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  بخش  در :مطالعه موردي( ياپرورش قارچ دکمهر کاوکسبد یجاا سنجیامکان
 )نیاستان قزو ضیاءآباد

  

  2، مهدي سعیدي*1امیرحسین رهبر

 1استادیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداري، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 2دانشجوي کارشناسی ارشد رشته مدیریت کسبوکار، دانشکده علوم اقتصادي 

رانیا همدان، نا،یس یبوعل دانشگاه ،یاجتماع و  
26/03/1399؛ تاریخ پذیرش: 10/02/1399تاریخ دریافت:   

  چکیده
ن ای و این مهم مستلزمقطعی بسـیاري از مشـکالت کشور، رونق تولید است    حلراهامروز تردیدي وجود ندارد که   

 ناختش باهدف تحقیقاین  قرار گیرد. مدنظر ياقتصاد مالی و و وکار، مالحظات بازار، فنیکه قبل از ایجاد کسب است
 نیا وشر. باشدیم ضـیاءآباد اسـتان قزوین   در بخشي ابودن پرورش قارچ دکمه ریپذهیتوجی و بررسـ  دیتول ينهیزم

 نفر از 28 باه نیمه ساختاریافتمصاحبه اي و مطالعات کتابخانه قیاز طر که ابتدا بیترتنیابه. استاز نوع آمیخته  قیتحق
بر  و هاي کیفی به اعداد کمی ترجمه شــدشــد و ســپس داده گردآوريهاي تحقیق داده گانکنندعیو توز گانکننددیتول

در  ياپرورش قارچ دکمه مشخص شد که ها،پس از انجام بررسی محاسبه شد.هاي اقتصادي و مالی نسـبت همین مبنا 
و  ارابز نیهمچنو مشـکلی نداشـته و بازار مصـرف مناسبی براي محصول فراهم بوده است    بازار  ازنظر نیاسـتان قزو 

نی و ف ازنظرطرح  درنتیجه ،از داخل کشــور قابل تأمین اســت یراحتبهکار واندازي کســبتجهیزات مورد نیاز براي راه
 هاطرح ياقتصاد یابیارز يهاشاخص به همراهها حاصل از مصاحبه يهابا داده در ادامه .باشـد موجه میتکنولوژي نیز 

)NPV ،IRR ،B/C  وPOP( بودند که طرح  نیگواه ا ،هاشــاخص جیتمام نتا .طرح پرداخته شــد یســودده یبه بررســ
قه رونق بیشتر تولید در منطو  جوانان ییزاکردن طرح موجب اشتغال ییو اجرا تمثبت و قابل قبول اس یسودده يدارا
  .دیمحققان ارائه گرد سایرو  دکنندگانیتول به ییشنهادهایپها و هیصتو تیدرنها گردد.می

  
  اي، استان قزوین، قارچ دکمهآفرینی، اشتغال، ارزیابی اقتصاديکار کلیدي: هايهواژ

  
 1مقدمه

ــر بـا درك این واقعیـت کـه جهـان با        امروزه بشـ
مؤثر در تولید  و خاك و عوامل هـاي آب محـدودیـت  

ــت علوم و فنون جدید،  يریکارگبهذا با ل ،مواجه اسـ

                                                   
  h.rahbar@basu.ac.ira.: نویسنده مسئول*

تولید در فضاهاي محدود و تحت  به سمتکشاورزي 
ــت و بکنترل  ــاحت هرفته اس ــت در مس هاي جاي کش

اي در طبقات متعدد مرسوم شده وسـیع، تولید گلخانه 
 پرورش ،ایدر دن دیجد ديیتول هاينهیاز زم یکیاست. 
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ــارچباشدیم یخوراکقارچ  امروزه  یهـــاي خوراک. قـ
ــواد    ییماده غذا کیعنوان به تنهانه ــار از مـــ ــرش س

ــامیو ،یمعـــدن در اکثـــر کشورهاي  نیو پـــروتئ نیتـ
ــنعت دیدارند، بلکه تول اديیجهان طرفداران ز ن آ یصـ

