.د، به وقوع می پیوندنها بعد از اینکه تصمیم اولیه گرفته شدها یا سالند که ماهدارهایی مدپیاکشاورزي 
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قرار شت باید درباره محصوالتی که ادر شروع فصل کو باغی زراعیتولید کنندگان محصوالت 
براي کشتعملکرد محصولی که . بگیرندتصمیماتی ها کود و سایر نهاده،بذرقدارم،کشت شونداست

حتی چندین سال با حتمیت معلوم چندین ماه یا در مورد محصوالت چندسالهبراي،انتخاب می شود
هاي یک دامدار که با پرورش تلیسه. درباره فعالیت هاي دامپروري نیز این موضوع مصداق دارد. یستن

چندین سال ،تحقق اولین درآمدقبل از می کندگیري جایگزین براي توسعه یک گله گاو گوشتی تصمیم
در فاصله زمانی که تصمیم متغیر ها و سایر عوامل قیمتتغییر ،ییتغییرات آب و هوا. باید صبر کند

تواند یک تصمیم خوب قبلی را می،شودمی معلوم پیامدو زمانی که اولین یا آخرین دوشمی گرفته 
رخ می دهند و بر طبیعت که دررا یفرآیندهاینمی توانند کشاورزان و دامداران زیرا . بسیار بد جلوه دهد

.پیش بینی کنند و از وقوع آنها پیشگیري نماینداثر می گذارند، زراعی و دامی محصوالت تولید 
در پیش بینی تولیدکنندگانبه علت این عقب افتادگی زمانی در تولید کشاورزي و عدم توانایی 

تمیت در همه تصمیمات کشاورزي و و عدم ح) خطرپذیري(مقادیر متغیري از ریسک ،دقیق آینده
جمع آوريهاي اطالعات و داده،گرفتحتی اگر تولید در یک لحظه صورت می. دامداري وجود دارد

نتیجه اگر . باشندنبرخوردار الزمگیري ممکن است از دقت و قابلیت اعتماد شده در طول فرآیند تصمیم
نسبتاً گیري نیز امرتصمیمند،موفقی باشان مدیرنستندتواافراد میاکثر ،با حتمیت معلوم بودهر تصمیمی

گیري اما در دنیاي واقعی مدیران موفق کسانی هستند که داراي توانایی بهترین تصمیم. بوددی آسان
همچنین . ت تصمیم گرفتن دارندأاند جرممکن هستند و زمانی که با ریسک و عدم حتمیت احاطه شده

آمادگی براي تغییر ،دکرتوان اصالح میرا پیامددهد که ات جدید نشان میوقتی که تغییرات و یا اطالع
وظایف این یکی از کاربردهاي وظیفه کنترل است که در بخش . درنو اصالح تصمیمات قبلی را دا

از آن چیزي که تصمیم،پیامدهر تصمیمی باید بازنگري گردد و اگر . مورد بحث قرار گرفتمدیران
مجدداً الزم است که تصمیم به دست آید،یا اطالعات بیشتر و بهتري منحرف شوده مورد انتظار بود

.ارزیابی شود

ریسک و عدم حتمیتفاوتت- 3- 10
در کنار یکدیگر، بسیاري از افراد این دو » عدم حتمیت«و » ریسک«به دلیل استفاده مکرر عبارات 

به ریسک . تمایز وجود داردعدم حتمیت بین ریسک وعبارت را با هم معادل می گیرند اما در واقع 

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


٢٣٧

و پیامدهاي ممکن، معلوم باشد د که براي یک تصمیم مدیریتی معین همه شوعنوان وضعیتی تعریف می
هاي ساده آن انداختن یک سکه یا مثال. هاي ممکن نیز معلوم باشدپیامداحتمال مربوط به هر یک از 

هاي ممکن هر حادثه براي تصمیم گیرنده پیامدندن همه قبل از انداختن یا گردا. استگرداندن یک طاس 
ممکن پیامداحتمال هر ،قبل از انداختن یا گرداندن،اگر سکه درست یا طاس متوازنی باشد. معلوم است
.استنیز معلوم 

دگی را احتمال بارنبراي مثال. در نظر می گیرنداحتماالتی طبیعیحوادثرايبافراد اغلب 
یک فرد و تحلیل اساس داوري و تجزیه برهستند وذهنی ، کامالً احتماالتایناما . می کنندبینی پیش

در بسیاري از وضعیتها احتماالت حقیقی یا واقعی . شکل گرفته اند و از فردي به فرد دیگر تفاوت دارند
اشته وقتی که یک یا هر دوي دو وضعیت زیر براي یک تصمیم مدیریتی وجود د. دکرتوان تعیین نمیرا 

ها پیامدهاي ممکن معلوم هستند و احتمال پیامدیا همه . شود که عدم حتمیت وجود داردگفته می،باشد
با این تمایز بین ریسک و عدم حتمیت، اکثر .ستندنینه احتماالت معلوم و ها پیامدنامعلوم هستند، یا نه 
بتوان را هاي ممکن یامدپحتی اگر همه . شوندمیگرفتهعدم حتمیت در محیطتصمیمات کشاورزي 

توان کرد، این بهترین کاري که می. دکرتوان تعیین ندرت میه ببه هر پیامد را ، احتماالت مربوط دبرشمر
گیرنده در مورد زیرا اینها بهترین برآورد تصمیم. احتماالت ذهنی منسوب کنیمبه هر پیامد است که 

وجود و تجربه گذشته در مورد همان حوادث و که براساس اطالعات محدود مهستند احتماالت حقیقی 
.به دست آمده اندتصمیمات یا مشابه آنها 

ی کمتمایز بین ریسک و عدم حتمیت استفاده بسیار ،براي یک مدیر واحد کشاورزي یا دامداري
دلیلبه این . یستندزیرا احتماالت حقیقی معلوم نداردندرت وجود ه یک وضعیت ریسک کامل ب. دارد

د که مدیران واحدهاي کشاورزي و دامپروري همیشه در محیطی تصمیمعتقدنظران مناز صاحببعضی 
ا استفاده از روش هاي منحصر به فردي،مدیران ببنابراین . کنند که عدم حتمیت حاکم استگیري می
دو در نظر می گیرند وروند، گیري به کار میاي از احتماالت ذهنی را که در فرآیند تصمیممجموعه

دو تصمیم مختلف ممکن است رو هستند، ه بدر شرایط یکسانی روو ان ساي یکمدیر که با مسأله
بگیرند؟ اگر تجربه، زمینه قبلی و تعبیر و تفسیر آنها از اطالعات موجود باعث شوند که احتماالت ذهنی 

.متفاوت باشندآنها که تصمیمات دارد، امکان در نظر بگیرندمتفاوتی را 
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بوط به تفاوت ریسک و عذم حتمیت، بیشتر در متون علمی و در کالس هاي درس مربحث
البته وروندجاي یکدیگر به کار میه هر دو اصطالح اغلب بدر عمل و در امور روزمره، . کاربرد دارد

براي توضیح وضعیت معمولی نیز این فصل در . دهندریسک را ترجیح میبیشتر افراد استفاده از اصطالح
ه جاي یکدیگر به کار ست هر دو اصطالح باروه بیک مدیر واحد کشاورزي یا دامپروري با آن روکه 
عدم حتمیت وضعیت تصمیمات کشاورزي بیشتر با در اما همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد، . دونرمی

.داردوجود نهاي ممکن و یا احتماالت آنها پیامددرباره یاطالعات کاملمواجه هستیم چون اغلب 

منابع ریسک و عدم حتمیت- 4- 10
در چند تا از این منابع که یک یا ریسک و عدم حتمیت در کشاورزي از چند منبع ناشی می شود

کشاورزي را می توان درمنابع ریسک درترینمعمول. شوندبیشتر تصمیمات مدیریت مزرعه وارد می
:زیر دسته بندي کردپنج گروه 

ي و فنیریسک تولید-4-1- 10
، مدیر هنگم تصمیم گیري براي تولید صنعتیفعالیت هاي تولیدي در بخش انواع در بسیاري از

را دریافت همیشه مقدار ثابت و معینی از ستاده ،هامعین از نهادهترکیبیک گیريکارا بهبمی داند که
اشت یا فروش نهاییاز بردپیشوچنین نیست،تولید کشاورزيعالیت هايبیشتر فاما در . می کند
آب و هوا، امراض، حشرات، علفهاي . زراعی و دامی با حتمیت معلوم نیستندتولیدات، عملکردمحصول

د و کربینی دقیقاً پیشنمی توان آنها را که هستند مثالهایی از عواملی ،هرز و ناباروري دامهاي تولیدي
به راهاال کمیت و کیفیت یکسانی از نهادهحتی اگر هر سمدیر مزرعه . شوندباعث تغییرات عملکرد می

باعث تغییراتی در -که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد-و سایر عواملعوامل محیطی د، ببرکار 
این . ندنیستپیش بینی قابل ها نهادهدرباره ترکیب به کارگیريگیريد که هنگام تصمیمونشمی عملکرد 

.تولیدي هستندتغییرات عملکردي مثالی از ریسک 

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


٢٣٩

که در آن آب و هوا عامل مهمی شده نشان داده )1-10(شکل ریک نوع از ریسک تولیدي د
شده توابع تولیدي براي سه شرایط آب و هوایی ممکن نشان داده . گذارداست که روي عملکرد اثر می

و بدون توجه به رفته شوندگاینکه آب و هوا معلوم باشد باید به کار ها نظیر بذر و کود قبل ازنهاده. اند
نشان دهندهاین وضعیت . می دهدسطح نهاده انتخاب شده، آب و هوا سطح ستانده را تحت تأثیر قرار 

تصمیم گیريو می آیدهر سطح نهاده به دست ه ازايکه باستاي ستادهمقدار عدم حتمیت درباره 
.را مشکل می سازداي که باید به کار روددرباره سطح نهاده

ریسک تولیدي مربوط به آب وهوا) 1-10(شکل 

ریسک فنی موقعی وجود دارد که . افزایدیسک فنی نیز به مشکل تعیین سطح درست نهاده میر
و هانهادهبه کارگیري مقادیراین وضعیت درباره . با حتمیت معلوم نیستند،تابع تولید و سایر روابط فنی

سایر عوامل صورت نبودحتی در .نمایدعدم حتمیت ایجاد می، حاصل از هر مقدار نهادهسطوح ستاده 
فرض بر این بود که سه تابع تولید با حتمیت )1-10(، در شکل آب و هوامانندمؤثر روي عملکرد 

.ریسک تولیدي و فنی تصمیم بگیردهر دو وجودچنین نباشد، مدیر باید در شرایطهستند، اما اگرمعلوم 

هاریسک قیمت- 4-2- 10
در حالی که کشاورزان . ها هستندتغییرپذیري قیمت،ریسک در کشاورزيیکی از علل مهم

تأثیر داشته باشند، تا حديمحصوالتممکن است روي عملکردخودکنند که با تصمیماتاحساس می
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رزان کشاوکنترل ها عموماً خارج ازدولت، قیمتمداخلهتعاونی یا در قالب در عمل به استثناي فعالیت 
اما تغییرپذیري قیمت ستاده از اهمیت بیشتري هستندهاي نهاده و ستاده هر دو متغیر قیمت. است

بیشتري نسبی از ثبات اند اماهاي نهاده اگر چه با گذشت زمان افزایش یافتهقیمت. برخوردار است
قیمت نهاده را توانگیرد معموالً با حتمیت میصورت مینهاده و در زمانی که خرید هستندبرخوردار 

براي یک کاال در هنگام برداشت محصول قیمتی که ،زمانی در تولید کشاورزيتأخیربه علت اما . دانست
،گردداتخاذ میيگردد، ممکن است به مقدار زیادي از قیمت در زمانی که تصمیمات تولیددریافت می

.متفاوت باشد
ه طور فصلی و همچنین از سالی به سال دیگر سال ببیشتر کاالهاي کشاورزي در طول یکقیمت

تصمیمات تولیدي و بازاریابی هر دو در شرایط نامطمئنی ،به علت این تغییرپذیري قیمت. کنندتغییر می
.شونداتخاذ می

ریسک مالی-4-3- 10
کند که این اصل بیان می. گیردبا استفاده از اصل ریسک صعودي مورد بحث قرار میریسک مالی 

