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"مقاله پژوهشی"

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
راهبردهاي كارآفریني در كشاورزي

ارزیابی اقتصادی ایجاد کسب و کار تولید قارج خوراکی در آسایشگاه کهریزک استان البرز
4

هرمز اسدی ،1غالمرضا یاوری ،2لیال غیرتی آرانی 3و توران ابراهیمی میری

چکیده
توسعه و رونق کسب و کارهای کشاورزی بهعنوان یک فعالیت کارآفرینی در تسهیل رابطه بین بخش کشاورزی و سایر
بخش های اقتصادی در راستای اهداف رشد و توسعه اقتصادی کشور یک ضرورت تلقی میگردد .اهداف این پژوهش ،ارزیابی
اقتصادی تولید قارچ خوراکی با استفاده از شاخصهای سودآوری ارزش حال خالص ،نسبت فایده به هزینه ،درصد بازده فروش،
درصد بازده هزینهای و نرخ بازده داخلی فعالیت بوده است .دادههای این پژوهش مربوط به ایجاد کسب و کار تولید قارچ خوراکی
در آسایشگاه معلولین کهریزک در استان البرز بوده که در سال  1318به روش اسنادی جمعآوری گردیده است .نتایج حاکی از آن
است که هزینههای سرمایهای و جاری ایجاد یک سالن  5تنی برابر  343/8و  213/3و جمعا  561/5میلیون ریال برآورد شد.
طی دوره تحلیل دهساله ،میانگین درصد بازده فروش و بازده هزینهای در تولید قارچ بهترتیب  22/1و  28/5درصد برآورد شد.
ارزش حال درآمد خالص فعالیت با نرخ تنزیل  18درصد  66/3میلیون ریال و شاخص سودآوری نسبت فایده به هزینه 1/64
برآورد شد .نرخ بازده داخلی تولید قارچ خوراکی  23/3درصد محاسبه گردید که بیشتر از نرخ تنزیل بوده ،بنابراین ،ایجاد فعالیت
مربوطه در استان البرز اقتصادی است.
واژههای کلیدی :تحلیل اقتصادی ،تولید قارچ ،کارآفرینی ،کسب و کار

مقدمه
در جوامع امروزه با توجه به اینکه بخش کشاورزی برای
ایجاد اشتغال و کارآفرینی از ظرفیت باالیی برخوردار است،
ترویج کارآفرینی در کشورها که با چالشهای اقتصادی و
اجتماعی زیادی مواجه هستند ،دارای نقش حیاتی است و در
سالهای اخیر سیاستگذاران و برنامهریزان بر توسعه کارآفرینی
تاکید ویژهای داشتند ( .)11کشت و تولید قارچ در مقیاس
صنعتی در جهان از سال  1921به بعد آغاز شده است .بین
سالهای  ،1224-2113کشورهای چین ،ایاالت متحده
آمریکا و هلند با سهمهای  11/7 ، 31/6و  11/3درصد،
عمدهترین کشورهای تولیدکننده قارچ در جهان بودند .از سال
 ،1364ساخت و ایجاد واحدهای تولید و پرورش قارچ در ایران
توسعه پیدا کرد .البته اولین محصول قارچ در کشور در سال
 1331به بازار داخل عرضه شده است .مصرف سرانه قارچ در
کشورهای اروپایی بین  3-4کیلوگرم در سال و در ایران 311
گرم گزارش شده است ( .)6تولید قارچ در ایالت پنسیلوانیای
آمریکا که  49درصد قارچ خوراکی ایاالت متحده را بهخود
اختصاص داده است بهدلیل هزینههای باالی تولید نتوانسته
جایگاه خود را بهعنوان یک محصول سودآور بدست آورد (.)9
قارچ مجصولی است که بیش از  21درصد آن را آب تشکیل
میدهد و اگر به موقع مصرف نشود ،آب خود را به سرعت از
دست داده و فاسد خواهد شد .در کشورهای پیشرفته تنها 21
درصد از وزن قارچ در صنایع تبدیلی از دست میرود ،بنابراین
توسعه این نوع از کسب و کارهای کشاورزی مستلزم تمرکز

