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 چکيده
 هایشاخصو  سربهسرگذاری، تعیین قیمت سرمایه و منافع هزینهمیزان و ارزش بذر از دست رفته در ضایعات، تعیین  ، بررسیاجرا شد  1301که در سال  اهداف این پژوهش

 بکارگیری ،یقمتدولوژی تحق .است کردستان بودهاستان واقع در خط اکیوریک ترکیه  واستان البرز در واقع  خط رام صنعت بهارهدر فرآوری بذر گندم  وطخط اقتصادی آوریسود

خطوط  دهشارزش ناخالص ناشی از ضایعات فرآوری ، ت بهاره و اکیوریک ترکیهخطوط رام صنعدر طبق نتایج، . باشدمیاقتصاد مهندسی  هایروشتحلیل سودآوری با استفاده از 

فروش رفته و  شدهبوجاری  شدهکل ارزش ناخالص ناشی از فروش بذر گواهی و میلیارد ریال  17/90و  04/49 ترتیببه متغیر ساالنه هایهزینه، میلیارد ریال 6/2و  6/4 ترتیببه

سر هر کیلو بذر فرآوری شده گندم نان آبی رقم پیشگام قیمت سربه ،خط رام صنعت بهاره استان البرزدر . میلیارد ریال محاسبه شد 9/194و  2/77 ترتیببه ضایعات فرآوری شده

و نسبت فایده  میلیارد ریال 9/21وری ، ارزش کنونی خالص این خط فرآ(1306-1497) برآورد شد. طی دوره تحلیل دهساله میلیارد ریال 14این فعالیت  ایبرنامهو بازده ریال  14617

 ایبرنامهو بازده ریال  2/11717گندم دیم رقم سرداری سر هر کیلو بذر فرآوری شده ، قیمت سربهخط اکیوریک ترکیه استان کردستاندر واحد محاسبه گردید.  97/1به هزینه آن

 ،در مجموعواحد محاسبه گردید.  12/1و نسبت فایده به هزینه  میلیارد ریال 1/09نی خالص این خط فرآوری برآورد شد. طی دوره تحلیل، ارزش کنو میلیارد ریال 34/29این فعالیت 

 .فرآوری بذر گندم اقتصادی بوده است هایشرکتفعالیت 

 تحلیل اقتصادی  ،فرآوری بذر رقم ، گندم ،کليدی: کلمات 
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Abstract 
Objectives of this study, determine value of irrigated wheat seed in waste for processing line, determine of cost and benefit, determine 

Breakeven price and calculate of economic profitability indices of wheat seed processing lines in Ram Sanat Bahare in Alborz and 

Akyurek Technology in Kordestan provinces. This research carried out in 2018. Methodology of this study was profitability analysis 

by Economical engineering methods. According to the results, in Ram Sanat Bahare and Akyurek Technology, the gross value of 

process in waste of these lines was estimated 4.6 and 2.6 Iranian billion rials, Annual variables costs these lines was calculated 40.94 

and 89.75 Iranian billion rials and the total gross value from sales of certifies seeded seeds sold and processed waste determined 55.2 

and 104.8 Iranian billion rials, respectively. In Ram Sanat Bahare in Alborz, Breakeven price and gross margin of irrigated bread 

wheat (Pishgam cultivar) was estimated 14675 Iranian rial per kg and 14 Iranian billion rials, respectively. During (2017-2026), net 

present value (NPV) this line was 21.8 Iranian billion rials and benefit cost ratio was 1.05. In Akyurek Technology in Kordestan, 

Breakeven price and gross margin of dry bread wheat (Sardari cultivar) was estimated 17575.2 Iranian rial per kg and 20.34 Iranian 

billion rials, respectively. During analysis periods, net present value (NPV) this line was 98.7 Iranian billion rials and benefit cost ratio 

was 1.12. In general, the activity of wheat seed processing companies has been economic.  
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 مقدمه

