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چکیده

ــه  تولیــد در یـــ واحــد کشــاورزي  ــد درآمــد و هزین ــا اســتفاده از آن، کشــاورز مي توان حســابداری مزرعــه دانشــی اســـ کــه ب

ــری و  ــدازه گی ــان مزرعــه را ان ــا زی ـــ کــرده و ســود و ی ــر حســابداری ثب را در مراحـــ مختلــف کاشـــ، داشـــ و برداشـــ در دفت

موردبررســی قــرار دهــد. در شــرایط کنونــی رقابـــ میــان تولیدکننــدگان موجــب شــده تــا واحدهــای کشــاورزی بــر اســاس قواعــد و 

اصــول فنــی، اقتصــادی و تجــارت و باهــدف ســودآوری هدایـــ و رهبــری شــوند. لــذا الزمــه دســتیابی به ایـــ مهــم برخــورداری از اطالعات، 

ـ. سیســتم حســابداری، اطالعــات مربــوط به بهــای تمام شــده محصول تولیــدی را بــرای تصمیم گیــری در دســترس  بــه ویــژه اطالعــات مالــی اســ

ــر  ـــ داده هــا در دفات ــم و ثب ــه روش حســابداری ســاده و تنظی ــه ارائ ـــ مقال ـــ ای ـــ هــدف از تدوی ــرار مــی دهــد. بنابرای ــر مزرعــه ق مدی

حســابداری در زراعـــ ســیب زمینی اســـ. 

واژگان کلیدي: بهای تمام شده،  تصمیم گیری، حسابداری، سیب زمینی، مدیریـ.
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مقدمه

واحــدهــاى ــور  ام اداره  در  مهم  مسائل  از  یکى     
به  توجه  با  است.  گیرى  تصمیم  موضوع  کشاورزى  تجارى 
با تصمیم گیرى است و  این واقعیت که مدیریت، مترادف 
واحد  مدیریت  جانب  از  مستمر  به طور  گیرى  تصمیم 
و  صحیح  گیرى  تصمیم  لذا  مى پذیرد.  انجام  کشاورزى 
میزان  و  است  اطالعات  از  برخوردارى  مستلزم  به موقع، 
اطالعات  به  دسترسى  سطح  به  مدیر  تصمیمات  دقت 
اطالعاتى، هــاى  سیستم   .(1) اســت  وابسته  صحیح 

که  دارند  عهده  بر  را  اطالعات  دسته بندى  و  تهیه  وظیفه 
صورت حسابدارى  سیستم  توسط  آن  اعظم  بخش 
مى گیرد. به این ترتیب تأمین اطالعات موردنیاز براى اداره

واحدهاى کشاورزى تجارى، مستلزم برخوردارى و استقرار 
یک سیستم حسابدارى است. 

بــا آمــوزش روشــهاي ســاده حســابداري، کشــاورزان 
ــاب  ــه صورت حس ــا تهی ــد ب ــی توانن ــیب زمینی کار م س
ــت  ــه مدیری ــه ب ــي ک ــد اطاعات ــان و تولی ــا زی ســود و ی
مزرعــه کمــک مــی کنــد آشــنا شــوند )2و4(. ایــن 
مقالــه ســعی دارد نحــوه تنظیــم صورت حســاب را بــراي 
ــه  ــاورزي ارائ ــش کش ــیب زمینی بخ ــدگان س تولیدکنن
ــت  ــبه و ثب ــه روش محاس ــه ارائ ــور ب ــن منظ ــد. بدی کن
ــیب زمینی  ــه س ــد در مزرع ــد و درآم ــه تولی ــام هزین اق

ــده اســت. ــه ش پرداخت

معرفی و ضرورت 

در تنظیــم اســناد حســابداری، دو روش بــرای ثبــت 
ارقــام هزینــه، درآمــد، دارایــی و بدهی معرفی شــده اســت. 
روش ســاده )یک طرفــه( و روش دوبــل )دوطرفــه( دو روش 
ــام  مرســوم ثبــت داده هــای حســابداری اســت. ثبــت ارق

بــه روش دوبــل، کمــی پیچیــده اســت و بــه ایــن دلیــل 
ــرد دارد،  ــزرگ کارب ــی پیشــرفته و ب ــای صنعت در واحده
درحالی کــه بــرای واحدهــای کشــاورزی بهتــر اســت کــه 
از روش ســاده کــه بــه نــام حســابداری یک طرفــه معــروف 
اســت، اســتفاده  شــود. مزیــت ایــن روش ایــن اســت کــه 
تنظیــم آن بــرای کشــاورزان بســیار آســان اســت )3(. در 
ایــن روش از یــک دفتــر حســابداری بــراي ثبــت دریافتــي 
ــا  ــي ه ــی شــود. دریافت ــتفاده م ــا اس ــي ه ــا و پرداخت ه
همــان درآمــد حاصــل از فــروش محصــول ســیب زمینی 
اســت و پرداختــي هــا شــامل هزینــه هــاي آب، زمیــن، 
کــود شــیمیایی، ســموم شــیمیایی، ماشــین آالت، کارگر، 
ــوان  ــت عن ــا تح ــي ه ــت. پرداخت ــره اس ــوخت و غی س
حســاب هزینــه هــاي ثابــت )ســرمایه گــذاری( و حســاب 

هزینــه هــاي متغیــر )جــاری( ثبــت مــي گــردد. 

دستورالعمل کاربردی

ــام  ــت اق ــم و ثب ــه گام تنظی ــد گام ب ــکل1 رون ش
هزینــه و درآمــد در مزرعــه ســیب زمینی بــه روش 

ــد. ــی ده ــان م ــاده را نش ــابداری س حس

ــت  ــم و ثب ــل تنظی ــوق، مراح ــودار ف ــر نم ــه ب ــا تکی ب
اقــام پرداختــی و دریافتــی در دفتــر حســابداری ســاده 
بــرای یــک مزرعــه ســیب زمینی بــه شــرح زیــر اســت:

1. هزینه تولید

همــان طــور کــه اشــاره شــد، پرداختــی یــا هزینــه 
ــاری( و  ــر )ج ــه متغی ــش هزین ــامل دو بخ ــد ش تولی
هزینــه ثابــت )ســرمایه گــذاری( اســت. از مجمــوع ایــن 
دو مــورد، هزینــه کل یــا همــان پرداختــی بــرای تولیــد 

ــود.  ــی ش ــل م ــیب زمینی حاص س
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1-1. هزینه متغیر )جاری(: 

ــا  ــه ب ــت ک ــی اس ــه عوامل ــر، هزین ــه متغی هزین
تغییــر در میــزان تولیــد، مبلــغ آن تغییر می کند. اصوالً 
ــرل  ــا کنت ــه ه ــوع هزین ــن ن ــر روی ای ــه ب ــر مزرع مدی
ــل  ــن عوام ــی از ای ــت و منطق ــتفاده درس ــا اس دارد و ب
مــی توانــد ســود مزرعــه را افزایــش دهــد )1(. عوامــل 
متغیــر شــامل بــذر، کــود شــیمیایی، ســموم شــیمیایی، 
نیــروی کارگــر و ... اســت. مقادیــر مــورد اســتفاده از هــر 
یــک از ایــن اقــام بایــد به صــورت جداگانــه در صفحــه ای از 
دفتــر حســابداری ثبــت شــود. در جــدول 1 و 2 به عنــوان 
ــری  ــه کارگی ــه ب ــت هزین ــب نحــوه ثب ــه ترتی ــه ب نمون
نیــروی کار در مزرعــه و مقادیــر مصــرف کــود شــیمیایی 

نشــان  داده شــده اســت. 

