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چکیده
هدف :صورتهای مالي از مهمترين فرآوردههای سيستم اطالعاتي حسابداری است كه در چارچوبهای مشخص به
گروههای مختلفي از استفادهكنندگان داخلي و خارجي ارائه ميشود .مسئوالن و برنامهريزان مالي ميتوانند با استفاده از
اطالعات بهدستآمده از تجزيه و تحليل نسبتهای مالي موقعيت بنگاه را ارزيابي كرده و تصميمات مناسب اتخاذ كنند.
اين اطالعات يک تصوير كلي از وضعيت و عملکرد مالي بخشهای مختلف اقتصادی ارائه ميدهد .بر همين اساس در
مطالعه حاضرسعي شده است با استفاده از نسبتهای مالي عملکرد مالي واحدهای مرغداری گوشتي شهرستان تبريز كه
جايگاه خاصي در تأمين پروتئين كشور و استان آذربايجانشرقي دارد ،انجام بگيرد .زمینه مطالعاتی :در اين ميان
واحدهای مرغداری به دليل داشتن نقش حساس در تأمين پروتئين مورد نياز جامعه و مشکالت مالي فراواني كه دارند
بايد از نظر مالي ارزيابي گشته و مشکالت آن برطرف گردد .جامعه آماری اين تحقيق واحدهای مرغداری گوشتي
شهرستان تبريز ميباشد كه بهصورت سرشماری تحت بررسي قرار گرفتند .روش کار :در اين مطالعه برای ارزيابي
عملـکرد مالي اين واحـدها 7 ،نسبت مـالي محاسبه شد .نتایج :نتايج نشان داد اين واحدها از لحاظ نسبتهای جاری،
آني ،بدهي در موقعيت مناسبي قرار دارند .ولي ازلحاظ نسبتهای گردش داراييها ،گردش داراييهای ثابت ،بازده
داراييها و بازده فروش شرايط مناسبي ندارند .نتیجهگیری نهایی :صرفهجويي و استفاده منطقي از نهادهها بهخصوص
نهادههای تغذيه ای و انرژی در كاهش هزينه واحدهای مرغداری و افزايش سود آنها تأثير مهمي خواهد داشت .همچنين
ايجاد ثبات در قيمت نهادههای اصلي مرغداریها ميتواند بستر مناسبي را برای برنامهريزی منظم و ارتقاء كارايي مالي
اين واحدها فراهم سازد.
واژگان کلیدی :شهرستان تبريز ،عملکرد مالي ،نسبتهای مالي ،واحدهای مرغداری

مقدمه

اطالعاتي مديران سطوح مختلف در زمينههای برنامه-

امروزه ،سازمانها از اطالعات و روشهای متعددی در

ريزی و كنترل منابع ،ارزيابي عملکرد و تصميمگيری

انجام وظايف مديريتي و بهكارگيری بهينه از منابع

است (نصيرزاده  .)1382ارزيابي موقعيت مالي يک بنگاه

استفاده ميكنند .يکي از مهمترين اين ابزارها ،تهيه

در فرآيند تصميمگيری امری حياتي و ضروری است،

اطالعات مديريت مالي است كه وظيفه آن تأمين نيازهای

چراكه عملکرد يک بنگاه تا اندازه زيادی وابسته به
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موقعيت و عملکرد مالي آن است (محمدی  .)1386عملکرد