 همراه باشد یزا و بــا درآمـد خـوب اشــتغال  تواندیم
  .)1395 ،ی(محبوب

  

ــاحتی     ــتان قزوین با مس کیلومتر  15821 بربالغاس
مربع، در بخش شـمال غربی کشور از شمال با گیالن،  

ــرق و  غرب از جنوب بــا مرکزي و همــدان و از شـ
ــتان بیترتبه ــت با اس ــایه اس  هاي البرز و زنجان همس

 درپیهاي پیخشکسالی )1393، و همکاران (مقصـود 
ــتانِ  اءآبادیضــهاي گذشــته در بخش ســال از شــهرس

ــتان قزوین ــتانِ اسـ و  هااز بین رفتن باغباعث ، تاکسـ
ــاورزي ــاغلین در این بخش مزارع کش  هاو بیکاريِ ش

 براي مقابله يمؤثر حلراهاي . کشت گلخانهشده است
اي در سطح پرورش قارچ دکمهباشد. با این مشکل می

تاکستان مرسوم نبوده و این امر باعث شده  شـهرستانِ 
ه یاز بخوراکی مورد ن که فروشــندگان براي تهیه قارچ 

مرکز اســتان مراجعه کنند. از آنجا که قارچ فســادپذیر 
 کوچک يهادربستهناگزیرند آن را  فروشانخردهاست 

ابتیـاع کنند که این مالحظات منجر به افزایش   و مکرر
کننده در شـهرســتان و بروز  قیمت قارچ براي مصـرف 

ــتی میبرخی دغدغه ــت هاي بهداشـ ــود. این کشـ شـ
ــا و آب گلخـانـه   کمی نیـاز دارد، دانش و   اي بـه فضـ

ذیر پتجهیزات مربوط به آن پیچیده نیسـت و دســترس 
  است.
ــوع تحقیق، طی    نگارندگان پیش از انتخاب موضـ

به این مشورت با کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي 
و تاکستان از  اءآبادیضـ ي رسـیدند که در منطقه گمان 

 فرصت ،منظر بازار مصـرف و شـرایط تولید و رقابت  
ــت گلخانهجـذا  لذا  ،اي قارچ وجود داردبی براي کشـ

ــد تا مطـالعـه    يریپذهیتوج رامونیپاي ترتیب داده شـ

 رتصوبه اءآبادیضي منطقهدر  ذکورکار موکسب جادیا
  شود.نظر  اظهار یعلمدقیق و 

  
ررس ،ی(محبوب ه  یب نع توسع هاکسبموا نواح یپرورش قارچ خوراک يوکار گلستان ییروستا یدر    )1395 ،استان 

  برخی مفاهیم ضروريمروري بر 
یکی از : وکارو طرح کســب یســنجامکاني مطالعه

هاي محیط ها و رویدادوظایف مهم مدیران پایش روند
ها وکار است. مدیران با پردازش اطالعات روندکسـب 

ــیم و مدیریت آینده کســـب وکار و رویدادها، به ترسـ
کار ومنظور از طرح کسب .)1394 ،(مرادي پردازندمی

وکار یک اي توصــیفی و جامع در مورد کســبنوشــته
ــی دقیق در   ــت. این طرح حاوي گزارش ــه اس ــس مؤس

ــرکت، روش ــوص تولیدات یا خدمات شـ هاي خصـ
ــتراتژي بازاریابی، منابع  ــتریان، اسـ تولید، بازار و مشـ

ها و تأمین انســـانی، تشـــکیالت، نیاز به زیرســـاخت
ها تأمین مالی و نحوه استفاده از آن هاي مالی، منابعنیاز
و منطبق بر  باشـد. طرح باید کامل، جامع، صادقانه می

ــد   ــفیعیواقعیـت و قابل فهم براي خواننده باشـ  ،(شـ
عنوان یــک مزیــت مهم، تــدوین بــههمچنین  .)1397

طرح را با وکار ممکن اســـت طرح کســـبمناســـب 
ــازد  جـدیــدي   هــايو ایـده  هـا نوآوري و مواجـه سـ

