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  چکیده

  

 از .باشدیگیري در کشاورزي مترین ابزارهاي موجود براي تصمیمسر یکی از مهمتحلیل نقطه سربه

هاي مختلف بودجه در مورد محصول گندم آبی در شهرستان  تجزیه و تحلیل مؤلفهبراياین تکنیک 

 1384-85صورت مقطعی و مربوط به سال زراعی ها و اطالعات موردنیاز، به داده.مرودشت استفاده شد

نتایج نشان . شدگردآوري بندي شده، بقهگیري تصادفی ط پرسشنامه و به روش نمونه154بود که از طریق 

شده   درصد قیمت تمام30، حدود ) ریال بر کیلوگرم محصول8/479(دهد که میزان سود کشاورز می

ها، سطوح قیمت سر قیمت نهاده به تجزیه و تحلیل نقطه سربراساس نتایج . است)  ریال2/1570(محصول 

  مراتب به) ، کود فسفات و کود اورههاي سمویژه در مورد نهادهبه(عوامل تولید در شرایط موجود 

شده در شرایط موجود به  نحوي که نسبت قیمت عوامل یادسر بود، بهکمتر از میزان قیمت در نقاط سربه

این امر، در بسیاري از موارد سبب .  بود09/0 و 07/0، 02/0ترتیب معادل سر بهها در نقطه سربهقیمت آن

  . عوامل تولید گردیده استاستفاده غیربهینه و بیش از حد از 
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  مقدمه

براساس نتایج سرشماري عمومی کشاورزي 

 348609، شهرستان مرودشت با تولید 1382سال 

پنجم گندم استان فارس  تن گندم آبی و دیم، یک

رتبه طح استان ، در سلحاظرا تولید کرده و از این 

ریزان به  لذا توجه برنامه).12(را دارد نخست 

ل مربوط به این محصول استراتژیک ضروري یمسا

  . باشدمی

  یکـــی از مهمتـــرینشهرســـتان مرودشـــت 

 لـذا رشـد و      .باشـد هاي کشاورزي کشور می   قطب

توسعه بخش کشاورزي در ایـن شهرسـتان، نقـش       

. )6 (داردمهمی در رشد و توسعه کـل شهرسـتان          

هاي اخیر در وضـع     باتوجه به تحوالتی که در سال     

وجود آمده و با درنظـر گـرفتن        کشاورزي ایران به  

هایی کـه در جهـت رشـد و توسـعه ایـن             سیاست

کـارگیري ابزارهـاي    شود، لزوم به  بخش اعمال می  

مدیریتی مناسـب در بخـش کـشاورزي، غیرقابـل          

ــی  ــاب م ــداجتن ــی از . نمای ــه یک ــدیریت مزرع   م

ي عوامـل  اها در مـدیریت کـار     تکنیکترین  کلیدي

شـمار  تولید و بازاریابی محصوالت کـشاورزي بـه       

ــی ــش   م ــوژي و دان ــشرفت تکنول ــا پی ــه ب رود ک

. داشـ بمـی  افـزایش    در حال کشاورزي، اهمیت آن    

گیـري  مدیریت کشاورزي علم انتخـاب و تـصمیم       

هاي کـشاورزي بـوده و      درباره احتیاجات و هدف   

. پـردازد  قـضاوت مـی    ها به ارزشـیابی و    درباره آن 

گیري کـشاورزي،   یکی از ابزارهاي مهم در تصمیم     

سرتحلیل نقطه سربه  
1
 و  13،  11،  10،  8،  1( اسـت  

بندي فعالیت، مدیران مزرعه را قادر به       بودجه. )18

هـاي  سـر، بـرآورد هزینـه   انجام تحلیل نقطه سـربه   

                                               