چشمگير مابين دو گروه از بنگاههای اجرايي 2و غير

مالي عبارت است از درجه يا ميزاني كه شركت به

اجرايي ،خصوصاً با در نظر گرفتن سودآوری ،موقعيت

هدفهای مالي خود در راستای افزايش ثروت نائل

مالي و قدرت نفوذ هم در سال  2009و هم در سال

ميآيد .اهداف عملياتي كه مدير عامل شركت در راستای

 2010را نشان داد .دلن و همکاران ( )2013يک تجزيه و

دستيابي به هدف اصلي ،يعني افزايش ثروت دنبال ميكند

تحليل دو مرحلهای به نام  3EFAمعرفي كردند كه به

دربرگيرنده شاخصها و معيارهايي است كه برمبنای آن

همراه مدلهای پيشبيني كننده جهت كشف روابط بالقوه

ميتوان عملکرد مالي يک واحد تجاری را اندازهگيری

ميان عملکرد بنگاه و نسبتهای مالي بهكار گرفته مي-

كرد (خداداد حسيني و همکاران  .)1385ارزيابي موقعيت

شود .نتايج نشان داد كه نسبت درآمد قبل از كسر ماليات

و عملکرد مالي ميتواند مدير را در شناسايي شرايط

به حقوق صاحبان سهام و حاشيه سود خالص مهمترين

موجود ،هدايت امور عملياتي ،اجرايي و همچنين

متغيرها ميباشند .در ايران نيز نصيرزاده (،)1382

برنامهريزی جهت افزايش كارايي واحد توليد راهنمايي

پورزماني و همکاران ( ،)1388كرمي و همکاران (،)1388

كند .ازاينرو بهرهبرداری از نظام مديريت مالي به روشي

صفرزاده ( )1389و شيرينبخش و همکاران ( )1390با

كه بتواند نيازهای مديريتي را همگام با دگرگونيهای

بررسي نسبتهای مالي به ارزيابي عملکرد مالي

جديد درزمينه برنامهريزی كوتاهمدت و بلندمدت

بنگاههای تجاری پرداختند .اين پژوهشگران نشان دادند

پاسخگو باشد ،به صورت يک ضرورت درآمده است

كه نسبتهای مالي يک تکنيک قوی و ابزاری مناسب

(دستگير .)1390

برای استفادهكنندگان در جهت شناخت و ارزيابي عملکرد

معموال اطالعات مالي در بستر سيستم اطالعاتي

گذشته ،حال و پيشبيني وضعيت آينده بنگاه از لحاظ

حسابداری توليد و پردازش ميشوند (رضانژاد .)1389

مالي ميباشد.

يکي از پيامدهای مهم سير تکامل حسابداری نيز ،استفاده

واحدهای مرغداری ازجمله واحدهای توليدی در بخش

از اطالعات مالي در محاسبه نسبتهای مالي جهت تجزيه

كشاورزی ميباشند كه جايگاه مهمي را در توليد

و تحليل و تصميمگيری است .طرفداران نسبتهای مالي

محصوالت پروتئيني كشورهای مختلف دارا هستند

بر اين باورند كه اين نسبتها بستر تاريخي واحد تجاری

(دشتي و همکاران  .)1390در نتيجه توجه به اين صنعت

را بهتر نشان ميدهد؛ لذا اين ابزار مالي در مطالعات به

و بررسي مشـکالت پيش روی آن بيش از پيش احساس

صورت گسترده به كار گرفته شده است .كامبيرای و وب

ميشود .چراكه گاهي شاهد آن هستيم به دليل عدم

( )2010نسبتهای مـالي را در رابطه با عملکرد بانک

رعايت اصول صحيح مديريتي ،نداشتن برنامه مناسب و

تجاری در آفريقای جنوبي طي سالهای  2005تا 2009

عدم كنترل عمليات مالي در توليد و پرورش مرغ،

تجزيه و تحليل نمودند .در اين مطالعه مشخص گرديد كه

خسارات قابل توجهي در مرحله نخست به توليدكنندگان

بهطوركلي عملکرد بانکها بهطور قابل توجهي در دو

و سپس به جامعه و اقتصاد ملي وارد ميآيد (فيض-

سال اول تحليل افزايش يافته است .ماريشيسا و گورگتا

آبادی و يزداني  .)1388صنعت مرغداری در ايران از يک

( )2012به تجزيه و تحليل ريسک ورشکستگي1بنگاهها با

قدمت  60ساله برخوردار است و از نظر كمي مقدار توليد

استفاده از نسبتهای مالي پرداختند .هدف تحقيق

گوشت مرغ كشور در سال  1390بالغ بر 1/65ميليون تن

بررسي قدرت پيشبيني نسبتهای مالي در رابطه با

بوده و در رتبه ششم جهان قرار گرفته است .ميانگين

بنگاههای رومانيايي بود .نتايج وجود برخي تفاوتهای
Failure
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رشد اين صنعت در كشور در بخش توليد گوشت مرغ

عملکرد جاری و گذشته آن كمک ميكند ،بلکه اين

ظرف سي سال گذشته  5درصد در سال بوده ولي با

نسبتها ابزار مناسبي برای برنامهريزی و كنترل

بررسـي وضـعيت اين صنعت در چـند سال اخير كه

فعاليتهای بنگاه ارائه مينمايند (خواجوی و همکاران

سير نزولي داشته است ،به نظر ميرسد در اين واحدها

 .)1389لذا با عنايت به اهميت اين صنعت در استان

بهره برداری كارآمد و بهينه صورت نميگيرد

آذربايجانشرقي و شهرستان تبريز و با توجه به وجود

(سيدمصطفوی  .)1391در ميان استانهای مختلف

مشکالت فوقالذكر ،مطالعه حاضر درصدد است عملکرد

كشور ،استان آذربايجانشرقي با داشتن حدود 816

مالي واحدهای مرغداری شهرستان تبريز را با استفاده

واحد توليدكننده مرغ گوشتي در رتبه چهارم كشور قرار

از نسبـتهای مالي بررسي نمايد .اميـد ميرود نتايج

دارد .در بين شهرستانهای اين استان نيز تبريز با

مطـالعه در برنامهريزی و مديريت بهتر مالي واحدهای

داشتن حدوداً  70درصد مرغداری گوشتي بزرگترين

مرغداری مفيد واقع گردد.