ــر  ــل متغی ــی )عوام ــام مصرف ــه اق ــت کلی ــس از ثب پ
تولیــد( بایــد به صــورت جــدول 3 کلیــه هزینــه متغیــر 
)جــاری( خاصــه شــود. در ایــن جــدول هزینــه هــای 
متغیــر )جــاری( را در ســطح 10 هکتــار ســیب زمینی 

نشــان مــی دهــد. 

3

حساب درآمد )دریافتی(

یا زیان سود حسابصورت

 

ا زیان در مزرعه ی: نمودار فرآیند  تنظیم حساب سود 1شکل 

فوق، مراحل تنظیم نمودار بر دریافتیو ثبت اقلام پرداختیبا تکیه یک مزرعهسادهدفتر حسابداریدرو برای

:استبه شرح زیرینیزمبیس

تولیدهزینه.1
شدهمان هزینه متغیرپرداختی،طور که اشاره بخش هزینه تولید شامل دو -)سرمایههزینه ثابتو )جاری(یا

برایموردع این دووجمماست. ازگذاری( همان پرداختی هزینه کل یا .شودحاصل میزمینیسیبتولید،

: )جاری(متغیرهزینه.1-1

درعواملی استهزینههزینه متغیر، آن،تولیدمیزانکه با تغییر میمبلغ باصولاًد.کنتغییر ر رویمدیر مزرعه

هزینه نوع سود مزرعه را افزایش دهدعوامل میاین از و منطقیکنترل دارد و با استفاده درستها این عوامل.(1)تواند

... است. کارگر و بذر، کود شیمیایی، سموم شیمیایی، نیروی اینمورداستفادهمقادیرمتغیر شامل هر یک از قلامااز

حسابداریادر صفحهجداگانهصورتبهباید در جدولی از دفتر شود. نحوه ثبتبه ترتیبنمونهعنوانبه2و 1ثبت

کار در مزرعههزینه گیری نیروی کود شیمیاییبکار داده شده است.و مقادیر مصرف نشان

حساب هزینه )پرداختی(

گذاری(حساب هزینه ثابت )سرمایه  حساب هزینه متغیر )جاری(

هزینه استهلاکحساب بهره سرمایه هزینهحساب 
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مقدمه

ــای  ــور واحده ــم در اداره ام ــائل مه ــی از مس  یک
ــا  ــت. ب ــری اس ــوع تصمیمگی ــاورزی موض ــاری کش تج
ــا  ــرادف ب ــت مت ــه مدیری ــت ک ــن واقعی ــه ای ــه ب توج
تصمیــم گیــری اســت و تصمیــم گیــری بهطــور مســتمر 
ــرد.  ــام میپذی ــاورزی انج ــد کش ــت واح ــب مدیری از جان
مســتلزم  بهموقــع،  و  گیــری صحیــح  تصمیــم  لــذا 
برخــورداری از اطاعــات اســت و میــزان دقــت تصمیمات 
مدیــر بــه ســطح دسترســی بــه اطاعــات صحیح وابســته 
ــه و  ــه تهی ــی، وظیف ــای اطاعات ــتم ه ــت )1(. سیس اس
ــش  ــه بخ ــد ک ــده دارن ــر عه ــات را ب ــتهبندی اطاع دس
ــی  ــورت م ــابداری ص ــتم حس ــط سیس ــم آن توس اعظ
بهاینترتیــب تأمیــن اطاعــات موردنیــاز بــرای  گیرد.
ــتقرار  ــتلزم اس ــاری، مس ــاورزی تج ــای کش اداره واحده

ــت.  ــابداری اس ــتم حس ــک سیس ی

بــا آمــوزش روشــهاي ســاده حســابداري، کشــاورزان 
ــاب  ــه صورتحس ــا تهی ــد ب ــی توانن ــیبزمینیکار م س
ــت  ــه مدیری ــه ب ــي ک ــد اطاعات ــان و تولی ــا زی ســود و ی
مزرعــه کمــک مــی کنــد آشــنا شــوند )2و4(. ایــن 
مقالــه ســعی دارد نحــوه تنظیــم صورتحســاب را بــراي 
ــه  ــاورزي ارائ ــش کش ــیبزمینی بخ ــدگان س تولیدکنن
ــت  ــبه و ثب ــه روش محاس ــه ارائ ــور ب ــن منظ ــد. بدی کن
ــیبزمینی  ــه س ــد در مزرع ــد و درآم ــه تولی ــام هزین اق

ــده اســت. ــه ش پرداخت

معرفی و ضرورت 

در تنظیــم اســناد حســابداری، دو روش بــرای ثبــت
ارقــام هزینــه، درآمــد، دارایــی و بدهی معرفی شــده اســت.
روش ســاده )یکطرفــه( و روش دوبــل )دوطرفــه( دو روش
ــام مرســوم ثبــت داده هــای حســابداری اســت. ثبــت ارق

بــه روش دوبــل، کمــی پیچیــده اســت و بــه ایــن دلیــل
ــرد دارد، ــزرگ کارب ــی پیشــرفته و ب ــای صنعت در واحده
درحالیکــه بــرای واحدهــای کشــاورزی بهتــر اســت کــه
معــروف  از روش ســاده کــه بــه نــام حســابداری یکطرفــه
اســت، اســتفاده شــود. مزیــت ایــن روش ایــن اســت کــه
تنظیــم آن بــرای کشــاورزان بســیار آســان اســت )3(. در
ایــن روش از یــک دفتــر حســابداری بــراي ثبــت دریافتــي
ــا ــي ه ــی شــود. دریافت ــتفاده م ــا اس ــي ه ــا و پرداخت ه
همــان درآمــد حاصــل از فــروش محصــول ســیبزمینی 
اســت و پرداختــي هــا شــامل هزینــه هــاي آب، زمیــن،
ماشــینآالت، کارگر، شــیمیایی، ســموم شــیمیایی، کــود
ــوان ــت عن ــا تح ــي ه ــت. پرداخت ــره اس ــوخت و غی س
حســاب  و گــذاری( )ســرمایه ثابــت هــاي هزینــه حســاب

هزینــه هــاي متغیــر )جــاری( ثبــت مــي گــردد.