در این . و درآمد کاهش پیدا می کندیابد نسبت دیون به دارایی شخصی افزایش میگیري،وام هنگامبه 
براي ایجاد ریسک یا عدم حتمیت . ریسک صعودي از دست دادن دارایی شخصی وجود داردشرایط 
ترکیبی .شوندتوانایی بنگاه براي بازپرداخت وام، عدم حتمیت عملکردي و قیمتی ترکیب میبارهمالی در

فشاري روي وندمی کبازپرداخت وام را مشکل ،تر از مورد انتظارها و عملکردهاي پاییناز قیمت
یک سلسله از چنین حوادثی . دهدکند و احتماالً دارایی شخصی را کاهش میجریان نقدي بنگاه وارد می

.منجر شودبنگاه به ورشکستگی ممکن است

هاي دولتسیاست- 4-4- 10
ها، قواعد و مقررات دولتی در معرض تغییر هستند که عامل دیگري ها، برنامهاز سیاستبسیاري

ها، حتی تحت یک برنامه معین، یارانه. کننداز عدم حتمیت را براي کشاورزان و دامداران ایجاد می
ر رابطه هاي دولت دسیاست. کنندهاي تضمینی و مقادیر وام اغلب از سالی به سال دیگر تغییر میقیمت
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گذارد و عوامل دیگري هم ها اثر میبا تورم، بیکاري و عرضه پول و تجارت خارجی روي سطح قیمت
.کنندهستند که عدم حتمیت قیمتی را تشدید می

افراد- 4-5- 10
کشاورزان و دامداران . اد عدم حتمیت هستندیجافراد و طبیعت تغییرپذیر آنها نیز عامل دیگري در ا

داران گران و زمین، معاملهتهیه کنندگان نهاده هاي کشاورزيداران، ، همسایگان، بانکباید با همسران
یا رابطه کسب و کاري کاري وو طرز تلقی، سیاستدیدگاهکه هر یک از آنها ممکن است کنندمعامله 

را اجاره راردادقداري که کند یا زمینکه یک تقاضاي جدید وام را رد میيبانکدار. خود را تغییر دهد
چنین اتفاقاتی ممکن است . توانند تصمیمات گذشته یا جاري واحد را برهم بزنند، میتجدید نمی کند

مدیر بنگاه در شود که باعث میاتیاتفاقوقوع چنین. اتفاق بیفتندممکن استاما شوندتکرار ن
.شودریزي بلندمدت با عدم حتمیت و نگرانی بیشتري مواجه برنامه

تظارات و تغییر پذیريان-5- 10
اما . را پیچیده تر می کندگیري وجود ریسک و عدم حتمیت بسیاري از مسائل و فرآیند تصمیم

در شرایط نبود اطمینان و عدم حتمیت مربوط به اطالعات موجود، حتی و ي کردریگتصمیم هم باید باز
بیشتر تصمیمدر أله این است که بخش اساسی مس. هم وظیفه دارد که بهترین تصمیم را بگیردمدیر باز

یک مقدار منحصر به فرد براي متغیر باید براي یک متغیر، فقط مجموعه از اعدادجاي یک ه بهاگیري
استفاده از اصول اقتصادي براي تعیین مقدار . وجود داشته باشد در حالی که در عالم واقع چنین نیست

و آگاهی از تابع نهادهاده و همچنین یک قیمت براي به یک مقدار منفرد براي قیمت ستنهاده،مطلوب 
دهد و مدیر نهایتاً باید فقط یک سطح هاي متفاوت میهاي متفاوت ستاده جوابقیمت. تولید نیاز دارد

و به طریقی به یک درا شکل ده» اتیانتظار«مدیر باید درباره قیمت ستاده بنابراین. را انتخاب نمایدنهاده
.گیري برسدبراي استفاده در فرآیند تصمیم» ظارمورد انت«مقدار 
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گیري انتظاراتشکل- 5-1- 10
ها، عملکردها و سایر مقادیري که با حتمیت معلوم نیستند، گیري انتظارات درباره قیمتبراي شکل

ریزي و براي برنامهاز آن توانوقتی که یک مقدار مورد انتظار به دست آمد، می. دوجود دارچند روش 
که فقط به استبهترین برآورد یک مقدار نامعلومالبته باید توجه داشت که.استفاده کردگیري میمتص

.می گرددوسیله حوادث آینده تعیین 
توان به کار میرا دو نوع میانگین ،براي شکل دادن مقدار مورد انتظار:هامیانگین-الف-1- 10-5

ها یا ه از قیمتمجموعیک می توان ،ره زمانی مشخصبراي پیدا کردن میانگین ساده در یک دو. دبر
اي این روش نسبتاً ساده،اگر آمار و ارقام گذشته موجود باشد. ردببه کار را عملکردهاي واقعی گذشته 

آمار و ارقامی است که براي محاسبه میانگین ساده مورد استفاده دورهمسأله اصلی انتخاب طول . است
اي براي جواب به این سوال سال باشد؟ قواعد سادهدهیا پنج، سهگین باید براي آیا میان. گیرندقرار می

.بستگی داردندهگیروجود ندارد و انتخاب به برآورد ذهنی تصمیم
این روش اغلب به . استفاده کردتوانمیانگین وزنی نیز میاز براي رسیدن به مقدار مورد انتظار 

در این روش با دو مشکل روبرو . دهدشته وزن بیشتري میگذمشاهداتجدیدتر نسبت به مشاهدات
به کار رود؟ ثانیاً، چه سیستم وزن دهی بهترین براي محاسبه میانگین اوالً، چه تعداد سال باید : شویممی

فقط ها گیرنده همراه با اطالعاتی درباره دادهاست؟ دوباره، تجربه، داوري و ترجیحات تصمیم
.چگونه میانگین ها محاسبه شوند و انتظارات شکل بگیرندد که ندهمیرهنمودهایی را به دست 

کشاورزان ممکن ،گیري انتظارات قیمتیاند که براي شکلبعضی مطالعات پژوهشی نشان داده
با فرض اینکه کشاورزان با استفاده از یک قیمت مورد . است در عمل نوعی میانگین وزنی را به کار برند

گیرند، محصوالت زراعی خود تصمیم میسطح زیر کشتدرباره ،ی میانگین وزنیانتظار حاصل از نوع
.اندمحصوالت زراعی داشتهسطح زیر کشتهایی در پیش بینی این مطالعات موفقیت

گیري انتظار، انتخاب مقداري است که با راه دیگري براي شکل:بیشترین محتمل-ب-1- 10-5
هاي پیامدبه اطالعاتی درباره احتماالت مربوط به هر یک از شرواین. یابدبیشترین احتمال وقوع می

، به عنوان بیشترین محتمل هستندکه داراي باالترین احتمال یهایپیامد. ممکن، واقعی یا ذهنی نیاز دارد
تن در هکتار براي گندم در چهار سال از ده سال 3مثال اگر عملکرد .دنشوبراي تحقق انتخاب می
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در صورتی که مقادیر . درصد است40تن در هکتار 3آمده باشد، احتمال عملکرد گذشته به دست
تنی از همه مشاهدات 3دیگري از عملکرد با تعداد دفعات کمتري تکرار شده باشند و فروانی عملکرد 

تن در هکتار3گیري انتظار، عملکرد بیشترین محتمل براي شکلشبا به کارگیري رودیگر بیشتر باشد، 
. این عملکرد باالترین احتمال را دارد بنابراین بیشترین امکان را دارد که وقوع یابد. شودتخاب میان

تضمین بر این نیست که این عملکرد در سال معینی محقق شود اما اگر احتماالت صحیح باشند، در یک 
.درصد اوقات وقوع خواهد یافت40مدت دردوره بلند

بتواند هر مشخصفاصلهیک و در اشدیک متغیر پیوسته ب،همراه با ریسکپیامدوقتی که 
این است که حدود در این صورت، یک راه حل . کاربرد این روش مشکل است،مقداري به خود بگیرد

سپس احتمال ونقطه میانی هر زیرگروه کنیم و هاي ممکن را به تعدادي زیرگروه تقسیم پیامدتغییرات 
2تا 2/1عملکردهاي نقطه میانی براي زیرگروه را تنی6/1عملکرد ی توان ممثالً . هر یک را پیدا کنیم

- گروهها یا استفاده مستقیم از توزیع احتمال پیوسته از با به کار بردن تعداد بیشتري . در نظر گرفتتنی
.دداتوان افزایش میروش رادقت این -اگر معلوم باشد

در . را نشان می دهدیوسته با خصوصیات مختلف هاي احتمال پسه مثال از توزیع)2-10(شکل 
-10(در شکل . استبیشتر پیامدهر چه منحنی باالتر باشد، احتمال وقوع آن ،مورد انتظارپیامدمورد هر 

از . ترین احتمال استیشداراي بپیامدچون این قرار داردMمحتمل در نقطه ینبیشترپیامد)الف-2
-10(توزیع احتماالت شکل . میانگین نیز هستپیامد، پیامدن است این آنجا که توزیع احتماالت متقار

محتمل آن است که داراي باالترین ینبیشترپیامددر اینجا نیز. کشیدگی داردبه سمت چپ )ب-2
میانگین براي این توزیع احتماالت به علت پیامداما . شودنشان داده میMبا نقطه واحتمال است 

.شودنشان داده میAمیانگین با نقطه پیامد. از بیشترین محتمل مزبور استپایینتر کشیدگی،
از آنجا که توزیع . مثالی از یک توزیع یکنواخت پیامدهاي مورد انتظار است) پ-2-10(شکل 

اما با این توزیع، روش بیشترین محتمل را . قرار داردAمتقارن است، پیامد میانگین در مرکز و در نقطه 
همه پیامدها احتمال یکسانی دارند و هیچ یک بیشتر از دیگري . ن براي تشکیل انتظار به کار بردتوانمی

.محتمل نیستند
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انتخاب بیشترین محتمل در توزیع هاي احتمال پیوسته) 2-10(شکل 

است، محاسبه معلومی که هر کدام از احتماالت حقیقی یا ذهنی وقت:انتظار ریاضی-ج-1- 10-5
دفعات زیاده ه میانگین انجام آزمایش یا تکرار حادثه بپیامدانتظار ریاضی . ظار ریاضی ممکن استانت

مورد بحث قرار )2-10(هاي احتماالت در شکل میانگینی است که براي توزیعپیامدو همانند است
احتماالت به دقت این احتماالت نسبت به،دقت انتظار ریاضی با استفاده از احتماالت ذهنی. گرفت

.بستگی دارد،حقیقی اما نامعلوم
می ممکن در احتمال مربوط ضرب پیامدهر به این صورت است کهروش محاسبه انتظار ریاضی 

. شوندجمع میبا هم نتایج ،د و براي پیدا کردن انتظار ریاضیوش
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تغییرپذیري- 5-2- 10
انتخاب نماید، عالوه بر مقادیر مورد یکی را مدیري که باید از بین دو یا تعداد بیشتري گزینه

هاي ممکن پیامدتغییرپذیري یا پراکندگی . انتظار عامل دیگري را نیز ممکن است مورد توجه قرار دهد
اگر دو گزینه داراي مقدار مورد انتظار ؛براي مثال. اطراف مقدار مورد انتظار نیز ممکن است مهم باشد

را هاي بالقوه آن کمترین تغییرپذیري پیامدکنند که ي را انتخاب میایکسان باشند، اکثر مدیران آن گزینه
.ددار

پیامدترین و باالترین اختالف بین پایین،یک مقیاس ساده تغییرپذیري:دامنه- الف- 2- 10-5
داراي دامنه وسیعتر هایی که گزینهند به داريهایی که دامنه کوچکترگزینه. باشدممکن یا دامنه می

،به علت اینکه دامنه. شوند؛ مشروط بر اینکه مقادیر مورد انتظار آنها یکسان باشدجیح داده میتر،هستند
دهد، مقیاس خوبی براي ها را مورد توجه قرار نمیپیامداحتماالت مربوط به مقادیر انتهایی در توزیع 

.تغییرپذیري نیست
واریانس و ،براي تغییرپذیريدو مقیاس آماري معمولی :واریانس و انحراف معیار- ب- 2- 10-5

:فرمول واریانس به صورت زیر است. باشندریشه دوم آن، انحراف معیار می

. باشدتعداد مشاهدات میnمیانگین مشاهدات و x̄مقدار هر یک از مشاهدات، xiکه در آن 
نه تصادفی توان براي یک توزیع احتماالت پیوسته یا براي یک نمومیرا واریانس و انحراف معیار 