محصاااوالت  تولیااد هاااینهاااده ترینمهماز  یکیبذر 

 کلیااهباااال، هاادف  کیفیااتبااذر بااا  تولیااد اسااات. زراعی

ته ، البشاااودبذر در کشااورها محساااوب می  تولیدکنندگان

ساااالمت این نهاده و نقش آن در امنیت یذایی کشاااورها  

  هااای مهم بخش کشاااااورزی اساااات یکی ازرسااااالاات

(Van Gastel et al., 1996) .یت یذایی سااانن بنای امن

یک جامعه توسااعه یافته و عنصاار اصاالی سااالمت فکری،   

روانی و جسمی آن جامعه و ناامنی یذایی تصویری بالفعل 

. ودشمیبنیادین کشااور محسااوب  هایارزشو بالقوه علیه 

امنیت ملی اسااات  به  هایسااایاساااتامنیت یذایی یکی از 

که عرضاااه یک ساااطه بهینه امنیت ملی، مساااتلزم  طوری

در  . امنیت یذاییباشدمیدارک سطه بهینه امنیت یذایی ت

ساطه کالن یک اولویت اسااسای برای امنیت ملی کشااور    

بوده که از طریق توساعه روستایی و کشاورزی امکان پذیر  

خواهد شد. البته توسعه روستایی باید قادر به توانمند کردن 

و باالبردن ظرفیت روستائیان جهت برآوردن نیازهای مادی 

برداری بهرهبنابراین . Khezri, 2004)) معنوی آنان باشااد و

 جهت موجود هایتوانمندیو  هاظرفیتبهیناه و بهنگام از  

تحقق توساااعااه در بخش کشااااورزی از طرف ماادیران و  

  هاتفرصبهره گیری از  متخصصین از جمله راهبرد اساسی

گندم به . (Samadi et al., 2005) باشااادمیدر این زمینه 

 اهمیت دارای کشاورزی اساسیاز محصوالت  یکی عنوان

 رانایمانند  جوامعی برایمحصول  این تأمینبوده و  ایویژه

 معنیدارد به  تغذیه الگویدر  خاصااای جایگاهکاه گندم  

 طبقات متوسااط و اجتماعیبوده و رفاه  یذایی امنیت ایجاد

 باشاااد-میمحصاااول  این تأثیرتحت  شااادیداً، ضاااعی 

Clafferty, 2000)).  یکی از فرآیندهای مربوط به ضایعات

گندم، ضاایعات بعد از برداشت تا فرآوری محصول است.  

در این بخش ضااایعات ناشاای از حمل و نقل، انبارداری و  

 یهابررسااای. طبق گردندمیضاااایعات بوجاری مهم تلقی 

انجام شاااده، ضاااایعات بخش بوجاری در فرآیند فرآوری 

خص شده است. درصاد کل خرید گندم داخلی مشا   7بذر 

  هایساااالبا توجه به متوساااط قیمت خریداری شاااده در  

هزار تن به  7/211، میزان ضاااایعاات این مرحله  91-1317

میلیون دالر( برآورد شاااده  72میلیااارد ریااال ) 416ارزش 

کاهش ضااایعات  هایروشاساات. برخی محققین یکی از 

یی بوجاری با کارا هایدستگاهبوجاری گندم را استفاده از 

اال و تنظیم دقیق آنهاا باه منظورباه حداقل رسااااندن افت    با 

بوجاری و راه اندازی ساایسااتم بوجاری مقدماتی گندم در  

تماام مراکز خریاد و سااایلوهای بزرم گندم را پیشااانهاد    

 فرآیندهاییکی از  بوجاری(. (Moustoofi, 2005د کنمی

 شاورزیکبذور  بازارپسندیو  بازاریابی برای کلیدیمهم و 

 رانایساخت  بوجاری ماشینایج عملکرد ساه نوع  اسات. نت 

 ساخت آرماشینساخت شرکت  بوجاری هایماشینشامل 

ر رفسنجان ب رضاییو ساخت شرکت  قاسامی شارکت رام  

ان نشاا ایالماسااتان  دیمو  آبیگندم  گرمساایریارقام  روی

 دارای آرماشااینساااخت شاارکت   بوجاری ماشااین ،داد

که  ، مشخص شدینهمچنبود.  بوجاریبازده کل  بیشاترین 

رقم  و ماشیننوع  بوجاریبر بازده کل  مؤثرعامل  مهمترین

 برای تحقیقیدر (. (Egbali & Borgei, 2006 باشدمیبذر 

 ضاااایعات میزان کمترین دارایبوجار  ماشاااینانتخاب نوع 

در منطقه شاامال خوزسااتان  بوجاری ماشااینگندم، سااه نوع 

 ریبوجا اشینم، ایرانساخت  آرماشین بوجاری ماشینشامل 

 گلدست ساخت بوجاری ماشینساخت دانمارک و  کیمبریا

 یانگینمبا  کیمبریا ماشاااین ،نتایجطبق  شاااد. بررسااایآلمان 

درصااد  01/1 میانگینبا  آرماشااینو  کمتریندرصااد  11/1

 ینماشا ، همچنینرا دارند.  بوجاری ضاایعات مقدار  بیشاترین 

 تبوده اساادرصااد  14/1 ضااایعات میانگین دارایگلدساات 

(Ghasemi Nejad & Ghasemi Nejad, 2017 .)نتااایج 

 فرآورینشاااان داد که در خروجی اصااالی خط  یک مطالعه

د ینآبذر، بذور تل  شاااده در ضاااایعات مراحل مختل  فر

 فرسااودگی، ساان باالیالبته . باشاادمی مهمبساایار  ،فرآوری

، عدم رعایت فرآوریدهی زیاد به خط خوراک، هادسااتگاه

دانش کافی اپراتورها در مورد بکارگیری تنظیماات و فقدان  
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در قرارگیری بذرهای  تاثیرگذاراز جمله عوامل  هادساااتگاه

 .مطرح شده است فرآوریخط  هایماشینسالم در ضایعات 

 بدلیل نیزمورد اساااتفاده  هایمااشاااین عالوه بر آن برخی از 

قابلیت اساتفاده از ظرفیت اسمی و   ،اساتهالک و فرساودگی  

 (.Javadi et al., 2017) باشاااندنمیدارا  تنظیم مناساااب را

نتاایج مطاالعاه دیگری در بررسااای تلفات فیزیکی بذر در    

های فرآوری بذر ذرت در شااهرسااتان مغان نشااان دسااتگاه

های فرآوری مورد مطالعه، تعداد کاه در کاارخااناه     ناد داد

بااالبرهاا و سااارعات یرخش پیااله ها تاثیر مساااتقیمی بر      

ا بیش تواند تبذر داشته و میخسارت فیزیکی وارد شده به 

درصاد بر بذر خسارت شکستگی یا ترک خوردگی   39از 

درصاااد از بذرهای  17را افزایش بخشاااد. به طور میانگین 

شاکساته و خردشده از خط تولید کارخانه فرآوری خارج   

کاربرد بذرهای ترک دار ریسک عدم سبز شدن اند. شاده 

ه عدم ظهور یا و منجر با و جواناه زنی باذر را افزایش داده   

 (.Gazor et al., 2017بدسبزی بذر خواهد شد )