دستورالعمل کاربردی

ــام  ــت اق ــم و ثب ــهگام تنظی ــد گامب ــکل1 رون ش
بــه روش  هزینــه و درآمــد در مزرعــه ســیبزمینی

ــد. ــی ده ــان م ــاده را نش ــابداری س حس

ــت  ــم و ثب ــل تنظی ــوق، مراح ــودار ف ــر نم ــه ب ــا تکی ب
اقــام پرداختــی و دریافتــی در دفتــر حســابداری ســاده 
بــرای یــک مزرعــه ســیبزمینی بــه شــرح زیــر اســت:

1. هزینه تولید

همــان طــور کــه اشــاره شــد، پرداختــی یــا هزینــه 
ــاری( و  ــر )ج ــه متغی ــش هزین ــامل دو بخ ــد ش تولی
هزینــه ثابــت )ســرمایه گــذاری( اســت. از مجمــوع ایــن 
دو مــورد، هزینــه کل یــا همــان پرداختــی بــرای تولیــد 

ــود.  ــی ش ــل م ــیبزمینی حاص س
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کارگر. 1جدول حساب هزینه

()ریالمبلغ)ریال(قیمت واحدتعدادشرحتاریخ
تهیه زمین22/01/1331 جهت 400000200000نفر2کارگر
آبیاری30/01/1331 جهت 400000000000نفر2کارگر
4000004000000نفر10کارگر جهت وجین03/03/1331

.........................

شیمیایی2جدول . حساب هزینه کود

(مبلغ )ریالقیمت واحد )ریال(مقدارشرحتاریخ
ازته30/01/1331 0000200000کیلوگرم200کود
فسفاته03/02/1331 10000000000کیلوگرم120کود
00000024000000لیتر30یزمغذیرکود 02/04/1331

.........................

تولید( باید )عوامل متغیر اقلام مصرفی کلیه ثبت از شود. در3جدولصورتبهپس )جاری( خلاصه هزینه متغیر کلیه

نشانهکتار سیب10سطحدر)جاری( راهای متغیرهزینهاین جدول دهد.میزمینی

 زمینیهکتاری سیب 11یک مزرعه )جاری( در  متغیر هزینه حسابصورت. 3جدول

)هزار ریال( هزینه قیمت )ریال( گیریواحد  اندازه مقدار/تعداد شرح
42000 100000 کیسه 00 کود شیمیایی فسفاته  

32000 400000 کیسه 00 کود شیمیایی ازته 
40000 000000 کیسه 00 کود شیمیایی پتاسه 

40000 000000 لیتر 00  یزمغذیرکود شیمیایی  
 400000 12000 کیلوگرم 40000 زمینیبذر سیب 

120000 200000 روز -نفر 300 نیروی کار 
40000 1000000 لیتر 40 کش( سموم شیمیایی )آفت

32000 012000 لیتر 40 ( کشقارچسموم شیمیایی )
10000 1000000 لیتر 10 (  کشعلفسموم شیمیایی )

 4020 31 مترمکعب 20000 هزینه آب 
 32000 2000 کیسه 1000 بندیبسته

121200 300 متر 132000 نوار تیپ
..... ...... ...... ...... ...... 

 ...... ...... ...... ...... جمع
             

4

 حساب هزینه کارگر. 1جدول

()ریال مبلغ )ریال( قیمت واحد تعداد شرح تاریخ
200000 400000 نفر 2 کارگر جهت تهیه زمین 22/01/1331
000000 400000 نفر 2 کارگر جهت آبیاری 30/01/1331
4000000 400000 نفر 10 کارگر جهت وجین 03/03/1331

..... ..... ..... ..... ..... 
 

 . حساب هزینه کود شیمیایی2جدول

(مبلغ )ریال قیمت واحد )ریال( مقدار شرح تاریخ
 200000 0000 کیلوگرم 200 کود ازته 30/01/1331
 000000 10000 کیلوگرم 120 کود فسفاته 03/02/1331
24000000 000000 لیتر 30 یزمغذیرکود  02/04/1331

..... ..... ..... ..... .....

تولید( باید )عوامل متغیر اقلام مصرفی کلیه ثبت از شود. در3جدولصورتبهپس )جاری( خلاصه هزینه متغیر کلیه

نشانهکتار سیب10سطحدر)جاری( راهای متغیرهزینهاین جدول دهد.میزمینی

مزرعه)جاری( درمتغیرهزینهحسابصورت. 3جدول زمینیهکتاری سیب11یک

)هزار ریال(هزینهقیمت )ریال(گیریواحد  اندازهمقدار/تعدادشرح
فسفاته 10000042000کیسه00کود شیمیایی

ازته 40000032000کیسه00کود شیمیایی
پتاسه 00000040000کیسه00کود شیمیایی

شیمیایی  00000040000لیتر00یزمغذیرکود
12000400000کیلوگرم40000زمینیبذر سیب
200000120000روز-نفر300نیروی کار 

100000040000لیتر40کش( سموم شیمیایی )آفت
01200032000لیتر40( کشقارچسموم شیمیایی )
100000010000لیتر10(  کشعلفسموم شیمیایی )

314020مترمکعب20000هزینه آب
200032000کیسه1000بندیبسته

300121200متر132000نوار تیپ
.............................

........................جمع



13

1-2. هزینه ثابت )سرمایه گذاری( 

هزینــه ثابــت )ســرمایه گــذاری(، هزینــه عواملــی اســت 

کــه بــا تغییــر در میــزان تولیــد تغییــر نمــي کنــد. مدیــر 

مزرعــه برخــي از عوامــل تولیــد و مخــارج مربوطــه را صــرف 

نظــر از میــزان تولیــد بایــد متحمــل شــود.

ــرد  ــورت نگی ــد ص ــر تولی ــی اگ ــر حت به عبارت دیگ

ایــن دســته از هزینــه هــا را بایــد تقبــل کــرد. هزینــه ثابــت 

ماننــد بهــره زمین، اســتهاک چــاه، اســتهاک ســاختمان، 

اســتهاک ماشــین آالت و بیمــه اســت )1(. در زیــر بــه ایــن 

گــروه از هزینــه هــا پرداختــه شــده اســت.