واریانس و . دکرمقادیري که از یک جامعه کل مربوط به یک متغیر تصادفی به دست آمده است، محاسبه 
پیامدکه اینو بنابراین احتمال استهاي ممکن پیامددهنده پراکندگی بیشتر نشان،انحراف معیار بزرگتر

دو توزیع احتماالت با ) 3- 10(ل شک. بیشتر است،واقعی از متوسط یا مقدار مورد انتظار دورتر باشد
هاي پیامدزیرا داردانحراف معیار کوچکتري 1دهد اما توزیع را نشان میxمقدار مورد انتظار یکسان 

انحراف معیار 2عتوزی. اندممکن در اطراف مقدار مورد انتظار در یک فاصله بسیار باریکی دسته شده
داراي 2توزیع مقدار مورد انتظار یکسانی هستند اما وسط یا اگر چه هر دو توزیع داراي مت.داردبزرگتري 

.دامنه بزرگتري است
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داراي 2توزیع مقدار مورد انتظار یکسانی هستند اما وسط یا اگر چه هر دو توزیع داراي مت.داردبزرگتري 

.دامنه بزرگتري است

٢۴۵

تغییرپذیري- 5-2- 10
انتخاب نماید، عالوه بر مقادیر مورد یکی را مدیري که باید از بین دو یا تعداد بیشتري گزینه

هاي ممکن پیامدتغییرپذیري یا پراکندگی . انتظار عامل دیگري را نیز ممکن است مورد توجه قرار دهد
اگر دو گزینه داراي مقدار مورد انتظار ؛براي مثال. اطراف مقدار مورد انتظار نیز ممکن است مهم باشد

را هاي بالقوه آن کمترین تغییرپذیري پیامدکنند که ي را انتخاب میایکسان باشند، اکثر مدیران آن گزینه
.ددار

پیامدترین و باالترین اختالف بین پایین،یک مقیاس ساده تغییرپذیري:دامنه- الف- 2- 10-5
داراي دامنه وسیعتر هایی که گزینهند به داريهایی که دامنه کوچکترگزینه. باشدممکن یا دامنه می

،به علت اینکه دامنه. شوند؛ مشروط بر اینکه مقادیر مورد انتظار آنها یکسان باشدجیح داده میتر،هستند
دهد، مقیاس خوبی براي ها را مورد توجه قرار نمیپیامداحتماالت مربوط به مقادیر انتهایی در توزیع 

.تغییرپذیري نیست
واریانس و ،براي تغییرپذیريدو مقیاس آماري معمولی :واریانس و انحراف معیار- ب- 2- 10-5

:فرمول واریانس به صورت زیر است. باشندریشه دوم آن، انحراف معیار می

. باشدتعداد مشاهدات میnمیانگین مشاهدات و x̄مقدار هر یک از مشاهدات، xiکه در آن 
نه تصادفی توان براي یک توزیع احتماالت پیوسته یا براي یک نمومیرا واریانس و انحراف معیار 

واریانس و . دکرمقادیري که از یک جامعه کل مربوط به یک متغیر تصادفی به دست آمده است، محاسبه 
پیامدکه اینو بنابراین احتمال استهاي ممکن پیامددهنده پراکندگی بیشتر نشان،انحراف معیار بزرگتر

دو توزیع احتماالت با ) 3- 10(ل شک. بیشتر است،واقعی از متوسط یا مقدار مورد انتظار دورتر باشد
هاي پیامدزیرا داردانحراف معیار کوچکتري 1دهد اما توزیع را نشان میxمقدار مورد انتظار یکسان 

انحراف معیار 2عتوزی. اندممکن در اطراف مقدار مورد انتظار در یک فاصله بسیار باریکی دسته شده
داراي 2توزیع مقدار مورد انتظار یکسانی هستند اما وسط یا اگر چه هر دو توزیع داراي مت.داردبزرگتري 

.دامنه بزرگتري است
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٢۴۶

تغییرپذیري دو توزیع احتماالت) 3-10(کل ش

هاي احتماالت داراي مقادیر مورد انتظار مختلف وقتی که توزیع:ضریب تغییرات-ج- 2- 10-5
،احتماالت با مقادیر مورد انتظار باالترهايممکن است توزیع. هستند، تفسیر انحراف معیار مشکل است

،موضوع مورد مالحظه مهم در این وضعیت. و اغلب نیز چنین استاشندبداشته تغییرپذیري بیشتري 
آیا توزیع احتماالتی که داراي مقدار مورد انتظار بیشتري است، حقیقتاً داراي .استتغییرپذیري نسبی 

باشد؟رد انتظار بزرگتر خود میتغییرپذیري بزرگتري نسبت به مقدار مو
تغییرپذیري را نسبت به مقدار مورد انتظار یا متوسط توزیع احتماالت مزبور ،ضریب تغییرات

این مقیاس تغییرپذیري با تقسیم انحراف معیار بر متوسط یا مقدار مورد انتظار توزیع . کندگیري میاندازه
.شودپیدا می

معیار انحراف
متوسط یا انتظار مورد ضریب تغییرات= مقدار
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٢۴٧

هاي احتماالت به دست ضریب تغییرات روشی براي ارزیابی تغییرپذیري نسبی هر تعداد از توزیع
ضرایب تغییر کوچکتر به این . دهد که ممکن است داراي مقادیر مورد انتظار بسیار متفاوت باشندمی

.ها تغییرپذیري کمتري دارداز دیگر توزیع،معنی است که توزیع در رابطه با مقدار مورد انتظار خودش

نگرش نسبت به ریسک-6- 10
د انتظار داریم که یک مدیر حداکثرکننده شمحاسبه گزینه هاوقتی که مقادیر مورد انتظار همه 

سود سازياما استفاده از حداکثر. دداررااي را انتخاب کند که باالترین مقدار مورد انتظارگزینه،سود
این موضوع را نادیده ،گیري در شرایط ریسک و عدم حتمیتظار به عنوان معیار براي تصمیممورد انت

گزینه . ندداريهایی است که مورد انتظار باالترگیرد که تغییرپذیري بزرگتر اغلب مربوط به گزینهمی
دیگر، آیا به عبارت . آنها نسبت به ریسک بستگی داردنگرشانتخاب شده به وسیله مدیران مختلف به 

خواهان آن هستند که افزایش در ریسک را در مقابل یک سود مورد انتظار باالتر قبول کنند؟ اگر چنین 
است، به چه مقدار؟

مدیر ریسک گریز . شده استنشان داده )5-10(سه نگرش ممکن نسبت به ریسک در شکل 
ی مدیران. انتظار نیز بزرگتر باشدشود مگر اینکه سود موردمایل به قبول ریسک اضافی نمی) خطرناپذیر(

دارتري را قبول کنند نیازي به افزایش در ستند، قبل از اینکه گزینه ریسکهتفاوت ریسک بینسبت بهکه 
را مدیرانی که ریسک. گیرندگیري اساساً ریسک را نادیده میموقع تصمیمآنها . بینندسود مورد انتظار نمی

اي با یک سود مورد انتظار به قبول گزینهشتري برخوردار شوندبیبراي آنکه از ریسک دوست دارند
.نامندمی» ریسک دوست«بعضی اوقات آنها را . دهندتر رضایت میپایین

هاي ریسک دارتر را ترجیح می دهند یا نسبت به ریسک در حالی که افرادي وجود دارند که گزینه
بین ریسک ) تعارض(ها موقع تصمیم گیري به مبادله آن. تفاوت هستند، اکثر مردم ریسک گریز هستندبی

نشان داده شده است که ) 5-10(مثالی از این مبادله در شکل . بیشتر و سود مورد انتظار باالتر توجه دارند
در آن، سود مورد انتظار و ریسک براي هر یک از پنج گزینه، رسم و با یک منحنی هموار به هم وصل 

.اندشده
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٢۴٨

هاي ممکن نسبت به ریسکگرش ن) 4-10(شکل 

یک رابطه ممکن بین ریسک و سود مورد انتظار) 5-10(شکل 

نشان داده شده مقیاسی از تغییرپذیري به عنوان ریسک روي محور عمودي ) 5- 10(در شکل 
هر گزینه ممکن است به عنوان یک برنامه متفاوت براي مزرعه در نظر گرفته شود که حاوي . است

نشانگر انجام هیچ عمل سودآوري نیست، Aبرنامه . ها باشدی از محصوالت زراعی و دامترکیب مختلف
،همراه با مقداري افزایش در ریسکBقبول برنامه . ضمناً ریسک یا تغییرپذیري درآمد نیز وجود ندارد
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٢۴٩

بیشتري انتظار را افزایشسود موردDو Cهاي تغییر در برنامه. دهدسود مورد انتظار را افزایش می
می سود مورد انتظار حداکثر Eبا انتخاب برنامه . یابدافزایش میسرعت بیشتري ااما ریسک نیز بدهدمی

هایی نظیر کن است حاوي فعالیتممEبرنامه . ددارنیز رااما بزرگترین ریسک یا تغییر پذیري سودشود
ي آنها به داشتن سودهاي متوسط دوپرورش سبزیجات یا تغذیه گاو گوشتی سنگین باشد که گرایش هر

.سود به مقدار زیادي متغیر نیز هستنداین اما استیا مورد انتظار باال 
هاي برنامهمیان گزینه هاي ممکن، احتمال زیادي دارد که از ) خطرناپذیر(یک مدیر ریسک گریز 

B ،C یا ،Dمورد انتظار بین کاهش بزرگی در ریسک و کاهش نسبتاً کوچکتري در سود. انتخاب کندرا
در . دهدریسک را با مقادیر نزولی کاهش می،هر حرکت بعدي به چپ. وجود داردDو Eهاي برنامه
بیشتري در ریسک قبول اي مدیر مایل نیست کاهش بیشتري در سود مورد انتظار را در مقابل کاهشنقطه
رو هستند، ه بن روآریسک و سود مدیران مختلف موقعی که با منحنی یکسانی، با مبادالتاما. نماید

مدیران ریسک گریز ممکن است در درجه . هاي مختلفی را انتخاب نمایندکامالً امکان دارد که برنامه
.ریسک گریزیشان اختالف داشته باشند که به انتخاب یک برنامه مزرعه متفاوت منجر خواهد شد

کمک نماید که چرا مدیران ممکن مثال دیگري ممکن است به روشن نمودن بیشتر این موضوع 
فرض کنید . رساننداست، بدون توجه به ریسک مربوط، همیشه سود مورد انتظار را به حداکثر نمی

ند گزینه کسود مورد انتظار را حداکثر میمدیري که: رو باشده بمدیري با انتخاب بین دو گزینه زیر رو
IIدر حالی که بدترین .ستاهارم احتمال یک سود منفی اما این گزینه داراي یک چ. کندرا انتخاب می

اگر سود منفی باعث مشکالت مالی . اتفاق افتد، یک سود صفر استIتواند در مورد گزینه چیزي که می
را ترجیح Iمدیر ممکن است گزینه ،تر آنجدي یا ورشکستگی شود، حتی با ارزش مورد انتظار پایین

مدیران براي یک سود مورد از و بسیاري استید مقصد یا هدف مهمخوبنگاه،دهد زیرا ادامه حیات 
.یستندنبنگاهانتظار باالتر مایل به ریسک کردن یک چهارم شانس شکست 

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


٢۵٠

مثالی از مبادله بین سود مورد انتظار و ریسک) 1-10(جدول 

IIگزینه Iگزینه 

احتمال)تومان(سود احتمال)تومان(سود 
05000-

500010000
1000020000

)تومان(8750= ارزش مورد انتظار)تومان(5000= ارزش مورد انتظار

گیري تحت شرایط ریسکتصمیم-7- 10
اوالً در برابر . در هر تصمیمی که ریسک داشته باشد چندین عنصر یا جزء وجود دارد

ها و حوادث ممکن وجود دارند که پیامدثانیاً . هاي بدیل وجود داردها و استراتژيگیرنده تصمیمتصمیم
کنند میایجاد این عوامل ریسک . توانند وقوع یابند، مثل تغییرات در آب و هوا، قیمتها و سایر عواملمی

