
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 89 پاییز ، سوم، شمارهسال چهارم                                                                                                                           کامبیز فرقاندوست حقیقی و همکاران

  
 

27

  89  پاییز، سوم، شمارهچهارمسال                                                                               دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آزادشهر                              مجله شیالت،   
  

  کمان آالي رنگین ارائه الگوي مناسب بهاي تمام شده براي مزارع پرورش قزل
 

  3احمد مهدوي* و 2فرد ، مسعود هدایتی1کامبیز فرقاندوست حقیقی

گروه شیالت، دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی، 2 واحد تهران مرکز، ،گروه حسابداري، دانشکده اقتصاد و حسابداري، دانشگاه آزاد اسالمی1
  قائمشهر واحد ، دانشگاه آزاد اسالمی،علوم انسانیگروه حسابداري، دانشکده 3 واحد قائمشهر، ،دانشگاه آزاد اسالمی

 
  1چکیده

. باشدمیگیري، ضروري و حیاتی تصمیم بهاي تمام شده ماهیان پرورشی براي استفاده مدیریت در امر اطالعات وجود
هدف پژوهش . م شده متناسب استقرار یک سیستم حسابداري بهاي تماتتأمین اطالعات مورد نیاز یاد شده مستلزم اس

 اطالعات مورد ، تا از آن طریقباشد میکماني رنگینآالائه الگوي مناسب بهاي تمام شده براي مزارع پرورش قزل، ارحاضر
، بودهاي و میدانی گردآوري اطالعات از طریق روش کتابخانه. نیاز مدیریت مزارع پرورش ماهی بیش از پیش فراهم گردد

ی نظري حسابداري، الگوي بهاي تمام شده محصول یاد نا و با توجه به مبآالرش ماهی قزلکه با مطالعه و بررسی فرآیند پرو
هاي پژوهش از روش آزمون دلفی استفاده و نتایج در معرض منظور تأیید الگوي پیشنهادي و یافته به.گردیده استشده ارائه 

 از فرم نظرخواهی جهت گردآوري نظرات کارشناسان و متخصصین. گرفته است  قرارقضاوت کارشناسان و متخصصین
الگوي مناسب بهاي تمام شده براي در نهایت . یافته است و تکمیل آن تا دستیابی به توافق عام ادامه  شدهمتناسب استفاده

  .ي رنگین کمان ارائه شده استمزارع پرورش قزل آال
  

  مدیریتکمان،  آالي رنگین قزل سیستم حسابداري، ،گیري بهاي تمام شده، تصمیم :ي کلیديها هواژ
  

  مقدمه
مین غذا و أرشد فزاینده و روز افزون جمعیت جهان، ت

دستیابی به منابع جدید غذائی را به یکی از مهمترین 
یکی از .  مبدل ساخته استها، دولتهاي  دلمشغولی

 ویژه هراهکارهاي انتخابی براي برآوردن نیازهاي غذائی ب
اي ه  پروتئینی انسان، پرورش ماهی از جمله ماهیمنابع

  .ستکمان ا ي رنگینآال سردآبی نظیر قزل
هاي  ی که در سالیها متناسب با تحوالت و دگرگونی

ر وجود آمده و با در نظ ه شیالت کشور بیتاخیر در وضع
  واحدهاي هایی که براي توسعه و گسترش گرفتن سیاست

هاي   استقرار سیستم،شود برداري شیالتی اعمال می بهره  
تواند  ی و بهاي تمام شده که میاطالعاتی حسابداري مال

 ،نیازهاي اطالعاتی مدیریت این واحدها را برآوره سازد
  . است گردیدهضروري

منابع  اي از یک سیستم اطالعات حسابداري مجموعه
هاي مالی  داده تجهیزات است که براي تبدیل مثل افراد و

ت طراحی شده اس ها به اطالعات داده و سایر
)Hopwood و Bodnar ،2004( هاي   سیستماز طرفی

حلقه ارتباطی بین دو وظیفه ، حسابداري بهاي تمام شده
  .)1381ور،  عالی (ریزي و کنترل مدیریت است برنامه

                                                        
 ahmad_mahdavi2001@yahoo.com :سئول مکاتبهم*
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رسد که محاسبه دقیق بهاي تمام شده ماهی  نظر می به
هاي الزم در  در مزارع پرورش ماهی باعث اعمال کنترل

به رونق تمامی مراحل تولید خواهد شد و همچنین 
اقتصادي مزارع پرورش ماهی و تولید انبوه آن کمک 

  .خواهد کرد
هاي حسابداري در رشته  روش و ها متاسفانه سیستم

ي آال کشاورزي از جمله در مزارع پرورش قزل
 تعیین میزان .اند  توسعه بسیار اندکی یافتهکمان رنگین

امکان پاسخگوئی به  مخارج انجام شده براي تولید،
ریزي، تولید، کنترل،  دیران براي برنامهم سواالت

هاي مناسب براي  مشی گذاري محصول، تعیین خط قیمت
تولیدکنندگان داخلی و خارجی بدون  رقابت با سایر

طالعاتی حسابداري متناسب با  اهاي اتکاء به سیستم
  .پذیر نخواهد بود ها امکان گونه فعالیت این

