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چکید ه
توسعه فعالیت هاي کشــاورزي پس از مشخص نمودن جنبه اقتصادي آن قابل توصیه مي باشد.  
 هدف از این پژوهش ارزیابي اقتصادي واحدهاي تولیدي پرورش شــترمرغ در اســتان همدان 
مي باشــد. واحدهاي منتخب در این تحقیق به دلیل تعداد اندك آنها، تمام شــماري شده اند.
اطالعات جمع آوري شده از طریق مصاحبه حضوري و تکمیل پرسشنامه از 5 مزرعه دار پرورش 
شتر مرغ در استان همدان بدست آمده اســت. شاخص هاي مورد بررسي در این تحقیق شامل 
ارزش حال خالص، نسبت منفعت به هزینه، نرخ بازده داخلي  و دوره بازگشت سرمایه مي باشد. 
نتایج تحقیق در این پژوهش نشــان  مي دهد کــه ارزش حال خالص در کلیه  واحد ها ي مثبت 
 و بزرگتر از صفر، نســبت منفعــت به هزینه بزرگتر از یک و به طور متوســط نرخ بازده داخلي

55 درصد مي باشد.
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Since the implementation and development of a productive activity would be recommendable and can be 
developed after identifying.its economic aspects, and because the accuracy of implementation of projects in 
different fields is extremely important , especially in animal husbandry, economic evaluation of production 
units in order to evaluate the performance of units is enjoy a special place .In this research effort were 
given to the examination of economic evaluation of ostrich fattening breeding units in Hamadan province, 
according to the present sitnations.units selected in this study using stratified sampling and data collected 
through interviews and questionnaires of ostrich farmers in Hamadan. Indices studied in this research were 
net present value, benefit to cost ratio and internal rate of return . The results showed that the net present value 
of ostrich fattening breeding units was positive and greater than zero, the benefit to cost ratio was greater than 
one internal rate of return was high.In other words, the construction of ostrich fattening breeding in Hamedan 
Province is economically beneficial.

  Keyword: Ostrich, Economic evaluation, Net present value, Benefit to cost ratio, Internal rate of return

مقد مه
 در طي دهه هاي اخیر تجارت گوشــت شــترمرغ در سطح جهان 
افزایش چشــم گیري یافته اســت.  بنحوي كه در طي چند سال اخیر 
صنعت پرورش شترمرغ با هدف ایجاد یك منبع پروتئیني جدید جهت 
افزایش تولید گوشــت قرمزكه یکي از مواد اصلي و پر مصرف در رژیم 
غذایي ما ایرانیان به شمار مي رود گسترش چشم گیري داشته است)1(.

 آمارها نشــان مي دهد كه تا پایان ســال 1381 تعداد 43 فقره 
موافقت اصولي پرورش شــترمرغ مادر به ظرفیت 3213 قطعه و 90 
فقره جهت پرورش شــترمرغ گوشــتي به ظرفیــت 5500 قطعه در 
استان هاي مختلف صادر شده است)6(. تقاضا و روند رشد این صنعت 
در استان هاي كشور نشان مي دهد كه پرورش شترمرغ با كلیه نقاط 
كشور سازگار اســت. اما به هر حال مناطقي وجود دارند كه پرورش 
شــتر مرغ در آنها مســتلزم صرف هزینه هاي كمتر بوده و به دلیل 
سازگاري بهتر با آب و هواي آن نقاط، كارایي بیشتر و بهتر وجود دارد 
كه این امر به خودي خود باعث كاهش هزینه هاي تولیدي و افزایش 
توان رقابتي تولیدكننده خواهد شــد. ایــن موضوع  انجام تحقیقاتي 
گســترده اي را در كلیه زمینه هاي این فعالیت ضروري مي سازد. از 
آنجائیکه در سال هاي اخیر متقاضیان زیادي در استان همدان به این 
فعالیت روي آورده و یا عالقه مند به انتخاب این فعالیت هستند الزم 
است كه مطالعاتي از جنبه هاي مختلف باالخص مسائل اقتصادي آن 