قیمت تمام شاااده، یکی از پارامترهای مهم اقتصاااادی  

اساات که نقش موثری در کارایی رشااد تولید و تخصاایص 

ر و د اسااات داشاااتهبویژه نهاده بذر تولید  هاینهادهبهیناه  

مختل  اقتصاااادی  دارای سااااز و کار های  هایسااایساااتم

در  .((Bikzadeh & Mahdavipour, 2005 متفاوتی اساات

بخش کشاااااورزی کشاااور عاااماال سااارمااایااه یکی از    

عوامل تولید بوده به طوری که اسااتفاده  ترینمحدودکننده

نقش مهمی در رشااد  تواندمیصااحیه و بهینه از این نهاده 

اقتصاادی کشاور ایجاد نماید. البته استفاده مناسب از عامل   

ی مساااتلزم ارزیابی بخش کشااااورز هایطرحسااارمایه در 

  باااشااااد ماایاقاتصااااادی دقایاق از سااارمااایااه گااذاری      

(Shadmani & Saleh, 2007) .گذاری بویژه در سااارمایه

بخش کشاااورزی یکی از مهمترین عوامل رشااد و توسااعه  

. زیرا در این بخش، به دلیل باشاادمیاقتصااادی هر کشااور 

افزایش پیوسته تقاضا برای مواد یذایی و دیگر محصوالت 

موجب رونق تولید و اشاااتغال گردد.  تواندمی کشااااورزی

البته به واسااطه ریسااک باالی تولید، هزینه باالی نگهداری 

محصوالت، کمبود اعتبارات ریالی و ارزی، عدم گسترش 

صاانایع تبدیلی، فقدان نظام تشااویقی و سااودآوری بیشااتر   

دیگر بویژه بخش خاادمااات، انگیزه الزم برای  هااایبخش

 کشاااورزی وجود نداشااته اساات گذاری در بخشساارمایه

Bahrami Mahneh et al., 2007) .) در بررسااای حداقل

قیمت تولید گندم در منطقه گلیداغ در شااهرستان کالله از 

توابع اساتان گلستان با استفاده از تحلیل سربه سر و انتخاب  

گیری بااه تعیین بردار نمونااه از طریق روش نمونااهبهره 94

 هایگروهسر گندم در بین قیمت تمام شاده و قیمت ساربه  

فروش در ساااال زراعی  هایقیمتهدف و مقایساااه آن با 

پرداختند. محققین به این نتیجه رسیدند که برای  92-1391

هکتار، نقطه سربه  2برداری دارای زمین زیر بهره هایگروه

ی برا ایاجارهسار قیمت در شارایط با مالکیت شاخصی و    

 2641و  1269ترتیااب هر کیلو گناادم دیم رقم زاگرب بااه

 1397و  604ترتیاب  ریاال و برای گنادم آبی رقم توب باه   

حداقل  ایاجارهریال محاسبه شد. در این گروه در شرایط 

سر( محاسبه شده بیشتر از قیمت جاری قیمت )قیمت ساربه 

بازار بوده و درآمد حاصااله ناشاای از قیمت فروش قادر به  

 هااایگروه. در دباااشااانمیمتغیر تولیااد  هااایهزینااهجبران 

هکتار، نقطه سااربه سر  19-29برداری دارای زمین بین بهره

برای هر کیلو گندم  ایاجارهقیمت در شااارایط با مالکیت 

ریال برآورد شااد که بیشااتر از قیمت   1071آبی رقم تجن 

ریال به ازای هر کیلو(  بوده  1479فروش جاری محصول ) 

ه ت فروش قادر باست، بنابراین درآمد حاصله ناشی از قیم

متغیر تولیااد نبوده اساااات. در گروه   هااایهزینااهجبران 

هکتااار در شااارایط بااا  79برداری دارای زمین باااالی بهره

، ساود خالص ناشی از قیمت  ایاجارهمالکیت شاخصای و   

 (.(Asadi et al., 2007 فروش مثبت ارزیابی شد

 قیمت بر تخصااایص منابع توزیع مؤثرباا توجه به نقش  

بررسااای هزینااه و منااافع  وری تاولایااد،   هاره درآمااد و با 

ر و سقیمت سربهیا  قیمت تمام شاده  گذاری، تعیینسارمایه 

، ایبرنامه، محاسبه بازده مقایساه آن با قیمت جاری فروش 

ساود اقتصادی و تعیین ارزش اقتصادی میزان بذر از دست  
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 و فرآوری بذر گندم آبیخطوط رفتاه در ضاااایعات برای  

در  ارزیااابی اقتصااااادی خطوط و و خااارجی داخلی دیم

 خوشااه برکت بارانو  پیشاارو کشاات البرز  هایشاارکت

 .باشدمیبرخوردار  ایویژهاز اهمیت کردستان 

 هامواد و روش

به منظور ارزیابی اقتصاادی سامانه فرآوری بذر گندم از  

اقتصاااد مهندساای اسااتفاده   هایشاااخصساار و تحلیل سااربه

رآمد است که در آن د د. قیمت سر به سر تولید، قیمتییگرد

 . برایشااودمیآن برابر  هایهزینهحاصاال از فرآوری بذر با 

سار نیاز به محاسبه هزینه کل و درآمد کل  تعیین قیمت ساربه 

 .باشدمیفرآوری بذر  هایسامانهفرآوری بذر در هر یک از 

درآمد کل از درآمد حاصال از فروش بذور فرآوری شده و  

آمد. همچنین، هزینه کل هر ضاایعات فرآوری بذر به دست  

یر متغ هایهزینهو  ایسرمایهثابت  هایهزینهسامانه از مجموع 

ت ثاب هایهزینهو ثابت تولیدی در آن سااامانه محاساابه شااد. 