6

 زمینیهکتاری سیب 11و ادوات دنباله بند در یک مزرعه  آلاتنیماشاستهلاک  حسابصورت. ۶جدول

-هزار ) ارزش اسقاطی (هزار ریال) قیمت اولیه شرح 

 (هزار ریال) هزینه استهلاک (ریال

 31000 13100 330200 استهلا  تراکتور
2200 0200 02000 خا  ورز مرکب استهلا 
 1402 1020 10200 لولر استهلا 
 3000 10000 100000 و کود کار کارینیزمبیس استهلا 
 0220 3200 32000 تراکتور سمپاش استهلا 

 0210 0300 03000 زمینیاستهلا  سرزن سیب
 0000000000120کنینیزمبیس استهلا 
2230022304101تریلر استهلا 

101002-1010021استهلا  چاه و وسایل جانبی
42102-421020 استهلا  سیستم تیپ

........................
...... ...... ......جمع

کلیه: هاباره دارائی.1-2-2 در عملیاتهادارائیاصرررولاً باید هزینه فرصرررت اسرررت، که در مزرعه دارای موجود

هزینه ثابت منظور شرود. در هزینه فرصرت این اقلام محاسرربه و غیرشرراملهااین دارائیحسرابداری نقدی و سرررمایه

آن گروه از اقلام، ارزش این هزینه فرصرت برای محاسربه بهره سپردهنقدی اسرت. نرخ در دشوضرب میمدتکوتاهها

در گردش(هزینه فرصرت سررمایه شامل زمین، چاه، سیستم تیپ و سرمایه1در جدول(.1) زایموردننقدی )سرمایه

برداشت محاسبه شده کاشت، داشت و درصد11برابر بانقدی و غیر نقدی هزینه فرصت سرمایهاست.جهت مراحل

گرفته شده است. در نظر

فرصت سرمایهحسابصورت. ۷جدول مزرعهمورداستفادههزینه زمینیهکتاری سیب11در یک

هزینه فرصت سالیانه)درصد(میزان بهره)هزار ریال(ارزش سرمایهشرح 
سرمایه

120000011132000زمین
1010021111110چاه 

4210201140302سیستم تیپ
( گردشسرمایه نقدی 104002011112123(سرمایه در

................................

........................جمع
تحقیقمأخذ: یافته های

5

گذاری()سرمایههزینه ثابت. 1-2

درعواملی اسررتهزینه، گذاری()سرررمایههزینه ثابت رخی از بمدیر مزرعهد.کنمینتولید تغییرمیزانکه با تغییر

تولید و بایدنظر ازرا صرررفمربوطهمخارجعوامل تولید تولید صررورتگریدعبارتبه. ودمتحمل شررمیزان حتی اگر

بایدهاهزینهدسررته ازایننگیرد ،سرراختماناسررتهلا چاه،اسررتهلا زمین،بهرهمانندثابتهزینهتقبل کرد.را

هزینه.(1)استبیمهو آلاتاشیناستهلا  م گروه از این به ها پرداخته شده است.در زیر

ودر هر دوره از بهره: استتتالا زینهه.1-2-1 میآنارزشها،دارائییریکارگبهبرداری کاهش گریدعبارتبهیابد؛ها

میء جز، شررروند. این کاهش ارزشتوان گفت مسرررتهلک میمی گرفته نظر ثابت در هرسرررالهکههاییدارائیشرررود.هزینه

می حسابیاقلام دارائیدر دفاتر حسابداری باید برای هر یک از اسرت.سراختمانوآلاتنیماشرشراملشروندمسرتهلک ها،

شود گرفته نظر جداول.جداگانه در تربه ترتیب2و 4در مربوط به وحساب داده شده است.کنینیزمبیساکتور نشان

تراکتور. حساب ۴جدول

)ریال( ارزش باقیمانده )ریال( / استهلاک ارزش اولیه تعداد شرح تاریخ
330200000 330200000 ا دستگاه  اسب بخار 42خرید تراکتور  12/12/1330
300020000 (31000000) ا دستگاه  استهلا  سال اول 30/12/1331

..........    .....  .....    .....

کنینیزمبیس. حساب ۵جدول

ارزش باقیمانده )ریال( ارزش اولیه / استهلاک )ریال( تعداد شرح تاریخ
330200000 02000000 ا دستگاه  کنینیزمبیس خرید  12/12/1330
332320000 (2200000) ا دستگاه  استهلا  سال اول 30/12/1331

..... .....         .....            .....    .....

از ثبت تمام دارائی دارائی، میزانهرسالر پایاندها وپس منظور میاستهلا  هزینه تولید در و محاسبه لاٌشود. اصوها

که استفاده از وسایلقسمتی از استهلا  اثر از استهلا  وسایل،افتداتفاق میو ادواتدر هزینه متغیر و بخشی جزء

شکل می اثر مرور زمان که در هزینه ثابت منظور میو ادوات برای راحتیگیرد جزء نههزی،محاسباتشود. در این مقاله

هزینهاستهلا  نشان میآلاتماشیناستهلا حسابصورت0جدولشده است.منظورثابتجزء در اینرا دهد.

پایانی تراکتور بند20،محاسبات ارزش سایر ادوات دنباله و در مورد اولیه در نظر10درصد ارزش درصد ارزش اولیه

اسقاط از ارزش اولیه وسیلهاست.گرفته شده کسر ارزش باقی10،برای محاسبه استهلا ، پس از مبلغ ماندهدرصد

گرفته شده است.سالیانهاستهلا عنوانبه نظر در
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کارگر. 1جدول حساب هزینه

()ریالمبلغ)ریال(قیمت واحدتعدادشرحتاریخ
تهیه زمین22/01/1331 جهت 400000200000نفر2کارگر
آبیاری30/01/1331 جهت 400000000000نفر2کارگر
4000004000000نفر10کارگر جهت وجین03/03/1331

.........................

شیمیایی2جدول . حساب هزینه کود

(مبلغ )ریالقیمت واحد )ریال(مقدارشرحتاریخ
ازته30/01/1331 0000200000کیلوگرم200کود
فسفاته03/02/1331 10000000000کیلوگرم120کود
00000024000000لیتر30یزمغذیرکود 02/04/1331

.........................

تولید( باید )عوامل متغیر اقلام مصرفی کلیه ثبت از شود. در3جدولصورتبهپس )جاری( خلاصه هزینه متغیر کلیه

نشانهکتار سیب10سطحدر)جاری( راهای متغیرهزینهاین جدول دهد.میزمینی

مزرعه)جاری( درمتغیرهزینهحسابصورت. 3جدول زمینیهکتاری سیب11یک

)هزار ریال(هزینهقیمت )ریال(گیریواحد  اندازهمقدار/تعدادشرح
فسفاته 10000042000کیسه00کود شیمیایی

ازته 40000032000کیسه00کود شیمیایی
پتاسه 00000040000کیسه00کود شیمیایی

شیمیایی  00000040000لیتر00یزمغذیرکود
12000400000کیلوگرم40000زمینیبذر سیب
200000120000روز-نفر300نیروی کار 

100000040000لیتر40کش( سموم شیمیایی )آفت
01200032000لیتر40( کشقارچسموم شیمیایی )
100000010000لیتر10(  کشعلفسموم شیمیایی )

314020مترمکعب20000هزینه آب
200032000کیسه1000بندیبسته

300121200متر132000نوار تیپ
.............................