ــازمان ــتند،  به دنبالهایی که سـ اهداف بلندمدت هسـ
ــتر نمود پیدا خواهد کرد  ظهور نوآوري در آن هـا بیشـ

ــورتبه .)1395 ،و همکاران نگری(گوب  کلی طرح صـ
ــب ــب از کسـ آیندة یک وکار با ارائه دورنمایی مناسـ
گیري در محیطی که وکار، ما را براي تصـــمیمکســـب

ــت، آماده دائمـاً  ند تا بتوان با کتر میدر حال تغییر اسـ
  محقق شوند. شدهيزیربرنامهتدابیر مناسب، اهداف 

سنجی، مطالعات هاي طرح امکانترین گامیکی از مهم
ــد فنی می ــایر مراحلی چون مالی و  ؛بـاشـ چراکه سـ

. )1398 ،(صمدياقتصادي به این بخش وابسته هستند 
سـنجی فنی ابزاري براي بررسی و ارزیابی منابع  امکان

ا باشد تمی موردنظروکار دسـترس براي کسب فنی در 
در راسـتاي آن فناوري الزم را برگزید و منابع انســانی  
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را  دهیبینی و خط تولید یا طریقه خدمتالزم را پیش
ــ طراحی کرد و  ــتگاه آالتنیمـاشـ هاي الزم و و دسـ

هاي اضــافی اجتناب متناســب را تهیه نمود تا از هزینه
وکار بکس فرآینداثربخشی گردد و به افزایش کارایی و 

  منجر شود.
ــت    ــحبت از نظام بازار اس یعنی انتخاب ؛ وقتی ص

ار گیرد. بازاسـاسی اقتصادي از طریق بازار صورت می 
ــندگان و خریداران را به هم  ــت که فروشـ نهادي اسـ

ــناخت ابزار . )1394 ،(مراديمربوط کرده اســـت  شـ
ــول و چگونگی  متفــاوت و الزم براي ترویج محصـ

ــه ــان  يریکــارگـ ب ــازم هــا و آن ابزارهــا، براي ســ
ــب ــور در بازار  که وکارهاییکسـ خواهان ادامه حضـ
ــم ينبو و انی(رنجبر، ضــرورت دارد هســتند  ،یچاش

متناسب خود را  بازار هدف دیبا وکارهاکسب. )1379
 کرده دركآن را بهتر  يازهایتا بتوانند ن شناسایی کنند

 نیو تأم هیرا ته محصـوالت و خدمات مناسب با آن  و
مطــالعــات ). 1384 ،و همکــاران پوري(مهــد کننــد

 ،شـامل چهار جزء اسـاسـی اسـت: نخست     1بازاریابی
ــا  منظوربهو روند آتی  2مطـالعه بازار  آگاهی از تقاضـ

باشد. می موردنظردمات در زمینه براي محصوالت و خ
هاي بازاریابی، هاي مهمی که تالشویژگی دوم، بررسی

 .محصول، بایستی مشخص کندجدا از مشخصات فنی 
ــعیـت نهایی    هـایی همچون (ویژگی ــکـل و وضـ شـ

هاي فروش و توزیع محصول کانال ،). سـوم محصـول 
، شوند و چهارمارزیابی و انتخاب  دقتبهدر بازار باید 

 اشدبهاي ترویج و تبلیغات میبررسـی و تعیین شـیوه  
تواند که توجه به این چهار بخش می )1397 ،(شفیعی

 موردنظروکار درصــد ریســک و خطر را براي کســب
  )123ص.  ،1384 ،یکرباس و،یصدراالشراف ،پوري)(مهد218ص.  ،1379 ،یچاشم ينبو وانی(رنجبرکاهش دهد.