تمام صنایع مرتبط با تولید ،فرآوری و تهیه کمپوست این
محصول در مناطق میباشد ( .)14وزن خشک قارچها دارای
 21-31درصد پروتئین و دارای آمینو اسیدهای ضروری
میباشد ( .)11امروزه فعالیت مربوط به قارچها در کشورها
بهعنوان یک منبع غنی از تولید تکنولوژی ،کسب و کارهای
متنوع ،ایجاد سرمایه و ثروت شناخته شده ،میباشد .بخشی از
فرصتهای موجود در دنیای قارچها برای ایجاد کسب و کار و
تولید ثروت شامل کسب و کارهای علوم پزشکی و دارویی،
علوم گیاهپزشکی ،کشاورزی و جنگلداری ،صنایع غذایی و
محیط زیست میباشند .در بخش کسب و کارهای صنایع
غذایی میتوان به کسب و کار تولید انواع قارچ خوراکی و
مزهها و غنیکنندهها ،آنزیمها ،صنایع وابسته به انواع
نوشیدنیها ،پروتئینهای قارچی و ...اشاره نمود که نقش
مهمی در تولید سرمایه و ثروت در اقتصاد کشاورزی ایفا
مینمایند ( .)1در مطالعهای برخی محققین مهمترین
متغیرهای متمایزکننده واحدهای تولیدی بویژه واحد تولیدی
قارچ را بهرهوری نیروی کار ،ضریب تبدیل مواد غذایی،
ظرفیت واحدهای تولیدی و فاصله واحد تولیدی تا بازار
مصرف عنوان میکند ( .)12در بررسی چالشهای توسعه
پرورش قارچ خوراکی در استان کرمانشاه ،محققین با استفاده
از روش نمونهگیری هدفمند و گلوله برفی و اطالعات مربوط
به  1و  4واحد در زمینه تولید قارچ به این نتیجه رسیدند که
بیشترین چالشهای توسعه پرورش قارچ خوراکی مربوط به
ضعف تجهیزاتی ،عدم حمایت اقتصادی مسوولین منطقه،
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مواد و روشها
این پژوهش بهمنظور ایجاد فعالیت کارآفرینی کشت و تولید
قارچ خوراکی برای معلولین آسایشگاه کهریزک توسط خیرین
استان البرز بوده که بر اساس دادههای جمعآوریشده سال
 1329به روش اسنادی ،انجام گردیده است .این آسایشگاه در
شهرستان محمدشهر استان البرز احداث شده است .شهرستان
محمدشهر در قسمت جنوبی شهرستان کرج در اطراف جاده
کرج-ماهدشت واقع شده که با مهرشهر کرج ،مشکین دشت،
صفا دشت و ماهدشت همسایه است .میانگین بارندگی ساالنه
شهرستان محمدشهر همانند کرج  247/3میلیمتر بوده که
 172/3میلیمتر در نیمه اول سال زراعی در پاییز و زمستان،
 62/2میلیمتر در سهماهه بهار و  1/1میلیمتر در تابستان
توزیع میگردد ( .)3در سال  ،1327تولید قارچ خوراکی استان
البرز  24271تن بوده که از سطح  134هکتار برداشت شده
است .سهم تولید قارچ استان از کل قارچ تولیدی در کشور
 11/2درصد بوده است ( .)2جهت ارزیابی اقتصادی این کسب
و کار ،از دو تحلیل توصیفی و استنباطی استفاده شد .در
تحلیل توصیفی به شناسایی امکانات فنی فعالیت و در تحلیل
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ناکارآمدی عملکرد بانکها ،نارسایی سیستمهای مدیریتی و
آموزشی و مشکالت سالنهای تولید قارچ و مخاطرهپذیری
باالی تولید این محصول در استان میباشند ( .)16در مطالعه
دیگری ،عواملی همچون عدم دسترسی تولیدکنندگان به بذر
مرغوب ،وجود اطالعات ضعیف در زمینه تولید و پروش قارچ
خوراکی ،کمبود برنامههای آموزشی ،بهرهوری پایین بهدلیل
محیطهای استرلیزهنشده بهعنوان موانع پیشرفت تولید قارچ
در مزارعی با مقیاس کوچک اشاره شده است ( .)1مطالعهای
در آمریکا ،مهمترین چالشهای بازار تولید قارچ و احداث
واحدهای تولیدی توسط تولیدکنندگانی بوده که توجه کمی به
نیازسنجی بازار و توجیه اقتصادی احداث واحدهای تولیدی
داشتند و در نتیجه با شکست مواجه شدند .)7( .محققان در
پژوهش خود در شهرستان فرمهین ،مهمترین موانع پیش روی
بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی زود بازده و کارآفرین را
سختگیری زیاد بانکها ،عدم پرداخت بهموقع تسهیالت
بانکی ،بروکراسی اداری ،لزوم معرفی ضامن معتبر ،عدم
اطالعرسانی از سوی سازمانهای دولتی برای پشتیبانی از
بنگاه ها و عدم آشنایی صاحبان برخی بنگاهها با نحوه تدوین
طرح کسب و کار مطرح مینمایند ( .)2محققین با استفاده از
اطالعات مربوط به  16نفر از کارآفرینان صنایع غذایی در
استانهای گلستان ،اصفهان ،مرکزی ،خراسان رضوی و
گیالن به این نتیجه رسیدند که معیار صنعت و بازار مهمترین
معیار در ارزیابی فرصتهای کارآفرینی تلقی میشوند ( .)21در
شناسایی راهبردهای توسعه کارآفرینی کشاورزی در استان
خوزستان ،محققین با استفاده از روش سوات و تحلیل سلسله
مراتبی به این نتیجه رسیدند که وجود اقلیم متفاوت و تنوع در
تولید محصوالت کشاورزی مهمترین نقطه قوت ،عدم حمایت
نهادهای دولتی و برخورداری نامناسب از تسهیالت دولتی
مهمترین نقطه ضعف ،وجود ظرفیت و پتانسیل طبیعی
مهمترین نقطه فرصت و ریسک باالی سرمایهگذاری در
کشاورزی توسط بخش خصوصی مهمترین نقطه تهدید در
توسعه کارآفرینی کشاورزی در استان مشخص شدند (.)13
پژوهشگران در بررسی موانع توسعه پرورش قارچ خوراکی در
نواحی روستایی استان گلستان ،با تحلیل اطالعات 111
تولیدکننده در سال  1321به این نتیجه رسیدند که عواملی
همچون عدم آشنایی تولیدکنندگان با روشهای تبلیغاتی
مناسب ،کمبود نقدینگی ،قیمت باالی تعرفه سوخت و آب و
برق و گاز و عدم وجود خدمات مشاورهای فنی و مهندسی در
بین تولیدکنندگان روستایی مهمترین موانع تولید قارچ در
منطقه هدف میباشند ( .)12محققین در مطالعهای در بخش
ضیاءآباد استان قزوین با استفاده از دادههای استخراجشده از
 29تولیدکننده قارچ خوراکی در سال  1329و بهرهگیری از
روشهای اقتصاد مهندسی به برآورد اقتصادی سرمایهگذاری
انجام شده در تولید قارچ دکمهای به ابعاد  111مترمربع
پرداختند .نتایج نشان داد که ارزش حال خالص فعالیت با نرخ
تنزیل  19درصد طی دوره تحلیل چهار ساله  1112/4میلیون
ریال برآورد شد .نرخ بازده داخلی فعالیت  61درصد محاسبه
شد که بیانگر اقتصادیبودن فعالیت میباشد .دوره برگشت
سرمایه فعالیت  2/1سال مشخص گردید ( .)17مطالعه دیگری