1 - Break-Even Analysis

. سـازد هـاي رقیـب مـی     تولید و انتخاب بین گزینه    

تر ارتباطات بین محـصول      عام سرهاي سربه تحلیل

ــطوح    ــه س ــادي از جمل ــوارد زی ــت، در م   و قیم

، )11 و 8، 1(آالت کــارگیري مــدیریت ماشــینبــه

هاي تغذیه براي مـدیریت دام      بازده خرید و هزینه   

ــربه )11( ــه س ــل نقط ــزان و قیمــت  ، تحلی ــر می س

 و نقطه   )11 و   3(هاي زراعی   محصول بین فعالیت  

ــربه ــشش س ــر ک ــصو س ــت مح ــاي قیم ــینه   ل ب

 .رودکار میو غیره به  ) 8 و   10(هاي زراعی   فعالیت

در هنگام سازماندهی یک فعالیت، تحلیل نقطه       لذا  

ــربه ــم س ــر، مه ــراي ســنجش   س ــزار ب ــرین اب   ت

  ).5(پذیري و معقول بودن آن فعالیت است توجیه

در کشاورزي، سر سودمندي تحلیل نقطه سربه

فاده و مورد است بیشترین میزان نهاده  تعیینشامل

 دستیابی به کمترین وکمترین میزان محصول 

 سطح قیمت محصول در شرایط متغیر اقتصادي

  ).19(باشد می

سر نقدي خطی و سربه  تحلیل نقطهاز

 ايغیرخطی در مورد یک بنگاه مغزگیري گردو، بر

 دریافت وام بلندمدت براي سرمایه ارزیابی امکان

  ).16(شده است  استفادهگردش،  در

شناختی متداول تحلیل زمون روشضمن آ

هاي هزینهمنظور نمودن سر، روشی براي سربه

ثابت نیمه
2

منظور فراهم نمودن ابزار کاربردي  به

هایی که مدیران بازاریابی صنعتی با آن براي حالت

  ).15(شده است وضیح داده شوند، تمواجه می

سر براي هاي محاسباتی نقاط سربهفرمول

سر بین منفرد، نقاط سربهیک فعالیت زراعی 

                                               

2 - Semifixed
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هاي سر بین فعالیتها و کشش سربهفعالیت

زراعی براي اجزاي مختلف بودجه ارائه شده 

هاي یاد شده براي محصوالت کاربرد فرمول. است

برنج و گندم در ناحیه دلتاي آرکانزاس
1

 نشان داد 

 که هر دو محصول برنج و گندم در این ناحیه به

  ).4(صادي، مطلوب است لحاظ تغییر در محیط اقت

سر منظور دستیابی به نقطه سربهروش بهیک 

سنجش بهتر اثر تغییر براي ه شده که ابزاري را یارا

ر درآمد خالص بسطح درآمد و دیگر متغیرها 

  ).21(سازد عملیاتی بنگاه فراهم می

ــق، وضــعیت ــک تحقی ــاهیدر ی ــرورش م    پ

 آال در ویرجینیاي غربی   لقز
2

ر سـ  و مقـادیر سـربه     

آال، در دو واحد     استخرهاي پرورش قزل   کلیهبراي  

نتــایج نــشان داد کــه واحــد . مطالعــه شــد بــزرگ

هـاي محلـی مواجـه بـوده کـه          تر با قیمت  کوچک

در .  از قیمتی است که در صنعت وجود دارد        بیشتر

ها، واحد مجبـور بـه ایجـاد        صورت کاهش قیمت  

  ، زیــرااســتتغییراتــی در روشــهاي پــرورش   

هاي صنعت بیـشتر    یر تولید از قیمت   هاي متغ هزینه

هـاي مـشابهی بـا      تـر، قیمـت   واحـد بـزرگ   . است

متوسط قیمت صنعت داشـته و در بعـضی مـوارد            

نتایج، دستیابی به نقطه    . کمتر از صنعت بوده است    

سر با میزان ماهی کمتر، در صـورت فـروش          سربه

 در  . را نشان داد   عنوان ارزش افزوده  بیشتر تولید به  

هـا انـدکی    که قیمت نهاده  درصورتیبعضی موارد،   

کاهش یابد، واحد قـادر بـه رقابـت در بازارهـاي            

هاي مورد  مدل. باشدسر می تر در نقطه سربه   بزرگ

                                               