، طیط حاکم بر کشور ایران، همچون شرایشرا
اقتصادي، اجتماعی، روند رو به رشد شهرنشینی، تقاضا 

هاي انجام شده در  گذاري براي غذاي سالمتی، سرمایه
هاي تولید و صنایع، توسعه مراکز آموزشی و  زیرساخت

اي به توسعه  منطقه تحقیقاتی و رویکرد مسئوالن ملی و
 و پایدار پروري با یک روند آبزي باعث شد ،پروري آبزي

 کم  سابقهرغم علی )1382 صالحی،( ه توسعه یابدقابل توج
هاي بالقوه در سطح   وجود پتانسیلخاطر هبپروري،  آبزي

هاي تولیدي و  عنوان یکی از مهمترین بخش کشور به
  ).1380 فراهانی،؛ 1377 کرمی، (رود شمار می زا به اشتغال

   طبق اصول و موازین استاندارد پروري آبزياگر 
ها و استفاده حداکثر از امکانات  یتو با آگاهی از ظرف

صورت گیرد، صنعتی سودآور بوده و درآمد مناسبی 
منتهی . این صنعت خواهد کردگذاران در  عاید سرمایه

هاي سرگردان   تا سرمایه گردد فراهم آن زمینهدبای
طور که  آن. شوندجامعه جذب این صنعت سودآور 

 کارشناسان و دست اندرکاران پرورش ماهی بیان
دارند یکی از موانع موجود در راه گسترش در این  می

هاي  صنعت، نامشخص بودن مخارج و درآمدهاي طرح

 بتوان  اگربنابراین .)1373 ،شیالت ایران(مربوط است 
هایی قرار داده شود  سیستمی برقرار کرد که در آن کنترل

 در این ،به دستیابی به اطالعات صحیح گردد  منجرکه
آمدهاي مربوط به  خارج و درتوان م صورت می

هاي پرورش ماهی را با اطمینان بیشتري مشخص  طرح
ها از اطالعات   اقتصادي این طرحهکرد و در توجی

تواند  طرفی حسابداري می از ،مذکور بهره جست
 عملکرد بهتر، به سمت مدیریت مزرعه را بهبود داده و

  .)Josep، 2001( درهنمون نمای
به محاسبه صحیح نتایج در حال حاضر عدم توجه 

و عملیات بین مزارع مختلف پرورش ماهی موجب 
گیري  شده است که مدیران این بخش نتوانند از اندازه

نتایج عملیات و مقایسه آنها با همدیگر در جهت اداره 
مندي بخش مزارع  براي بهره .موفق مزارع کمک بگیرند

پرورش ماهی از مزایاي گزارشات صحیح، الزم است 
سیستم حسابداري مناسب بهاي تمام شده تدوین یک 
 تا مزارع پرورش ماهی در چارچوب این سیستم گردد

طور  هحسابداري نتایج عملیات مالی و تولید خود را ب
  .هاي همسان گزارش نمایند خالصه و براساس روش
که با ارائه سیستم مناسب بهاي  خالصه مطلب این

 جوانب گرفتن نظر در المقدور با تمام شده که حتی
 طراحی کمان ي رنگینآال قزلمختلف صنعت پرورش 

توان مسیر گسترش این رشته از صنعت  شده باشد، می
پذیر نخواهد بود مگر  موارد فوق امکان. را هموار کرد

در این   وداشته باشند اقتصادي توجیهها  که طرح این
راستا نقش حسابداري و به تبع آن اهمیت سیستم 

 براي مزارع پرورش ماهی سردآبی بهاي تمام شده
  .آشکار شود

 مطالعـات در خصوص موضوع تحقیق حاضر در کشور      
سابقه تحقیـق دربـاره آبزیـان در         .شده است محدودي انجام   

ایــران شــامل تحقیقــات کلــی و اغلــب توصــیفی اســت و 
 ذیـالً  .گـردد  هـاي حـسابداري مـی      شـامل سیـستم   ندرت   به

ــ  ت مــشابه ارائــه عمــل آمــده دربــاره موضــوعا هتحقیقـات ب
  :گردد می
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چگـونگی  در تحقیق خود    ) 1384(گللو   زاده رحیم
ـ          ثیر آن بـر روي     أمحاسبه اسـتهالك آبزیـان مولـد و ت

داد و بـه      قـرار  بررسیرا مورد   قیمت تمام شده ماهی     
ال فاقـد  آ  که مزارع پرورش ماهی قـزل   این نتیجه رسید  

سیستم قیمت تمام شده بوده و نیاز به استقرار سیـستم   
  .باشد مت تمام شده میقی

 بررسـی و    در تحقیق خود بـه    ) 1378(زاده   محسن
ماهیـان  ایجاد سیـستم حـسابداري بهـاي تمـام شـده            

گرمابی از قبیل کپور ماهیان با استفاده از آزمون فرضیه  
در ایـن تحقیـق مـشخص شـد مـزارع           .پرداخته است 

ــد اســتان مازنــدران  درپــرورش ماهیــان گرمــابی  فاق
  .باشند هاي تمام شده میسیستم حسابداري ب

سیستم حسابداري قیمـت تمـام      ) 1378(اصفهانی  
نتیجه ایـن    . خاویار شیالت را بررسی کرده است      شده