هسااتند که به میزان بذر فرآوری شااده  هاییهزینه ایساارمایه

بساااتگی ندارد و بدون توجه به میزان بذر فرآوری شاااده بر 

متغیر تولیدی فرآوری بذر  هایهزینه. شودمیسامانه تحمیل 

هسااتند که به طور مسااتقیم به میزان بذر فرآوری   هاییهزینه

ند هست هاییهزینهثابت تولیدی  هایهزینه .شده بستگی دارد

 کااه بااه طور ییر مساااتقیم بااه میزان بااذر فرآوری شااااده  

 ;Hamsi & Nikomaram, 2003) بساااااتااگاای دارد  

Daneshvar Khaki et al., 2006 .)حاااضااار در تحقیق ،

گذاری شااامل مواردی از قبیل هزینه خرید و هزینه سارمایه 

و ادوات، هزینه ساااخت سااوله و کارخانه  هاماشاایننصااب 

تغیر م هایهزینهو هزینه عملیاتی و جاری در برگیرنده  بوده

تولیدی از قبیل مواد مصاارفی، هزینه خرید گندم، دسااتمزد 

و تلفن، ساااروی  و نیروی انساااانی، ساااوخت، آب،بر   

ثابت تولیدی از قبیل استهالک کارخانه و سوله  هایهزینه

و خط فرآوری، بیماه، بهره تساااهیالت، تعمیر و نگهداری  

در این بررساای برای برآورد هزینه کل، قیمت .بوده اساات

ز و ساود اقتصادی ا  ایبرنامهبازده  ،سار هر کیلو بذر  ساربه 

 .گردیداستفاده  زیرروابط 

(1) TC = [IC + OC] 

(2) BEP = [TC/Y] 

(3) GM = [TR − OC] 

(4) π = [TR − TC]  

 که:به طوری

TC هزینه کل 

IC گذاری اولیههزینه سرمایه 

OC متغیر و ثابت تولیدی هایهزینه، 

BEP قیمت تمام شده فرآوری هر کیلوگرم بذر 

Y میزان بذر فرآوری شده، 

GM  ایبرنامهبازده 

TR درآمد کل 

π ادیاقتص یا بازده خالص سود 

مقداری منفی باشد،  GM ینانچه با توجه به معادالت،

این ساااامااناه از نظر اقتصاااادی باه طور کامل فاقد توجیه     

مقداری مثبت  GM اقتصااادی اساات. اما در صااورتی که  

باشااد، این سااامانه یک سااامانه حداقل کننده زیان خواهد  

در کوتااه مادت تا زمانی که بازده    ایساااامااناه  بود. ینین 

 هاینههزیمثبت باشااد، به جبران  ایبرنامهبازده یا  ناخالص

سااارماایاه گاذاری مباادرت نموده و به فعالیت خود ادامه     

خواهد داد. اما، ادامه فعالیت این سامانه در بلندمدت منوط 

پ  از محاسااابه بازده خالص .باه تغییر رویکرد خواهد بود 

 .گرددمی(، ساامانه  بر اساب این بازده مرتب  πاقتصاادی) 

که دارای بیشاااترین بازده اقتصاااادی باشاااد،   اینهسااااماا 

 سامانه در این خصوص خواهد بود. ترینمناسب

برای محاااسااابااه هزینااه اساااتهالک  در این بررسااای، 

و تاسیسات از روش خطی و برای  هاکارخانهها و ساختمان

 مورد هایدسااتگاهمجاساابه هزینه اسااتهالک تجهیزات و  

و  7 )روابط نزولی وشازر بذر، فرآوری فرآیند در استفاده

 (.(Oskonejad, 1996د ش استفاده (6

(7) D = [(P − 𝑆𝑉)/𝑛] 
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(6) Di = 2/𝑛 [P𝑖 −  [استهالک تاآن تاریخ 

 که: به طوری

D دار استهالک خطی ساالنهمق 

Diل مقدار استهالک نزولی در ساiام 

Pi زینه اولیه خرید و نصبه 

SV ارزش در پایان عمر  رزش اساااقااطی دساااتگااه   ا(

 ی دارایی(اقتصاد

n عمر مفید 

ر د هاساااامانهالزم باه ذکر اسااات که با توجه به این که  

ارزش اساااقاطی هساااتند، از  دارای برداریپاایان دوره بهره 

( 1روش تنزیل ارزش آینده به ارزش کنونی در قالب رابطه )

همچنین، از آنجا که کارخانجات فرآوری :اساااتفاده گردید

بوده و برای سالیان متمادی بذر دارای عمر مفید یند سااالنه  

منظور تباادیاال گردش بااه گیرنااد،قرارمی برداریمورد بهره

 به فرآوری هایساااامانه ودرآمدهای هانقدی سااااالنه هزینه

 یکنواخت ساااری یک فعلی ارزش ازروش کنونی، ارزش

 .(9 رابطه ). شودمی استفاده ساالنه درآمد یا هزینه

(1)  P = 𝐹[1/(1 + i)^𝑛] 

(9) P = 𝐴[(1 + i)𝑛 − 1)/i(1 + i)^𝑛] 