برخی محققین با بررسی اثر اقتصادی تولید قارچ و ارزش
افزوده آن در منطقه آلمورا در هندوستان با استفاده از
شاخصهای اقتصاد مهندسی به این نتیجه رسیدند که به ازای
یک ریال سرمایهگذاری در تولید قارچ در منطقه هدف2/2 ،
ریال منفعت نصیب کارآفرین شده است .ضمنا یک ریال
هزینه 36/1 ،درصد سود بههمراه داشته است .با پذیرش
تکنولوژی فعالیت ،تولیدکنندگان درآمد ساالنه خود را 17
درصد و میزان اشتغال اضافی را  9/3درصد ارتقاء بخشند.
محدودیتهای عمده پذیرش تکنولوژی تولید قارچ در منطقه
مورد مطالعه ،ساختار ناقص بازار ،عدم دسترسی به مواد خام،
فقدان تکنولوژی سازگار و حمایتهای مالی محدود ذکر شده
است ( .)11در تحلیل اقتصادی تولید قارچ خوراکی صدفی در
کشور هندوستان ،نتایج نشان داد که کشت و تولید قارچ
خوراکی مستقیما باعث بهبود معیشت اقتصادی خانوارها و
بهبود تغذیه و مسائل پزشکی در کشور میشود .در دوره تولید
قارچ خوراکی صدفی هزینههای سرمایهای و غیر دورهای برابر
 22611روپیه ،هزینههای دوره تولید یا هزینههای جاری
(هزینه متغیر و ثابت تولیدی) برابر  1761روپیه در کشور بود.
کل منافع در دوره تولید (محصول اصلی و جانبی) برابر
 21111روپیه و سود خالص کشت و تولید قارچ خوراکی
صدفی در دوره تولید  14241روپیه برآورد گردید (.)4
جمعبندی پیشینه تحقیق نشان میدهد که تولید قارج
خوراکی در ایران و کشورهای مختلف جهان اقتصادی
میباشد .محققین مهمترین موانع پیش روی کارآفرینان
کشاورزی را عدم پرداخت به موقع تسهیالت بانکی ارزان
قیمت و لزوم معرفی ضامنین معتبر ذکر نموده اند .اهداف این
پژوهش ،شامل ارزیابی اقتصادی فعالیت کشت و تولید قارچ
خوراکی با استفاده از شاخصهای سودآوری ارزش حال
خالص ،نسبت فایده به هزینه ،بازده فروش و هزینه و نرخ
بازده داخلی فعالیت بوده است.
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بهطوری که:

 : Pارزش حال خالص کسب و کار در سال t
 :Fارزش حال خالص کسب و کار در سال t
 : (1+r)nضریب تبدیل
 : NPVtارزش حال خالص کسب و کار در سال t
 :منافع ناخالص کسب و کار در سال ،t
:هزینههای سرمایهگذاری در در سال t

:ارزش حال منافع ناخالص کسب و کار
:ارزش حال هزینههای کسب و کار
: iنرخ تنزیل
: nدوره تحلیل
نسبت فایده به هزینه ( )BCRکه حاصل تقسیم ارزش
حال درآمد به ارزش حال هزینههای فعالیت میباشد،
نشاندهنده آن است که به ازای یک ریال سرمایهگذاری در
فعالیت ،چند ریال منفعت نصیب تولیدکننده خواهد شد .اگر
این نسبت بزرگتر از واحد باشد نشاندهنده آن است که ارزش
حال ناخالص کسب و کار بیشتر از ارزش حال هزینههای آن
میباشد .بنابراین ،اجرای کسب و کار اقتصادی خواهد بود.
() 2
بازده داخلی فعالیت ( )IRRنرخی است که ارزش کنونی
منافع فعالیت را برابر با ارزش کنونی هزینهها میسازد.
بهعبارت دیگر نرخی است که ارزش کنونی خالص فعالیت را
برابر صفر میسازد .اگر این نرخ بزرگتر از نرخ تنزیل باشد،
نشاندهنده اقتصادی بودن ایجاد کسب و کار خواهد بود.
( )3

3- Benefit-Cost Ratio
6- Linear Depreciation

درصد بازده فروش محصول ( )ROSنشاندهنده میزان سود
( )πحاصله از یک ریال فروش محصول و درصد بازده
سرمایهگذاری ( )ROIنشاندهنده میزان سود (  )πحاصله از
یک ریال هزینه و سرمایهگذاری میباشد .برای برآورد درصد
بازده فروش و بازده هزینهای از روابط زیر بهره گرفته شده
است.
() 4
()1
در این مطالعه برای محاسبه استهالک ساختمانها و
7
تجهیزات بهترتیب از روشهای استهالک خطی 6و نزولی
استفاده شد (.)19
()6
()7
بهطوری که:
 :DLاستهالک خطی ساختمانها و تاسیسات
 :Ddاستهالک نزولی تجهیزات
 : Pقیمت خرید دارایی
: Sارزش اسقاط دارایی
: nعمر مفید دارایی
برای تعیین نقطه سربه سر هزینه ( )Xcو درآمد ( )XIفعالیت از
معادالت زیر استفاده شد (.)19
()9
() 2
بهطوری که:
 PVIو  : PVCبهترتیب ارزش کنونی درآمد و هزینه
نتایج و بحث
طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی در سال  ،1327کل قارچ
خوراکی آبی دکمهای تولیدی کشور  164131تن بوده که از
سطح بارور  932هکتار بدست آمده است و  22/1درصد تولید
قارچ را بهخود اختصاص داده است .پنج استان تهران ،البرز،
اصفهان ،خراسان رضوی و فارس در مجموع  61/9درصد از
سطح زیرکشت قارچ خوراکی آبی را تشکیل میدهد .استان
تهران بیشترین سطح زیرکشت قارچ خوراکی آبی دکمهای را
در کشور بهخود اختصاص داده است .میانگین عملکرد قارچ
خوراکی آبی در کشور  126111کیلوگرم در هکتار میباشد.
کل تولید قارچ صدفی در کشور  766تن و مربوط به
استانهای البرز ،خراسان رضوی ،گلستان ،مازندران ،گیالن و
لرستان میباشد .تولید قارچ صدفی در کشور صرفا  1/1درصد
از قارچها را بهخود اختصاص داده است (جدول .)1