1 - Arkansas Delta

2 - West Virginia

سر قابـل   بهدر مورد هر دو واحد، نقاط سر       استفاده

ــورد    ــاوت م ــناریوهاي متف ــراي س ــصولی را ب ح

  ). 7(دهد بررسی، ارائه می

وضیح در مورد منظور تسر، بهاز تحلیل سربه

هاي مختلف در چگونگی تجزیه و تحلیل گزینه

.  استشدهمورد یک فعالیت کشاورزي استفاده 

 وسر براي شرایط موجود محاسبه نقطه سربه

سر، دو تغییر سپس با استفاده از تحلیل سربه

  ).2( است شدهارزیابی  پیشنهادي در فعالیت

سر مربوط به توزیع در یک هاي سربههزینه

د عملیاتی پیشرفته در یک شبکه تأمین آب واح

شده منظور مدیریت تنزل کیفیت آب، بررسی به

هاي  ضمن محاسبه هزینه،مطالعهدر این . است

سر براي طیفی از جمعیت مورد نظر، به سربه

انجام تجزیه و تحلیل حساسیت اثر پارامترهاي 

تجزیه و تحلیل سر، هاي سربهمتفاوت بر هزینه

  ). 14( است شده

سر براي یک فعالیت زراعی منفرد، نقطه سربه

 هاي نقاطها و کششسر بین فعالیتنقاط سربه

هاي زراعی در مورد دو سر بین فعالیتسربه

 75-76هاي زراعی محصول گندم و جو در سال

 شده استان کشور محاسبه 27 براي 76-77و 

هاي تضمینی و در اغلب موارد، قیمت. است

 و کم بودهوي کار کشاورزي دستمزدهاي نیر

کم کش نیز تا حد زیادي هاي سم و علفقیمت

  ها،همچنین برآورد کشش. بوده است

نسبت به را پذیري بیشتر محصول جو انعطاف

  ).9 (دهدنشان میگندم 

سر براي ، معادالت سربهتحقیق حاضردر 

شامل قیمت (تمام اجزاي قابل تصور بودجه 
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ه متغیر، هزینه محصول، میزان محصول، هزین

 براي )ايثابت، هزینه کل، قیمت نهاده و نیاز نهاده

محصول گندم در شهرستان مرودشت در سال 

سر براي هر ، ارائه و نقاط سربه1384-85زراعی 

شده محاسبه و تجزیه و  هاي یادیک از مؤلفه

  .ه استتحلیل شد

  

  مواد و روشها

 کلیهتوان براي میرا سر معادالت سربه

شامل قیمت محصول، ( بودجه مؤثر درهاي مؤلفه

هزینه  اي،میزان محصول، قیمت نهاده، نیاز نهاده

 تشکیل داد) متغیر، هزینه ثابت و کل هزینه

سر براي هر یک از این نقاط سربه). 1جدول (

سود فعالیت  ، از حل معادلهموردنیازاجزاي 

این نقاط با مساوي قرار . شود حاصل میموردنظر

از طرفی . شودحاصل می برابر با صفر دادن سود

 یک سطح منظور دستیابی بهتحلیل حساسیت به

بدین ترتیب . پذیر استنظر سود نیز امکانمورد

که مقادیر سود مورد انتظار در معادالت موردنظر 

 تعیین براي معادالت حاصل شده واري زجایگ

اجزاي مختلف بودجه براي این سطح سود حل 

  . شودمی

  

  

  )4(سر براي یک فعالیت منفرد  معادالت نقاط سربه- 1 جدول

Table 1 - Breakeven analysis equations for a single activity  

  معادله  مؤلفه موردنظر در بودجه

  قیمت محصول
i i i

i

VC FC
P

Y

 
! !

  میزان محصول
i i i

i

VC FC
Y

P

 
! !

i  هزینه متغیر i i iVC PY FC  ! !

i  هزینه ثابت i i iFC PY VC  ! !

i  هزینه کل i iTC PY 

  قیمت نهاده
i i i i i

i

PY VC FC
R

X

  
! !

  اينیاز نهاده
i i i i i

i

PY VC FC
X

R

  
! !
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میزان  i ،Yiقیمت محصول Pi ،)1(در جدول 