دهنده فقدان سیستم قیمت تمام شده بوده        تحقیق نشان 
  .است

 ارائه و تدوین نوشتارمهمترین هدف این بنابراین 
یک سیستم مناسب بهاي تمام شده با توجه به رعایت 

و  ثبت منظم اطالعات موجود و حسابداري ولاص
 مزارع پرورش ماهیان سردآبی آوري از قابل جمع

از طرفی رفع یکی از ، باشد یم )کمان آالي رنگین قزل(
 گونه  اینهاي پرورش مشکالت موجود در کارگاه

گیري بهاي تمام شده  ی و اندازهی یعنی شناساها، ماهی
  .باشد مدنظر می

  
  روش کارمواد و 

آوري پیشینه  ر پژوهش حاضر، به مطالعه و جمعد
همچنین به . استشده موضوع و مبانی نظري پرداخته 

جهت کسب اطالعات واقعی تولید، به مزارع پرورش 
  کمان واقع در استان مازندران مراجعه، و  آالي رنگین قزل

ن و کارشناسان حسابداري و کارشناسان ابا متخصص
در . ده است، مصاحبه شآگاه به موضوع پژوهششیالت 

آوري شده  مرحله بعدي با بررسی اسناد و مدارك جمع
هاي  حسابو تجزیه و تحلیل آنها، ) مالی و غیرمالی(

 سپس ی،مورد نیاز براي ثبت بهاي تمام شده طراح
روند آن در مراحل  ها و چگونگی ثبت این حساب

 الگوي پیشنهادي بهاي تمام شده براي و مختلف تعیین
  .کمان ارائه شد آالي رنگین پرورش قزلمزارع 

ال در مزارع آ چرخه عملیاتی پرورش ماهی قزل
  .صفحه بعد است ،1 پرورش به شرح شکل

بندي در طول  الزم به ذکر است تعداد دفعات رقم
 یکسان وروشمندي  از آال دوره پرورش ماهی قزل

مزارع داراي رفتاري ثابت در   برخوردار نبوده ویمعین
  درممکن است در یک مزرعه. باشند ه نمیاین زمین

 در بندي و مرتبه اقدام به رقم 4 طول دوره پرورش
تعداد  . مرتبه این کار انجام پذیرد7مزرعه مجاور آن، 

آال  بندي در طول دوره پرورش ماهی قزل دفعات رقم
برحسب اندازه و جدا نمودن و انتقال آنها به 

 مرتبه 4-5ط طور متوس به استخرهاي مختلف معموالً
  .باشد میدر طول دوره پرورش 

منظور تخصیص بهاي تمام  الزم به ذکر است به
به ) مواد مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار(شده منابع 

 و سیستم اي حلهیابی مر هاي هزینه محصوالت روش
بر این . یابی واقعی مورد استفاده قرار گرفته است بهاء

 چندین استخر اساس، هر قطعه که ممکن است شامل
عنوان مرکز بهاي تمام شده و موضوع بهاي  باشد، به

توان بهاي  به این ترتیب می. گردد تمام شده تلقی می
مواد مستقیم و دستمزد (تمام شده منابع مصرفی 

هاي از  میزان واقعی و سربار براساس نرخ مستقیم به
  .را به محصوالت تخصیص داد) پیش تعیین شده
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  کمان در مزارع پرورش آالي رنگین ماهی قزلبر وزن ملیاتی  چرخه ع-1شکل 
  

  نتایج
ي الآ الگوي بهاي تمام شده براي مزارع پرورش قزل

هاي انجام شده  با توجه به مطالعات و بررسی: کمان رنگین
کمان براي سازماندهی و  رنگین آالي از مزارع پرورش قزل

یر استخراج بهاي تمام شده، مراکز هزینه به شرح ز
  .شناسایی شد

این مراکز که در جدول : مراکز جذب هزینه تولیدي
طور مستقیم عملیات تولید  به، شده است منعکس 1

  .ا بر عهده دارندالي پرورشی رآ ماهی قزل
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این مراکز، عالوه بر : مراکز جذب هزینه غیر تولیدي
نمایند،  که مراکز عملیاتی تولید را پشتیبانی می این

، ) تشکیالتی-مراکز اداري(تیبانی ستادي کننده پش تامین

هاي رساندن محصوالت به نقطه فروش  و انجام فعالیت
  ).2جدول (باشد  ، می) فروش-مراکز توزیع(

  
  کمان آالي رنگین  مزارع پرورش قزلمراکز جذب هزینه تولیدي -1جدول 

 شرح کد مرکز جذب هزینه

 :الي پرورشیآ تولید ماهی قزل  11 11

 ) استخر باشدبیش از یکتواند  می( 1 قطعه شماره -الي پرورشیآ تولید ماهی قزل 11 11 11

 )تواند بیش از یک استخر باشد می( 2  قطعه شماره-الي پرورشیآ تولید ماهی قزل 11 11 12

 )تواند بیش از یک استخر باشد می( 3 قطعه شماره -الي پرورشیآ تولید ماهی قزل 11 11 13

 )تواند بیش از یک استخر باشد می( 4 قطعه شماره -الي پرورشیآ اهی قزلتولید م 11 11 14
 )تواند بیش از یک استخر باشد می( 5 قطعه شماره -الي پرورشیآ تولید ماهی قزل 11 11 15