ــادي ارزیـابی    مـالی بخش مهمی در یک  و  اقتصـ
ــب ــد چرا که وکار میکس ــمند زیچچیهباش ي را ارزش

                                                   
1. Marketing Research 

اندازي راه. آورد دســتبهتوان بدون صـرف هزینه نمی 
کارهاي جدید از این موضـوع مسـتثنا نیستند.   وکسـب 

ــه ــدازي مـعـمـول کــارآفرینــان پس از راه    طـور ب ان
ــب نی بیپیش رقابلیغهاي وکارهاي جدید، با هزینهکس

ها، به شــوند و ناتوانی در پوشــش این هزینهمواجه می
ــب نگامنابهنـابودي زودرس و   وکار جدید منجر کسـ

 یسؤاالتوکار خواهد شـد. در ارزیابی مالی یک کسب 
وکار جدید منابع مالی مورد نیاز را دارا آیا کســب رینظ

باید را و...  ست؟ا اولین فروش چه موقعی ؟باشـد می
همچنین در مطالعه ). 1393 ،نیش و(بارن  بررسی نمود

ــب ــول کسـ هاي مواد باید هزینه موردنظروکار محصـ
ــاختمـان    ــتمزد، متفرقـه، سـ هــا، اولیـه، حقوق و دسـ

ــین ، تأســیســات و لوازم اداري  ونقلحملآالت، ماش
 يگذارهیســـرماها به برآورد تعیین گردد و با کمک آن

ــتهالك،  ثـابت، هزینه  ــرمایه اسـ ، در گردشمیزان سـ
به  تیدرنهابرداري و... اقـدام کرد و  هـاي بهره هزینـه 
در  (.)1398 ،(صــمدي هاي مالی مدنظر پرداختتحلیل
کار وها در طرح کسبتر، سه گروه از هزینهجامعنگاه 

  .)1395، ی و همکارانمی(رح مورد توجه هستند
ــرمایههزینه هر طرحی در  :گذاري طرحهاي دوره س

 ارزش که باشدبرداري نیازمند تجهیزات میدوران بهره
شود. ها شـامل سـرمایه ثابت می  مادي همه این دارایی

 ،ه اولدست ؛شوندسـرمایه ثابت به دو دسـته تقسیم می  
شوند زمان فرسوده می مروربهداراي اسـتهالك بوده و  

وند، شپذیر نبوده و فرسوده نمیاستهالك ،و دسته دوم
  مثل زمین.

هــاي دوره هزینــه :برداريبهره يدورههـاي  هزینـه 
هزینه  برداري نیز شـــامل هزینه تســـهیالت مالی،بهره

اداري و فروش، هزینـه مواد اولیـه، هزینه انرژي (آب،   
ــتهالك قبل از بهره  ــوخت)، هزینه اس برداري، برق، س

ــتمزد، هزینه آموزش و بیمه، هزینه  هزینه حقوق و دس

2. Market Research 
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، ونقلحملســاالنه، هزینه  بهااجارهاســتهالك، هزینه 
، هزینه نگهداري و تعمیرات و هزینـه آموزش و بیمـه  

  باشد.بینی نشده و سایر میهزینه پیش
 شامل دشگردر  هیواقع سرمادر : سـرمایه در گردش 

ـ کل  ،لیهاو ادمو ديموجو :مانند ريجاي هاییداراي هی
 ،شــدهســاختهو  ســاخته مین لمحصو ه،غیرو  سوخت

 پرداختشیپ ،یحســاب بانکو  دـــــ نق هوـــــ جو
و  اريسابدـح دـیاز د .شودیمآن  مانندو  نشندگاوفر
 دلمعا ،گردش خالصدر  سرمایه ،خصوصی رمایهـــس

 و ی(الوان ســـتا ريجاي هایبدهو  هاییدارا تفاضل
ــرمایه در گردش نقش  . )1387، یرحمت مـدیریت سـ

اسـاسی را در عملکرد روزانه واحدهاي تجاري ایجاد  
بنابراین مدیریت سرمایه در گردش یک عنصر ؛ کندمی

 که تأثیر مستقیمی يطوربه باشدیممالی مهم شـرکت  
همچنین،  .اي داردبر نقدینگی و سودآوري هر موسسه

ــائل  نیترمهممدیریت ســرمایه در گردش یکی از  مس
مدیران واحدهاي تجاري اسـت که در رشد   يروشیپ