........................جمع

4

کارگر. 1جدول حساب هزینه

()ریالمبلغ)ریال(قیمت واحدتعدادشرحتاریخ
تهیه زمین22/01/1331 جهت 400000200000نفر2کارگر
آبیاری30/01/1331 جهت 400000000000نفر2کارگر
4000004000000نفر10کارگر جهت وجین03/03/1331

.........................

شیمیایی2جدول . حساب هزینه کود

(مبلغ )ریالقیمت واحد )ریال(مقدارشرحتاریخ
ازته30/01/1331 0000200000کیلوگرم200کود
فسفاته03/02/1331 10000000000کیلوگرم120کود
00000024000000لیتر30یزمغذیرکود 02/04/1331

.........................

تولید( باید )عوامل متغیر اقلام مصرفی کلیه ثبت از شود. در3جدولصورتبهپس )جاری( خلاصه هزینه متغیر کلیه

نشانهکتار سیب10سطحدر)جاری( راهای متغیرهزینهاین جدول دهد.میزمینی

مزرعه)جاری( درمتغیرهزینهحسابصورت. 3جدول زمینیهکتاری سیب11یک

)هزار ریال(هزینهقیمت )ریال(گیریواحد  اندازهمقدار/تعدادشرح
فسفاته 10000042000کیسه00کود شیمیایی

ازته 40000032000کیسه00کود شیمیایی
پتاسه 00000040000کیسه00کود شیمیایی

شیمیایی  00000040000لیتر00یزمغذیرکود
12000400000کیلوگرم40000زمینیبذر سیب
200000120000روز-نفر300نیروی کار 

100000040000لیتر40کش( سموم شیمیایی )آفت
01200032000لیتر40( کشقارچسموم شیمیایی )
100000010000لیتر10(  کشعلفسموم شیمیایی )

314020مترمکعب20000هزینه آب
200032000کیسه1000بندیبسته

300121200متر132000نوار تیپ
.............................

........................جمع
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ــرداری  ــره ب ــر دوره از به ــتهالك : در ه ــه اس 1-2-1. هزین

ــد  ــش مي یاب ــا کاه ــا، ارزش آنه ــي ه ــری دارائ و به کارگی
ــوند .  ــتهلک مي ش ــت مس ــوان گف ــر می ت ؛ به عبارت دیگ
ــه  ــت در نظــر گرفت ــه ثاب ــن کاهــش ارزش، جــز ء هزین ای
مــی شــود. دارائــي هایــي کــه هرســاله مســتهلک 
اســت.  ســاختمان  و  ماشــین آالت  شــامل  مي شــوند 
در دفاتــر حســابداری بایــد بــرای هــر یــک از اقــام 
ــه شــود. در  ــه در نظــر گرفت ــا، حســابی جداگان ــی ه دارائ
جــداول 4 و 5 بــه ترتیــب حســاب مربــوط بــه تراکتــور و 

ســیب زمینی کن نشــان داده شــده اســت.  

ــال،  ــان هرس ــا و در پای ــی ه ــام دارائ ــت تم ــس از ثب پ
میــزان اســتهاک دارائــی هــا محاســبه و در هزینــه 
تولیــد منظــور مــی شــود. اصــوالً قســمتی از اســتهاک 
کــه در اثــر اســتفاده از وســایل و ادوات اتفــاق مــی افتــد، 
ــایل و  ــتهاک وس ــی از اس ــر و بخش ــه متغی ــزء هزین ج
ــر مــرور زمــان شــکل مــی گیــرد جــزء  ادوات کــه در اث
ــرای  ــه ب ــن مقال ــی شــود. در ای ــت منظــور م ــه ثاب هزین
راحتــی محاســبات، هزینــه اســتهاک جــزء هزینــه ثابــت 
منظــور شــده اســت. جــدول 6 صورت حســاب اســتهاک 
ــبات  ــن محاس ــد. در ای ــی ده ــان م ــین آالت را نش ماش

ارزش پایانــی تراکتــور، 20 درصــد ارزش اولیــه و در
ــه  ــه بنــد 10 درصــد ارزش اولی ــورد ســایر ادوات دنبال م
در نظــر گرفتــه شــده اســت. بــرای محاســبه اســتهاک، 
پــس از کســر ارزش اســقاط از ارزش اولیــه وســیله، 10 
ــالیانه  ــتهاک س ــوان اس ــده به عن ــغ باقی مان ــد مبل درص

در نظــر گرفتــه شــده اســت.

ــا  ــی ه ــه دارائ ــوالً کلی ــا: اص ــی ه ــره دارائ 1-2-2. به

ــه  ــت، ک ــت اس ــه فرص ــه دارای هزین ــود در مزرع موج
بایــد در عملیــات حســابداری هزینــه فرصــت ایــن اقــام 
محاســبه و در هزینــه ثابــت منظــور شــود. ایــن دارائــي 
ــرای  ــر نقــدی اســت. ب ــا شــامل ســرمایه نقــدی و غی ه
ــام، ارزش  ــروه از اق ــن گ ــت ای ــه فرص ــبه هزین محاس
ــی  ــرب م ــدت ض ــپرده کوتاه م ــره س ــرخ به ــا در ن آنه
شــود )1(. در جــدول 7 هزینــه فرصــت ســرمایه شــامل 
زمیــن، چــاه، سیســتم تیــپ و ســرمایه نقــدی )ســرمایه 
در گــردش( موردنیــاز جهــت مراحــل کاشــت، داشــت و 
برداشــت محاســبه شــده اســت. هزینــه فرصــت ســرمایه 
نقــدی و غیــر نقــدی برابــر بــا  11 درصــد در نظــر گرفتــه 

شــده اســت. 