انجام شود. 
جیران و كیانــي راد )1387(، در ارزیابي اقتصادي طرح پرورش 
شــتر مرغ در ایران نشان دادند كه پرورش شتر مرغ در ایران توجیه 
اقتصــادي دارد)7(. نیامنش و همکاران)1386( امکان پرورش شــتر 
مرغ در كشور را بررسي كرده و راه حل هایي براي سود آوري بیشتر 
این صنعــت ارائه نموده انــد)8(. معاونت طــرح و برنامه ي وزارت 
تعــاون)1385( در تدوین طــرح توجیهي پرورش شــترمرغ، كلیه 
اقدامات و ســرمایه گذاري هاي الزم براي پرورش شتر مرغ را بررسي 
نموده و میزان بازدهي و مدت زمان برگشــت ســرمایه  را محاسبه 
كرده و نشــان داده اند كه پرورش شتر مرغ در ایران توجیه اقتصادي 
دارد)9(.بررســي مطالعات انجام شده نشــان داده است كه تا كنون 
تحلیل اقتصادي پرورش شــتر مرغ با اهداف پیش بیني شده مطالعه 
جاري انجام نشده است. بنابر این امکان بحث بیشتر در زمینه بررسي 
منابــع وجود ندارد و به عنوان اولین و جامع ترین كار، بخش معاونت 
دام  كشــور نیاز به انجام چنین مطالعه اي دارد.البته بررســي منابع 
نشــان مي دهد كه از روش هاي تنزیلــي در ارزیابي طرح هاي بلند 
مدت در پروژه هاي دیگري اســتفاده شــده است كه سعي شده تا از 
این روش ها براي ارزیابي اقتصادي در این مطالعه اســتفاده شــود و 
مدل هاي اســتفاده شده در روش تحقیق برگرفته از بررسي منابع در 

این خصوص است. 
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روش تحقیق

جامعه آماري تحقیق

جامعه آمــاري در این تحقیق پرورش دهندگان شــترمرغ در 
استان همدان است كه در سال 90-1389 به تعداد 5 واحد مشغول 
به فعالیت مي باشــند. اطالعات این تحقیق بر پایه اطالعات میداني 
و تکمیل پرسشنامه از طریق مصاحبه حضوري از پرورش دهندگان 
شتر مرغ به دست آمده است. به دلیل اندک بودن واحد هاي فعال، 
در این تحقیق اقدام به تمام شــماري واحد ها پرداخته شده است. 
 داده هــاي مورد نیــاز از طریق پرسشــنامه، و مراجعه حضوري به 
 واحد هــا انجام گرفته اســت. ســواالت پرسشــنامه در برگیرنده 
هزینه هاي ثابت، جاري، تعمیر و نگهداري تجهیزات و فروش شــتر 
مرغ  مي باشــد. اطالعات هزینه ثابت شــامل هزینه زمین، محوطه 
سازي، تاسیسات ساختماني، وسیله نقلیه و ماشین آالت، تجهیزات 
اداري و اطالعات هزینه جاري در پرسشــنامه شــامل مواد اولیه و 
خوراک، دســتمزد پرسنل ، هزینه سوخت و انرژي و هزینه تعمیر و 

نگهداري است)6(.

 مدل آماري تحقیق
در تحلیل  اقتصاد مهندســي از معیارها چندي براي مقایســه و 
تحلیل پروژه ها اســتفاده مي شود. در این تحقیق به منظور ارزیابي 
اقتصادي تولید شــتر مرغ از روش هاي تحلیــل ارزش حال خالص، 
نســبت منفعت به هزینــه ، نرخ بازده داخلي، مدت دوره بازگشــت 
   Ci و Bi سرمایه و تحلیل سر به سر استفاده شده است. در روابط زیر

به ترتیب نشان دهنده درآمد و هزینه در سال i ام است.
  )NPV(1  1- ارزش حال خالص
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یکي از روش هــاي متداول تحلیل اقتصادي پروژه ها، محاســبه ي 
 ارزش حــال خالص اســت. در ایــن روش تفــاوت در گردش نقدي 
پیش بیني شده با استفاده از ضرایب ارزش كنوني پرداخت یکبار به معادل 
ارزش كنوني آن تبدیل مي شــود)3(. بر اساس این معیار در صورتي 
 كه معیار ارزش حال خالص مثبت باشــد، پــروژه مورد پذیرش واقع 

ارزیابي اقتصادي پرورش  ...