2- Return On Investment in percentage
5- Rate of Return

1- Net Present Value
4- Return On Sale in percentage
7- Declining Depreciation
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استنباطی به بررسی مالی و اقتصادی کسب و کار مورد مطالعه
پرداخته شد .متدولوژی تحقیق بهمنظور برآورد شاخصهای
سودآوری فعالیت ،استفاده از شاخصهای اقتصاد مهندسی از
جمله ارزش کنونی خالص ،)NPV( 1درصد بازده هزینه یا
سرمایهگذاری ،)ROI( 2نسبت فایده به هزینه ،)BCR( 3درصد
بازده فروش 4و نرخ بازده داخلی ،)IRR( 1فعالیت بوده است.
ارزش کنونی خالص فعالیت حاصل تفاضل ارزش کنونی درآمد
و ارزش کنونی هزینهها بوده است بهطوری که اگر ارزش
کنونی خالص کسب و کار در دوره تحلیل مثبت باشد ،اجرای
آن فعالیت اقتصادی خواهد بود ( .)19دوره تحلیل در این
پژوهش دهساله و نرخهای تنزیل  19و  21درصد در نظر
گرفته شده است .مدل محاسبه  ،NPVبهصورت زیر میباشد
(.)19
()1
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جدول  -1سطح زیرکشت ،تولید و عملکرد قارچ خوراکی آبی دکمهای در اقلیمها و استانهای مختلف کشور در سال 1327

ماخذ)2( :

بررسی اقتصادی کسب و کار هزینه

طبق بررسی ،هزینههای سرمایهای ایجاد یک سالن  1تنی
در مساحت  61مترمربعی برای تولید قارچ خوراکی 164
میلیون ریال و هزینههای متغیر تولیدی که نقش مستقیمی در
تولید دارد ،برای یک دوره تولیدی  193/9میلیون ریال برآورد
شد .دستمزد هر کارگر ساده براساس توافق تولیدکننده و
کارگر برای یک دوره  11میلیون ریال و هزینه بیمه آن 711

هزار ریال بوده است .در محاسبه استهالک سالن به روش
خطی و تجهیزات به روش نزولی در قسمت هزینههای ثابت
تولیدی که نقش غیرمستقیمی در تولید دارد ،عمر مفید سالن
و تجهیزات برابر  31و  11سال در نظر گرفته شد .در محاسبه
هزینههای متغیر تولیدی طی دوره تحلیل ،ساالنه افزایش 11
درصدی منظور گردیده است (جداول  3 ،2و .)4

جدول  -2هزینههای سرمایهای تولید قارچ خوراکی برای یک سالن  61متری در استان البرز در سال ( 1329واحد :هزارریال)