  .و بقاي شرکت نقش مهمی دارد
ــی   ــی ش هاي تأمین مالی طرح نیز در بخش وهبررس

ــادي ــورت میو  اقتص ــتبه پذیرد؛مالی ص آوردن  دس
ــبوجوه مورد نیاز براي راه کارها، همواره واندازي کس

یک چالش براي کارآفرینان مطرح بوده است.  عنوانبه
تأمین طریق چهار اغلـب بـه یکی از این   کـارآفرینـان   

 منابع داخلیِ -2 ،شـخصی  اندازپس -1: کنندمی مالی
حقوق صاحبان گذار (مشارکت با سرمایه -3 ،سـازمان 

  .)1392، ی و همکاران(آقاجانوام  -4، )سهام
 يهابخش نیترمهم ازجملهبررسی درآمد طرح نیز   

با  اســت. مثالً درآمد طرح پرورش قارچارزیابی مالی 
د. با باشمقدار تولید قارچ و قیمت آن قابل ارزیابی می

مشــخص بودن ظرفیت و با فرض اینکه قیمت فروش 

                                                   
3. Period of Payback (POP) 

نوسـان نداشته باشد، میزان درآمد در هر سال به میزان  
  کند.ظرفیت مورد استفاده تغییر می

ارزیابی اقتصادي به کمک معیارهاي همچون  تیدرنها
NPV، POP ،IRR  وB/C ــود که در ادامه انجام می ش

  )30، ص. 1387، یو رحمت ی(الوانشوند؛مختصر توضیح داده می صورتبه
ــرمایه    ــت سـ با تعداد  برابر ؛POP)3(دوره برگشـ
هایی است که طی آن مجموع درآمد کسب شده با سال

شود یا مدت زمانی که گذاري مساوي میمقدار سرمایه
 و ی(الوان گرددسـرمایه برگشـت داده نشـده صفر می   

ــتا اگر طول این مدت )1387، یرحمت . در همین راسـ
گیرد و لویت قرار میودر ا موردنظرکمتر باشـــد طرح 

ــب ،احتمال رود. وکار باال میبراي اجرایی کردن کسـ
آید می دســتبه) 1دوره بازگشــت ســرمایه از رابطه (

  .)1398(صمدي، 

)1(  
  گذاريکل سرمایه

  = دوره بازگشت سرمایه
  انهیسال ينقد درآمد

استهالك  درآمد نقدي سالیانه طرح شامل سود خالص،
 باشد.و بهره می

روش مفیـدي براي ارزیابی   4ارزش حـال خـالص    
ت اس گذاري است، ارزش فعلی برابرهاي سرمایهپروژه

ــال با؛ هاي آینده ارزش فعلی جریان نقدي خالص سـ
(با نرخ) هزینه سرمایه تنزیل شده و  بر اساساست که 

کســر گذاري نیز از آن هاي ســرمایهارزش فعلی هزینه
براي محاسبه این روش از  .)1397(شـفیعی،   گرددمی

  توان استفاده کرد.) می2رابطه (
)2(                                  푁푃푉 = ∑

( )
 

  
: درآمد ناخالص tB: ارزش حال خالص، NPVکه

: iها و: تعداد سالn: هزینه هرسـال،  tCهرسـال،  
نرخ بهره ســاالنه اســت. نکته قابل توجه در مورد نرخ 

مایه تأمین سر اساسبر تنزیل وجود دارد که نرخ تنزیل 
براي پروژه اسـت. هزینه تأمین سرمایه براي پروژه نیز  

4. Net Present Value (NPV) 
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سـطح نرخ بهره در اقتصاد، میزان ریسک و   بر اسـاس 
(شفیعی،  آیدمی دستبهمخاطره پروژه و عوامل دیگر 

نرخ سود رایج  بر اسـاس مثالً در طرح جاري  .)1397
 گرفته شده است. در نظر درصد 18 ؛بانک

بندي و بررســـی وضـــعیت رتبهروش دیگر براي   
طرح استفاده از نرخ برگشت  کی يگذارهیسرما آینده