استراتژي نتایج هر ،عنصر سوم. واقعی معلوم نیستپیامد،زیرا در هنگامی که تصمیم باید گرفته شود
هاي خالص یا مقدار ها ممکن است به عنوان عملکردها، بازهپیامداین . استممکن پیامدبراي هر 

.مناسب دیگري بیان شوند
کار فرض کنید یک گندم. دهدمی را توضیح تصمیم گیري در شرایط ریسک یک مثال عناصر 

خرد و در طول زمستان روي گندم بدر پاییز را هاي گوشتی گوساله. گندم در پاییز بکاردچند هکتار 
ها همزمان خریداري شده و فروخته کنیم همه گوسالهبراي سادگی، فرض می.فروشدبچراند و در بهار ب

و بنابراین بدون دانستن اینکه چه مقدار چگونه خواهد بود بدون دانستن اینکه آب و هوایی . شوند
اگر تعداد کمی . ست که چند گوساله بخرداینمسأله کشاورز ا،علوفه براي چرا موجود خواهد بود

گوساله بخرد و آب و هوا خوب باشد، علوفه اضافی موجود خواهد بود و فرصت سود اضافی از دست 
می یابد یا زیان می اگر تعداد زیادي گوساله بخرد و آب و هوا بد باشد، علوفه و سود کاهش . رودمی

.دهد
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٢۵١

این . گوساله500یا و400، 300خرید : یم گرفته استفرض کنید کشاورز روي سه انتخاب تصم
به ترتیب با وخوب، متوسط یا بد ممکن استآب و هوا . هاي تصمیم هستندها استراتژيانتخاب

. ندهستها یا حوادث ممکن عامل نامعلوم یعنی آب و هوا پیامداینها . باشد3/0و 5/0، 2/0احتماالت 
است نتیجه مطالعه حوادث آب و هوایی گذشته و یا احتماالت انتخاب احتماالت مهم است و ممکن

. آب و هوایی یکسان امکان داردپیامدسه ،هاي ممکنبراي هر یک از استراتژي. ذهنی کشاورز باشند
وقتی عناصر مسأله .کنند که باید مورد توجه قرار گیرندیا نتیجه بالقوه ایجاد میپیامد9این شرایط 

کار بردن یک یا تعداد بیشتري از قواعد ه اطالعات به طریقی که کمک در بتعریف شدند تنظیم
دو طریق تنظیم این اطالعات با درخت تصمیم یا با ماتریس . کندکار را تسهیل می،گیري نمایدتصمیم

.باشندبازده می

درخت تصمیم- 1- 7- 10
ایج آنها را لقوه و نتهاي باپیامدهاي ممکن، درخت تصمیم نموداري است که همه استراتژي

؛براي هر استراتژياین شکل. باشدالذکر میدرخت تصمیم براي مثال فوق)6-10(شکل . کندردیابی می
و بازده خالص برآورد )استراتژي انتخاب شده یکسان استکه علیرغم(پیامدبالقوه، احتمال هر پیامدسه 

گوساله خریده شود، بازده خالص با 300ي مثال اگر برا. دهدبالقوه را نشان میپیامدشده هر یک از نه 
همانگونه . باشدمی6000واي بدو با آب و ه10000، با آب و هواي متوسط 20000آب و هواي خوب 

فقط. ندهستهاي خالص بازدهمیانگین موزون ،مقادیر مورد انتظار،که قبالً در این فصل نشان داده شد
را انتخاب کند زیرا باالترین » خرید«تظار داشت که کشاورز استراتژي توان انبراساس این مقادیر می

گیري دیگري وجود اما همانگونه که بعداً نشان داده خواهد شد، قواعد تصمیم. درا دارارزش مورد انتظار 
.توانند مورد استفاده قرار گیرنددارند که می
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٢۵٢

درخت تصمیم براي مثال گوساله گوشتی) 6-10(شکل 

ماتریس بازده- 2- 7- 10
که درخت تصمیم دارد اما به صورت جدول تنظیم استماتریس بازده شامل همان اطالعاتی 

پیامدهاي هر استراتژي را در شرایط آب و چین است،که باالي خط )2-10(آن قسمت جدول . شودمی
روش هاي ا را به هپیامدچین،مقادیر زیر خط . دهدبراي مثال گوساله گوشتی نشان میهوایی بالقوه 

گیري مورد استفاده قرار خواهند کند که هنگام بحث درباره قواعد مختلف تصمیممیمختلفی خالصه
.گرفت
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٢۵٣

ماتریس بازده براي مثال گوساله گوشتی) 2-10(جدول 

گیريقواعد تصمیم- 8- 10
کمک به گیري برايدر مطالعات مربوط به ریسک و عدم حتمیت، چند قاعده تصمیم

، معرفیشودرو میه بدار روانتخاب استراتژي مناسب هنگامی که با یک مسأله ریسکدرگیرنده تصمیم
همچنین احتمال . کنندکنند و بعضی دیگر استفاده نمیبعضی قواعد از احتماالت استفاده می. اندشده

ده قاعبنابراین. هاي متفاوت شوندزیادي دارد که تعقیب قواعد متفاوت منجر به انتخاب استراتژي
، بنگاهگیرنده نسبت به ریسک، شرایط مالی عامل شامل نگرش تصمیممناسب براي استفاده به چند

گیرندگان به علت اینکه این عوامل در بین تصمیم. داردبستگی الزامات جریان نقدینه و سایر عوامل 
.غیر ممکن است،هستندپیشنهاد اینکه قواعد معینی بهتر از قواعد دیگريتفاوت داردبسیار 

ها حداکثر حداقل- 8-1- 10
و سایر می شودممکن متمرکز پیامدها براي هر استراتژي روي بدترین قاعده حداکثر حداقل

شود،میبدون توجه به استراتژي که انتخاب گیرنده تصمیمدر این قاعده،. گیردها را نادیده میپیامد
بدترین نتایج نتیجه از میان استراتژي با بهترین لذا. تخواهد پیوسوقوع به پیامدکند بدترین فرض می

کاربرد )2-10(با مراجعه به جدول . شودانتخاب میهاممکن یا استراتژي با حداکثر حداقل ارزش
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6000حداقل پیامدشود زیرا میرأس گاو300ها منجر به انتخاب استراتژي خرید قاعده حداکثر حداقل
.باشدمیدیگر هاي دو استراتژي حداقلآن باالتر از 

ها و احتماالت پیامدها بسیار محافظه کارانه و بدبینانه است زیرا سایر قاعده حداکثر حداقل
ها احتمال پیامددارد که بدترین مصداقاین موضوع مخصوصاً موقعی . گیردمربوط به آنها را نادیده می

نتواند وکه در شرایط بد مالی باشد نگاهاما براي یک ب. دارندییها احتمال باالپیامدخیلی پایین و بهترین 
.این قاعده مناسب است،هاي بد را تحمل نمایدپیامدنتایج یکی از 

کثرها احداکثر حد- 8-2- 10
پیامدبهترین فقطها است زیرا قاعده حداکثر حداکثرها درست نقطه مقابل قاعده حداکثر حداقل

این قاعده استراتژي با باالترین . گیردها را نادیده میپیامدگیرد و سایر نظر میممکن هر استراتژي را در 
،تحت این قاعده)2-10(در مثال . کندرا انتخاب میارزش ها یا حداکثر ارزش حداکثر ،ارزش حداکثر

آن از حداکثر ممکن تحت هر34000شود زیرا بازده حداکثر انتخاب میرأس گاو500استراتژي خرید 
.یک از دو استراتژي دیگر باالتر است

این . گیردهاي ممکن و احتماالت آنها را نادیده میپیامدو سایر استاین قاعده بسیار خوشبینانه 
و ) دهدیا شاید ریسک را ترجیح می(د نگیرکه ریسک را نادیده میمی گیرندکار ه بقاعده را اشخاصی 

بنگاه طوري هست که بتواند به شرایط مالی ،اتژي وقوع یابدبراي این استرپیامددر صورتی که بدترین 
احتمال زیان رأس گاو500در صورت انتخاب استراتژي خرید ؛مثالاین در .حیات خود ادامه دهد

.است3/0واحد پول 10000

اصل دلیل ناکافی -8-3- 10
در این مورد . نیستندها معلومپیامدگیرد که احتماالت این اصل موقعی مورد استفاده قرار می

ها داراي احتمال یکسان هستند، به ویژه اگر براي فرض دیگر دلیل پیامدمعقول است که فرض کنیم که 
.شوداستراتژي با باالترین ارزش مورد انتظار انتخاب می،با فرض احتماالت برابر. باشدنکافی موجود 
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نشان )2-10(سطر آخر جدول . برابر استن سادهبا احتماالت برابر، ارزش مورد انتظار با میانگی
و رأس گاو داراي باالترین میانگین ساده است 400استراتژي خرید ،دهد که با استفاده از این قاعدهمی

احتماالت،موقعی که احتماالت معلوم باشند این قاعده مناسب نیست زیرا نادیده گرفتن . شودانتخاب می
.کندگیري حذف میصمیماطالعات باارزشی را از فرآیند ت

حداکثر کردن ارزش مورد انتظار - 8-4- 10
راها وجود دارد و احتماالت آنها پیامداي است که همه اطالعاتی را که در ارزش مورد انتظار آماره

،در احتمال آن و جمع کردن نتایجپیامدبراي هر استراتژي، با ضرب کردن هر . دهدمورد استفاده قرار می
اگر احتماالت درست باشند و یک استراتژي در یک دوره طوالنی به . رد انتظار به دست می آیدارزش مو
،گیريبا این قاعده تصمیم.خصوص استه نتیجه مزبور ارزش میانگین براي یک استراتژي بکار رود، 

نشان )2- 10(و هم جدول ) 6-10(هم شکل . شوداستراتژي با باالترین ارزش مورد انتظار انتخاب می
با استفاده از این است و داراي باالترین ارزش مورد انتظار رأس گاو400دهند که استراتژي خرید می

د اما وشمی این قاعده منجر به باالترین بازده خالص میانگین در طول زمان . شودقاعده انتخاب می
مثال، آب و این در . گیرده میها را نادیدپیامدهاي مختلف و نتایج مالی ممکن بدترین پیامدتغییرپذیري 

اما تضمینی وجود . آب و هوا بد استسال 10سال از هر 3یا به طور متوسط دارد 3/0هواي بد احتمال 
هاي بد سال. سال پشت سر هم با بازده خالص ساالنه صفر وقوع نیابد3یا 2ندارد که آب و هواي بد 

.استدر پی به معنی فاجعه مالی براي بنگاهپی 

پیامد با بیشترین احتمال وقوع- 8-5- 10
کند که باالترین احتمال ي را انتخاب میپیامد، با بیشترین احتمال وقوعپیامدگیري قاعده تصمیم

)2-10(جدول . کنددارد را انتخاب میپیامدوقوع را دارد و سپس استراتژي که باالترین نتیجه براي آن 
رأس گاو500د و استراتژي خرید داررا) 5/0(الترین احتمال کند که آب و هواي متوسط بامشخص می

گیري خوشبینانه دیگر است این یک قاعده تصمیم. باشدمیپیامدداراي بزرگترین بازده خالص براي آن 
.دهدهاي ممکن را مورد توجه قرار نمیپیامدها و احتماالت سایر پیامدزیرا تغییرپذیري 
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هاي حداقل بازده-8-6- 10
گیرنده ممکن است یک حداقل بازده ، براي تضمین تداوم آن تصمیمنگاهعلت شرایط مالی ببه

100گیرنده با اگر تصمیمل مادر مثا. خالص یا یک درآمد حداقل با یک احتمال باالي معقول را بخواهد
ل قبول قابرأس گاو300یا بیشتر را بخواهد، فقط استراتژي خرید 5000درصد اطمینان درآمد خالص 

از طرف دیگر اگر . کندهر سه استراتژي را قابل قبول می7/0با احتمال 10000بازده خالص . است
ها این الزام را یک از استراتژيرا بخواهد هیچ9/0با احتمال 10000گیرنده حداقل بازده خالص تصمیم

.ر استتبازده خالص پایین3/0هر یک از آنها داراي احتمال . کندبرآورده نمی

ریسک و عدم حتمیتمدیریت - 9- 10
سه دلیل عمومی و شاید مربوط به هم وجود دارد مبنی بر اینکه چرا یک مدیر ریسک گریز 