سهم را به خود اختصاص داده است (مركز آمار ايران
 .)1388وابستگي صنعت مرغداری به مواد اوليه وارداتي

مواد و روشها

مانند ذرت ،بيشتر بودن سن كشتار كه در ايران حدود

يک پردازشگر ،برای ارزيابي ويژگيهای مالي و

 50روز و در كشورهای پشرفته حدود  40روز است (به

چگونگي كاركرد مالي يک سازمان ،به سنجه يا پايـهای

عبارتي در ايران  4دوره پرورش و در كشورهای

برای سنجش نياز دارد .پايـه يا سنجهای كه بيشتر بـرای

پيشرفته  5تا  6دوره جوجهريزی در يک سال دارند)،

اين كار از آن بـهرهگيری ميشود ،نسبت مالي ناميده

همچنين مشکالت ديگر پيش روی اين صنعت مانند

ميشود .پردازش و گزارش نسبتهای گوناگون مالي

بازدهي پايين توليد ،افزايش تلفات و ضايعات ،نامتناسب

آگاهيهای سودمندی از جايگاه مالي سازمان به دست

بودن قيمت تمام شده با قيمت فروش ،نبود نقدينگي

ميدهد كه نميتوان به تنهايي از صورت حسابهای

كافي ،بازده پايين سرمـايه ،سودآوری پايين و بدهيهای

مالي سازمان بيرون كشيد (دستگير  .)1390برای تجزيه

زياد و نوسانات كوتاهمدت قيمت در كاالهای كشاورزی

و تحليل نسبتهای مالي دو روش عمده وجود دارد:

با تاثيرگذاری بر بخش مالي موجب شدهاند كه واحدهای

الف -تجزيه و تحليل مقايسهای ،ب -تجزيه و تحليل

مرغداری كارايي مالي1الزم را نداشته باشند .بهنحویكه

سنواتي -روند .در اجرای روش الف ،وضع مالي بنگاه

قابليت رقابتپذيری محصول اين واحدها نسبت به

در يک زمان مشخص ارزيابي و عملکرد آن با عملکرد

جهاد

بنگاههای رقيب و يا استانداردهای موجود مقايسه مي-

كشاورزی .)1390بر همين اسـاس بررسي و شناخت

شود .در اين روش ،رابطه متقابل بين فعاليتهای مربوط

موقعيت و ويژگيهای مالي واحدهای مرغداری ميتواند

به چگونگي تامين مالي و عملکرد بنگاه مقايسه ميشود.

اطالعات طبقهبندی شده درباره وضعيت ،عملکرد و

در روش ب ،عملکردهای بنگاه در چند سال پياپي با هم

انعطافپذيری مالي اين واحدها را ارائه نمايد و نقاط قوت

مقايسه ميشود .هدف از تجزيه و تحليل سنواتي،

و ضعف اين بنگاهها را ازلحاظ مديريت مـالي روشن

قضاوت در مورد عملکرد بنگاه در يک دورهی زماني

سازد.

(چندساله) مشخص است (ريموند پي .نوو  .)1985از

براساس مطالعات صورت گرفته در اين زمينه ارزيابي

آنجاييكه هدف اصلي اين مطالعه ارزيابي عملکرد تمام

عملکرد يک بنگاه با نسبتهای مالي نه تنها به درک

واحدهای مرغداری گوشتي شهرستان تبريز در يک سال

توليدات

رقبا

از

دست

برود

(وزارت
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ميباشد ،لذا به نظر ميرسد روش اول ،يعني تجزيه و

يک راهنمای دقيقتر نيز برای ارزيابي نقدينگي ،نسبت

تحليل مقايسهای مناسبتر باشد.

آني است كه به صورت رابطه ( )2تعريف ميشود.

تقريباً برای هر يک از جنبههای عملکردی بنگاه ميتوان
از نوعي نسبت استفاده كرد .تحليلگران برای شناخت

][2

داراییهاي آنی
بدهیهاي جاري

= نسبت آنی

نقاط قوت و ضعف بنگاه از اين نسبتها به عنوان يک

اين نسبت همانند نسبت جاری است ،با اين تفاوت كه در

ابزار متداول استفاده ميكنند .نسبتهای مالي را ميتوان

نسبت آني موجودیهای جنسي كه ديرتر نقدشدني مي-

به چهار گروه يعني نسبتهای نقدينگي ،نسبتهای

باشند ،در ردهی دارايـيهای جاری نيامده است .نسبت

اهرمي ،نسبتهای فعاليت و نسبتهای سودآوری دسته-

آني بيشتر روی موجودیهای نقدی ،اوراق بهادار قابل

بندی كرد .هركدام از اين نسبتها وضعيت و كاركرد

فروش و حسابهای دريافتني پافشاری ميكند و آنها را

مالي واحد اقتصادی را از يک جنبه خاصي نشان ميدهد

نسبت به تعهدهای كوتاهمدت ميسنجد و از ديدگاه

(اميری و همکاران .)1392

سنجش نقدينگي ،اهميتي بيش از نسبت جاری دارد.