  
  کمان آالي رنگین  مراکز جذب هزینه غیرتولیدي مزارع پرورش قزل-2جدول 

 شرح کد مرکز جذب هزینه

  آشپزخانه-راك ماهیساخت خو  22 11 11

 انبار مواد غذایی   22 12 11

 انبارقطعات یدکی 22 1212
  فنی مهندسی 221311

 تعمیرات ونگهداري خدماتی 22 13 12

 اداري و مالی 22 14 11

 تدارکات 221511

  
هاي تولیدي و غیر تولیدي طی دوره مالی به  هزینه

نجر شوند تا در نهایت م آوري می تفکیک مراکز جمع
آالي  به محاسبه صحیح بهاي تمام شده هر کیلو قزل

کدگذاري کل، معین و جزءهاي آن . کمان گردد رنگین
  . نشان داده شده استذیلصورت  هب

تخصیص اقالم مستقیم بهاي ( اول تخصیص مرحله
در این مرحله از تخصیص، ): تمام شده به مراکز هزینه

 کار، قطعات، مواد، نیروي(اقالم مستقیم بهاي تمام شده 
به هر مرکز هزینه، تخصیص ) استهالك و سربار مستقیم

کز ا مرترتیب در نهایت بهاي تمام شده نبه ای. یابد می

  .گردد ، تعیین می)غیرتولیدي(تولیدي و پشتیبان تولید 
) تولیديغیر  (تخصیص مراکز{ دوم تخصیص مرحله

  انجامپس از :}پشتیبان تولید به مراکز تولیدي مستقیم
  مراکز پشتیبان اول، تمام مانده تخصیص مرحله

  براساس مبناي تسهیم از پیش تعیین ) غیرتولیدي(
بین مراکز استفاده از روش تسهیم مستقیم، ماشده با 

 دوم   مرحله  خالصه.یابد تولیدي مستقیم تخصیص می
 به شرح زیر نمایش داده شده 3تخصیص در جدول 

  .است
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    ي هزینه هاي تولید8000
    ـ هزینه مواد مستقیم8100

  ـ هزینه غذاي مصرفی8110  
  ـ هزینه حق آب8120  
  ـ کرایه حمل به داخل8130  

    ـ هزینه مالی دستمزد مستقیم8200
  ـ حقوق و مزایاي کارمندان تولیدي8210  
  ـ حقوق و مزایاي کارگران دایم تولیدي8220  

    ـ هزینه سربار تولید8300
  د غیرمستقیمـ هزینه موا8310  
  ـ مواد ضدعفونی کننده8311  
  ـ مواد شیمیایی و آزمایشگاهی8312  
  ـ لوازم فنی مصرفی8313  
  ـ نمک8314  
  ـ هزینه حمل و باربري8315  
  ـ مواد سوختی8316  
  ـ ملزومات مصرفی8317  
  ـ آگهی مناقصه جهت خرید غذاي ماهی8318  

    ـ هزینه دستمزد غیرمستقیم8319
  زینه مزایاي غیرنقديـ ه8320  
  ـ هزینه دستمزد سرپرست تولید8321  
  ـ هزینه خدمات قراردادي8322  

    ـ هزینه استهالك8330
  ـ هزینه استهالك ساختمان و تأسیسات و استخرها8331  
  آالت و تجهیزات ـ هزینه استهالك ماشین8332  
  ـ هزینه استهالك اثاثه8333  

    ـ سایر هزینه هاي سربار8340
  ـ تعمیر و نگهداري ساختمان8341  
  ـ تعمیر و نگهداري وسایط نقلیه8342  
  آالت و تجهیزات ـ تعمیر و نگهداري ماشین8343  
  ـ تعمیر و نگهداري استخرها8344  
  ـ تعمیر و نگهداري تأسیسات8345  
  ـ تعمیر و نگهداري ابزارآالت8346  
  آالت ـ اجاره ماشین8347  
  لیهـ بیمه وسایط نق8348  
  ـ بیمه ساختمان8349  
  ـ بیمه ماهیان پرواري8350  
  آالت ـ بیمه ماشین8351  
  )گازوئیل(ـ هزینه سوخت مصرفی 8352  
  آالت ـ هزینه سوخت و روغن ماشین8353  
  ـ آبدارخانه و تنظیفات8354  
  ـ پذیرایی8355  
  ـ سوخت وسایط نقلیه8356  
  ـ عوارض وسایط نقلیه8357  
  م ایمنی و محافظتیـ لواز8358  
  ـ هزینه درمانی پرسنل8359  
  هاي آموزش پرسنل ـ هزینه8360  
  هاي آزمایشگاهی ـ تحقیقات و هزینه8361  
  ـ کرایه حمل و باربري8362  
  ـ ایاب و ذهاب8363  
  ـ کفش و لباس کار8364  
  ـ بهداشت و درمان8365  
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  ـ بیمه عمر و حوادث کارکنان8366  
  )بیمارستانی(یلی ـ بیمه تکم8367  
  ـ بیمه عمر و حوادث کارکنان8368  
  هاي متفرقه  هزینهـ8369  
    