 براي تولید محصول Xي  قیمت نهادهRiمحصول، 

i ،Xiیاز نهاده ن میزان موردX براي تولید محصول 

i، VCi هزینه متغیر براي تولید محصول i، FCi 

هاي  هزینهi ،VC'iهزینه ثابت براي تولید محصول 

 به استثناي هزینه iمتغیر براي تولید محصول 

 i سود مورد انتظار تولید محصول IIi  وXي نهاده

  .  باشدمی

  تـوان ل مـی  سر قیمـت محـصو    نقطه سربه از  

ابزار ساده در مدیریت ریـسک بـراي        یک  عنوان  به

ها هاي بازار تحت شرایط تغییر قیمت     ارزیابی تنش 

ــتفاده ــود اس ــزان  . نم ــن می ــاهش ممک ــداکثر ک ح

از تـوان  مـی را  هـاي جـوي     محصول درنتیجه زیان  

 بررسـی   سر میزان محصول  هاي سربه  تحلیل طریق

هـا نیـز   سر از سمت نهـاده   تحلیل نقطه سربه  . دنمو

 سـر قیمـت نهـاده     تحلیل نقطه سربه  از  . مفید است 

هـاي نفـت،    نگرانی فزاینده در مورد قیمـت  دلیلبه

سر نیـاز  تحلیل نقطه سربهاز . نمود استفادهتوان  می

توان براي مطالعه اثرات اقتصادي نیـاز       اي می نهاده

هنگام ه خشکسالی ناب  به آبیاري اضافی در طی دور     

. دنمـو  اسـتفاده    ف محـصول  براي اجتناب از اتـال    

توانـد مـورد    مـی  هـاي دقیـق   همچنین اهمیت داده  

عنوان مثال اگر سود نسبت به      به. بررسی قرار گیرد  

ــت باشــد، در تغ ــاز اوره ثاب ــر در نی ــه صــورتییی ک

 شـود، نگرانـی   بـرآورد مصرف اوره، کمتر از حـد      

سـر  تحلیل نقطه سـربه   . کمی وجود خواهد داشت   

یی نـسبی   آ در زمینـه کـار     هزینه متغیر اطالعاتی را   

اهمیت تخـصیص   . نمایدمیتخصیص منابع فراهم    

تـوان توسـط    مـی  باالسري به یک فعالیت را هزینه

سـر هزینـه ثابـت،      بـه هاي تحلیل نقطه سـر    تکنیک

که امکان افزایش قیمـت    در مواردي   . ودنمارزیابی  

تـوان  ها مـی  جایگزینی نهاده با  ،  داردها وجود   نهاده

اي تولید را تـا حـدي کـه توسـط           هافزایش هزینه 

شـود  سر هزینه کل مشخص مـی     تحلیل نقطه سربه  

  .کاهش داد

آمار و اطالعات موردنیاز در این بررسی به 

  صورت مقطعی و مربوط به سال زراعی

شیی بوده که به روش تحقیق پیما85-1384
1
 

جامعه آماري مورد مطالعه، . گردآوري شده است

 .مرودشت بودشامل گندمکاران آبی شهرستان 

  ازبراي انتخاب نمونه مناسب از جامعه مذکور،

بندي شدهطبقه گیري تصادفیروش نمونه
2
 

ها و اطالعات موردنیاز، از داده. شداستفاده 

 پرسشنامه مربوط به طبقات مختلف 154مجموع 

. شداستخراج ) هاي مختلف شهرستانبخش(

گیري روش نمونهاز  در این پژوهش، چون

، لذا میانگین شدبندي شده، استفاده قهتصادفی طب

نمونه هر یک از متغیرهاي الگو، با استفاده از 

  ):17( شد محاسبه )1(رابطه 

  

1 1 2 2
1

1 1
...

L

L L i i
i
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N N 

       

                         )1(

 95همچنین کران یا مرز خطاي برآورد با 

  تعریف) 2(صورت رابطه درصد اطمینان به

  ):17 (شودمی

                                               

1 - Survey Research

2 - Stratified Random Sampling
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ن نمونه  میانگیM،)2(و ) 1 (هايفرمولدر 

  حجم جامعه موردنظرNمربوط به هر متغیر، 

 حجم iN،)کاران آبی شهرستان مرودشتگندم(

در هر  کاران آبی ساکنگندم(ام  iجامعه در طبقه 

 کران Bام،  i  میانگین نمونه در طبقهiM،)بخش

، طمینانا  درصد95 باخطاي برآورد ) حدود(

ˆ ( )V Mواریانس M،in تعداد اعضاي نمونه 

 واریانس نمونه در isام، iانتخاب شده از طبقه 

 شماره iو ) هابخش( تعداد طبقات Lام،  iي طبقه

  . باشدیم) بخش(طبقه  به هر مربوط

ــشنامه ــاي مـــذکور، از در طراحـــی پرسـ هـ

طـرح  " مربـوط بـه      "بـرداري هاي بهره پرسشنامه"

طراحی شده توسـط     "آمارگیري هزینه تولید گندم   

ــتفاده  ــشاورزي اسـ ــاد کـ ــدوزارت جهـ در .  شـ

هاي وزارت جهاد کـشاورزي، عملیـات       پرسشنامه

مختلف مربوط به تولیـد گنـدم از مرحلـه قبـل از             

اي و  داشـت، بـه صـورت دوره      کاشت تا مرحله بر   

در ایـن   . شـود مـشخص مـی   بدون تفکیک نهـاده     

هـا، تجزیـه و      عـدم تفکیـک نهـاده      دلیـل حالت به 

تحلیل براي هر نهاده، به صورت مجزا غیـرممکن         

هـاي تحقیـق حاضـر، بـا         در پرسشنامه  ولی. است

  صـورت هـا، بررسـی هـر نهـاده بـه         نهـاده  تفکیک

  