نسبتهای نقدينگي همانطوركه از نامشان پيداست،

نسبت آني بايد برابر با  1و يا بيشتر از آن باشد تا بنگاه

اطالعاتي در مورد وضعيت نقدينگي شركت فراهم

بتواند از محل داراييهای آني بدهيهای جـاری خود را

ميآورند و برخي اوقات ،نسـبتهای سنجش توان مالي

بپردازد .اين نسبـت يکي از مفيدترين نسبتهاست و به

كوتاهمدت هم ناميده ميشوند .موضوع اصلي كه در اين

وضـوح نشان ميدهد كه آن قسمت از دارايي جاری كه

گروه از نسبتها بررسي ميشود ،توانايي شركت در

از لحاظ ارزش ،ثبات بيشتری دارد و احتمال كاهش در

زمينه پرداخت تعهدات كوتاهمدت است .در نتيجه آنچه

آن كمتر است تا چه ميزان ميتواند پشتوانه طلبکاران

در محاسبه نسبتهای نقدينگي مورد تأكيد قرار ميگيرد

كوتاهمدت قرارگيرد (دستگير .)1390

داراييهای جاری و بدهيهای جاری است .از مهمترين

نسبتهای اهرمي توانايي شركت برای پرداخت تعهدات

اين نسبتها ميتوان به دو نسبت جاری و آني اشاره

بلندمدت را اندازهگيری ميكنند .گاهي اوقات آنها را

كرد (ريموند پي .نوو  .)1985نسبت جاری يکي از

نسبتهای سنجش توان مالي بلندمدت نيز مينامند كه

شناختهشدهترين و رايجترين نسبتهای مالي است .اين

تعيين ميكنند شركت تا چه حد نيازهای مالي خود را از

نسبت به صورت رابطه ( )1بيان ميشود.

منابع ديگران تامين نموده است .از مهمترين اين نسبتها

][1

داراییهاي جاري
بدهیهاي جاري

= نسبت جاري

ميتوان به نسبت بدهي اشاره كرد (ريموند پي .نوو
 .)1985نسبت بدهي كليه بدهيهای جاری و بلندمدت را

هرچـه نسـبت فوق بزرگتر باشد ،توانـايي بنگاه در

در بر ميگيرد .نسبت بدهي را ميتوان به اشکال مختلف

انجـام تعهدهای كوتاهمدتاش بيشتر خواهد بود .اين

تعيين كرد ،اما سادهترين روش محاسبه اين نسبت به

نسبت را بايد تنها يک نسبت ناخالص اندازهگيری نقدينگي

صورت رابطه ( )3است.

دانست ،زيرا اين نسبت تکتک داراييهای جاری را نشان
نميدهد .بنگاهي كه داراييهای جاری آن از موجودی نقد

][3

جمع بدهیها
جمع داراییها

= نسبت بدهی

و حسابهای دريافتني تشکيل شده است ،از بنگاهي كه

نسبت بدهي هرچه بزرگتر باشد به اين مفهوم خواهد بود

داراييهای جاری آن از موجودیهای جنسي شکل گرفته

كه شركت برای تامين منابع مورد نياز ناگزير از

است ،موقعيت نقدينگي بهتری دارد .معموال عدد  2را

تسهيالت بيشتری استفاده كرده است (اميری و همکاران

برای اين نسبت مناسب ميدانند (دستگير .)1390

.)1392
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نسبتهای فعاليت تعيين ميكنند كه تا چه حـد مؤسسه

نشان داده شده را شاخص نهايي برای تشخيص كفايت

منابع خـود را به نحو مؤثـر به كار ميگيرد .اين نسبتها

و كارايي مديريت در اداره امور واحد تجاری ميدانند.

به مقايسه ميان حجم فروش و سرمايهگذاری در دارايي-
های مختلف مانند موجودیها ،داراييهای ثابت،
بدهکاران و غيره ميپردازد .از مهمترين اين نسبتها،
نسبت گردش داراييها و نسبت گردش دارايي ثابت مي-
باشد (پاراماسيوان و سابرامانيان  .)2005نسبت گردش
داراييها كه به صورت رابطه ( )4است ،نشان ميدهد

][6

×100

سود خالص
جمع داراییها

= بازده داراییها )بر حسب درصد(

نسبت بازده فروش كه گاه به آن حاشيه سود خالص نيز
گفته ميشود ،كارايي نسبي بنگاه را پس از به شمار
آوردن همه هزينهها و ماليات بر درآمد نشان ميدهد.
][7