    ـ هزینه ضایعات غیر عادي8450
     خدماتی ـ تشکیالتی9000
    ـ حقوق و مزایا9110

  ـ حقوق و مزایاي کارکنان دائم9111  
  مزایاي کارگران دائم ـ حقوق و9112  
  لیـ حقوق و مزایاي کارگران فص9113  
  )بیمارستانی(ـ بیمه تکمیلی 9114  
  ـ بیمه عمر و حادثه9115  
  ـ کفش و لباس کار9116  
  ـ کمکهاي غیرنقدي9117  
  ـ ایاب و ذهاب9118  

    ـ تعمیر و نگهداري9120
  ـ تعمیر وسایط نقلیه9121  
  ـ تعمیر و نگهداري ساختمان9122  
  ـ تعمیر و نگهداري اثاثه اداري9123  
  یر تأسیساتـ تعم9124  

     ـ بیمه و عوارض9130
   ـ بیمه وسایط نقلیه9131  

    ـ سوخت، آب و برق9140
  ـ برق9141  
  ـ سوخت وسایط نقلیه9142  
  ـ نفت مصرفی9143  

    ـ ارتباط و مخابرات9150
  ـ تلفن، فاکس و پست9151  

    ـ ملزومات مصرفی9160
  افزار ـ نوشت9161  
  ـ لوازم فنی و مصرفی9162  
  ـ تنظیفات9163  

    ـ آگهی و تبلیغات9170
  ـ چاپ آگهی در جراید9171  

    هاي مالی ـ هزینه9200
  ـ کارمزد خدمات بانکی9201  
  ها ـ بهره و کارمزد وام9202  

    ـ هزینه استهالك9210
  ـ اثاثه9211  
  ـ تأسیسات9212  
  ـ مستحدثات در زمین9213  
  ـ ساختمان9214  
  ابزارآالت و  ـ ماشین9215  
  ـ وسایط نقلیه9216  

    ـ حمل9220
  ـ کرایه حمل و باربري9221  

    ـ پذیرایی9230
  ـ جشن و پذیرایی9231  
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  )کمان آالي رنگین تخصیص مراکز پشتیبان تولید به مراکز تولیدي مستقیم در مزارع پرورش قزل( مرحله دوم تخصیص -3جدول 
 مراکز تولیدي مستقیم

الي آ تولید ماهی قزل
 قطعه شماره -پرورشی

یک  تواند بیش از می( 4
 )استخر باشد

الي آ تولید ماهی قزل
 3 قطعه شماره -پرورشی

تواند بیش ازیک  می(
 )استخر باشد

الي آ تولید ماهی قزل
 قطعه -پرورشی

تواند  می( 2شماره 
یک استخر  بیش از

 )باشد

الي آ تولید ماهی قزل
 قطعه -پرورشی

تواند  می( 1شماره 
 استخر یک بیش از

 )باشد

  مبناي
 تسهیم

  زشرح مراک
 پشتیبان تولید

xxx xxx xxx xxx مقدار تولید 
 -ساخت خوراك ماهی

 آشپزخانه

xxx xxx xxx xxx انبارها هاي صادره حواله 

xxx xxx xxx xxx فنی مهندسی  مقدار تولید 

xxx xxx xxx xxx مساحت استخرها 
نگهداري  تعمیرات و

 خدماتی
 اداري و مالی گردد هاي مالی ارایه می یماًدر صورتمستق

 گردد هاي مالی ارایه می مستقیماًدر صورت
توزیع  تدارکات،( بازرگانی

 )فروش و

  
تخصیص مراکز تولیدي به (مرحله سوم تخصیص 

طور  طی این مرحله از تخصیص که به: )محصول
 نمایش داده شده است، بهاي  4خالصه در جدول 

م مستقیم که حاصل اقال(اکز تولیدي تمام شده مر

 اول تخصیص و سهم تخصیص یافته از مرحله
 دوم  ناشی از مرحله،دریافتی از مراکز پشتیبان تولید

، به محصوالت تولید شده به )باشد تخصیص می
  .یابد تفکیک تخصیص می

  
 )کمان الي رنگینآ در مزارع پرورش قزل تخصیص مراکز تولیدي به محصول(مرحله سوم تخصیص  -4جدول 

  5  4  3  2  1  عطف

شرح 
  محصول

که ( شماره قطعات
بیش از  تواند میهریک 

  )یک استخر باشد

بهاي تمام شده 
محصول پس از 

  بندي اولین رقم

بهاي تمام شده 
محصول پس از 

  بندي دومین رقم

بهاي تمام شده 
محصول پس از 

  بندي سومین رقم

بهاي تمام شده 
محصول پس از 

  ديبن رقم چهارمین

جمع بهاي تمام 
شده کل 

  برداشتی محصول
  *        *  1قطعه شماره 
  **      **  *  2قطعه شماره 
  ***    ***  **  *  3قطعه شماره 
  ****  ****  ***  **  *  4قطعه شماره 

ماهی 
آالي  قزل

  پرورشی
  *****  ****  ***  **  *  5قطعه شماره 
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  کمان آالي رنگین در مزارع پرورش قزل )ها  ثبت حسابهنحو(یابی محصول  هاي الزم جهت بهاء ثبت -5 جدول
 شرح حساب کل جزء بدهکار بستانکار کد حساب