  ر مــوردهــاي متغیــنهــاده.  اســتممکــنجداگانــه 

هـاي کـود    نهـاده  استفاده توسط کشاورزان، شـامل    

، بذر، سـم    )کود اوره، کود فسفات و سایر کودها      (

، نیـروي   )ها و سایر سموم   کشها، قارچ کشعلف(

عنـوان  آالت بوده و زمین نیز بـه      کار، آب و ماشین   

در مـورد   . نهاده ثابـت درنظـر گرفتـه شـده اسـت          

اي اوره و   هاي کود و سم، فقط میـزان کودهـ        نهاده

اسـتفاده  مـورد   کـش   فسفات و میـزان سـم علـف       

دنظر بوده و سـایر کودهـا و        ورتوسط کشاورزان م  

در .  شـده اسـت    منظـور  "سـایر "سموم در ردیف    

کار خانوادگی   کار نیز، مجموع نیروي    مورد نیروي 

کار اسـتخدام شـده در مراحـل مختلـف           و نیروي 

کـاران   گنـدم  چـون . تولید، مـوردنظر بـوده اسـت      

 تولیــد بــراي ان مرودشــت، آب موردنیــازشهرســت

، هزینه این   کنندتأمین می از منابع مختلف     را   گندم

ــد    ــبه ش ــه دو طریــق محاس ــاده ب ــورد.نه    در م

 تولیـد گنـدم     بـراي بردارانـی کـه از آب سـد         بهره

، هزینه آب برابر با مبلغی درنظـر        نمایندمیاستفاده  

ــت آن پرداخــت   ــشاورزان باب ــه ک ــد ک ــه ش   گرفت

 آبیاري از   برايبردارانی که   در مورد بهره  . نمایندمی

 استخراج آب چاه    برايالکتروپمپ و موتور پمپ     

هـا بابـت    مبلغ پرداختی توسـط آن  کنندمیاستفاده  

 آب درنظر گرفتـه     برق یا سوخت، به عنوان هزینه     

ــاده . شــد ــورد قیمــت واحــد نه ــاي آب ودر م   ه

 مقادیر ریالی هزینـه شـده بـراي         فقطآالت،  ماشین

.  شـد  درنظـر گرفتـه  ي مـذکور   از دو نهاده   هر یک 

بهـاي زمـین در     نهاده زمین نیز، میزان اجـاره  براي

 عنوان هزینـه  منطقه و سال زراعی مورد بررسی، به      

  .منظور شد
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  نتایج و بحث

 گندم در سال مورد هر کیلوگرمقیمت 

 ریال و قیمت کود اوره، کود 2050مطالعه، 

 و 2590، 850، 790ترتیب فسفات، بذر و سم به

.  ریال بر کیلوگرم گزارش شده است55460

 ریال 85000همچنین دستمزد نیروي کار روزانه 

 میلیون ریال 4/4بهاي زمین هر هکتار  و اجاره

  . )2 جدول(درنظر گرفته شد 

  

  

  )20 (1384-85در سال زراعی ) ریال(هاي تولید گندم در شهرستان مرودشت  قیمت نهاده- 2جدول 

Table 2 - The price of factors for the production of wheat in Marvdasht township in 2004-2005 (Rial)

         محصول

  نهاده شرح    

گندم 

  )کیلوگرم(

کود اوره 

  )کیلوگرم(

کود فسفات 

  )کیلوگرم(

بذر 

  )کیلوگرم(

سم 

  )کیلوگرم(

نفر(نیروي کار 

  )روزکار

  زمین

  )هکتار(

  4391650  85000  55460  2590  850  790  2050  قیمت

  