6

مزرعهآلاتنیماشاستهلاکحسابصورت. ۶جدول بند در یک سیب11و ادوات دنباله زمینیهکتاری

-هزار )ارزش اسقاطی(هزار ریال)قیمت اولیهشرح 

(هزار ریال)هزینه استهلاک(ریال

3302001310031000استهلا  تراکتور
مرکباستهلا  0200002002200خا  ورز
1020010201402لولراستهلا 
100000100003000و کود کارکارینیزمبیساستهلا 
3200032000220تراکتورسمپاشاستهلا 

0300003000210زمینیاستهلا  سرزن سیب
0000000000120کنینیزمبیساستهلا 
2230022304101تریلراستهلا 

جانبی وسایل و چاه 101002-1010021استهلا 
تیپ 42102-421020استهلا  سیستم

........................
..................جمع

کلیه: هاباره دارائی.1-2-2 در عملیاتهادارائیاصرررولاً باید هزینه فرصرررت اسرررت، که در مزرعه دارای موجود

هزینه ثابت منظور شرود. در هزینه فرصرت این اقلام محاسرربه و غیرشرراملهااین دارائیحسرابداری نقدی و سرررمایه

آن گروه از اقلام، ارزش این هزینه فرصرت برای محاسربه بهره سپردهنقدی اسرت. نرخ در دشوضرب میمدتکوتاهها

در گردش(هزینه فرصرت سررمایه شامل زمین، چاه، سیستم تیپ و سرمایه1در جدول(.1) زایموردننقدی )سرمایه

برداشت محاسبه شده کاشت، داشت و درصد11برابر بانقدی و غیر نقدی هزینه فرصت سرمایهاست.جهت مراحل

گرفته شده است. در نظر

زمینیهکتاری سیب 11در یک مزرعه  مورداستفادههزینه فرصت سرمایه  حسابصورت. ۷جدول

هزینه فرصت سالیانه )درصد( میزان بهره )هزار ریال( ارزش سرمایه شرح 
 سرمایه

132000 120000011زمین 
1010021111110چاه 

4210201140302سیستم تیپ
112123 11 1040020 (سرمایه در گردشسرمایه نقدی )

................................

........ ........ ........جمع
های تحقیقمأخذ: یافته    
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کلهزینه.1-3

هزینه ثابتازهزینه کل متغیرگذاری()سرمایهمجموع بهرهدر طی)جاری(و مییک دوره شود.برداری حاصل

جداولنیبنابرا کل است.دهندهنشان1و 0، 3حاصل می0جدولهزینه نشان کل مزرعه را هزینه دهد.خلاصه

مزرعههزینهحسابصورت. 8جدول سیب11کل در یک زمینیهکتاری

(الیرهزارهزینه )جزئیاتنوع هزینه

............متغیرکلزینهه
استهلا  سالانه- ............هزینه
سرمایه     - فرصت ............هزینه

............ثابتکلهزینه 
............هزینه کل

تحقیقمأخذ: یافته های

ناخالصدرآمد.2

بخش است،هایدریافتیکلیهشاملمزرعهدرآمد شامل دو درآمد فروشحاصل ازنقدیرآمددمزرعه است.

کشاورزیاجارهازحاصلدرآمدومحصولیخودمصرفشامل ارزشینقدریغدرآمدوزمینیسیب کشاورزانبهادوات

نشدهکمآنزتولید اهزینهزیراگویندناخالصدرآمداصطلاحاًرانقدی(،غیرو)نقدیدرآمدهامجموعاست.دیگر

می1رابطه(.3)است  نشان ناخالص در مزرعه را درآمد دهد.نحوه محاسبه

ناخالص–درآمد غیر نقدی(1) درآمد = درآمد نقدی

درآمد و عرضه سیبحاصل از نحوه ثبت اقلام شود.مشاهده می3در جدولیخودمصرفو زمینی تولید

زمینیهکتاری سیب 11یک مزرعه در درآمد ناخالص  حسابصورت .9جدول

 

  های تحقیقمأخذ: یافته

)هزار ریال( دریافتی )ریال در کیلوگرم( قیمت )کیلوگرم( مقدار شرح تاریخ
 400000 0000 00000 ینیزمبیسفروش  20/0/1330
 422000 0200 10000 ینیزمبیسفروش  12/1/1330
1020000 1000 120000 ینیزمبیسفروش  30/1/1330
400000 0000 20000 ینیزمبیسفروش  23/0/1330

............ ............ ............ ............ ............
1000 1000 1000 زمینیسیب یخودمصرف 22/0/1330

............ ............ ............ ............ ............ 
 ............ ............ ............  جمع

1-3. هزینه کل

هزینــه کل از مجمــوع هزینــه ثابــت )ســرمایه گذاری( 
و متغیــر )جــاری( در طــی یــک دوره بهــره بــرداری حاصل 
مــی شــود. بنابرایــن حاصــل جــداول 3، 6 و 7 نشــان دهنده 
هزینــه کل اســت. جــدول 8 خاصــه هزینــه کل مزرعــه را 

ــی دهد. نشــان م

2. درآمد ناخالص 

درآمــد مزرعــه شــامل کلیــه دریافتــي هــاي مزرعــه 
ــدي  ــد نق ــت، درآم ــش اس ــامل دو بخ ــد ش ــت. درآم اس
حاصــل از فــروش ســیب زمینی و درآمــد غیــر نقــدی 
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کلهزینه.1-3

هزینه ثابتازهزینه کل متغیرگذاری()سرمایهمجموع بهرهدر طی)جاری(و مییک دوره شود.برداری حاصل

جداولنیبنابرا کل است.دهندهنشان1و 0، 3حاصل می0جدولهزینه نشان کل مزرعه را هزینه دهد.خلاصه

 زمینیهکتاری سیب 11کل در یک مزرعه  هزینه حسابصورت. 8جدول

(الیر هزارهزینه )جزئیاتنوع هزینه 

............ متغیر کل زینهه
............ هزینه استهلا  سالانه -
 ............هزینه فرصت سرمایه                          -

 ............  ثابتکل هزینه 
............هزینه کل 

 های تحقیقمأخذ: یافته

ناخالصدرآمد.2

بخش است،هایدریافتیکلیهشاملمزرعهدرآمد شامل دو درآمد فروشحاصل ازنقدیرآمددمزرعه است.

کشاورزیاجارهازحاصلدرآمدومحصولیخودمصرفشامل ارزشینقدریغدرآمدوزمینیسیب کشاورزانبهادوات

نشدهکمآنزتولید اهزینهزیراگویندناخالصدرآمداصطلاحاًرانقدی(،غیرو)نقدیدرآمدهامجموعاست.دیگر

می1رابطه(.3)است  نشان ناخالص در مزرعه را درآمد دهد.نحوه محاسبه

ناخالص–درآمد غیر نقدی(1) درآمد = درآمد نقدی

درآمد و عرضه سیبحاصل از نحوه ثبت اقلام شود.مشاهده می3در جدولیخودمصرفو زمینی تولید

زمینیهکتاری سیب11یک مزرعهدر درآمد ناخالص حسابصورت.9جدول

تحقیقمأخذ: یافته های

)هزار ریال(دریافتی)ریال در کیلوگرم(قیمت)کیلوگرم(مقدارشرحتاریخ
000000000400000ینیزمبیسفروش 20/0/1330
100000200422000ینیزمبیسفروش 12/1/1330
12000010001020000ینیزمبیسفروش 30/1/1330
200000000400000ینیزمبیسفروش 23/0/1330

............................................................
100010001000زمینیسیبیخودمصرف22/0/1330

............................................................
....................................جمع