 تفصیلی معین کل
  ردیف  شرح  رویداد

 xxx xxx 01  52  پرورش-کنترل مواد -  
xxx  xxx  22/11 10 بستانکاران/صندوق/ بانک  - 

  1  ماهی بچه خرید مواد اولیه و

 xxx xxx 
 -تمام شده ماهیان در جریان پرورشبهاي 

 ...قطعه شماره 
14 11  11 11 11  

xxx  xxx 01 52 پرورش-کنترل مواد - 

سازي بچه ماهیان در رها
 استخر

2  

 xxx xxx 
 -بهاي تمام شده ماهیان در جریان پرورش

 ...قطعه شماره 
14 11  11 11 11  

xxx  xxx 01 52 پرورش-کنترل مواد - 

  3 مواد مستقیم مصرفی

 xxx xxx 
 -بهاي تمام شده ماهیان در جریان پرورش

 ...قطعه شماره
14 11 11 11 11  

xxx  xxx 01 53 کنترل دستمزد - 

  4 هزینه دستمزد مستقیم

 xxx xxx 
 -بهاي تمام شده ماهیان در جریان پرورش

 ...قطعه شماره
14 11 11 11 11  

xxx  xxx 
 میزان x جذب سربار نرخ(کنترل سربار 

 )تولید واقعی
54 02 - 

  5 سربار جذب شده

 xxx xxx 11 11 12 01 84 هزینه ضایعات غیر عادي  

xxx  xxx 
 -بهاي تمام شده ماهیان در جریان پرورش

 ...قطعه شماره
14 11  12 11 11 

  6 ضایعات غیرعادي

 xxx xxx 
 -بهاي تمام شده ماهیان در جریان پرورش

 ...قطعه شماره
14 11 12 11 11  

xxx  xxx 
 -بهاي تمام شده ماهیان در جریان پرورش

 ...قطعه شماره
14 11 11 11 11 

  7 بندي ماهیان رقم

 xxx xxx 
بهاي تمام شده ماهیان پرورشی فروش 

 رفته
70 11 12 11 11 

xxx  xxx 
 -بهاي تمام شده ماهیان در جریان پرورش

 ...قطعه شماره 
14 11 12 11 11  

  8 فروش

  .شود تکرار میاي دیگر  ماهیان به قطعه انتقال و بندي  توجه به دفعات رقم با4 و 3 ،2 شماره يها ثبت
  

  گیري  و نتیجهبحث
) 1 دو روش، به جهت آزمون الگو پیشنهادي از

اخذ ) 2 هاي مالی در الگوي پیشنهادي و ورود داده
جزئیات الگوي  خصوص کلیت و نظر خبرگان در

فرم نظرخواهی با  .استاستفاده شده  پیشنهادي،
 نفر از 29 میان تهیه و )6 جدول( سواالت متناسب

آشنا  ،ن حسابداري و شیالتاکارشناسان و متخصص
 ،1 پیوست( هاي مالی و اقتصادي شیالت به جنبه
  . توزیع گردید)12صفحه 

عدم (هاي پژوهش  با توجه به محدودیت
 از یک سیستم حسابداري مالی مزارعبرخورداري 

اصل از ح، نتایج )ها هت گردآوري هزینهمدون ج
بررسی نظرات کارشناسان و متخصصین، در راستاي 

پس از . آزمون الگوي پیشنهادي اهمیت یافته است
هاي ارائه شده  تهیه و توزیع فرم نظرخواهی، پاسخ

در مرحله . توسط کارشناسان مورد تحلیل قرار گرفت
ثبات  که آیا پاسخ کارشناسان به بررسی گردید بعد

هاي ارائه  در مواردي که پاسخ. رسیده است یا خیر
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هاي گروه در فرم  ، پاسخه بودثبات نرسید شده به
به همین ترتیب این . نظرخواهی دوم بازخورد شد

اجماع الزم کارشناسان، تکرار  شیوه تا رسیدن به
هاي افراد به   نتایج نهایی پاسخ7جدول  .گردیده است

م نظرخواهی را نشان هاي مطرح شده در فر پرسش
هاي  جدول یاد شده، درصد پاسخ بر طبق. دهد می

ظرخواهی در نمثبت به موارد پرسش شده طی فرم 
مرتبط با الگوي پیشنهادي، که  ارتباط با موضوعات

نظر قرار داده  جزئیات تفصیلی الگوي پیشنهادي را مد
الگوي پیشنهادي قابلیت اجرا و  بود؛ مؤید آن است که

 کمان ي رنگینالآ مزارع پرورش قزلزي را در سا پیاده
هاي اشاره شده در قلمرو موضوعی  که داراي ویژگی(

کلیت  و، را دارد )و مکانی پژوهش حاضر هستند
کننده  پذیرش خبرگان شرکت الگوي پیشنهادي، مورد
  .حاضر، واقع گردیده است در نظرخواهی پژوهش

  
 کمان الي رنگینآ در مورد الگوي پیشنهادي بهاي تمام شده براي مزارع پرورش قزل هاي مندرج در فرم نظرخواهی پرسش -6 جدول