عنوان قیمت ، به دولت قیمت تضمینیدرضمن،

  .گندم در نظر گرفته شد

 95 بااي و کران خطاي برآورد برآورد نقطه

، براي مقادیر فیزیکی و ریالی  اطمیناندرصد

ها و محصول، هزینه متغیر، هزینه مربوط به نهاده

 ثابت و هزینه کل براي یک هکتار گندم در

در  1384-85شهرستان مرودشت در سال زراعی 

  .رائه شده است ا)3 (جدول

 هايبا داشتن اطالعات ارائه شده در جدول

در  سرمعادالت نقطه سربهتوان می، )3( و )2(

. نمود حل  راهاي بودجهمورد هر یک از مؤلفه

سر قیمت محصول، مقدار محصول، نقاط سربه

 کل، قیمت و هزینه متغیر، هزینه ثابت، هزینه

هاي کود اوره، کود فسفات، میزان موردنیاز نهاده

ارائه شده ) 4(جدول در بذر، سم و نیروي کار 

در ستون سوم این جدول، میزان اختالف  .است

) 0M(سر هر کدام از اجزاي موردنظر نقطه سربه

 ارائه شده )M(با میزان آن جزء در شرایط موجود 

نسبت میزان هر جزء در شرایط موجود به . است

سر، براي هر یک از اجزا، میزان آن در نقطه سربه

  .ارائه شده استدر ستون چهارم جدول 
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  و هزینه کل ها و محصول، هزینه متغیر، هزینه ثابتاي و کران خطاي برآورد مقادیر فیزیکی و ریالی نهاده برآورد نقطه- 3جدول 

Table 3 - The point estimation and the bound of estimation error for physical quantities and the price of 

factors and production, variable cost, fixed cost and total cost (Rial) 

  )یالر( مقدار ریالی هزینه و درآمد  )کار ، نفرروزKg( مقدار فیزیکی نهاده
                   برآورد

  شرح
  اينـقطه بـرآورد

  کران خطاي برآورد  ايبـرآورد نـقطه  کران خطاي برآورد

  4/57875  7/288689  26/73  43/365  کود اوره

  28730  5/215279  8/33  27/253  کود فسفات

  5/33540  9/779356  95/12  91/300  بذر

  2/26066  63779  47/0  15/1  سم

  45900  1742500  54/0  50/20  نیروي کار

  10536  445500  ―  ―  آب

  35250  1392810  ―  ―  آالتماشین

  22112  2/70435  ―  ―  سایر

  101125  3/4998350  ―  ―  هاي متغیرمجموع هزینه

  ―  4391650  ―  ―  )زمین(هزینه ثابت 

  101125  3/9390000  ―  ―  هزینه کل

  297250  12259000  145  5980  میزان محصول

  

سر، معادل قیمت محصول در نقطه سربه

این میزان، . )4جدول ( شد  ریال برآورد2/1570

 در شهرستان  راقیمت تمام شده تولید گندم

. دهدنشان می 1384-85مرودشت در سال زراعی 

 قیمت با) تمام شده(سر  قیمت سربهتفاوت

 که دهدنشان می) قیمت تضمینی(فروش موجود 

ازاي هر واحد فروش محصول سود کشاورز به

نسبت قیمت . ده است ریال بو8/479معادل 

نشان سر محصول در شرایط موجود به نقطه سربه

 6/30 که میزان سود کشاورز، معادل دهدمی

  .درصد قیمت تمام شده محصول بوده است
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  ها با میزان واقعیهاي مورد نظر در بودجه و تفاوت آنسر براي هر یک از مؤلفه نقاط سربه- 4جدول 

Table 4 - Breakeven points for each budget component and their differences from the real quantity 

  مؤلفه موردنظر در بودجه

  سرنقطه سربه

)0M(  

  سرتفاوت نقطه سربه

  با میزان موجود

)0M M(  

0

1 0 0
M

M

 
 

 

 

  )درصد(

  55/130  +77/479  23/1570  )لریا(قیمت محصول 

  55/130  +51/1399  49/4580  )کیلوگرم(عملکرد محصول 

  53/63  -70/2868999  00/7867350  )ریال( هزینه متغیر 

  49/60  -70/2868999  70/7260649  )ریال(هزینه ثابت 

  60/76  -70/2868999  00/12259000  )ریال(هزینه کل 

  14/9  -02/7851  02/8641  )ریال(قیمت کود اوره 

  98/6  -83/11327  83/12177  )ریال(قیمت کود فسفات 

  36/21  -41/9534  41/12124  )ریال(قیمت بذر 

  17/2  -35/2494782  35/2550242  )ریال(قیمت سم 

  79/37  -20/139951  20/224951  )ریال(قیمت نیروي کار 

  14/9  -65/3631  08/3997  )کیلوگرم(اي کود اوره نیاز نهاده

  98/6  -29/3375  56/3628  )کیلوگرم(اي کود فسفات نیاز نهاده

  36/21  -72/1107  63/1408  )کیلوگرم(اي بذر نیاز نهاده

  17/2  -73/51  88/52  )کیلوگرم(اي سم نیاز نهاده

  79/37  -75/33  25/54  )کار روز نفر(اي نیروي کار نیاز نهاده

  

  