×100

سود خالص
فروش خالص

= بازده فروش )بر حسب درصد(

چگونه داراييهای يک شركت به منظور ايجاد درآمد به

نسبت بازده فروش كه به صورت رابطه ( )7تعريف شده

كار گرفته شده است .با فرض ثابت ماندن قيمتها

است ،نشان ميدهد از هر يک ريال فروش چه مقدارسود

هنگامي كه بنگاه به حداكثر توليد خود برسد ،اين نسبت

(بر حسب درصد) تحصيل شده است (دستگير .)1390

به حداكثر خواهد رسيد .كاهش اين نسبت احتماالً نشانه

به منظور محاسبه نسبتهای مالي ،متغيرهای مورد

كاهش حجم فعاليت بنگاه است و پايين آمدن گردش كل

مطالعه در چهار گروه هزينهها ،بدهيها ،داراييها و

داراييها ميتواند نوعي اخطار تلقي گردد (دستگير

درآمدها تعريف شدند .هزينهها شامل :هزينه خوراک

.)1390

طيور ،هزينه خريد طيور ،هزينه مواد دارويي ،هزينه

][4

فروش
مجموع داراییها

= نسبت گردش داراییها

ظروف تغذيه ،هزينه پوشال ،هزينه برق ،آب و سوخت،
هزينه تعميرات ،هزينه كارگر ،نگهبان ،مديريت و

نسبت گردش دارايي ثابت كه به صورت رابطه ()5

دامپزشک ،هزينه حمل و نقل ،هزينه ضدعفوني و هزينه

تعريف شده است ،نشان ميدهد كه سرمايهگذاری بيش

بيمه.

از حد در داراييهای ثابت و پايين بودن درآمد حاصل از

بدهيها شامل :حسابها و اسناد پرداختني (مبالغي كه

فروش باعث كم شدن نسبت گردش دارايي ثابت ميشود

واحد مرغداری در تاريخهای مشخصي در آينده بايد

(ريموند پي .نوو .)1985

برحسب ريال پرداخت نمايد) و اقساط وام پرداختني

][5

فروش
داراییهاي ثابت

= نسبت گردش دارایی ثابت

(مبلغ قسطي كه واحد مرغداری ماهانه برحسب ريال
پرداخت مينمايد).

نسبتهای سودآوری ميزان موفقيت شركت دركسب

داراييها شامل :ارزش خوراک دام موجود در انبار

سود و طريق تامين آن از محل درآمد ،فروش و

مرغداری ،موجودی در بانک و پول نقد ،حسابها و

سرمايهگذاری را مورد تجزيه و تحليل قرار ميدهند.

اسناد قابل وصول (مبالغي كه در تاريخهای مشخصي

نسبتهای سودآوری نشانگر اين است كه مؤسسه تا چه

در آينده به واحد مرغداری برحسب ريال پرداخت خواهد

حد مؤثر و مطلوب اداره ميشود و در واقع ميزان

شد) ،پيشپرداخت هزينههای واحد مرغداری و ارزش كل

موفقيت شركت را در تحصيل بازده خالص نسبت به

ماشينآالت موجود در مرغداری.

درآمد فروش يا نسـبت به سرمايهگذاریها اندازهگيری

درآمدها شامل :تعداد دفعات جوجهريزی در سال ،ميزان

ميكند .از جمله اين نسبتها ،نسبت بازده داراييها و

توليد در هر دوره (ارزش كل گوشت مرغ توليد شده در

نسبت بازده فروش ميباشد (دستگير .)1390برخي از

هر دوره) ،فروش گوشت مرغ و فروش ارزش كود مرغ

تحليلگران نسبت بازده داراييها كه به شکل رابطه ()6
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ميباشند كه همه اين موارد بر حسب ريال محاسبه

نشاندهنده اين است كه بيشتر صاحبان اين واحدها

شدهاند.

افرادی با تجربه در اين حرفه ميباشند.

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل كليه واحدهای
مرغداری گوشتي فعال شهرستان تبريز به تعداد 45

جدول  -1نتایج توصیفی ویژگیهای مدیران مرغداریهای

واحد ميباشد كه به صورت سرشماری تحت بررسي

گوشتی شهرستان تبریز

قرار گرفتند .از آنجا كه جمعآوری اطالعات مورد نياز به
صورت پرسشنامه تحت هر شرايطي دشواریهايي به
دنبال دارد ،وليکن به دست آوردن اطالعات مالي
واحدهای تجاری و توليدی به دليل امتناع واحدها از
بازگويي اين نوع اطالعات به مراتب دشوارتر از انواع
ديگر است .لذا به دليل ماهيت اطالعات مورد نياز اين

Table 1- Descriptive results of poultry farmers
character in Tabriz
میانگین
حداکثر
حداقل
متغیر
Variable
سن (سال)
)Age(Years
سابقه كار(سال)
Work
)history(Years

Minimum

Maximum

Average

32

70

50.56

6

45

28.16
درصد تجمعی

مطالعه و برخي مسائل و مشکالت ديگر مانند عدم

تحصیالت

فراوانی

درصد

همکاری و پاسخگويي تنها دادههای  25واحد مرغداری

Education

Frequency

Percent

Cumulative
percent

قابل استفاده بود و در تجزيه و تحليلها نيز آمار و

بيسواد

5

20

20

اطالعات اين مرغداریها مورد توجه قرار گرفت.
نتایج و بحث
نتايج مطالعه حاضر در دو بخش تنظيم گرديده است .در
مرحله نخست نتايج توصيفي برخي از متغيرهای مهم