 که:به طوری

P ارزش کنونی ارزش اسقاطی دستگاه 

F برداریارزش اسقاطی دستگاه در پایان دوره بهره 

A      مقادار هزیناه یاا درآماد سااااالنه ساااامانه در دوره 

 برداری،بهره

r نرخ تنزیل 

n برداریطول دوره بهره 

اله، سااادر خاتمه با در نظر گرفتن یک دوره تحلیل ده

ارزش کنونی خاالص و نسااابات فایده به هزینه    شااااخص

  محاااسااابااه گردیااد  زیرفاعااالایاات از طاریاق معااادالت     

(Heisey & Brennan, 1991.) نسبت فایده  در صورتی که

 د، انجام آن فعالیت اقتصااادیبزرگتر از واحد باشا  به هزینه

 .خواهد بود

(0) 𝑁𝑃𝑉 = 𝐵𝑛 − 𝐶𝑛 = ∑ (
𝐵𝑛−𝐶𝑛

(1+𝑟)𝑛)
𝑁

𝑛=1
 

(19) (∑ 𝐵𝑛/(1 + 𝑟)𝑛 ) / ( ∑ 𝐶𝑛/(1 + 𝑟)𝑛 )
𝑁

𝑛=1

𝑁

𝑛=1
 

 که:به طوری 

nB در سال  منافع ناخالص فعالیتn  ریالبه 

tC در سال  هزینه فعالیتn  ریالبه، 

 چگونگی دستيابی به اطالعات

اجرا شاااد، بااه طوری کااه  1301این تحقیق در ساااال 

مورد  هایشااارکتاز  اطالعات الزم از طریق پرساااشااانامه

در این تحقیق خط کاااماال آوری گردیااد. هاادف جامع 

 هایاسااتوانهفرآوری بذر گندم شااامل پیش بوجار، بوجار، 

گیر و جوگیر، میز گراویتی، ساایسااتم سم زنی، محفر خرده

ساخت  لتولید داخ به سیستم توزین وکیسه گیری، مربوط

شت پیشرو ک شارکت رام صنعت بهاره و مستقردر شرکت 

یک اکیورو مربوط به تولید خارجی سااخت شرکت   برزال

کردسااتان  خوشااه برکت بارانو مسااتقردر شاارکت  ترکیه

به منظور ارزیابی اقتصاااادی  این پژوهش در .بوده اسااات

 و منافعبررسااای هزینه ساااامانه فرآوری بذر گندم از جمله 

ساارمایه گذاری، قیمت سااربه ساار، نساابت حاشاایه ایمنی،   

ارزش اقتصااادی  ،، سااود اقتصااادییابرنامهمحاساابه بازده 

 هایشاخصو تعیین  میزان بذر از دسات رفته در ضاایعات  

 ;Hamsi & Nikomaram, 2003) هایروشاز  سودآوری

Daneshvar Khaki et al., 2006; Heisey & Brennan, 1991) 

ه با در نظر گرفتن یک دور به عبارت دیگر،اسااتفاده شااد.  

ا اساااتفاده از شااااخص و ب (1306-1497) تحلیل دهسااااله

پرداخت یکبار و  هایفرمولو  تنزیال ارزش کنونی و نرخ 

یکنواخت، نسبت فایده به هزینه سامانه فرآوری  هایساری 

خطوط  مشاااخصاااات و توان مورد هدف محاسااابه شاااد.

خصاااوصااای   هایشااارکتفرآوری باذر مورد مطالعه در  

 .باشدمی 1بشرح جدول  هدف هایاستان
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 هدف هایاستانخصوصی  هایشرکتخطوط فرآوری بذر مورد مطالعه در  وانمشخصات و ت -1جدول 

Table 1- Specifications and power of Seed Processing Lines in privates companies of target provinces 

 های خطماشینتوان 

 )کیلو وات(

Machines power 

(kw) 

 ارقام

Cultivars 

 خط فرآوری

Processing Line 
 تأسی سال 

establish

ed year 

 شرکت

Company دیم 

Raifed 

 آبی

Irrigated 

 خط

Line 

 منشاء

Origin 

51.5 - 
 پیشگام

Pishgam 

 رام صنعت بهاره

Ram Sanat Bahare 

 داخلی

Domestic 
2017 

 پیشرو کشت البرز

Alborz Pishrokesht 

65 
 سرداری

Sardari 
- 

 اکیوریک ترکیه

Turkish Akyurek 

 خارجی

Foreign 
2017 

 کردستان خوشه برکت باران

Khooshwh Bakat Baran 

of Kordestan 
 

 نتایج و بحث

در  ميزان و ارزش بذر از دست  رفته در ضتایعات  

 مراحل مختلف توليد

در شارکت پیشرو کشت استان البرز،  ،  1301در ساال  

قم برای ر رام صنعت بهاره نشان داد که بررسی خط داخلی

گام، سااهم ضااایعات مفید از کل ضااایعات  پیشااگندم آبی 

درصااد بود که مقدار بذر گندم تل   0/11فرآوری حدود 

 0/2شاده در ضایعات مفید خط فرآوری رام صنعت بهاره  

درصد از ضایعات مفید( بدست  6/24درصد )معادل حدود 

در شاارکت خوشااه برکت باران اسااتان کردساااتان،    آمد. 