 5/4580سـر   سربه عملکرد محصول در نقطه   

هکتار بوده و نسبت میزان عملکرد      کیلوگرم در هر    

سـر،  موجود به عملکرد محـصول در نقطـه سـربه         

هزینه متغیر تولیـد    .  درصد بوده است   6/130برابر  

.  ریال بوده است7867350سر، برابر  در نقطه سربه  

نـشان  سـر،   مقایسه وضعیت موجود با نقطه سـربه      

 که نسبت هزینـه متغیـر تولیـد در شـرایط            دهدمی

 درصد  5/63سر،  ان آن در نقطه سربه    موجود به میز  

یعنـی  (ارقام در مورد هزینه ثابـت       این  . بوده است 

 5/60 ریـال و     7/7260649ترتیب،  به) هزینه زمین 
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 بـین قیمـت     تفـاوت این میـزان    . درصد بوده است  

هزینه محاسبه شـده آن      زمین در شرایط موجود و    

  از  بهینه  استفاده تواند باعث عدم  در سود صفر، می   

هزینــه کــل در نقطــه . دشــو در کــشاورزي زمــین

 ریـال بـوده     12259000  بـا  سر تولیـد، برابـر    سربه

ــن میــزان معــادل درآمــد کــل کــشاورز . اســت   ای

نسبت هزینه کل در شـرایط موجـود بـه          . باشدمی

 6/76سـر تولیـد، معـادل       میزان آن در نقطه سـربه     

قیمت نهاده کـود     سرنقطه سربه . درصد بوده است  

ایـن   تفـاوت . باشد ریال می  02/8641اوره، معادل   

زیـاد  هاي موجود نهاده  با میزان قیمت میزان قیمت 

کـه نـسبت قیمـت ایـن نهـاده در           نحـوي به. است

سـر، فقـط بـه میـزان        شرایط موجود به نقطه سربه    

میزان قیمت کود فـسفات     .  درصد بوده است   14/9

 ریـال   8/12177سـر تولیـد، برابـر       در نقطه سـربه   

هـاي  د این نهـاده نیـز، قیمـت      در مور . محاسبه شد 

  هـاي  قیمـت  د درصـ  0/7موجود فقـط بـه میـزان        

سـر بـراي    محاسبه نقطـه سـربه    . باشدسر می سربه

سـر   که قیمت سـربه    دهدنشان می قیمت نهاده بذر    

 ریـال و نـسبت      41/12124براي این نهاده، برابـر      

 درصـد   4/21سر نیز   قیمت موجود به قیمت سربه    

یمت در مورد نهاده سم     سر ق نقطه سربه . بوده است 

بیـشترین  .  اسـت  بـوده  ریال   4/2550242 میزان   به

ود نهـاده،   جهاي مو سر و قیمت  قیمت سربه  تفاوت

نـسبت  ). 4جـدول   (باشـد   مربوط به نهاده سم می    

سـر در مـورد ایـن       قیمت موجود به قیمـت سـربه      

قیمـت  .  درصد بوده است   2/2نهاده، فقط به میزان     

 2/224951معـادل    ،ارنیروي ک  سر براي نهاده  سربه

ریال و نسبت قیمت در شرایط موجود بـه قیمـت           

نتـایج  .  درصـد بـوده اسـت      8/37سر، برابـر    سربه

نشان اي نیز  سر در موردنیاز نهاده   سربه تحلیل نقطه 

 که میزان کود اوره موردنیاز بـراي رسـیدن        دهدمی

 کیلـوگرم بـوده و      1/3997سر برابـر    به نقطه سربه  

ن نهاده توسـط کـشاورزان      نسبت مقدار مصرف ای   

.  درصد بوده است   1/9سر آن معادل    به مقدار سربه  

 بـه سر براي مصرف نهاده کود فـسفات        نقطه سربه 

ــوگرم 6/3628مقــدار  ــوده کیل ــزان ب ــسبت می  و ن

 مصرف این نهـاده در شـرایط موجـود بـه میـزان             

  نقطــه. باشــد درصــد مــی0/7ســر آن برابــر ســربه

  هـاي بـذر و سـم      ادهاي براي نه  سر نیاز نهاده  سربه

ــه ــر ب ــب براب ــراي 9/52 و 6/1408ترتی ــال و ب  ری

کار بوده و نسبت مقـدار       روز  نفر 3/54نیروي کار   

سـر  نقطه سربه مقدار آن در مصرف کنونی نهاده به 

ترتیـب برابـر    ها، بـه  نیز، براي هر یک از این نهاده      

  . درصد بوده است8/37 و 2/2، 4/21

 میـزان    بـا  هاسر نهاده هاي سربه  قیمت تفاوت

  هــا میــزان موجــود آنزیــاد بــوده وهــا واقعــی آن

 .اسـت سـر بـوده     تـر از میـزان سـربه      مراتب کـم  به

سر نیز بسیار   درنتیجه نسبت میزان موجود به سربه     