کاهش دادن ؛اولین دلیل: باشدریسک و عدم حتمیت میمدیریتهایی براي گام مند به برداشتن عالقه
تري براي اقالمی نظیر ریزي دقیقدهد که برنامهیتغییرپذیري درآمد در طول زمان است، این کار اجازه م

ممکن است نیازي براي :دومین دلیل. صورت گیردبنگاهبازپرداخت وام، مخارج زندگی خانواده و رشد 
در صورت بروز یک حداقل سطح درآمدي براي پرداخت مخارج زندگی خانوادگی و سایر مخارج تأمین

تداوم حیات ،دادن یا حداقل کردن ریسک و عدم حتمیتدلیل سوم براي کاهش . دباشورشکستگی 
یا شود تهدید یابد، ممکن است حیات بنگاهچندین سال متمادي ادامه درآمد پایین در اگر.استبنگاه

را به بنگاهدهد که مدیران ادامه حیات بعضی مطالعات اخیر نشان می. شودبنگاه منجر به ورشکستگی 
به تري را قبول نماینددرآمد مورد انتظار پایینهستندآنها مایل . دهندر میعنوان مهمترین هدف خود قرا

.را کاهش دهدبنگاهتغییرپذیري درآمد و در نتیجه خطر شکست ،تراین درآمد پایینشرط اینکه 
توان مورد میرا روشبراي کاهش دادن ریسک و عدم حتمیت مربوط به درآمد متغیر چندین 

یک تأمینرا کاهش می دهند برخی دیگر،تغییرپذیري کلی این روش هابعضی از .داداستفاده قرار 
نوعی هزینه مستقیم یا غیرمستقیم از این روش ها، هر یک .را تضمین می کنندقیمت یا درآمد حداقل 

.دنمربوط به کاربرد خود را دار
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تنوع- 9-1- 10
رآمدشان به تولید و قیمت یک دوابستگیهاي اقتصادي براي اجتناب ازبسیاري از بنگاه

اگر سود حاصل از یک محصول . نمایندمحصول، به کار خود تنوع داده و بیش از یک محصول تولید می
باشد، سود حاصل از تولید و فروش سایر محصوالت ممکن است از کاهش سود کل به زیر سطوح کم

ا و عملکردها همزمان پایین یا باال هدر تولید کشاورزي، اگر همه قیمت. جلوگیري نماید،قابل قبول
نباشند، متنوع کردن از طریق تولید دو یا تعداد بیشتري کاال ممکن است تغییرپذیري درآمد را کاهش 

. نمایدمثالی است از اینکه چگونه تنوع براي کاهش تغییرپذیري درآمد عمل می)3-10(جدول . دهد
تولید تمام هر یک از محصوالت یا تقسیم ،ي موجودهابراي ساده کردن بحث، فرض کنید تنها انتخاب

.زمین موجود به طور مساوي بین دو محصول باشد

مثال نظري تنوع) 3-10(جدول 

سال
درآمد ساالنه

)نصف از هر کدام(محصول بمحصول الف
150005000027500
220000010000
350003000017500
4500005000-22500
5100002500017500

180002000019000:میانگین
450005500017500:دامنه

بزرگترین درآمد میانگین » ب«سال گذشته، تخصص در محصول 5بر اساس درآمد میانگین براي 
اما وقتی به دامنه درآمدها توجه شود، این محصول داراي بزرگترین تغییرپذیري نیز . دهدرا به دست می

تغییرپذیري درآمد را کاهش می دهد اما درآمد میانگین را نیز کاهش » الف«فقط محصول تولید . هست
همان طور که دامنه نشان می دهد، این کار به یک . امکان باقیمانده، متنوع کردن محصوالت است. دهدمی
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یا همبستگی به علت رابطه . شوددرآمد میانگین بینابینی اما کاهش بزرگی در تغییرپذیري درآمد منجر می
توجه کنید که هر موقع درآمد محصول . یابدبین درآمد ساالنه براي دو محصول، تغییرپذیري کاهش می

این همبستگی منفی، . باالي میانگین است و بالعکس» ب«زیر میانگین است، درآمد محصول » الف«
.دهدتغییرپذیري درآمد ساالنه را در شرایط تنوع کاهش می

تنوع تا چه حد تغییرپذیري درآمد را کاهش ،در یک وضعیت واقعی مزرعهپرسش این است که 
اگر قیمتها . هاي انتخاب شده بستگی داردبه همبستگی قیمت و عملکرد در مورد فعالیتپاسخدهد؟ می

قدر هر. اي نداردو عملکردهاي فعالیتها به باال و پایین رفتن با همدیگر گرایش داشته باشند، تنوع فایده 
تغییرپذیري درآمد به ،تنوعاهاي مختلف داشته باشند، بن مقادیر گرایش بیشتري به تغییر در جهتای

.می یابدمقدار بیشتري کاهش 
محصوالتی که . دهدآب و هوا مهمترین عاملی است که عملکرد محصول را تحت تأثیر قرار می

ملکردهاي آنها به داشتن یک و عنندکمی ند، آب و هواي یکسانی را تجربه دارفصل رشد یکسان 
هاي رشد متفاوت همبستگی عملکرد براي محصوالتی که فصل. همبستگی مثبت قوي گرایش دارد

اطالعات کمی در مورد . استهاي متفاوت هستند، تا حدي کمتر و مستعد آفات و بیماريدارند
لکرد محصوالت دامی بین عمهمبستگی کمی انتظار می رودهمبستگی محصوالت دامی موجود است اما 

هاي هر مرغ به افزایش م هاي هر میش، شیر هر گاو، تخچرا باید میانگین بره. مختلف وجود داشته باشد
اما تعداد بسیار کمی از .و کاهش با هم گرایش داشته باشند؟ ممکن است جواب وجود بیماري باشد

ی هم وجود دارد که انتظار یک مکیل دال. دهندها همه طبقات دام را تحت تأثیر قرار میبیماري
.همبستگی قوي بین عملکردهاي زراعی و دامی داشته باشیم

یک همبستگی مثبت و ،بیشتر مطالعات درباره همبستگی قیمت در مورد کاالهاي اصلی کشاورزي
ها در مورد بسیاري دیگر قیمتبیانبه .دهددر مورد بعضی کاالها یک همبستگی مثبت قوي را نشان می

واضح است که این موضوع هر سال اتفاق . ز کاالهاي کشاورزي به باال و پایین رفتن با هم گرایش دارندا
و هامانند میوهزراعی و باغی خاصبعضی محصوالت . باشدافتد بلکه یک گرایش بلندمدت مینمی

ت ممکن است یک همبستگی قیمت ضعیف یا حتی منفی، مخصوصاً با بعضی از محصوالهاسبزي
.داشته باشندزراعی اصلی 
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براي کاهش تغییرپذیري درآمد ییهافرصتبخشیدن به تولید،رسد که تنوع به نظر میدر مجموع 
تنوع . ها یک مطالعه دقیق مورد نیاز استاما براي انتخاب ترکیب درست فعالیت. دمی آوروجود به 

آور اما بسیار متغیر باشد؛ که ممکن است به معنی از دست دادن تخصص در یک فعالیت بسیار سود
.نمایدمدیر را عامل مهمی در تصمیم نهایی می) خطرناپذیري(ریسک گریزي 

این کار . ایجاد کردتوان تنوع اما در بازاررسانی نیز میبحث باال درباره تنوع بخشی محصول بود
؛براي مثال. ریابی انجام دادمان در طول سال بازاتوان با فروش بخشی از تولید ساالنه در چندین زمیرا 

فروش کل ،این استراتژي بازاریابی. رساندبه فروش را می توانیک چهارم محصول ،هر سه ماه
البته امکان فروش کل محصول را با باالترین قیمت . سازدترین قیمت سال منتفی میمحصول را با پایین
هاي محصول از بین تغییرات فصلی را در قیمتبعضی،تنوع بخشی در بازاریابی. بردسال نیز از بین می

.دشو، منجر میبرد و به دریافت قیمتی در حدود میانگین سال براي کل تولید بازاریابی شدهمی 

بیمه- 9-2- 10
یک که با خرید بیمه ازبیمه رسمی . را به یکی از دو طریق بیمه کندتواند بنگاه خود یک مدیر می

انواع بسیاري از خطرات احتمالی را بپوشاند که اگر این بیمه ممکن است. آیدمی شرکت بیمه به دست 
گزینه . دبنگاه می گذارنروي سرمایه شخصی و تداوم حیات منفی بزرگی، اثر اتفاق بیفتندخطراتاین 

در حالت دوم، در موردي . بیمه باشد–خود بیمه خودش را فراهم کند یا خود بنگاه،دیگر این است که 
وجود داشته هستند،تی موجود یا نقدشدنی حراه نوعی ذخایر مالی که بباید شود، انی وارد میکه زی
زیان بدون این ذخایر مالی، با از بین رفتن محصول، طوفان شدید یا آتش سوزي ممکن است چنان . باشد
تحت تأثیر بیمه کردن –انتخاب بین بیمه رسمی و خود .ورشکست گرددبنگاهمالی ایجاد شود که هاي

قرار بیمه و هزینه نگهداري یک ذخیره مالی نقدشدنی شرکتاختالف در وجه بیمه پرداخت شده به یک 
:دکرتوان روشن معادله زیر میرا با استفاده ازاین انتخاب . دارد

G=R (r-i) -P
که در آن

G= نفع حاصل از بیمه کردن
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R= ذخیره مالی مورد نیاز

p= وجه بیمه ساالنه

r)= درصد(هزینه فرصت براي ذخیره مالی 

i)= درصد(درآمد واقعی حاصل از ذخیره مالی 

برحسب درآمد (چون هزینه .بزرگتر از صفر باشد، تصمیم باید استفاده از بیمه رسمی باشدGاگر 
بیشتر کشاورزان و دامداران .استینه وجه بیمه نگهداري ذخیره مالی بزرگتر از هز) از دست رفته

هزینه فرصت ذخیره مالی اغلب بیشتر از مقداري است ؛اوالًزیرا. خریداري می کنندمقداري بیمه رسمی 
به دست -نظیر یک حساب پس انداز- ئن و نقدي شدنی مگذاري مطکه ذخیره مزبور در یک سرمایه

و نگهداري یک ذخیره که براي پوشاندن تأمین. خیره مالی وجود داردمشکل تعیین اندازه ذ؛ثانیاً. آوردمی
در عین . تواند بسیار گران تمام شودضررهاي حاصل از همه موارد ممکن به اندازه کافی بزرگ باشد، می

احتمال بیشتري وجود دارد که براي پوشاندن ضررهاي ،حال وقتی که ذخیره از نظر اندازه کاهش یابد
وجه نقد براي جایگزین تأمینهمچنین مسأله . کافی نباشد،در هر زمان پیش بینی نشدهممکن الوقوع

.ددارکردن ذخیره، هر زمان که باید مورد استفاده قرار گیرد، وجود 
یک مدیر ممکن است ترکیبی از بیمه رسمی و . ها قابل بیمه شدن هستندانواع بسیاري از ریسک

ترکیب انتخاب شده را ،نسبت به ریسک و شرایط مالی مؤسسهرشنگ. بیمه را انتخاب نماید–خود 
:انواع بیمه عبارتند از.می کندتعیین 

این بیمه . ترین انواع پوشش بیمه استبیمه اموال یکی از معمول:بیمه اموال-الف-2- 10-9
در اثر آتش ،شدهانبارغالتها و ها، ماشین آالت، دامبه ساختمانواردهاي را در مقابل خسارتبنگاه 

حفاظت بیشتري در مقابل خسارت ،تراي با پوشش گستردهبیمه. نمایدسوزي و رعد و برق حفاظت می
بیمه اموال . نمایدمیتأمینمخاطرات معین و دیگر ناشی از طوفان، دزدي، تگرگ، انفجار، سقوط هواپیما 

لذا. ویرانگر باشدممکن استت نسبتاً ارزان است و خسارت ناشی از یک آتش سوزي یا طوفان سخ
ترشان هاي با ارزشبیشتر کشاورزان و دامداران یک سطح حداقل بیمه اموال را در مورد دارایی

.خریداري می کنند
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ار را در مقابل دادخواهی شخص سوم بهزبیمه گ،این نوع بیمه:بیمه شخص ثالث- ب-2- 10-9
ار یا کارکنانش به شخص زوسیله خود بیمه گشخصی یا خسارت مالی بهنگام وارد شدن صدماته