Table 2. Capital costs of edible Mushroom production for a 60-meter hall in Alborz province in 2019 (unit: Iranian
)Thousand Rials
رطوبتساز
قفسهبندی به
جمع
رطوبتسنج دیجیتال
میز بسته فلزی
پله فلزی
فن و کانال
سمپاش
کولر آبی
پروانهای
ظرفیت  1تن
164111
4111
11111
9111
21111
11111
21111
12111
91111
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Table 1. Area, production and yield of irrigated edible button Mushroom in different climates and provinces the
country in 2018
عملکرد (کیلوگرم در هکتار)
تولید (تن)
سطح زیرکشت (هکتار)
استان
اقلیم
212237
41217
196
تهران
196139
24271
134
البرز
174473
12323
71
اصفهان
192292
11162
61
خراسان رضوی
216621
229
4/9
خراسان جنوبی
177414
419
2/4
خراسان شمالی
معتدل
211114
11943
12
فارس
191112
1922
11
کرمانشاه
191132
1111
6/2
سمنان
191191
11
1/3
یزد
163121
117
1
هرمزگان
216122
7194
37
خوزستان
172272
1233
11
کرمان
221111
211
جنوب کرمان
211111
1319
6/1
لرستان
گرم
192113
1111
1/9
قم
221111
111
2/1
بوشهر
172713
363
2
سیستان و بلوچستان
191132
3166
21
همدان
211614
2369
43
قزوین
177924
1263
34
چهارمحال بختیاری
191237
3211
19
آذربایجان شرقی
111343
3122
21
آذربایجان غربی
211917
2197
13
اردبیل
126667
1121
1/7
زنجان
سرد
212621
3637
17
کردستان
211472
111
1/7
کهگیلویه و بویراحمد
211412
3417
17
مرکزی
126711
3997
21
مازندران
121911
3743
21
گیالن
ساحل خزر
172212
1931
11
گلستان
126111
164131
932
کل کشور
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جدول  -3هزینههای متغیر تولید قارچ خوراکی در یک دوره در استان البرز در سال ( 1329واحد :هزارریال)

Table 3. Variable costs of edible Mushroom production in a period in Alborz province in 2019 (unit: Iranian
)Thousand Rials
جمع
هزینه بیمه 4
هزینه حقوق  4نفر
هزینه حمل و نقل و
هزینه سبد بسته
هزینه خاک
هزینه مواد اولیه
هزینه آب و برق و گاز
نفر کارگر
کارگر
تخلیه سالن
بندی قارچ
پوششی
(کمپوست)
193911
2911
41111
4111
1111
11111
2111
91111

درآمد ،درصد بازده سرمایهگذاری و فروش

طبق جدول  ،1برای محاسبه هزینههای جاری و درآمد
ناخالص فعالیت در سالهای تحلیل از نرخ افزایش  11درصد
استفاده شد .عملکرد تولید ساالنه قارچ  1111کیلو و قیمت
فروش محصول در سال اول  171هزارریال به ازای هر کیلو

در نظر گرفته شد .طی دوره تحلیل دهساله ،بازده فروش
فعالیت نشان میدهد یک ریال فروش در تولید قارچ 22/1
درصد سود بههمراه دارد .میانگین بازده هزینهای فعالیت نشان
داد یک ریال هزینه در تولید قارچ  29/1درصد سود بههمراه
دارد.

جدول  -1بازده فروش و بازده سرمایهگذاری ایجاد کسب و کار تولید قارچ خوراکی (واحد :هزارریال)

Table 5. Return on sale and return on investment of establishing the business of producing edible Mushroom (unit:
)Iranian Thousand Rials
درآمد ناخالص
هزینههای جاری
سال
درآمد خالص
درصد بازده فروش ()ROS
درصد بازده سرمایهگذاری ((ROI
سال اول
سال دوم
سال سوم
سال چهارم
سال پنجم
سال ششم
سال هفتم
سال هشتم
سال نهم
سال دهم
میانگین

سودآوری

213667
222131
247311/6
266911/2
292211/2
311112/4
342711
374142/4
419917/4
447316/3

211111
291111
319111
332411
373346
411691
411749
426223
146611
611277

بهمنظور برآورد ارزش کنونی خالص فعالیت ابتدا الزم است
جدول گردش نقدی ایجاد فعالیت تشکیل گردد .در این جدول
سال صفر نشاندهنده سال شروع سرمایهگذاری در تولید
(سال  )1411میباشد .با توجه به ارزش کنونی هزینهها و
درآمدهای پیشبینیشده طی دوره تحلیل در ایجاد کسب و
کار ،ارزش کنونی منافع خالص فعالیت که حاصل تفاضل
ارزش کنونی منافع ناخالص و ارزش کنونی هزینههای فعالیت
میباشد با نرخ تنزیل  19و  21درصد برابر  61/7و 29/7
میلیون ریال محاسبه گردید .شاخص سودآوری نسبت فایده به