ــل  ــد حاص ــول و درآم ــی محص ــامل ارزش خودمصرف ش
ــه کشــاورزان دیگــر اســت.  از اجــاره ادوات کشــاورزي ب
ــر نقــدي(، را اصطاحــاً  مجمــوع درآمدهــا )نقــدي و غی
ــد از آن کــم  ــه تولی ــرا هزین ــد زی ــص گوین ــد ناخال درآم
نشــده اســت )3(. رابطــه 1 نحــوه محاســبه درآمــد 

ــد. ــی ده ــان م ــه را نش ــص در مزرع ناخال
            درآمد غیر نقدی– درآمد نقدی = درآمد ناخالص

نحــوه ثبــت اقــام درآمــد حاصــل از تولیــد و عرضــه 
ســیب زمینی و خودمصرفــی در جــدول 9 مشــاهده می شــود. 
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ــرداری ــره ب ــر دوره از به ــتهالك : در ه ــه اس 1-2-1. هزین

ــد  ــش ميیاب ــا کاه ــا، ارزش آنه ــي ه ــری دارائ و بهکارگی
 . ــوند ميش ــتهلک مس ــت گف ــوان ــر میت ؛ بهعبارتدیگ
ــه  گرفت نظــر در ــت ثاب ــه هزین ــن کاهــش ارزش، جــزء ای
مســتهلک  هرســاله مــی شــود. دارائــي هایــي کــه
اســت.  ســاختمان و ماشــینآالت شــامل ميشــوند
در دفاتــر حســابداری بایــد بــرای هــر یــک از اقــام
ــه شــود. در ــه در نظــر گرفت ــا، حســابی جداگان ــی ه دارائ
جــداول 4 و 5 بــه ترتیــب حســاب مربــوط بــه تراکتــور و

اســت.  شــده داده نشــان ســیبزمینیکن

ــال،  ــان هرس ــا و در پای ــی ه ــام دارائ ــت تم ــس از ثب پ
میــزان اســتهاک دارائــی هــا محاســبه و در هزینــه 
تولیــد منظــور مــی شــود. اصــوالً قســمتی از اســتهاک 
کــه در اثــر اســتفاده از وســایل و ادوات اتفــاق مــی افتــد، 
ــایل و  ــتهاک وس ــی از اس ــر و بخش ــه متغی ــزء هزین ج
ــر مــرور زمــان شــکل مــی گیــرد جــزء  ادوات کــه در اث
ــرای  ــه ب ــن مقال ــی شــود. در ای ــت منظــور م ــه ثاب هزین
راحتــی محاســبات، هزینــه اســتهاک جــزء هزینــه ثابــت 
منظــور شــده اســت. جــدول 6 صورتحســاب اســتهاک 
ــبات  ــن محاس ــد. در ای ــی ده ــان م ــین آالت را نش ماش

درصــد ارزش اولیــه و در  ارزش پایانــی تراکتــور، 20
ــه  ــه بنــد 10 درصــد ارزش اولی ــورد ســایر ادوات دنبال م
در نظــر گرفتــه شــده اســت. بــرای محاســبه اســتهاک، 
پــس از کســر ارزش اســقاط از ارزش اولیــه وســیله، 10
ــالیانه  ــتهاک س ــوان اس ــده بهعن ــغ باقیمان ــد مبل درص

در نظــر گرفتــه شــده اســت.

ــا  ــی ه ــه دارائ ــوالً کلی ــا: اص ــی ه ــره دارائ 1-2-2. به

ــه  ــت، ک ــت اس ــه فرص ــه دارای هزین ــود در مزرع موج
بایــد در عملیــات حســابداری هزینــه فرصــت ایــن اقــام 
محاســبه و در هزینــه ثابــت منظــور شــود. ایــن دارائــي 
ــرای  ــر نقــدی اســت. ب ــا شــامل ســرمایه نقــدی و غی ه
ــام، ارزش  ــروه از اق ــن گ ــت ای ــه فرص ــبه هزین محاس
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6

مزرعهآلاتنیماشاستهلاکحسابصورت. ۶جدول بند در یک سیب11و ادوات دنباله زمینیهکتاری

-هزار )ارزش اسقاطی(هزار ریال)قیمت اولیهشرح 

(هزار ریال)هزینه استهلاک(ریال

تراکتور 3302001310031000استهلا 
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جانبی وسایل و چاه 101002-1010021استهلا 
تیپ 42102-421020استهلا  سیستم

........................
..................جمع

کلیه: هاباره دارائی.1-2-2 در عملیاتهادارائیاصرررولاً باید هزینه فرصرررت اسرررت، که در مزرعه دارای موجود

هزینه ثابت منظور شرود. در هزینه فرصرت این اقلام محاسرربه و غیرشرراملهااین دارائیحسرابداری نقدی و سرررمایه

آن گروه از اقلام، ارزش این هزینه فرصرت برای محاسربه بهره سپردهنقدی اسرت. نرخ در دشوضرب میمدتکوتاهها

در گردش(هزینه فرصرت سررمایه شامل زمین، چاه، سیستم تیپ و سرمایه1در جدول(.1) زایموردننقدی )سرمایه

برداشت محاسبه شده کاشت، داشت و درصد11برابر بانقدی و غیر نقدی هزینه فرصت سرمایهاست.جهت مراحل

گرفته شده است. در نظر

فرصت سرمایهحسابصورت. ۷جدول مزرعهمورداستفادههزینه زمینیهکتاری سیب11در یک
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120000011132000زمین
1010021111110چاه 

4210201140302سیستم تیپ
( گردشسرمایه نقدی 104002011112123(سرمایه در

................................

........................جمع
تحقیقمأخذ: یافته های
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 3. بازده مزرعه

پــس از کســر هزینــه های تولیــد از درآمــد ناخالص 
بــازده مزرعــه حاصــل مــی شــود. بــازده یــا ســود مزرعــه 
بــه دو صــورت ســود ناخالــص و ســود خالــص محاســبه 
مــی شــود. بــا کســر هزینــه متغیــر از درآمــد ناخالــص، 
ســود ناخالــص بــه دســت میآیــد )رابطــه 2(. در صــورت 
کســر هزینــه کل )مجمــوع هزینــه هــاي متغیــر و ثابــت( 
ــود  ــی ش ــل م ــص حاص ــود خال ــص، س ــد ناخال از درآم

)رابطــه 3( )3(.