 نشااان داد که برای اکیوریک ترکیه بررساای خط خارجی

ساااهم ضاااایعات مفید از کل   رقم گنادم دیم سااارداری، 

درصاااد بود که مقدار بذر 1/19ضاااایعات فرآوری حدود 

گندم تل  شده در ضایعات مفید خط فرآوری اکیوریک 

درصاد از ضایعات مفید( بدست   6/17درصاد )معادل   1/1

ساهم ضاایعات جدا شاده هر قسمت از کل ضایعات    آمد. 

خصاااوصااای مختل  در   هایشااارکات  در فرآوری خط

در  شاااده اسااات.  ارائه 2در جدول  هادف  هاای اساااتاان 

اران خوشه برکت بپیشرو کشت استان البرز و  هایشرکت

ب ترتیبه وطاساااتاان کردساااتان، میزان بذر ورودی به خط  

میزان هزارتن بوده بااه طوری کااه ساااهم   23/7و  91/2

درصاااد  3/16و  4/17ترتیب ضاااایعات فرآوری شاااده به 

) قیمت خرید بعالوه هزینه  قیمت فروشص شاااد. مشاااخ

ندم بذر ضایعات برای رقم گتبعی با کیساه و سم( هر کیلو  

و  19099 ترتیببه هاشاارکتپیشااگام و ساارداری در این  

ریال بوده اساات. ارزش ناخالص ناشاای از ضااایعات   3999

 6/2و  6/4 ترتیببه هاشرکتدر این  خطوطفرآوری شده 

(.3د شد. ) جدول میلیارد ریال برآور

 خصوصی هایشرکتدر فرآوری بذر گندم خطوط  مراحل مختل ضایعات در درصد  -2جدول 

Table 2- The percent of waste in different stages of Wheat Seed Processing Lines in private companies 

 شرکت.

Company 

 خط فرآوری

Processing Line 

 ضایعات بوجاری

Cleaner waste 

 ضایعات خرده گیر

indented 

cylinder1 waste 

 ضایعات پیش بوجاری

Pre-cleaner 

waste 

 ضایعات  گراویتی

Gravity waste 

 ضایعات جوگیر

indented 

cylinder2 waste 

 پیشرو کشت البرز

Alborz Pishrokesht 

 رام صنعت بهاره

Ram Sanat 

Bahare 
43.8 18.5 11.7 16.7 9.3 

کردستان رانخوشه برکت با  

Khooshwh Bakat 

Baran of Kordestan 

 اکیوریک ترکیه

Turkish 

Akyurek 
57.7 11.5 11.5 11.5 7.7 
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 خصوصی هایشرکتمیزان و ارزش ضایعات فرآوری بذر گندم در خطوط مختل  در  -3جدول 

Table 3- Amount and value of Wheat Seed Processing waste in different Lines in private companies 

 شرکت

Company 

 خط فرآوری

Processing Line 

 ضایعات فرآوری شده

Processed waste 

 ارزش ضایعات

Value waste 

  رقم

Cultivar 

 میزان )کیلوگرم(

Amount(kg) 

 سهم )%(

Share (%) 

قیمت فروش هر 

 کیلو )ریال(

Sale price 

(rial/kg) 

 ارزش

 ) میلیارد ریال(
Value(Iranian 

billion rial) 
 پیشرو کشت البرز

Alborz Pishrokesht 

 رام صنعت بهاره

Ram Sanat Bahare 

 پیشگام

Pishgam 
422500 15.4 10900 4.6 

کردستان خوشه برکت باران  

Khooshwh Bakat Baran of 

Kordestan 

 اکیوریک ترکیه

Turkish Akyurek 

 سرداری

Sardari 
853460 16.3 3000 2.6 

 