  ها پرسش  شماره پرسش
  گردد؟ هاي مناسبی استفاده می سازي اطالعات از روش جهت گردآوري و ذخیره) آال قزل(مزارع پروش ماهیان سردابی  در آیا  1
  شوند؟ بندي و گزارش می ورش به نحو صحیح و مطلوب طبقهخصوص ماهیان در جریان پر ههاي مزارع ب آیا دارایی  2
  گردد؟ آیا در این مزارع از یک سیستم مدون بهاي تمام شده استفاده می  3
  گردد؟ آال محاسبه می آیا در این مزارع بهاي تمام شده هر کیلو قزل  4
   شده واقف هستند؟آیا مدیران و صاحبان این مزارع به اهمیت استقرار سیستم مناسب بهاي تمام  5
  باشد؟ آالي پرورشی درست و منطقی می دهنده بهاي تمام شده ماهی قزل عنوان مواد مستقیم و اقالم تشکیل بندي اقالم  زیر به آیا شناسایی و طبقه  6
  آب  6 الف
  مواد غذایی  6 ب
  باشد؟ درست و منطقی می) آال قزل(ش ماهیان سردآبی عنوان مراکز تولیدي مستقیم در مزارع پرور هبندي استخرها ب آیا شناسایی و طبقه  7

در مزارع پرورش ماهیان سردآبی ) مراکز غیر تولیدي( عنوان مراکز پشتیبان تولید آیا شناسایی مراکز جذب هزینه اشاره شده در ذیل سوال به  8
  باشد؟ درست و منطقی می) آال قزل(

   آشپزخانه- ساخت خوراك ماهی  8 الف
  واد غذاییانبار م  8 ب
  انبار قطعات یدکی  8 پ
  مهندسی فنی و  8 ت
  تدارکات  8 ث

  فنی و" و"آشپزخانه -ساخت خوراك ماهی" براي تخصیص بهاي تمام شده مراکز پشتیبان تولید "مقدار تولید"آیا استفاده از مبناي تسهیم   9
  باشد؟ درست و منطقی می  به مراکزتولیدي مستقیم،"مهندسی

 به مراکز تولیدي مستقیم براي "انبارها" براي تخصیص بهاي تمام شده مراکز پشتیبان تولید"هاي صادره حواله"ه از مبناي تسهیم آیا استفاد  10
  باشد؟ درست و منطقی می مراکز اشاره شده در ذیل سوال،

  انبار مواد غذایی  10الف
  انبار قطعات یدکی  10ب

  رسد؟ نظر می درست و منطقی به الآ مزارع پرورش ماهی قزل ها در آیا تسهیم دستمزد بر مبناي مساحت استخر  11
  رسد؟ نظر می عنوان کاهنده بهاي تمام شده درست و منطقی به آال آیا برخورد با تلفات به توجه به ماهیت پرورش قزل با  12
   روش مناسبی است؟،محصولدست آوردن بهاي تمام شده  همنظور ب آیا استفاده از روش بهایابی مستقیم تعدیل شده به  13

اي درست و منطقی  یابی مرحله سیستم هزینه منظور محاسبه بهاي تمام شده محصول آیا استفاده از آال و به توجه به ماهیت پرورش قزل با  14
  باشد؟ می

  د؟رس نظر می  مرتبه درست و منطقی به4-5بطور متوسط  ،بندي ماهیان طی دوره پرورش آیا تعداد دفعات رقم  15
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  کمان الي رنگینآ  مزارع پرورش قزلشده براي  بهاي تمامشده در مورد الگوي پیشنهادي مطرح هاي پرسش به افراد هاي پاسخ نهایی نتایج -7 جدول
  شماره  پاسخ خیر  پاسخ بلی

  درصد  تعداد
  میانگین موزون

  درصد  تعداد
  نتیجه آزمون  میانگین موزون

  معنادارکامالَ   90%  100%  29  0%  0%  0  1
  کامالَ معنادار  90%  100%  29  0%  0%  0  2
  کامالَ معنادار  90%  100%  29  0%  0%  0  3
  کامالَ معنادار  90%  86%  25  60%  14%  4  4
  کامالَ معنادار  90%  100%  29  0%  0%  0  5
  کامالَ معنادار  %70  %10  3  %85  %90  26  6 الف
  کامالَ معنادار  %0  %0  0  %90  %100  29  6 ب
  کامالَ معنادار  0%  0%  0  90%  100%  29  7
  کامالَ معنادار  %0  %0  0  %90  %100  29  8 الف
  کامالَ معنادار  %0  %0  0  %90  %100  29  8 ب
  کامالَ معنادار  %0  %0  0  %90  %100  29  8 پ
  کامالَ معنادار  %0  %0  0  %90  %100  29  8 ت
  کامالَ معنادار  %0  %0  0  %90  %100  29  8 ث
   معنادارکامالَ  0%  0%  0  90%  100%  29  9
  کامالَ معنادار  %0  %0  0  %90  %100  29  10 الف
  کامالَ معنادار  %0  %0  0  %90  %100  29  10 ب

  کامالَ معنادار  50%  17%  5  90%  % 83  24  11
  کامالَ معنادار  0%  0%  0  90%  100%  29  12
  کامالَ معنادار  0%  0%  0  90%  72%  21  13
  کامالَ معنادار  0%  0%  0  90%  100%  29  14
  کامالَ معنادار  0%  0%  0  90%  100%  29  15