)2(  هزینه متغیر - درآمد ناخالص مزرعه = سود ناخالص مزرعه 

)3(  )هزینه ثابت + هزینه متغیر( - درآمد ناخالص مزرعه = سود خالص مزرعه

 4. قیمت تمام شده محصول

قیمــت تمام شــده محصــول بــه معنــی، کل هزینــه 
ــراي  ــده ب ــر( پرداخت ش ــه متغی ــت + هزین ــه ثاب )هزین
ــت.  ــیب زمینی( اس ــول )س ــرم محص ــک کیلوگ ــد ی تولی
ــد  ــرای کســب ســود بیشــتر بای ــده ب ــن تولیدکنن بنابرای
ــش  ــیب زمینی را کاه ــده س ــت تمام ش ــد قیم ــعی کن س
ــک  ــده ی ــت تمام ش ــه، قیم ــابداري مزرع ــد. در حس ده
ــود)3(. ــی ش ــل م ــه 4حاص ــیب زمینی از رابط ــو س کیل

هزینه ثابت + هزینه متغیر
= قیمت تمام شده

میزان تولید محصول

نتایج کاربردی

ــش  ــه بخ ــرایطی ک ــی و در ش ــخت رقابت ــرایط س در ش
کشــاورزی بــه ســمت آزاد شــدن بســیاری از محصــوالت 
کشــاورزی از سیســتم قیمــت خریــد تضمینــی حرکــت 
مــی کنــد، توســعه صنعــت کشــاورزی بــه جــزء از طریــق 
ــره وری از سیســتم ها  ــات به ــه امکان ــت ب ــز مدیری تجهی
ــر  ــابداری امکان پذی ــتم حس ــتفاده از سیس ــاً اس خصوص
ــزار قــوي  ــذا حســابداري مزرعــه یــک اب ــود. ل نخواهــد ب
ــرای آن  ــه اج ــت ک ــه اس ــر مزرع ــت بهت ــراي مدیری ب

ــر خواهــد داشــت: ــر را در ب محاســن زی

ــرای  ــد ب ــای تولی ــه ه ــام هزین ــات اق ــی از جزئی 1.آگاه
ــد ــه تولی کاهــش هزین

2.آگاهی از ارزش اقتصادي مزرعه 

3.آگاهی از درآمد ناخالص و سود و زیان مزرعه 

4.فراهــم آوردن آمــار و اطاعــات الزم بــراي مدیــر مزرعه 
جهــت اتخــاذ تصمیمــات بهتــر مربــوط بــه امــور واحــد 

کشــاورزي در آینــده

5.مشــخص نمــودن نقــاط ضعــف و قــوت در اســتفاده از 

عوامــل تولیــد 



17

مراجع

سلطانی، غامرضا، نجفی، بهاءالدین و ترکمانی، جواد.   .1

1377. مدیریت واحد کشاورزی. انتشارات دانشگاه شیراز.

شــوکت فدایــی، محمــود و شــرفی، محمــد. 1390.   .2

مبانــی حســابداری واحدهــای کشــاورزی، انتشــارات دانشــگاه 

ــران. ــور ته ــام ن پی

 .1389 علــی.  فرزیــن،  و  نظام الدیــن  ملک آرایــی،   .3

حســابداری بــرای مدیریــت موفق مزرعه ســازمان حسابرســی، 

ــی. ــابداری و حسابرس ــی حس ــات تخصص ــز تحقیق مرک

ــدون. 1369. جــزوه  نخعــی، محمدرضــا و ســمیعی، فری  .4

ــاورزی  ــت کش ــت. معاون ــی زراع ــابداری صنعت ــتم حس سیس

ــران. ــامی. ته ــاب اس ــازان انق ــتضعفان و جانب ــاد مس بنی

حســابداری  سیســتم   .1380 کیومــرث.  زارع،  یکــه   .5

ــران. ــردوس. ته ــداری ف ــاورزی و باغ ــرکت کش ــی ش صنعت

16

 3. بازده مزرعه

پــس از کســر هزینــه های تولیــد از درآمــد ناخالص 
بــازده مزرعــه حاصــل مــی شــود. بــازده یــا ســود مزرعــه 
بــه دو صــورت ســود ناخالــص و ســود خالــص محاســبه 
مــی شــود. بــا کســر هزینــه متغیــر از درآمــد ناخالــص، 
ســود ناخالــص بــه دســت میآیــد )رابطــه 2(. در صــورت 
کســر هزینــه کل )مجمــوع هزینــه هــاي متغیــر و ثابــت( 
ــود  ــی ش ــل م ــص حاص ــود خال ــص، س ــد ناخال از درآم

)رابطــه 3( )3(.

)2(  هزینه متغیر - درآمد ناخالص مزرعه = سود ناخالص مزرعه 

)3(  )هزینه ثابت + هزینه متغیر( - درآمد ناخالص مزرعه = سود خالص مزرعه

 4. قیمت تمام شده محصول

قیمــت تمام شــده محصــول بــه معنــی، کل هزینــه 
ــراي  ــده ب ــر( پرداخت ش ــه متغی ــت + هزین ــه ثاب )هزین
ــت.  ــیب زمینی( اس ــول )س ــرم محص ــک کیلوگ ــد ی تولی
ــد  ــرای کســب ســود بیشــتر بای ــده ب ــن تولیدکنن بنابرای
ــش  ــیب زمینی را کاه ــده س ــت تمام ش ــد قیم ــعی کن س
ــک  ــده ی ــت تمام ش ــه، قیم ــابداري مزرع ــد. در حس ده
ــود)3(. ــی ش ــل م ــه 4حاص ــیب زمینی از رابط ــو س کیل

هزینه ثابت + هزینه متغیر
= قیمت تمام شده

میزان تولید محصول

نتایج کاربردی

ــش  ــه بخ ــرایطی ک ــی و در ش ــخت رقابت ــرایط س در ش
کشــاورزی بــه ســمت آزاد شــدن بســیاری از محصــوالت 
کشــاورزی از سیســتم قیمــت خریــد تضمینــی حرکــت 
مــی کنــد، توســعه صنعــت کشــاورزی بــه جــزء از طریــق 
ــره وری از سیســتم ها  ــات به ــه امکان ــت ب ــز مدیری تجهی
ــر  ــابداری امکان پذی ــتم حس ــتفاده از سیس ــاً اس خصوص
ــزار قــوي  ــذا حســابداري مزرعــه یــک اب ــود. ل نخواهــد ب
ــرای آن  ــه اج ــت ک ــه اس ــر مزرع ــت بهت ــراي مدیری ب

ــر خواهــد داشــت: ــر را در ب محاســن زی

ــرای  ــد ب ــای تولی ــه ه ــام هزین ــات اق ــی از جزئی 1.آگاه
ــد ــه تولی کاهــش هزین

2.آگاهی از ارزش اقتصادي مزرعه 

3.آگاهی از درآمد ناخالص و سود و زیان مزرعه 

4.فراهــم آوردن آمــار و اطاعــات الزم بــراي مدیــر مزرعه 
جهــت اتخــاذ تصمیمــات بهتــر مربــوط بــه امــور واحــد 

کشــاورزي در آینــده

5.مشــخص نمــودن نقــاط ضعــف و قــوت در اســتفاده از 

عوامــل تولیــد 