 ارزیابی اقتصادی خطوط فرآوری بذر

 ارزش ناخالصهزینه و 

پیشااارو کشااات   هاااایشااارکت، در 1301در ساااال 

، بااا کردسااتانخوشااه برکاات باااران اسااتان و اسااتان الباارز 

میازان  توجه باه میازان باذر ورودی و ناوع خطاوط، ساهم       

ترتیااب بوجاااری شااده فااروش رفتااه بااهبااذر گااواهی شااده 

ت فااروش هاار قیمااهاازارتن مشااخص شااد.   23/4 و 39/2

بااذر گناادم بوجاااری شااده فااروش رفتااه در ایاان     کیلااو 

ریااال بااوده اساات.  24147و  21207 ترتیااببااه هاااشاارکت

ارزش ناخاااالص ناشااای از باااذر بوجااااری شاااده فاااروش 

 2/192و  6/79 ترتیااابباااه هااااشااارکترفتاااه در ایااان  

ازکااال (. 4) جااادول  گردیااادمیلیاااارد ریاااال بااارآورد  

کت پیشاارو شاارخااط فاارآوری بااذر گناادم آبی هااایهزینااه

سااهم  ،باشاادماایریااال  میلیااارد 66/00کااه  کشاات الباارز

فاارآوری ساااخت کارخانااه و سااوله  ) ثاباات هااایهزینااه

نگهااداری و تعمیاارات سااالیانه   هااایهزینااهبااذر گناادم،  

بیمااه و  ریااالاسااتهالک و  هااایهزینااهخااط فاارآوری،  

میلیااارد ریااال  12/79بااه میاازان  اصاال و بهااره تسااهیالت( 

نااه مااواد مصاارفی، هزینااه سااالیانه هزی) متغیاار هااایهزینااهو 

پرسااانلی ساااالیانه، توزیاااع و   هاااایهزیناااه آب و بااار ،

-بااهمیلیاارد ریااال   04/49بااه میاازان  (فاروش و خریااد باذر  

درصاااد مشاااخص گردیاااد. کااال   1/41و  0/79 ترتیاااب

ارزش ناخاااالص ناشااای از فاااروش باااذر گاااواهی شاااده  

بوجاااری شااده فااروش رفتااه و ضااایعات فاارآوری شااده    

میلیاااارد ریاااال محاسااابه شاااد )   2/77در ایااان شااارکت 

ترتیااب هبااه مبلاا  باا 01و  06شاارکت در سااال (. 4جاادول 

میلیااااااون ریااااااال تسااااااهیالت بااااااا   40430و  31469

درصااد دریافاات کاارده اساات.   19بازپرداخاات یکساااله و 

شاارکت خااط فاارآوری بااذر گناادم در  هااایهزینااهازکاال 

میلیااااارد ریااااال  96/193خوشااااه برکاااات باااااران کااااه 

ساااخت کارخانااه و ثاباات ) هااایهزینااهسااهم  ،باشاادماای

خریااد بوجااار،  هااایهزینااهفاارآوری بااذر گناادم،  سااوله 

گراویتاای، سیسااتم ساام زناای و تااوزین و     پاایش بوجااار، 

خااط فاارآوری و  هزینااه نصااب و راه اناادازی  بااارگیری، 

نگهاااداری و تعمیااارات  هاااایهزیناااهساااایر تجهیااازات، 

 ریااالاسااتهالک و  هااایهزینااهسااالیانه  خااط فاارآوری،  

میلیااارد  11/14بااه میاازان  تسااهیالت( بیمااه و اصاال و بهااره

هزینااه مااواد مصاارفی، هزینااه متغیاار )  هااایهزینااهریااال و 

پرساانلی سااالیانه، توزیااع  هااایهزینااه سااالیانه آب و باار ،

میلیااارد ریااال  17/90( بااه میاازان و فااروش و خریااد بااذر 

درصااد مشااخص گردیااد. کاال    4/96و  6/13 ترتیااببااه

ده ارزش ناخاااالص ناشااای از فاااروش باااذر گاااواهی شااا 

بوجاااری شااده فااروش رفتااه و ضااایعات فاارآوری شااده    

میلیاااارد ریاااال محاسااابه شاااد )  9/194در ایااان شااارکت 

 (.4جدول 
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 خصوصی هایشرکتدر خطوط فرآوری بذر گندم هزینه و ارزش ناخالص  -4جدول 

Table 4- Costs and gross value of Wheat Seed Processing Lines in private companies 

 شرکت

Company 

 خط فرآوری

Processing 

Line 

هاهزینه  

Costs 

 ارزش ناخالص فروش بذر

 میلیارد ریال((

Gross value of seed sales (Iranian billion rial) 

 ثابت

Fixed 

 متغیر

Variable 

 کل هزینه

Total cost 

 بوجاری شده

Processed 

 ضایعات فراوری شده

Processed 

wased 

 کل ارزش

Total value 

 پیشرو کشت البرز

Alborz Pishrokesht 

 رام صنعت بهاره

Ram Sanat 

Bahare 
58.72 40.94 99.66 50.6 4.6 55.2 

کردستان خوشه برکت باران  

Khooshwh Bakat Baran of 

Kordestan 

 اکیوریک ترکیه

Turkish 

Akyurek 
14.11 89.75 103.86 102.2 2.6 104.8 

 

 سودآوری هایشاخص

، 1301در سال کشات استان البرز،  در شارکت پیشارو   

قیمت سااربه ساار یا قیمت تمام شااده هر کیلو بذر   حداقل 

ریال محاسااابه گردید به  14614گندم آبی رقم پیشاااگام  

ر سر نسبت به قیمت فروش کمتطوری که این قیمت ساربه 

فعالیت  ایبرناامه بوده اسااات. در این خط فرآوری، باازده  

در این خط فرآوری، میلیون ریال برآورد شاااد.  2/13004

 ارزش کنونی خااالص فعااالیاات در دوره تحلیاال دهساااالااه 

میلیاارد ریال برآورد شاااد.   9/21باه میزان   (1497-1306)

برآورد شااده که نشااان   97/1نساابت فایده به هزینه فعالیت 

گذاری در فرآوری بذر به ازای یک ریال سااارمایه دهدمی

 ریاال منفعت نصااایب  97/1گنادم آبی در این شااارکات،   

در مجموع فعالیت شرکت در فرآوری . شرکت شده است

بذر گندم اقتصااادی بوده اساات و شاارکت با ادامه فعالیت  

خود در راساتای افزایش میزان بذر خریداری شده ورودی  

در پی حداقل کردن زیان و رسیدن به سود اقتصادی مثبت 

  (.7)جدول  باشدمی

 تحلیل دورهطی خصوصی  هایشرکتدر سودآوری خطوط فرآوری بذر گندم  هایشاخص -7جدول 

Table 5- Profitability indices of Wheat Seed Processing Lines in private companies during analysis period 

 شرکت
Company 

 خط فرآوری

Processing Line 
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 معیارهای سودآوری

Profitability creteria 

تحلیل دوره  

analysis 

periods 

 نسبت فایده به هزینه

Benefit cost 

ratio 

(BCR) 

  خالصارزش کنونی 

 )میلیارد ریال(

Net present value 

(Iranian billion rials) 