جدول 1 - هزینه هاي ثابت احداث شتر مرغ پرواري                                                               واحد:میلیون ریال

1شرح

واحدهاي مورد مطالعه

2345

6040407060زمین

87/399/6100/466/4179/2محوطه سازي و ساختمان

121/12124/65170239444تاسیسات و تجهیزات

200170200250250وسیله نقلیه

78/7296/48112/6186/5272/25ماشین آالت و تجهیزات

22/53612تجهیزات اداري و كارگاهي

59/0158/8269/695/79154/74هزینه فرصت سرمایه

415470140330متفرقه

649/15645/05765/61053/691702/19جمع

406060100100تعداد شترمرغ در واحد

16/210/712/810/517سرمایه سرانه

مأخذ: یافته هاي تحقیق



)پژوهشوسازندگی(23

شماره 102، نشريه علوم د امی، بهار 1393

مي شود. در این تحلیل نرخ تنزیل بر اساس هزینه فرصت سرمایه)سهم 
سود بانکي 10 درصد( انتخاب شده است.  

)IRR(2 2- نرخ بازدهي داخلي
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       r نرخ بازدهي ســرمایه  گذاري اســت كه ارزش حال هزینه ها و 
درآمدها را صفر مي  كند و نشــان دهنده حداكثر نرخ  هزینه فرصت 
سرمایه است كه مي توان با آن سرمایه گذاري كرد)3(.                                                                                        

             ) C
B 3- نسبت منفعت -هزینه3 )

                                                                                        

معیاري اســت كه نسبت مجموع ارزش حال منافع را به محموع 
ارزش حال هزینه ها در نرخ تنزیل معین محاسبه مي نماید)4(.

4- دوره زمان برگشت سرمایه 
زمان برگشــت سرمایه، طول مدتي اســت كه منافع پیش بیني 

شــده یك پروژه، هزینه آنرا بر مي گرداند. لذا در این روش هدف این 
است كه زمان برگشت سرمایه را به حداقل برسانند. چگونگي محاسبه 

زمان برگشت سرمایه بر اساس رابطه زیر انجام مي گیرید)3(:

هزینه     
         = زمان برگشت سرمایه

منافع یکنواخت ساالنه    

نتایج و بحث
تعداد واحدهاي مورد بررســي در ایــن مطالعه تمامي 5 واحد 
پرواربندي شــتر مرغ  فعال در سال 1389 در استان  همدان است. 
جدول شــماره یك هزینه ي سرمایه اي را در هر یك از واحد هاي 
مورد بررســي نشــان مي دهد. تعداد قطعه شتر مرغ در هر یك از 
این واحد ها به ترتیب 40 ، 60 ، 60 ، 100 و 100 واحد مي باشد. 
میزان ســرمایه مورد اســتفاده در واحد ها مورد بررسي به ترتیب 
649/15 ، 647/05 ، 765/6 ، 1053/69 و 1702/19 میلیون ریال 
است كه متوسط سرمایه سرانه مورد استفاده به ازاي هر قطعه شتر 
مرغ در این واحدها بــه ترتیب 16/2 ، 10/5 ، 12/8 ، 10/5 و 17 
میلیون ریال است. همانطور كه مالحظه مي شود میزان سرمایه در 
این ســطوح بسیار متفاوت است به نحوي كه متوسط سرمایه بابت 
هر قطعه شــتر مرغ از حداقل 10/5 تا حداكثــر 17 میلیون ریال 

متغیر است. 
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جدول 2- هزینه هاي جاري پروار بندي شتر مرغ                                                               واحد:میلیون ریال

1شرح

واحدهاي مورد مطالعه

2345

335357385611611مواد اولیه و خوراک

224/4224/4224/4469/2489/6حقوق و دستمزد پرسنل غیرتولیدي

204204204448/4448/4حقوق و دستمزد پرسنل تولیدي

1/131/551/553/764/75هزینه سوخت و انرژي

31/9430/3530/4448/265/59تعمیر و نگهداري

83/6385/8289/4166170/07هزینه فرصت سرمایه گذاري

39/8240/8642/5779/0580/99هزینه پیش بیني نشده

919/92943/98983/351826/021870/81جمع

406060100100تعداد شترمرغ در واحد

22/915/716/318/218/7متوسط هزینه متغیر

مأخذ: یافته هاي تحقیق
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جدول 3-  درآمد ناخالص واحد هاي مطالعه شده طي 5 سال                                           واحد:میلیون ریال