پوشش شخص ثالث در مورد یک بیمه اتومبیل براي صدمات و ؛براي مثال. نمایدحفاظت می،سوم
.کندپرداخت میغرامت هاي سوم، وقتی که راننده بیمه شده مقصر باشد، هاي وارد به طرفخسارت

د، یا موقعی که شخص سوم شونث یک تصادف مید و باعنشباها روي یک جاده سرگردان ی که داموقت
و بیمه ادعاهاي شخص ثالث در یک مزرعه ممکن است وقوع یابد،بیندصدمه میروي ملک بیمه شده

خطر احتمالی بعضی از ادعاهاي شخص ثالث ممکن است ناچیز باشد اما . غرامت پرداخت می کند
. انداند، بسیار بزرگ بودها مورد تأیید قرار گرفتههاي اخیر توسط دادگاههبعضی از ادعاهایی که در سال

و حفاظت در مقابل » آرامش فکر«مقداري تأمینبیشتر مردم بیمه شخص ثالث را روشی ارزان براي 
.دانندمیبنگاهامکان از دست دادن دارایی 

نوع اول بیمه تگرگ است که . دارددو نوع بیمه محصول وجود :بیمه محصول- ج-2- 10-9
تعدادي از شرکت . نمایدتگرگ حفاظت میدر مقابل ضررهاي ناشی از بارش صول بیمه شده را فقطمح

و خریداري شدهبه مقدار پوشش بیمهنمایند و هزینه میتأمینهاي خصوصی بیمه این نوع پوشش را 
.داردهاي تگرگ در گذشته در محل مورد نظر بستگی کثرت و شدت وقوع بارش

آید، این بیمه در همان طور که از اسمش برمی. است» تمام خطر«بیمه ،صولنوع دیگر بیمه مح
کاري، ضعف عملیاتی مدیریت و جز فراموشه اي بهاي محصول ناشی از هر حادثهمقابل خسارت

ترتیب به علت ه ها تحت بیمه تمام خطر بترین پرداختبزرگ. کندمیتأمینالزم را حفاظت ،دزدي
در حال حاضر . هاي اول فصل، تگرگ و خسارت آفات بوده استفی، یخبندانخشکسالی، رطوبت اضا

در ایران صندوق بیمه محصوالت کشاورزي در بسیاري مناطق تنها منبع براي بیمه تمام خطر محصول
. کشاورزي استوابسته به بانککه است

تواند یک مید و هرندهکه تگرگ و خشکسالی همه محصوالت را تحت تأثیر قرار میاز آنجا 
باعث نوعی خسارت کامل محصول شود، بسیاري کشاورزان بیمه تگرگ یا تمام خطر محصول را 

سرمایه شخصی کم و مدیرانی کهبراي کشاورزان مبتدي و این موضوع مخصوصاً. نمایندخریداري می
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مه محصول ملزم گیرندگان را به داشتن بیدهندگان ممکن است واموام. داردسنگین دارند، مصداقوام 
.نمایند، مخصوصاً اگر بازپرداخت وام به درآمد حاصل از محصول بستگی داشته باشد

هایی که حفاظت در مقابل خسارتتأمینانواع بسیاري بیمه عمر براي :بیمه عمر- د-2- 10-9
. ندمدیر مزرعه یا یک عضو خانواده او باشد، موجود هستیاموقع صاحب ممکن است ناشی از مرگ بی

ارث و برها، پرداخت مالیاتمخارج زندگی خانواده، پرداخت بدهیتأمینتواند براي عایدات بیمه می
.مورد استفاده قرار گیردبنگاهسایر مخارج مربوط به انتقال مدیریت و مالکیت تأمین

یین فقط اي با هزینه نسبتاً پابیمه دوره. میئاي و دادوره: نوع اساسی بیمه عمر موجود استود
براي دوره مشخصی از . نداردهاي ارزش نقدي هیچ پس انداز یا خصوصیتاماکندمیتأمینحفاظت 

ن دوره بمیرد، پرداخت یو اگر بیمه گذار در فاصله امی کندتأمینسال حفاظت 10یا 5زمان نظیر 
ورد دلخواه باشد، د و اگر ادامه پوشش موشمی بیمه باطل و منقضی ،در انتهاي دوره. گیردصورت می

.یابداي افزایش میار وجوه بیمه دورهزهمراه با افزایش سن بیمه گ. بیمه جدیدي باید گرفته شود
می وجود دارد که هر یک داراي ترکیبی از حفاظت، پس انداز و ذخیره ارزش ئانواع زیادي بیمه دا

یا 65، تا سن دارندسال 20نظیر اي ثابتی براي یک دوره مشخصاکثر آنها وجه بیمه دوره. هستندنقدي 
د نکنمیتأمینحفاظت ،هاي تشکیل سرمایهبیمه. دنمانار مؤثر باقی میزبراي پایان عمر و تا مرگ بیمه گ

ارزش . دنگردانار هنوز زنده باشد، برمیزهمچنین ارزش اسمی بیمه را در زمان مشخصی اگر بیمه گ
وام گرفتن از شرکت بیمه براي رفع نیازهاي اضطراري مالی می بیمه عمر براي ئنقدي بعضی از انواع دا

می، وجوه بیمه از وجوه ئخاطر ارزش نقدي و سایر خصوصیات بیمه داه ب. نمایدوثیقه میتأمین،آینده
.استاي باالتر بیمه دوره

دقیقاً. شوندشود که با اصطالحات بیمه آشنا توصیه میهستندکه به فکر خرید بیمه مدیرانی 
نرخ. دنپردازبسپس براي خرید به جستجو .می خواهندند که چه نوع و چه مقدار پوشش را نعیین کت

موقع و عادالنه ه هاي ببیمه قابل رقابت، خدمات خوب و یک تاریخچه تعدیل و تطبیقحقهاي 
بیمه هم. عواملی هستند که در انتخاب یک شرکت بیمه باید مورد توجه قرار گیرند) حق بیمه(مطالبات 

انتخابی است فردي ،مقدار بهینه. تواند گران تمام شودبیش از حد زیاد و هم بیمه کمتر از حد واقعی می
.تعیین می شودبنگاهریسک و شرایط مالی نگرش نسبت بهاساس که بر
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اعتبار مورد استفاده قرار نگرفته-9-3- 10
اند از دهندگان آنها تعیین کردهحد که واماند که بسیاري از کشاورزان تا آنمطالعات روشن کرده

اي است که در صورت بروز حادثه ذخیره،این اعتبار مورد استفاده قرار نگرفته. کنندوام استفاده نمی
ریسک و عدم حتمیت را استفاده از این روش،. نمایدمیتأمیننامساعد وجوه مورد لزوم اضافی را 

اي برابر هزینهالبته. دهدهاي کم درآمد به دست میدر مقابل سالیک وسیله حفاظت امادهدکاهش نمی
.بنگاه ایجاد کندتوانست در که این سرمایه مورد استفاده قرار نگرفته میداردسود اضافی 

قراردادهاي قیمت گذاري- 9-4- 10
عیین با استفاده از یکی از دو روشی که قیمت فروش یا خرید را قبل از تاریخ واقعی تحویل ت

توان قبل از برداشت میرا قیمت فروش . ددایا کاهش کرد توان حذفمیرا کند، عدم حتمیت قیمت می
یک قرارداد نقدي است که توافقی است با یک ،اولین نوع عقد. کردو حتی قبل از کاشت عمالً مشخص 

نماید که میت موافقپرداخت قیمت معلومی براي یک کمیت و کیفیت مشخص کاالیی رايخریدار که ب
اء قرارداد و تاریخ تحویل ضبدون توجه به تغییرات قیمت بین تاریخ ام. در تاریخ دیرتري تحویل گردد

.نمایدکاال، این قرارداد نقدي قانوناً هر دو طرف را ملزم به اجرا می
الت کاال هاي معامتوانند از طریق یک دالل باسابقه در یکی از بررسیقراردادهاي ناظر به آینده می

قیمت با استفاده کوشش براي تعیین. تعیین قیمت استخرید و فروش شوند که این عمل دومین طریق 
ی، مدیر باید کامالً با تأمینقبل از تالش براي داد و ستد . شودی نامیده میتأمینداد و ستد ،از این قراردادها

ده، یعنی بازاري که در آن هم تحویل کاال ی و طرز کار بازار ناظر به آینتأمینهاي فروش روش تئوري و 
هاي هاي قراردادهاي ناظر به آینده و قیمتچون قیمت. آشنا گردداست،ن نسیه آو هم پرداخت ارزش 

را ندرت یک قیمت دقیق ه ی بتأمینکنند، از طریق داد و ستد نقدي بازار محلی همیشه با هم تغییر نمی
.تعیین کردتوان در دامنه بسیار محدودي میرا اما معموالً قیمتتعیین کردتوانمی
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هاي دیگرروش- 9-5- 10
شرکت در . گیرندمی چندین روش دیگر براي کاهش دادن تغییرپذیري درآمد مورد استفاده قرار 

این حداقل قیمت ممکن . هاي کاالیی دولت راهی براي تضمین یک حداقل قیمت براي کاال استبرنامه
، قیمت حمایتی، میزان وام، یا ترکیبی از آنها بسته به کاال و برنامه تضمینیمت است به وسیله یک قی

منظور . پذیري نیز توصیه شده استدر این مورد انعطاف. کشاورزي تعیین شوددولت براي بخش جاري 
را و سازمان دادن منابع به طریقی است که تغییر از یک فعالیت به فعالیت دیگر تأمین،پذیرياز انعطاف

شود، وري یک فعالیت بیش از حد کم میآوقتی که سود. و ارزان اجازه دهده طور نسبتاً راحت، سریعب
شود که می هاي دیگري تواند تغییر داده شود که شامل فعالیت یا فعالیتراحتی میه برنامه مزرعه ب

. استمواجه کردهمشکل با پذیري را حفظ انعطاف،اما تکنولوژي مدرن. اکنون نسبتاً سودآورتر هستند
هاي تولید بسیار تخصصی و مخصوص استفاده در یک بسیاري از ماشین آالت، ساختمانها و تکنیک

بسیار مشکل است که یک ماشین برداشت پنبه، سالن شیردوشی یا یک ؛به عنوان مثال. فعالیت هستند
.آغل زایمان گوسفند را به مورد استفاده دیگري تبدیل کرد

؛مثالً.هستندهاي وارد شده در برنامه مزرعه در تغییرپذیري درآمد مؤثر نتخاب فعالیتباالخره ا
،تولید شیر و تولید محصوالت آبی از پرورش سبزیجات و تغذیه گاو گوشتی سنگینمانندهایی فعالیت

. د دارداما همیشه مسأله تبادل بین ریسک و سود مورد انتظار وجو.نددارتري تاریخچه درآمد با ثبات
هایی که تغییرپذیري درآمدي بزرگتري دارند در بلندمدت نوعاً داراي سود مورد انتظار باالتري فعالیت
.هستند
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گزینه ايهارآزمون چ- )1(پیوست 

فصل اول
بحث درباره وظایف مدیریت به کدام گزینه منجر می شود؟ -1

یریتنمایش حوزه وسیع مد) بارائه تعریفی از مدیریت) الف
ارائه برنامه اي براي مزرعه) دکمک به امر تصمیم گیري)ج
عوامل موثر بر پذیرش ریسک مدیر نیست؟کدام گزینه از -2

امکانات مالی- دموقعیت اجتماعی -جسن-بتحصیالت- الف
ء مشاهده نتایج حاصل از برنامه به اجرا درآمده و مقایسه نتایج با اهداف مشخص شده، جز-3

کدام یک از وظایف مدیر است؟
اجرا- دکنترل - جبرنامه ریزي-بتصمیم گیري- الف

فصل دوم
پیدا کردن اختالفی بین آنچه هست و آنچه باید باشد جزء کدام یک از گام هاي تصمیم گیري -1
است؟ 

آوري اطالعات جمع-بشناسایی گزینه ها- الف
و قبول مسئولیتمشاهده - دشناسایی مسأله - ج
؟وقتی همه گزینه هاي تصمیم گیري مشخص شدند، کدام گزینه انتخاب می شود-2