 پیشرو کشت البرز

Alborz Pishrokesht 

 رام صنعت بهاره

Ram Sanat 

Bahare 
14674 14 2017-2026 1.05 21.84 

کردستان خوشه برکت باران  

Khooshwh Bakat Baran 

of Kordestan 

 اکیوریک ترکیه

Turkish Akyurek 
17575.2 20.34 2017-2026 1.12 98.72 
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ر د، کردسااتاندر شاارکت خوشااه برکت باران اسااتان  

سار یا قیمت تمام شده هر  قیمت ساربه ، حداقل 1301ل ساا 

ریال محاسبه  2/11717کیلو بذر گندم دیم رقم سارداری   

 ساار نساابت به قیمت گردید به طوری که این قیمت سااربه

فروش کمتر بوده اساااات. در این خط فرآوری، بااازده  

میلیون ریال برآورد شد. در این  6/29336فعالیت  ایبرنامه

زش کنونی خالص فعالیت در دوره تحلیل خط فرآوری، ار

میلیارد ریال برآورد  1/09( به میزان 1306-1497دهساااله )

برآورد شااده که  12/1شااد. نساابت فایده به هزینه فعالیت  

گذاری در فرآوری به ازای یک ریال سرمایه دهدمینشان 

ریال منفعت نصاایب  12/1بذر گندم آبی در این شاارکت، 

وع فعالیت شرکت در فرآوری در مجم. شرکت شده است

 (.7)جدول  بذر گندم اقتصادی بوده است

 گيرینتيجه

 و عملیات فرآوریعملکردی  هایقاابلیت طبق نتاایج،  

شارکت پیشاارو کشت  خط فرآوری رام صانعت بهاره  بذر 

کیفیت  ای ارتقاءو بر شااودمیبا کیفیت مطلوبی انجام البرز

هینه ب برداریبهرهشرکت توجه به این وری فرآ هایماشاین 

نتایج بدساات آمده . باشاادمیو نگهداری آن حائز اهمیت 

در خط فرآوری رام صاانعت بهاره شاارکت پیشاارو کشاات 

ساار هر کیلو گندم نشااان داد که حداقل قیمت سااربه البرز 

ریال  21207قیمت فروش ریال و  14617آبی رقم پیشگام 

ن است که قیمت فروش بازاری این امر بیانگر آ بوده است.

، لذا باشدمیدرصاد بیشتر از حداقل قیمت سر به سر   1/47

در این خط . باشااد میمحصااول دارای سااودآوری مثبت  

ارزش  وریال میلیارد  14فعالیت  ایبرناامه فرآوری، باازده  

-1497کنونی خاالص فعاالیت در دوره تحلیل دهسااااله )   

به  ضااامناًرآورد شاااد. میلیارد ریال ب 9/21( به میزان 1306

گذاری انجام شاااده در این خط ازای یاک ریال سااارمایه 

در  است. ریال بوده 97/1فرآوری داخلی، منفعت حاصاله  

یمت قحداقل ، کردستانشارکت خوشه برکت باران استان  

 2/11717ساربه ساار هر کیلو بذر گندم دیم رقم ساارداری   

ین به ا .محاسااابه گردیدریال  24147قیمت فروش و ریال 

درصاااد بیشاااتر از   4/31مفهوم کاه قیمات فروش باازاری    

، لذا محصاااول دارای باشااادمیحداقل قیمت سااار به سااار 

در این خط فرآوری، بازده  .باشااادمیساااودآوری مثبات  

میلیارد ریال و ارزش کنونی خالص  3/29فعالیت  ایبرناامه 

میلیارد ریال برآورد  1/09فعالیت در دوره تحلیل دهسااااله 

به ازای یک ریال یده به هزینه نشاااان داد شاااد. نسااابت فا 

گذاری انجام شاااده در این خط فرآوری خارجی، سااارمایه

در مجموع فعالیت اسااات.  ریال بوده 12/1منفعت حاصاااله 

شرکت در فرآوری بذر گندم اقتصادی بوده است و شرکت 

با ادامه فعالیت خود در راسااتای افزایش میزان بذر خریداری 

ل کردن زیان و رساایدن به سااود  شااده ورودی در پی حداق

در خصااوص مقایسااه نتایج مطالعه . باشاادمیاقتصاادی مثبت  

مطالعه در شهرستان کالله در حاضار با نتایج مطاالت دیگر،  

 برای گندمکاران دارای صاارفاًاسااتان گلسااتان نشااان داد که 

 ، قیمتایاجارههکتار در شاارایط با مالکیت  79زمین باالی 

از فیمت سربه سر و نشانگر سودآور بازاری محصاول بیشاتر   

(. در Asadi et al., 2007) بودن فعالیت مربوطه بوده اساات

مطالعه دیگری ضایعات بخش بوجاری در فرآیند فرآوری 

درصد کل خرید گندم و ارزش ضایعات  7بذر در کشاور  

 (،Moustoofi, 2005) میلیارد ریال محاسبه شده است 416

ایعات فرآوری شاااده در ولی در مطالعه حاضااار میزان ضااا

ه و شرکت خوش شارکت پیشارو کشات البرز   های شارکت 

درصد  3/16و  4/17ترتیب کردستان بهبرکت باران اساتان  

ب ترتیبه هاشرکتفرآوری شده در این و ارزش ضاایعات  

، با توجه به نتایجمیلیاارد ریاال برآورد گردیاد.     6/2و  6/4

ندم وری بذر گگذاری برای فرآدر سرمایه شودمیپیشنهاد 

اخذشده و نحوه پرداخت آن برای  هایوامبه تناسب مقدار 

 رد.یگ انجام سود آور شدن خط فرآوری توجه الزم
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