1سال فروش

واحدهاي مورد مطالعه

2345

112001800180024002500

212001800180024002500

312001800180024002500

412001800180024002500

512001800180024002500
6000900090001200012500جمع

مأخذ: یافته هاي تحقیق

جدول 4 -  گردش نقدي در طي 5 سال                                          واحد:میلیون ریال

1صفرشرحواحد

سال

2345
جمع

727/8400000727/84هزینه هاي ثابت

0919/92919/92919/92919/92919/925499/6هزینه هاي جاري1

0120012001200120012006000منافع سالیانه

647/0500000647/05هزینه هاي ثابت

0943/98943/98943/98943/98943/984719/9هزینه هاي جاري2

0180018001800180018009000منافع سالیانه

765/600000765/6هزینه هاي ثابت

0983/35983/35983/35983/35983/354916/75هزینه هاي جاري3

0180018001800180018009000منافع سالیانه

1053/69000001053/69هزینه هاي ثابت

01826/021826/021826/021826/021826/029130/08هزینه هاي جاري4

02400240024002400240012000منافع سالیانه

1702/19000001702/19هزینه هاي ثابت

01870/811870/811870/811870/811870/811870/81هزینه هاي جاري5

02500250025002500250012500منافع سالیانه

مأخذ: یافته هاي تحقیق

ارزیابي اقتصادي پرورش  ...
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مجموع هزینه هاي  جاري در واحد هاي شــتر مرغ پرواري مورد 
بررســي بــه ترتیــب 919/92 ، 943/98 ، 983/35 ، 1826/02  و 
1870/81 میلیون ریال اســت. اطالعات این قســمت نشان مي دهد 
خوراک و دستمزد باالترین هزینه این قسمت را به خود اختصاص داده 
است. از آنجایي كه حدود 60  درصد هزینه هاي تولید را جیره غذایي 
دام به خود اختصاص مي دهد، لذا داشــتن آگاهي كامل از نیاز غذایي 
شــتر مرغ در دوره هاي مختلف پرورش، استفاده از جیره هاي غذایي 
متعادل شده تاثیر بسزایي در كاهش هزینه هاي جاري دارد. همانطور 
كه از جدول شماره  2 مالحظه مي شود متوسط هزینه متغیر واحدها 

به ترتیب 22/9، 15/7، 16/3، 18/2، 18/7 میلیون ریال مي باشد.
بــه منظور تحلیل اقتصادي از شــاخص هــاي ارزش حال 
خالص، نســبت منفعت به هزینــه، نرخ بــازده داخلي، دوره 
بازگشــت سرمایه و تحلیل سر به سر استفاده شده است. دوره 
تحلیل بر اســاس مدت الزم جهت اینکه یك قطعه شــتر مرغ 
بالغ و قابل عرضه به بازار شود 5 سال در نظر گرفته شده است. 
در محاســبات صورت گرفته درآمــد در برگیرنده درآمد اصلي 
و فرعــي و هزینــه ها در طي مدت عمر بهــره برداري در نظر 
گرفته شــده است. در این راستا در جداول 1 و 2  هزینه هاي 
تولید ودر جدول 3 درآمد حاصل از فروش طي 5 ســال مبناي 
محاسبه قرار گرفته است. بر این اساس منافع سالیانه در جدول 

گردش نقدي تنظیم شده است )جدول 4(.

یکــي از روش هــاي متداول تحلیــل اقتصادي پروژه ها، محاســبه ي 
 ارزش حــال خالص اســت. در ایــن روش تفــاوت در گردش نقدي 
پیش بیني شــده با اســتفاده از ضرایب ارزش كنوني پرداخت یکبار، 
 و حداقــل نرخ تنزیل قابل قبول، به معــادل ارزش كنوني آن تبدیل 
مي شود. بر اســاس این معیار در صورتیکه معیار ارزش حال خالص 
مثبت باشــد، پروژه مورد پذیرش واقع مي شود. الزم به ذكر است كه 
نرخ تنزیل از مســائلي اســت كه در ارزیابي پروژه ها وجود دارد. در 
ارزیابي پروژه مي توان از هزینه ي وام و یا هزینه ي فرصت ســرمایه، 
استفاده كرد. در این تحلیل نرخ تنزیل 10 درصد انتخاب شده است.
ارزش حال خالص از تفاضل ارزش حال درآمد و هزینه حاصل مي شود. 
همانطور كه مالحظه مي شــود ارزش حال خالص در  تمامي واحد ها مثبت 