Illiterate
راهنمايي
Junior highschool
دبيرستان
High school
ليسانس

12

48

68

5

20

88

2

8

96

4

100

مورد مطالعه ارائه و تفسير شد .در اين رابطه ويژگيهای

Bs.c
دكترا

فردی مديران واحدهای مرغداری گوشتي شهرستان

Phd

1

درصد تجمعی

تبريز بررسي شد كه نتايج مربوط به آن در جدول 1

شغل اصلی

فراوانی

درصد

ارائه شده است .يافتههای جدول  1نشان ميدهد

Main job

Frequency

Percent

Cumulative
percent

مرغداران با ميانگين سني  ،50/56بيشتر در رده ميانسال

مرغداری

21

84

84

قرار گرفتهاند .تنها چهار نفر از مديران مرغداریها در

Poultry
farmer
گاوداری

نتايج ،سن  48درصد مرغداران بيشتر از ميانگين و 52

Neatherd
باغداری

گروه سني كمتر از  40سال قرار گرفته است .بر طبق
درصد آنها كمتر از ميانگين ميباشد .بيشتر مديران

Gardener

3

12

96

1

4

100

واحدهای مورد مطالعه دارای سابقه كار در دامنه  16تا
 35سال (72درصد) هستند .سابقه كار  64درصد مديران

اغلب صاحبان مرغداریها يعني  68درصد آنها ،دارای

بيشتر از ميانگين و 36درصد آنها كمتر از ميانگين

سطح سواد سيکل و بيسواد ميباشند 20 .درصد دارای

است .در اين ميان كمسابقهترين واحد دارای  6و

مدرک ديپلم 8 ،درصد دارای مدرک ليسانس و تنها يک

بيشترين آن دارای  45سال سابقهكار در اين حرفه است.

نفر از آنها دارای مدرک دكترا است .در يک نگاه كلي به

ميانگين سابقه تقريباً  30سال برای مديران مرغداریها

نظر ميرسد كه صاحبان اغلب مرغداریها دارای سواد
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رسمي مناسب وآكادميک نيستند .در رابطه با شغل

ظرفيت اسمي خود فعاليت دارند و مابقي ظرفيت اسمي و

اصلي مرغداران ميتوان گفت كه شغل اصلي  84درصد

فعلي يکسان دارند .همچنين يافتـهها حاكي از آن اسـت

از مديران واحدهای مورد مطالعه ،مرغداری ميباشد و

كه ميانگين هزينـه خوراک  1334ميليون ريال ميباشد

12درصد از آنها در كنار شغل مرغداری به حرفه

كه بيشترين سهم هزينهها را به خود اختصاص داده

گاوداری نيز مشغول هستند و تنها يک نفر از آنها به

است .ميانگين هزينههای انرژی (سوخت و برق) 21140

شغل باغداری ميپردازد .اين نشان ميدهد بخش

هزار ريال ميباشدكه در مقايسه با ساير هزينهها ،در

مديريت اكثريت واحـدهای مورد مطالعه ،تمام وقت و

رتبه دوم قرار دارد .نتايج بررسي ميزان توليد مرغداری-

نيروی خود را صـرف اين حرفه كرده و كمتر به شغل-

ها نشان ميدهد كه ميانگين توليد در هر دوره برابر 66

های جانبي ديگر ميپردازند.

تن است .ميزان توليد  56درصد مرغداریها كمتر از
ميانگين و  44درصد آنها بيشتر از ميانگين است.

جدول  -2نتایج توصیفی ویژگیهای اقتصادی

مجموع درآمدهای حاصل از فروش گوشت مرغ و كود

مرغداریهای گوشتی شهرستان تبریز

مرغ نيز نشان داد كه حداقل و حداكثر درآمد به ترتيب

Table 2- Descriptive results of economical feature of
poultry farms in Tabriz

برابر با  460و  7560ميليون ريال بوده و ميانگين درآمد

متغیر

حداقل

حداکثر

میانگین

برابر با  2751/8ميليون ريال ميباشد .اين درآمد در

Variable
ظرفيت مرغداری (قطعه)

Minimum

Maximum

Average

مقايسه با ميانگين هزينهها ( 2216568هزار ريال) نشان

6000

100000

30000

ميدهد كه در حالت كلي مرغداریها توانايي پوشش

13

200

66.60

300000

3500000

1334000

Poultry farm capacity
)(Segment
توليد هر دوره (تن)
Production of each
)period (Ton
هزينه خوراک (هزار ريال)
Nutriment cost
)(Thousand Rials

هزينههای خود را دارند.
شهرستان تبريز محاسبه شد كه نتايج آنها در جدول 3

4000

50000

21140

Energy cost
)(Thousand Rials
درآمد (هزار ريال)
Income (Thousand
)Rials

گزارش شده است .ميانگين به دست آمده برای نسبت
جاری نزديک به  2و  1/974و حداقل و حداكثر آن برای
مرغداریهای تحت مطالعه به ترتيب  1و  2/766ميباشد.