41333
11362
61124/4
72613/9
93431/9
21167/6
112149
122973/6
137729/6
113271/7

12/3
22/4
24/7
27/2
29/9
31/3
31/9
32/9
33/7
34/4
29/14

16/2
19/3
12/9
21/4
22/3
23/3
24/1
24/7
21/2
21/6
22/1

هزینه که حاصل تقسیم ارزش کنونی منافع ناخالص به ارزش
کنونی هزینههای فعالیت میباشد ،نشانگر آن است که به
ازای یک ریال سرمایهگذاری در این فعالیت در نرخ تنزیل 19
و  21درصد برابر  1/14و  1/12ریال نصیب سرمایهگذار
خواهد شد .نرخ بازده داخلی تولید قارچ خوراکی نشان میدهد
که ارزش کنونی خالص فعالیت در نرخ تنزیل  19و  21درصد
برابر  23/3و  22/7درصد برابر صفر خواهد شد که بیشتر از
نرخ تنزیل میباشد .بنابراین با توجه به مثبتبودن ارزش حال
خالص فعالیت و نسبت فایده به هزینه بزرگتر از واحد و نرخ
بازده داخلی بیشتر از نرخ تنزیلهای متفاوت برآورد شده،

Downloaded from jea.sanru.ac.ir at 12:33 +0330 on Sunday November 28th 2021

جدول  -4هزینههای جاری ایجاد کسب و کار تولید قارچ خوراکی طی دوره تحلیل (واحد :هزارریال)

Table 4. Current costs of establishing the business of producing edible Mushroom during the analysis period (unit:
)Iranian Thousand Rials
جمع
هزینههای ثابت تولیدی
هزینههای متغیر تولیدی
سال
213667
22967
193911
اول
222131
26211
212191
دوم
247311/6
24217/6
222329
سوم
266911/2
22163/2
244639
چهارم
292211/2
21919/2
262112
پنجم
311112/4
12111/4
262112
ششم
342711
17197
326613
هفتم
374142/4
11971/4
319174
هشتم
419917/4
14921/4
323222
نهم
447316/3
13211/3
433321
دهم
191141/4
مانده دارایی
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ایجاد کسب و کار تولید و پرورش قارچ خوراکی اقتصادی
است .طبق نتایج تحلیل سربهسر ،نقطه سربهسر هزینه و
درآمد نقطهای است که مجموع ارزش کنونی هزینه و درآمد

در دوره تحلیل بهترتیب برابر  213137و  241122/7هزار
ریال باشد.

جدول  -6گردش نقدی ایجاد کسب و کار تولید قارچ خوراکی (واحد :هزار ریال)

نتایج حاکی از آن است که هزینههای سرمایهای و جاری
ایجاد یک سالن  1تنی برابر  347/9و  213/7و جمعا 161/1
میلیون ریال برآورد گردید .طی دوره تحلیل دهساله ،میانگین
بازده فروش و بازده هزینهای نشان میدهد یک ریال فروش
و یک ریال هزینه در تولید قارچ بهترتیب  22/1و  29/1درصد
سود بههمراه دارد .ارزش حال درآمد خالص فعالیت با نرخ
تنزیل  19و  21درصد بهترتیب برابر  61/7و  29/7میلیون
ریال و شاخص سودآوری نسبت فایده به هزینه بهترتیب برابر
 1/14و  1/12برآورد شد .نرخ بازده داخلی تولید قارچ خوراکی
با نرخ  19درصد برابر  23/3درصد محاسبه گردید که با توجه
به نرخ تنزیل ،ایجاد فعالیت مربوطه در منطقه هدف اقتصادی
است .نقطه سربهسر هزینه و درآمد نقطهای است که مجموع
ارزش کنونی هزینه و درآمد در دوره تحلیل بهترتیب برابر
 213137و  241122/7هزار ریال باشد .با توجه به نتایج
بدست آمده در پژوهش حاضر که داللت بر مثبتبودن ارزش
حال خالص فعالیت و بزرگتر بودن نسبت فایده به هزینه از
واحد و نرخ بازده داخلی بیشتر از نرخ تنزیل میکند موید