است و از حداقل 233/8 تا حد اكثر 2051/6 میلیون ریال نوسان دارد.
شــاخص دوم نسبت منفعت به هزینه است . مطابق جدول 6 این 

نسبت در واحد ها از حداقل 1/16 تا حداكثر 4/17 نوسان دارد. 
شاخص ســوم نرخ بازدهي داخلي مي باشد . همانطور كه از این 
جدول مشاهده مي شود، نرخ بازده داخلي در واحدهای مورد بررسی 

از 27/5 تا 94/1 درصد تغییر مي كند.
شــاخص دوره بازگشت سرمایه نشان مي دهد كه از حداقل 0/9 
تا 3/2 ســال دوره برگشت ســرمایه حاصل از این فعالیت مي باشد.

این مدت با توجه به نرخ بازده طرح در مقایســه با سایر فعالیت هاي 
دامپروري نرخ قابل قبولي مي باشد.

جدول 4 -  گردش نقدي در طي 5 سال                                          واحد:میلیون ریال

1صفرشرحواحد

سال

2345
جمع

649/1500000649/15ارزش حال هزینه سرمایه گذاري

0227/32204/79166/21149/74134/90882/97ارزش حال درآمد ناخالص1

647/0500000647/05ارزش حال هزینه سرمایه گذاري

0694/76694/76625/91508/01457/662698/66ارزش حال درآمد ناخالص2

765/600000765/6ارزش حال هزینه سرمایه گذاري

0662/81597/12484/64436/61393/342574/53ارزش حال درآمد ناخالص3

1053/69000001053/69ارزش حال هزینه سرمایه گذاري

0465/86419/69340/63306/87276/461809/52ارزش حال درآمد ناخالص4

1702/19000001702/19ارزش حال هزینه سرمایه گذاري

0510/67460/06373/4336/39303/061983/57ارزش حال درآمد ناخالص5
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نتیجه گیري
فعالیــت دامپــروري به عنوان یکي از بخش هاي كشــاورزي در 
ارتبــاط با تامین نیازهــاي پروتئیني حائز اهمیت  مي باشــد. تنوع 
محصوالت دامي جهت پاســخ به تقاضا روزافــزون جمعیت ضروري 
اســت. صنعت پرورش شــترمرغ یك فعالیت جدید تولیدي است كه 
نقش مهمي در ایجاد بستر هاي مناسب تولیدي كشور در سال هاي 
اخیر داشته است. از آنجا كه هر فعالیت اقتصادي در صورت سودآوري 
مي تواند جاذب سرمایه ها باشد، در این تحقیق سعي شد كه پرورش 
شــترمرغ  از دیدگاه اقتصادي مورد بررسي قرار گیرد. نتایج تحقیق 
نشان داد كه ارزش حال خالص در كلیه واحد ها مورد مطالعه مثبت 
و بزرگتر از صفر و نســبت منفعت به هزینه بزرگتر از یك و نرخ بازده 
داخلي  به طور متوسط 55/2 درصد مي باشد. یه طور متوسط مدت 
بازگشت سرمایه 2 سال و نرخ بازدهي 55  درصد محاسبه شده است 

كه نرخ قابل قبولي است.

پاورقي ها
1- Net  Present Value
2- Inner  Revenue Rate
3- Benefit-cost ratio 
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جدول 6- ارزش حال خالص، نسبت منفعت به هزینه ،نرخ بازده داخلي ودوره بازگشت سرمایه

12345شرح

0/10/10/10/10/1نرخ تبدیل

233/82051/61808/9755/8281/3ارزش حال خالص

1/364/173/361/711/16نسبت منفعت به هزینه

34/365/954/294/127/5نرخ بازده داخلي

2/80/91/122/23/2دوره بازگشت سرمایه

واحد هاي شتر مرغ پرواري مورد مطالعه
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