  
  مزایاي کاربردي الگوي پیشنهادي

  ها  کنترل بهاي تمام شده و هزینه-
گیري سود سالیانه یا سود دوره از طریق بهاءیابی   اندازه-

درآمدهاي همان  هاي دوره با ها و تطابق هزینه موجودي
  .دوره

ندي ب بینی یا بودجه ریزي سود از طریق پیش  برنامه-
مقایسه  هاي تولید، و هزینه مواد، دستمزد و سایر هزینه

  .ها آن با سود نهایی حاصل از انجام این هزینه
 کمک به انجام فرآیندهاي تجزیه و تحلیل و مراحل -

درآمد در  ها و گیري، از طریق ارائه اطالعات هزینه تصمیم
هاي تولید، جایگزینی تجهیزات،  خصوص تغییر در روش

هاي  اختن مواد که همگی از طریق بررسی هزینهجانشین س
درآمدهاي جدید  سري واقعی مورد انتظار یا تحصیل یک

  .پذیرد مربوط به هر موقعیت خاص، صورت می

سازي اطالعات الزم در خصوص تعیین   فراهم-
 گذاري، از طریق آگاهی هاي فروش و روش قیمت قیمت

  .از اطالعات بهاي تمام شده محصول و حجم فروش
آالي  ي قابل اعمال در مزارع پرورش قزلپیشنهادها

ها و فرآیند تولید و  با بررسی فعالیت: کمان رنگین
آشنایی با مبانی نظري حسابداري بهاي تمام شده، 

هاي قابل  زیر را در ارتباط با محیط توان پیشنهادهاي می
  .مقایسه با الگوي ارائه شده در این پژوهش، ارائه نمود

سیستم حسابداري مالی مدون با در نظر گرفتن  استقرار -
، کمان ي رنگینالآ مزارع پرورش قزلهاي خاص  ویژگی
گردآوري و سپس گزارشگري اطالعات مالی  جهت

مورد  هاي سازي داده مورد نیاز مدیریت، و همچنین فراهم
  .نیاز سیستم حسابداري بهاي تمام شده

تولید، ها، نظیر گزارشات روزانه   استفاده از فرم-
هاي  هاي مربوط به خرید و مصرف مواد و فرم فرم
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رسانی و  منظور اطالع با کارکرد کارکنان، به مرتبط
  .هاي مختلف بین قسمت ما برقراري ارتباط فی

جهت افزایش  ،هاي کامپیوتري استفاده از سیستم -
دن دقت و برقراري کارایی، تسریع امور، باال بر

  .)اتوماسیون(هاي خودکار  کنترل

همچنین استفاده و اجراي نظرات کارشناسان 
ها، افزایش تولید و   جهت کاهش هزینهشیالت

هاي احتمالی به  از خسارات و یا آسیب جلوگیري
  .ماهیان در جریان پرورش

   مزارعـ شناسایی ظرفیت بالاستفاده
  ، رده شغلیدهندگان از نظر رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، مدت تجربه هاي پاسخ  ویژگی-1پیوست 

  دهنده از نظر مقطع تحصیلی فراوانی افراد پاسخ  دهنده از نظر رشته تحصیلی فراوانی افراد پاسخ
 درصد تعداد رشته تحصیلی ردیف

 59 17   حسابداري 1

 17 5  شیالت 2

 14 4 مدیریت 3

 10 3 سایر 4

   100 29 جمع

 درصد تعداد مقطع تحصیلی ردیف

 42 12 کارشناسی ارشد 1

 31 9 کارشناسی 2

 17 5 دکتري 3

 10 3 سایر 4

   100 29 جمع
  

  دهنده از نظر مدت تجربه فراوانی افراد پاسخ
  

  دهنده از نظر رده شغلی فراوانی افراد پاسخ
 درصد تعداد مدت تجربه ردیف

 10 3  سال5از  کمتر 1
 24 7  سال10-5 بین 2
 31 9  سال15-10بین 3
 21 6  سال20-15 بین 4
 14 4  سال20بیشتر از  5

   100 29 جمع

 درصد تعداد رده شغلی ردیف
 52  15 عضو هیات علمی  1

2 
  معاون، مدیر و رئیس حسابداري 

 مالی و صنعتی
5 17 

 21 6 حسابدار 3
 10 3 سرپرست و کارشناس شیالت 4

   100 29 جمع
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Abstract2 

The existence of the cost information of cultured fish to use for management in decision 
making is essential. Supplying the necessary data is in need of establishing an accountings 
system of cost. The objective of this research is to present an appropriate model of cost for 
culturing trout, and in this way, the necessary data related to fish culturing will be provided. 
Data collection is based on case study and library methodology and based on the study and 
investigation of the process of culturing trout, and according to the theoretical accounting, the 
model for the cost of the product will be given. In order to accept the offered model and the 
findings Delphi-Test was employed and the results were judges by experts and specialists in this 
realm To gather their suggestions and ideas, an appropriate form was used and its completion 
will be continued till all have the same agreement on it. Finally the appropriate model of cost 
information for culturing trout has been provided.  
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