هزينه انرژی
(هزار ريال)

در ادامه نسبتهای مالي مربوط به مرغداریهای گوشتي

اين نتيجه نشان ميدهد واحدهای مرغداری از نقطه نظـر
انجام تعهدات كوتاهمدت خود در وضعيت مناسبي قرار
دارند و داراييهای آنها به حد كافي زياد ميباشد تا

460000

7560000

2751800

نتايج بررسي ويژگيهای اقتصادی مرغداریهای
شهرستان تبريز در جدول  2نشان داده شده است .با
توجه به جدول  2حداقل و حداكثر ظرفيت مرغداریهای
تحت مطالعه به ترتيب 6هزار و 100هزار قطعه بوده و
ميانگين ظرفيت 30هزار قطعه ميباشد .در بين واحدهای
مورد مطالعه تنها دو مورد از آنها در حدی كمتر از

بتواند بدهيهای جاری آنها را پوشش دهد .همچنين
ميزان اين نسبت برای  52درصد مرغداریها بيشتر از
ميانگين است.
براساس نتايج ،ميانگين به دست آمده برای نسبت آني
برابر  1/620است كه نشان ميدهد واحدهای مرغداری
مورد مطالعه از لحاظ نقدينگي موقعيت خوبي دارند و
اغلب داراييهای آنها از قدرت نقدشوندگي بااليي
برخوردار است .باال بودن قدرت نقدينگي نشاندهنده اين
واقعيت است كه واحدها در كوتاهمدت از لحاظ تأمين
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نهادههای مورد نياز دچار مشکل نخواهند شد .به عبارتي

است كه برخي از واحدها از داراييهای خود به صورت

ميتوان بيان كرد كه واحدهای مرغداری توان مالي الزم

مطلوب استفاده نميكنند كه نوعي اخطار تلقي ميگردد.

برای پرداخت بدهيهای جاری از محل داراييهای جاری

برطبق نتايج ،نسبت گردش دارائيها برای  60درصد

را دارند.

مرغداریها كمتر از  0/2است كه نشان ميدهد

جدول  -3نتایج برآورد نسبتهای مالی برای مرغداری
های گوشتی شهرستان تبریز

مرغداریها از حداكثر ظرفيت خود اسـتفاده نکردهاند
ولي توانايي افزايش ظرفيت دارند.

Table 3- The results of financial ratios for poultry
farms in Tabriz

ميانگين نسبت گردش داراييهای ثابت برابر  0/266به

نسبت

حداقل

حداکثر

میانگین

دست آمده اسـت .به عـبارت ديگر مرغـداریهای تحت

Ratio
نسبت جاری

Minimum

Maximum

Average

مطالعه درآمد حاصل از فروش پاييني دارند و در

1.000

2.766

1.974

دارايـيهای ثابت بيش از انـدازه سرمايهگذاری كرده و

0.752

2.700

1.620

0.039

0.400

0.156

0.063

1.896

0.303

0.092

0.610

0.266

Current ratio
نسبت آني
Quick ratio
نسبت بدهي
Debt ratio
نسبت گردش داراييها
Asset turnover
ratio
نسبت گردش دارايي-
های ثابت
Fixed asset
turnover ratio
نسبت بازده داراييها
Return on assets
ratio
نسبت بازده فروش
Return on sales
ratio

از آنها در حد بهينه خود استفاده نميكنند.
ميانگين نسبت بازده داراييها برای واحدهای تحـت
مطالعه  0/17به دست آمـد كه نشان ميدهد واحدهای
مرغداری در كسب سود چندان موفق نيستند و مديريت
از اين نقطه نظر از كارايي كافي برخوردار نميباشد.
بهعالوه مشخص شد كه اين نسبت برای  88درصد
واحدها كمتر از 10درصد است كه نشان ميدهد
مرغداریهای شهرستان تبريز از داراييهای خود در

1.5%

172%

17%

2%

94.6%

30.2%

جهت كسب سود به طور مطلوب استفاده نميكنند.
آخرين نسبت مالي محاسبه شده برای مرغداریهای
مورد مطـالعه مربوط به بازده فروش ميباشد كه
ميانگين آن  30درصد به دست آمد .اين نتيجه حاكي از
آن است كه واحدهای مورد مطالعه از نظر كارايي نسبي

نسبت بعـدی كه برای مرغداریهای شهرستان تبريز

در شرايط مناسبي قرار ندارند .اين نسبت برای 50

محاسبه شده است مربـوط به بـدهي ميباشد .برطبق

درصد از واحدها كمتر از ميانگين است .اين ميزان

جدول  ،3ميانگين  0/156برای نسبت بدهي ،مشخص

كارايي نسبي نشان ميدهد كه واحدها از هر يک ريال

ميكند واحدها برای تامين منابع مورد نياز خود مانند

فروش ،سود خالص زيادی كسب نميكنند و بخش

تهيه خوراک طيور از تسهيالت (مانند وام ،قرض و غيره)

اعظمي از درآمد را صرف هزينه ميكنند.