بینی شده را نشان دهد اي که بیشترین افزایش در سود پیشگزینه- الف
بینی شده را نشان دهداي که کمترین افزایش در هزینه پیشگزینه-ب
اري را نشان دهداي که بیشترین افزایش در سرمایه گذگزینه- ج
اي که بیشترین کاهش در ریسک را نشان دهدگزینه- د
در چه طبقه بندي، تصمیمات به دو گروه سازمانی و عملیاتی تقسیم می شوند؟ -3

طبقه بندي بر اساس ماهیت-بطبقه بندي بر اساس ویژگی ها- الف
یم گیريطبقه بندي بر اساس محیط تصم- دطبقه بندي بر اساس مراحل - ج
معمول ترین روش براي تعیین درجه اهمیت یک تصمیم چیست؟ -4

قابلیت برگشت پذیري تصمیم-بسود یا زیان حاصل از آن- الف
میزان ریسک حاصل از تصمیم- دتعداد دفعات تصمیم گیري- ج
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آنها را داند که نتایج حاصل از هر انتخاب چیست ولی احتمال وقوع وقتی تصمیم گیرنده نمی-5
کند؟داند، تحت چه شرایطی اتخاذ تصمیم میمی

عدم حتمیت - داطالعات کامل- جاطمینان  -بریسک - الف

فصل سوم 
کدام گزینه از ویژگی هاي مالکیت فردي است؟ -1

همه ریسک ها بر عهده مالک است) الف
سود باید به نسبت مساوي تقسیم شود) ب
.موال بنگاه قابل تفکیک استاموال شخصی مالک از ا) ج
.مالک در مقابل بدهیه هاي بنگاه تعهدي ندارد) د
؟تعهد نامحدود هر شریک در کدام گزینه طبقه بندي می شود-2

مزیت هاي شراکت-بمعایب شراکت- الف
مزیت هاي شرکت- دمعایب شرکت- ج

فصل چهارم
شان می دهد؟ کدام گزینه بهره وري نیروي کار را ن-1

بازده ناخالص واحد کار-بواحد کار- الف
بازده کار دامداري- دتراکم نیروي کار - ج
؟کدام گزینه اندازه واحد کشاورزي را نشان نمی دهد-2

تغذیه دام-بسرمایه کل- الف
واحد کار تولیدي - دسطح زیر کشت- ج

فصل پنجم
فراوان باشد، تا چه اندازه به کار گرفته می شود؟ اگر نیروي کار، متغیر و -1

. هزینه نهایی آن با هزینه فرصت برابر شود- الف
ارزش تولید نهایی آن با هزینه فرصت برابر شود-ب
ارزش تولید نهایی آن با هزینه نهایی برابر شود- ج
ارزش تولید نهایی آن صفر شود- د
انوادگی به ترتیب چه نوع نهاده اي محسوب می شوند؟ نیروي کار پاره وقت و نیروي کار خ-2
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غیر قابل تقسیم و غیر قابل تقسیم-بقابل تقسیم و قابل تقسیم- الف
غیر قابل تقسیم و قابل تقسیم- دقابل تقسیم و غیر قابل تقسیم - ج
ب چه با افزایش سرمایه گذاري و نسبت نیروي کار به زمین بهره وري نیروي کار به ترتی-3

تغییري می کند؟
کاهش و افزایش می یابد-بافزایش و کاهش می یابد- الف

افزایش می یابد و نمی توان قضاوت کرد- دافزایش و افزایش می یابد- ج
دربردارنده هزینه هاي قابل انتظار در اثر ترك سازمان است؟کدام گزینه -4

رضایتمندي شغلی عاطفی-برضایتمندي شغلی- الف
رضایتمندي شغلی هنجاري- درضایتمندي شغلی اقتصادي - ج

فصل ششم
مکانیزاسیون به کدام گزینه منجر نمی شود؟ -1

افزایش عملکرد محصول-بتثبیت سیستم کشاورزي- الف
کاهش بهره وري نیروي انسانی- دبهبود کیفیت کار- ج
؟از عوامل بازدارنده مکانیزاسیون استکدام گزینه -2

لزوم سرمایه گذاري زیاد- بترویج کشاورزي- الف
تثبیت سیستم کشاورزي-دمالکیت زمین- ج
کدام گزینه بازده ماشن هاي کشاورزي را کاهش می دهد؟-4

زیاد بودن طول زمین نسبت به عرض آن- الف
استفاده کامل از عرض دستگاه-ب
ویس دستگاه قبل از شروع کارتعمیرات و سر- ج
تعویض نوبت کاري کارگر- د
دادي که بر طبق آن هزینه جاري ماشین بر مبناي مساحت زمینی که بر روي آن کار انجام ارقر-5

شده یا بر اساس محصول برداشت شده پرداخت می شود، چه نام دارد؟
کوتاه مدتپیمانکاري-باجاره به شرط تملیک- الف

اجاره- دبلندمدتکاريپیمان- ج
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فصل هفتم
؟کنددر چه نوع اجاره اي، همه مخاطره ناشی از تغییرات عملکرد و قیمت را مستأجر تحمل می-1

سهم بري دامی-بسهم بري گیاهی - الف
سهم بري کار - داجاره نقدي - ج
کدام گزینه باعث افزایش ارزش زمین کشاورزي می شود؟-2

کوچک بودن زمین-بز مدارس و ادارات دوري ا- الف
هزینه هاي متغیر- دنزدیکی به بازار- ج

فصل هشتم
؟. در بیشتر موارد عملکرد محصول باالتري را نشان می دهدکدام گزینه -1

خاك ورزي اولیه-بخاك ورزي حفاظتی - الف
بی خاك ورزي - دخاك ورزي ثانویه - ج
رسایش صحیح است؟کدام گزینه درباره ف-2

.فرآیندي جغرافیایی است که توسط عوامل انسانی تشدید می شود- الف
.فرآیندي انسانی است که توسط عوامل جغرافیایی تشدید می شود-ب
.فرآیندي زیست محیطی است که توسط عوامل انسانی تشدید می شود- ج
.ودفرآیندي جغرافیایی است که توسط عوامل جوي تشدید می ش- د

فصل نهم
نامند؟استفاده از سرمایه قرضی براي گسترش استفاده از سرمایه شخصی را چه می-1

اهرم مالی -باصل افزایش ریسک - الف
وام بلندمدت - داصل برابري نهایی- ج
وام امضایی، چه نوع وامی است ؟منظور از -2

وام بادکنکی-بوام خودکفا- الف
وام غیروثیقه اي- دوام وثیقه اي- ج
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فصل دهم
؟یک مقیاس ساده براي اندازه گیري تغییرپذیري چیست-1

دامنه -بواریانس- الف
ضریب تغییرات - دانتظار ریاضی- ج
؟اصل دلیل ناکافی چه موقع مورد استفاده قرار می گیرد-2

موقعی که احتماالت پیامدها معلوم نیستند - الف
الت پیامدها معلوم هستند موقعی که احتما-ب
موقعی که پیامدها معلوم هستند- ج
موقعی که پیامدها معلوم نیستند- د

پاسخنامه آزمون چند گزینه اي
فصل اول

ب-1
الف-2
ج-3

فصل دوم
ج-1
الف-2
ب-3
الف-4
الف-5

فصل سوم
الف-1
الف-2
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فصل چهارم
الف-1
ج-2

فصل پنجم
ج-1
ج-2
د-3
ج-4

مفصل شش
د-1
ب-2
د-3
ب-4

فصل هفتم
ج-1
ج-2

فصل هشتم
الف-1
الف-2

فصل نهم
ب-1
د-2
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فصل دهم
ب-1
الف-2

آزمون تشریحی
فصل اول

هاي سهامی غیر تفاوتهاي مدیریت واحدهاي کشاورزي و دامپروري با مدیریت شرکت-1
؟ کشاورزي در چیست

خصوصیات یک مسأله اقتصادي چیست؟-2
. ساسی مدیریت را بیان کنیدچهار عمل ا-3

فصل دوم 
گامهاي مهم در فرآیند تصمیم گیري چه هستند؟-1
مهمترین مشکالتی که یک مدیر کشاورزي با آن مواجه است چه هستند؟ -2
مراحل اصلی در شیوه درخت اخذ تصمیم چه هستند؟-3

فصل سوم
؟ سهامداران یک شرکت چه کسانی هستند-1
بر اساس ترتیبات خاص چه مواردي تعیین می شود؟شکل شراکت -2

فصل چهارم
؟ استهالك ماشین آالت چگونه محاسبه می شود-1
مهمترین نسبت هاي هزینه در یک واحد کشاورزي چه هستند؟-2

فصل پنجم
. فرآیند استخدام نیروي انسانی را شرح دهید-1
. دهیدویژگی هاي نیروي انسانی در بخش کشاورزي را شرح-2
.مولفه هاي رضایت شغلی را بیان کنید-3
. پنج مورد از عوامل موثر بر بهره وري را فقط نام ببرید-4
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. روش هاي اندازه گیري کارایی نیروي کار کشاورزي را بیان کنید-5

فصل ششم
مکانیزاسیون بر چه مولفه هایی در بخش کشاورزي اثر می گذارد؟-1
مکانیزاسیون در ایران در چند دسته کلی قرار دارند؟عوامل بازدارنده -2
تشکیل تعاونی ها چگونه بر توسعه مکانیزاسیون اثر می گذارد؟ -3
معموال فروش ماشین هاي کشاورزي در یک واحد مکانیزه به چه دالیلی صورت می گیرد؟-4

فصل هفتم
آزادي مدیریت را در انواع اجاره با هم مقایسه کنید؟-1
؟ عایب اجاره زمین چه هستندم-2

فصل هشتم
زمانی استفاده از کودهاي شیمیایی ما را به سمت اهداف مدیریت و حفاظت خاك پیش می چه -1

برد؟
چه هستند؟ عمده ترین روشهاي مدیریت حفاظت خاك -2

نهمفصل
نباشد، براي گیريواحد کشاورزي سرمایه کافی از خود نداشته باشد و یا اینکه قادر به وام-1

؟استفاده بهینه از نهاده سرمایه باید به  چه چیز توجه کند 
چه هستند؟ سرمایه بخش کشاورزي در ایرانتأمینمنابع -2

فصل دهم
؟منظور از ریسک فنی چیست-1
اعتبار مورد استفاده قرار نگرفته چگونه براي مدیریت ریسک عمل می کند؟ -2
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پاسخنامه آزمون تشریحی
فصل اول

. کنند وجود داردتفاوتهایی در اندازه، نوع واحد تولیدي و محصوالت و خدماتی که تولید می-1
همچنین در یک شرکت سهامی، جدا . ها عبارتند از رابطه بین کار و مدیریت و تعیین هدفهاسایر تفاوت

یا دامپروري جدا نمودن کردن مدیران از سایر کارکنان بسیار آسان است اما در یک واحد کشاورزي و 
. عمل مدیریت از کار ساده مشکل است

.هدفها یا مقاصدي که باید به آنها دست یافت-الف-2
.گیردمقدار محدودي منابع که براي رسیدن به آن اهداف مورد استفاده قرار می-ب
.فبراي به کار بردن منابع محدود به منظور رسیدن به اهدا) شق(تعدادي گزینه - ج
ها، عملکرد و میزان تولید، تهیه برنامه عملکرد و میزان تولید، اجراي برنامه و بینی قیمتپیش-3

پذیرش نتایج حاصل از برنامه

فصل دوم
آوري آمار و ارقام، واقعیات، و اطالعات مناسب،  شناسایی و شناسایی و تعریف مسأله، جمع-1

انتخاب بهترین گزینه، به اجرا درآوردن تصمیم، -میمحلهاي مختلف، اخذ تصتجزیه و تحلیل راه
ها پیامدمشاهده نتایج و پذیرش مسئولیت 

هاي موجود، نداشتن اطالعات کافی درباره ها و نداشتن اطالعات الزم درباره قیمتتغییر قیمت-2
عات کافی در هاي تولید، تغییر شخصیت افراد و عدم اطالهاي تولید محصوالت،  تغییرات در شیوهشیوه

این مورد و تغییرات اقتصادي، سیاسی و اجتماعی و نداشتن اطالعات درباره نهادها و مؤسسات مربوطه 
. موجود
ترسیم درخت اخذ تصمیم-3-1

مشخص کردن تمامی تصمیمها و طرق ممکن- الف
مشخص کردن حصول نتایج احتمالی هر تصمیم-ب
.دهنده توالی تصمیمها و نتایج حاصل از آنها باشدترسیم شمایی درخت مانند که نشان - ج
برآورد-2