اقتصادی بودن ایجاد کسب و کار پرورش و تولید قارچ
خوراکی میباشد که با نتایج مطالعه برخی محققین در داخل
(استان قزوین) که بازده داخلی فعالیت تولید قارچ را  61درصد
و بیشتر از نرخ تنزیل بدست آورده است و محققین دیگر در
خارج از کشور که نسبت فایده به هزینه تولید قارچ را در
هندوستان بیشتر از واحد برآورد نموده است ،کامال هماهنگی
الزم را دارا بوده است ( 2و  .)16با توجه به اقتصادیبودن
کسب و کار تولید قارچ خوراکی در استان البرز ،پیشنهاد
میگردد ،اوال ،برای اشتغال معلولین آسایشگاه منطقه و
عالقمند دارای توانایی الزم ،مسوولین بویژه بانکها در دادن
تسهیالت ارزان قیمت به بخش خصوصی یا افرادی که تمایل به
ایجاد فعالیتهای سودآور بهویژه تولید قارچ خوراکی در آسایشگاه
مورد مطالعه را دارند ،مساعدت نمایند .این امر میتواند به رونق
اقتصادی استان کمک نماید .ثانیا ،با توجه به اینکه تولید قارچ
بسیار حساس به زمان فروش و بازاررسانی است ،مسوولین
آسایشگاه ترتیبی اتخاذ نمایند تا جهت کسب درآمدزایی بیشتر،
محصول تولیدی را به موقع به بازارهای مصرف عرضه کنند.
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)Table 6. Cash flow Establishment of edible mushroom production business (unit: Iranian Thousand Rials
ارزش حال با نرخ %19
ارزش حال خالص با
سال
نرخ %21
ارزش حال خالص
ارزش حال درآمد ناخالص
ارزش حال هزینههای
درآمد ناخالص
هزینههای سرمایهای
()NPV
()NPV
و مانده دارایی
سرمایهای و جاری
و مانده دارایی
و جاری
-164111
-164111
164111
164111
سال صفر
-119729
-121734/7
216111/7
336936/4
211111
327467
سال اول
31672/2
36922/4
211411/7
164119/3
291111
222131
سال دوم
31413/2
37244/9
197723/1
111149/3
319111
247311/6
سال سوم
31113/1
37449/2
171161/3
137613/1
332411
266911/2
سال چهارم
33131/1
36471/6
163123
126722/4
373346
292211/2
سال پنجم
32111/1
31411/3
112129/9
116727/6
411691
311112/4
سال ششم
31433/3
34232/2
141911
117192/1
411749
342711
سال هفتم
29776/6
32692/1
132211/1
22111/4
426223
374142/4
سال هشتم
26716/2
31167/3
123237/7
22171/4
146611
419917/4
سال نهم
14122/1
64127/2
142422/3
91464/3
792419
447316/3
سال دهم
29712/2
61732/7
1642474
1191734/3
جمع
1/12
1/14
نسبت فایده به هزینه () BCR
22/7
23/3
درصد نرخ بازده داخلی فعالیت ()IRR
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Abstract
Development and prosperity of agricultural businesses is an entrepreneurial activity in
facilitating the relationship between the agricultural sector and other economic sectors in line
with the goals of economic growth and development of the country is considered a necessity.
The objectives of this study were to economic assessment of edible mushrooms production
using profitability indicators such as net present value (NPV), benefit-cost ratio (BCR), Return
on Sale and Return on Investment in percentage and internal rate of return (IRR). The data of
this study were related to the establishment of an edible mushroom production business in
Kahrizak sanatorium for the Disabled in Alborz province by donors, which was collected in
2019 by documentary methods. The results showed that the capital and current costs of creating
a 5-ton hall in the first year were estimated at 347.8 and 213.7, respectively, and a total of 561.5
Iranian million rials . During the ten-year analysis period, the average percent of sale return and
the average percent of cost return were estimated 22.1 and 28.1 percent, respectively. The net
present value of activity was estimated at 60.7 Iranian million rials with discount rate of 18%
and benefit- cost ratio was estimated at 1.04. The internal rate of return of edible mushroom
production was calculated to be 23.3%, that it is more than discount rate, thus, to create the
edible mushroom production activity was economic in the Alborz province.
Keywords: Business, Economic analysis, Entrepreneurship, Mushroom production