تـرین عوامـل ایـن امـر،        یکی از مهـم   . باشدکم می 

 هـاي مـذکور    نهـاده  براياي  هاي نهاده  یارانه تأمین

هـاي سـم، کـود فـسفات و         ویژه در مورد نهاده   به(

 و درنتیجه سبب شده کشاورزان از       بوده) کود اوره 

صورت بهینه اسـتفاده نکـرده و در      به عوامل تولید، 

ــوارد،  ــاآنبــسیاري از م ــه ه ــیش از حــد بهین  را ب

تر از میـزان    کم دستمزد نیروي کار،     .استفاده نمایند 

 ایـن امـر، نـشان     . سر بوده اسـت   آن در نقطه سربه   

میزان دستمزد واقعـی دریـافتی توسـط         دهد که می

   ایـن امـر نیـز   و اسـت     کـم  نیروي کار کـشاورزي   

عنوان دلیلی بـراي عـدم جـذابیت ایـن          تواند به می
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حرفــه بــراي جوانــان روســتایی و افــزایش رونــد 

هـاي  بخـش سـایر    نیـروي کـار بـه         این مهاجرت

 که خود توانایی جذب نیروي کـار        باشداقتصادي  

  .ندندارنیز اضافی موجود را 

 میـزان    با هاسر نهاده  سربه  قیمت چون تفاوت 

 شـود بـراي    لذا پیشنهاد می   زیاد است، ها  واقعی آن 

ــه ــردن یاران ــد ک ــادههدفمن ــاي نه اي در بخــش ه

 باتوجه به کـشش  .اقدام الزم انجام شود  کشاورزي  

ها و با درنظـر گـرفتن       قیمتی تقاضا براي این نهاده    

اي ایـن   تري بـر  یشسود موردنظر کشاورز، قیمت ب    

د تا زمینه اسـتفاده بهینـه از   وعوامل تولید، تعیین ش 

  .  منابع کمیاب تولید کشاورزي فراهم گردد

تر از میزان آن در نقطـه       کمدستمزد نیروي کار    

 بـودن میـزان     کـم  هاین امـر، نـشان    . سر است سربه

ــار     ــروي ک ــط نی ــافتی توس ــی دری ــتمزد واقع دس

 تواند سـبب افـزایش رونـد    که میاستکشاورزي  

هاي دیگر اقتـصادي گـردد کـه        مهاجرت به بخش  

خود توانایی جذب نیروي کار اضـافی موجـود را          

هـاي مناسـب در     بنـابراین اتخـاذ سیاسـت     . ندارند

 بـا درنظـر گـرفتن تمـام         -جهت افزایش دستمزد    

 و نیـز فـراهم نمـودن زمینـه جـذب            -جوانب امر 

هـایی کـه ممکـن      نیروي کار کشاورزي در فعالیت    

هاي مختلـف و یـا از طـرق         عاونیاست از طریق ت   

عنـوان گـام    توانـد بـه   دهی شود، مـی   دیگر سازمان 

مهمی در زمینه اشتغال و عدم مهاجرت نیروي کار         

هـاي اشـباع اقتـصادي      کشاورزي به سـایر بخـش     

  .  مطرح گردد

  

  تشکر و قدردانی

محمد   آقاي علیهمکارياز بدین وسیله 
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Marvdasht Irrigated Wheat Farms 
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Abstract

Breakeven analysis is one of the most important existent tools for decision-making in 

agriculture. This technique used for analysis of different budget components about irrigated 

wheat crop in Marvdasht township. The required data and information were collected via 154 

questionnaires and using the stratified random sampling method during 2004-2005. Results 

show that farmer's profit (Rls. 479.8 per Kg. of crop) is about thirty percent of the cost price of 

crop (Rls. 1570.2). The breakeven analysis for factor prices, show the levels of factor prices in 

existent conditions were much lower than breakeven prices (especially in the case of the factors 

of insecticides, phosphate fertilizer and urea fertilizer) in such a way that the ratio of mentioned 

factor prices in existent conditions to their breakeven prices was 0.02, 0.07 and 0.09 

respectively. This has caused non-optimal and very much usage of factors in many cases.
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