برآورد احتمال وقوع نتایج هر یک از انتخابها- الف
)به عنوان یک معیار(هاي مالی هر یک از نتایج پیامدبرآورد -ب
ارزیابی و انتخاب-3

احتساب ارزش مورد انتظار نتایج ممکن الوقوع- الف
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که ارزش مورد انتظار قابل قبول تري دارداي انتخاب نتیجه-ب

فصل سوم
سهامداران حق اداره کردن . کنندمیتأمینسهامداران مالک شرکت هستند و بیشتر سرمایه آن را -1

هر سهامدار براي هر . شودامور شرکت را دارند، که از طریق مدیران انتخابی و مجامع ساالنه انجام می
. استسهم از سهام صاحب یک رأي 

2-
نحوه تقسیم سود و زیان بنگاه-1
نحوه تقسیم کنترل اموال -2
نحوه تقسیم مدیریت بازرگانی-3
نحوه تقسیم مالکیت داراییها-4
عمل نمودن تحت نام یک بنگاه-5
حساب بانکی مشترك یا مجموعه منفردي از حسابهاي بازرگانی -6

فصل چهارم
در این روش هر . تر است محاسبه می گردداستهالك نزولی که دقیقاستهالك سالیانه با روش-1

بدین ترتیب . کنداولیه دستگاه، ارزش باقیمانده آنرا مستهلک می) قیمت(سال به جاي استهالك ارزش 
استهالك دستگاه در سالهاي اول بیشتر از سالهاي بعد خواهد بود و در پایان عمر مفید دستگاه مورد نظر 

. باشدمعینی میداراي ارزش
نسبت هزینه متغیر، نسبت هزینه ثابت، هزینه در هکتار، نسبت هزینه کل-2

فصل پنجم
انسانی، یافتن نیروي: شود که عبارتند ازمرحله تقسیم می3فرآیند استخدام نیروي انسانی به -1

: مصاحبه. تقاضاعبارتست از اعالم وجود شغل و دریافت : انسانییافتن نیروي. مصاحبه و گزینش
عبارتست از : گزینش. عبارتست از به دست آوردن و همچنین ارائه اطالعات الزم از نیروي داوطلب

. انتخاب شخصی که بیش از همه متقاضیان واجد شرایط استخدام است
چون اغلب نیروي کار . نیروي انسانی یک نهاده با جریان پیوسته  و غیر قابل ذخیره است-2

وقت، یکجا و غیرقابل تقسیم محسوب اي تمامگیرد، نهادهمورد استفاده قرار میکشاورزمخانوادگی در
شود که اغلب ارزش آن از نظر دور بماند و هزینه سبب میکشاورزکار اعضاي خانواده در م. شودمی
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بازر ویژگی. طور غیرمستقیم و به صورت هزینه براي مخارج زندگی خانواده پرداخت شوددستمزد آن به
کند این است که اگر به احساسات انسانی آن توجه نشود، ها مجزا مینیروي کار که آن را از سایر نهاده

.  یابدوري و کارایی آن کاهش میبهره
.که بیانگر رضایت افراد از وابستگی به سازمان است: رضایتمندي عاطفی-الف-3

.قابل انتظار در اثر ترك سازمان استکه دربردارنده هزینه هاي: رضایتمندي اقتصادي-ب
.که دال بر احساس مثبت حاصل از باقی ماندن در سازمان است: رضایتمندي هنجاري- ج
4-
ان، کشاورزدستمزد و درآمد ساالنه -1
تفاوت در بین محصوالت تولیدي و مناطق تولیدي-2
کارایی و دانش مدیریت -3
پیشرفت فنی-4
داخلی و خارجی سرمایه گذاري -5
5-
سال کار - در این روش ارزش کل تولیدات محاسبه می شود و بر معادل نفر: ارزش تولیدسرانه-1

در این روش هزینه کل : هزینه نیروي انسانی هر هکتار زمین قابل کشت-2. شوداستخدامی تقسیم می
شود بر تعداد هکتارهاي قابل وقت و خانوادگی نیز مینیروي انسانی را که شامل هزینه فرصت کار تمام

در این روش بر اساس جداول استاندارد که میزان نیروي : واحدهاي کار هر نفر- 3. کنیمکشت تقسیم می
کار رفته در واحد بر اساس هر کار مورد نیاز براي هر واحد فعالیت را مشخص کرده است، نیروي به

. گرددد کارایی آن بحث میفعالیت با حالت استاندارد مقایسه می شود و در مور

فصل ششم
آثار زیست محیطی، اثر بر کارایی فعالیت، اشتغال و توزیع درآمد-1
ساختار نامناسب تولید و خدمات پس از فروش ماشین هاي کشاورزي، سیاست هاي کالن -2

اجتماعی روستاها-اقتصادي، ساختار نامناسب اقتصادي
ارچه سازي اراضی کشاورزي و افزایش سطح زیر کشت، تشکیل تعاونی هاي کشاورزي، با یکپ-5

بهره وري نهاده ماشین هاي کشاورزي را افزایش می دهد و امکان استفاده از ماشین هاي کشاورزي را از 
همچنین با تجهیز سرمایه کشاورزان امکان خرید ماشین آالت فراهم می . نظر اقتصادي فراهم می آورد

. هاي بهره برداران کشاورزي، منجر به توسعه مکانیزاسیون می شودبنابراین تشکیل تعاونی. گردد
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استفاده از ماشین به پایین ترین ) مثال سال(میانگین مجموع هزینه ها براي هر واحد زمانی ) الف-6
ماشین در مقایسه با انواع جدید کامال از مد افتاده و منسوخ ) ب. حد خود رسیده و در حال صعود است

ماشین به ) د. اشین قابل اعتماد نیست و احتمال اینکه در حین کار خراب شود زیاد استم) ج. شده است
.کلی فرسوده شده و دیگر قابل اعتماد نیست

فصل هفتم
. اجاره نقدي مستأجران در تصمیم گیري و برنامه ریزي براي واحد تولیدي آزاد هستنددر -1

تجربه هیم است که مزیتی براي مستأجر بیدر اجاره سهم بري گیاهی مالک در تصمیم گیري س
. دهداست و در مورد کاربرد زمین نیز به مالک قدري کنترل می

در سهم بري دامی فرصتی براي تسهیم تصمیمات مدیریتی وجود دارد، و این کار نیاز به یک رابطه 
. کاري خوب بین مالک و مستأجر دارد

توجه به کوتاه بودن اکثر قراردادهاي اجاره ممکن است با : عدم اطمینان در برنامه ریزي-الف-2
. ریزي مشخصی روي اندازه زمین کردنتوان برنامه

ها و گذاري در ساختمانمالک زمین تمایل چندانی به سرمایه: تأسیسات ضعیف در مزرعه-ب
آالت ماشینشود که مسکن، تسهیالت دامپروري و فضاي نگهداري اصالح آنها ندارد و این امر سبب می

. کمتر از حد مطلوب باشد
آالت، دام یا بدون مالکیت زمین، دارایی به صورت ماشین: کند دارایی مالک) افزایش(انباشت - ج

تواند انباشت شود و نتوان از افزایش ارزش زمین که عموماً نرخ رشد باالیی دارد، انداز نقدي میپس
.برخوردار شد

فصل هشتم
اس شرایط آب و هوایی، شرایط خاك و نوع محصول کشت شده توسط کشاورز که براسزمانی -1

. مورد استفاده قرار گیرند
2-
 خاك ورزي
 مالچ پاشی
 تراکم پوشش گیاهی
تناوب زراعی
عملیات زراعی پیشرفته
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تکنیک هاي کاشت چند محصولی
 سامانه مناسب آبیاري
مدیریت کشت و خاك ورزي در اراضی شیب دار

فصل نهم
اصل برابري نهایی منجر به تخصیص سرمایه بین موارد . باید به اصل برابري نهایی توجه نماید-1

شود که ارزش محصول نهایی آخرین واحد پول در همه موارد استفاده برابر استفاده مختلف به طریقی می
. باشد

م بانکیبودجه دولت، اعتبارات سیستپس انداز کشاورزان یا بخش خصوصی،-2

فصل دهم
ریسک فنی وقتی وجود دارد که تابع تولید و سایر روابط فنی، با حتمیت معلوم نیستند و مقدار -1

. نهاده الزم براي تولید هر واحد محصول، مشخص نیست
اي است که در صورت بروز حادثه نامساعد وجوه مورد اعتبار مورد استفاده قرار نگرفته ذخیره-2

دهد؛ استفاده از این تکنیک موضوع ریسک و عدم حتمیت را کاهش نمی. نمایدا تأمین میلزوم اضافی ر
اي برابر سود سرمایه اما هزینه. دهدولی یک وسیله حفاظت در مقابل سالهاي کم درآمد به دست می

.استفاده نشده دارد
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واژه نامه- )2(پیوست 

فصل اول
Agricultural managementمدیریت کشاورزي

Alternativeگزینه، شق

Allocation of limited resourcesتخصیص منابع محدود

Controlبازرسی، کنترل

Implementingاجرا

Managementمدیریت

Management functionsوظایف مدیریت

Management problemsمسائل مدیریتی

Planningبرنامه ریزي

Riskریسک

-Riskریسک گریز averse

-Riskریسک خنثی indifferent

Risk-loverریسک پذیر

فصل دوم
Dataداده ها، آمار و ارقام

Decision Makingتصمیم گیري
Decision Making Processفرآیند تصمیم گیري

Implementingنزدیکی وقوع
Informationاطالعات

Information Processingپردازش اطالعات
Revocabilityبرگشت پذیري

Riskریسک
Uncertaintyعدم حتمیت

فصل سوم
Agribusiness Firmsمؤسسات بازرگانی کشاورزي

Business Survivalادامه حیات مؤسسه
General Partnershipشراکت کلی
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Operatorصاحب مؤسسه
Owner’s Equityسرمایه صاحب مؤسسه

فصل چهارم
Crop Acreage Per Manي کارتراکم نیرو

Declining Balance Methodروش استهالك نزولی
Efficiency Measuresمعیارهاي کارایی

Farm Sizeاندازه واحد کشاورزي
Partial Budgetingبودجه بندي جزئی

Salvage Valueارزش اسقاط

فصل پنجم
Efficiencyکارایی

Employmentاستخدام
Employerاکارفرم

Investmentسرمایه گذاري
Jobشغل

Job Motivationانگیزه شغلی
Job Satisfactionرضایتمندي شغلی

Marginal Costهزینه نهایی
Marginal Value Productارزش محصول نهایی

Opportunity Costهزینه فرصت
Per Capita Productionتولید سرانه
Productivityبهره وري

Research and Developmentتحقیق و توسعه
Wageدستمزد
Workerکارگر

فصل ششم
Depreciationاستهالك
Efficiencyکارایی

Fixed Costهزینه ثابت
Insuranceبیمه

Investmentسرمایه گذاري
Machineماشین
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Mechanizationماشینی کردن، مکانیزه کردن، مکانیزاسیون
Rentاجاره کردن
Variable Costهزینه متغیر
Working Allianceپیمان کاري

فصل هفتم
Farm Sizeاندازه مزرعه

Propertyمالکیت
Real Propertyاموال مستغالتی

Rentاجاره

فصل هشتم
conservation tillageخاك ورزي حفاظتی

Mulch tillageخاك ورزي کلشی یا مالچی
Notillageاك ورزيبی خ

Reduced tillageکم خاك ورزي
Sustainableپایدار

فصل نهم
Debt/Equity Ratioنسبت دیون به سرمایه شخصی

Discountingتنزیل
Leverage Ratioاهرم مالی

Payback Periodدوره بازپرداخت
Yield on the Investmentبازده سرمایه گذاري

فصل دهم
All-Risk Insuranceمام خطربیمه ت

Attitudes Toward Riskدیدگاه ها نسبت به ریسک
Futures Contractsقراردادهاي آینده
Futures Marketبازارهاي آینده

Liability Insuranceبازده سرمایه گذاري
Mathematical Expectationانتظار ریاضی
Property Insuranceبیمه اموال

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


٢٨١

Riskگریزریسک  – Averse
Riskریسک بی تفاوت – Indifferent
Riskریسک دوست - Lover
Uncertaintyعدم حتمیت
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