كمتری استفاده كردهاند .همچنين چون ميانگين اين نسبت
كوچکتر از يک ميباشد ،ميتوان نتيجه گرفت واحدهای

نتیجهگیری و پیشنهادها

مورد مطالعه بيشتر از منابع داخلي خود استفاده كرده-

بررسي عملکرد مالي مؤسسات و بنگاههای توليدی

اند.

ازجمله وظايف اساسي مديريت است .يکي از

ميانگين نسبت مربوط به گردش داراييها برابر 0/303

زيرمجموعههای مهم بخش كشاورزی كه نقش مهمي در

ميباشد .كوچکتر از يک بودن اين نسبت حاكي از آن

اقتصاد و تغذيه كشور دارد واحدهای مرغداری هستند.
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برای بهبود شرايط اين واحدها ،آگاهي از عملکرد مالي

تهيه نهادههای موردنياز خود هزينههای زيادی را متحمل

واحدهای مرغداری ،امری ضروری است .يکي از راههای

ميشوند .بر اين اساس هرگونه سياست تثبيت و منطقي

ارزيابي مالي اين واحدها توجه به عواملي مانند نقدينگي،

سازی قيمتها ،بهخصوص قيمت نهادههای تغذيهای

سودآوری ،ميزان فروش و ديگر آمار و ارقام

واحدهای مرغداری گامي در جهت كاهش هزينهها و

ال در قالب نسبتهای مالي
حسابداری است كه معمو ً

افزايش سود اين واحدها خواهد بود .بههرحال استفاده

بهصورت گستردهای مورداستفاده قرار ميگيرند .در اين

بهينه و منطقي از عوامل بهخصوص نهادههای انرژی به

پژوهش سعي بر آن بوده است تا عملکرد مالي واحدهای

كاهش هزينهها كمک خواهد كرد .استفاده از نژادهای

مرغداری شهرستان تبريز با استفاده از نسبتهای مالي

اصيل ،پربازده و سريع الرشد موجب ميشود كه طول

ارزيابي شود .به اين ترتيب كه پس از گردآوری

دوره نگهداری كاهش يافته و تعداد دورهی بيشتری در

اطالعات ،نسبتهای مالي برای واحدهای مرغداری

سال جوجهريزی انجام بگيرد .بدين ترتيب با توليد بيشتر

شهرستان تبريز ،محاسبه گرديد .نتايج نشان دادند كه

ميتوان درآمد و سود واحدهای مرغداری را افزايش داد.

واحدهای مرغداری مورد مطالعه از نظر نسبت جاری،

يکي از مشکالت فرا روی اين نوع مطالعات فقدان يا

نسبت آني و نسبت بدهي در شرايط خوبي قرار دارند و

كمبود اطالعات مالي واحدهای اقتصادی ميباشد .با

از قدرت نقدينگي بااليي برخوردار هستند .اما با تحليل

توجه به اينکه نتايج اين نوع مطالعـات در برنامهريزی

نسبت گردش داراييها مشخص شد كه اين واحدها از

خود واحدهای اقتصادی ميتواند به كار گرفته شود ،لذا

داراييهای خود به خوبي استفاده نميكنند و به دليل

تنظيم و نگهداری اطالعات مالي توسط واحدهای

ظرفيت پايين از لحاظ سودآوری چندان موفق نبودهاند.

اقتصادی ميتواند در تصميمگيری و مديريت مالي

همچنين مشخص شد كه بخش عمده هزينههای

مناسب اين واحدها مفيد واقع شده و همچنين به انجام

مرغداریها به هزينه خوراک و هزينه مواد دارويي و

بهتر و دقيقتر اين مطالعات كمک كند.
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Abstract
OBJECTIVES: The financial statements are one of the important results of the accounting

information systems that are given in special frameworks to different groups of internal and external
users. Officials and financial planners can use the information, which is obtained from financial
ratios analysis, to evaluate the company's situation and take appropriate decisions. This information
gives an overall picture of the financial condition and performance of different economic sectors.
Accordingly, in this study was tried to evaluate financial performance of poultry farms in Tabriz
county that have specific position in preparing society and East-Azerbaijan province's protein.
BACKGROUND: Due to the fact that the poultry farms have sensitive role in preparing society's
requirement protein, and also they have a lot of financial problems, they should be evaluated
financially to solve their problems. The population of this research is poultry farms units in Tabriz
County that are under investigation as census. METHODS: In this study, to evaluate the financial
performance of these units, seven financial ratios were calculated. RESULTS: The results showed
the current, quick and debt ratios for these units are in good status, while asset turnover, fixed asset
turnover, return on assets and return on sales ratios are not in appropriate condition.
CONCLUSIONS: Thrift and logical use of inputs, especially nutrient inputs and energy will have a
significant impact in reducing the costs of the poultry farms and increasing their profit.
Furthermore, stabilizing the price of the main inputs can prepare a suitable base for regular planning
and enhance financial efficiency of these units.
Keywords: Tabriz county, Financial performance, Financial ratios, Poultry farms