نرخ  ،5است. نرخ برگشت داخلی يگذارهیسرماداخلی 
ــت کــه   ــاستـنزیلی اســ آن ارزش فعلی  بر اســ

 هايفعلی جریان نقدي طی سال باارزشگذاري سرمایه
 عبارت به ؛مساوي خواهد شد ،ریزي پروژهدوره برنامه

آن ارزش خالص فعلی  بر اساسدیگر نرخ تنزیلی که 
عنوان نرخ هپروژه صــفر خواهد شــد. این نرخ تنزیل ب

، 1397(شفیعی، باشد روژه می )IRR( برگشت داخلی
ارزیابی اقتصــادي با اســتفاده از معیار نرخ  .)208ص. 

 ) انجام گرفته شد.3بازده داخلی با استفاده از رابطه (
)۳(   

퐼푅푅 =
퐵 − 퐶
(1 + 푖) = 0 

  
  باشد.نرخ بازده داخلی می IRRکه 
ــبـت هزینـه بـه درآمد       یکی از  ،(B/C)روش نسـ

هاي بررســی اقتصــادي بودن یک پروژه اســت. روش
براي ارزیـابی پروژه به این روش ابتدا کلیه درآمدها و  

ها را به ارزش سـال صـفر تبدیل نموده و سپس   هزینه
شــود. اگر این ها حاصــل مینســبت درآمدها به هزینه

ــبت بزرگ ــدنس ــادي  ،تر از یک باش انجام پروژه اقتص

ــدســبت کوچکن کهیدرصــورتبوده و   ،تر از یک باش
ــتانجام پروژه ا ــادي نیس ــال قتص ، و همکاران (کهنس

1387(. 

: در ایران 6ايبررســی جایگاه پرورش قارچ دکمه
و  ژينرا انبحردو  با ئمدا طوربه معاصر نقردر  ننساا

 فمصر یشافزا الیلاز د یکی. ستا دهبو وبررو اغذ
 ب،مطلو طعم گذشته به نسبت هاارخانو قارچِ بیشترِ

 يسیدهااز ا غنی (منبعی رچقاي اهیتغذو ارزش  ماآرو
 باشد.ویتامین و مواد معدنی) می د،متعد وريضر مینهآ

 تریندارفپرطراي کمهد کیراخو رچقا ،هاقارچ بیندر 
را  فمصرو  تولید زاربا بیشترینو  دهبو کیراخو رچقا

، ی و همکارانکرمان انی(بنا ستداده ا صختصاا به خود
1396(.  

ت و تفکـر ـــیجمع شیر افــزا ــ یاخ يهادر سال  
ــرف ــیگرامصـ ــ یـ سبب شده  از کشورها یدر برخـ

 به توجه رونیازا. ابدی شیافزا ییتقاضا براي مواد غذا
ــشیمحصـــوالت با کشـــت متراکم و ز دیتول  ،رپوشـ
محصوالت قارچ  نیاز ا یکی .شــده اسـت  شتــر یبــ 

 1380 سال دراسـت.  )Agaricus Bisporus( ايدکمه
اي در به پرورش قارچ دکمه ديیواحـد تول  72تعـداد  

ــه  نیکه ا بودند مشغول رانیا ــداد بـ ــد  704تعـ واحـ
ــال  یتول ي و دی(سع اسـت  دهیرسـ  1391دي در ســـ

 1587به  1396این رقم در سال  ؛ و)1393، همکاران
ــه تعداد واحدهاي تولیدي    ــت و از مقایس ــیده اس رس

نســبت به سال  1396ل سـا  در ايپرورش قارچ دکمه
  درصدي را شاهد هستیم. 125رشد  1391

                                                   
5. Internal Rate of Return (IRR) 2. یعلم نام :Agaricus Bisporus  



 1398) بهار  1)، شماره (6کارآفرینی در کشاورزي ( نشریه

22 

 
   .)1396 ،(مرکز آمار ایران 1396تا  1380قارچ کشور از سال  يهااز واحد يسرشمار جی. نتا1نمودار 

ــط  حـال نیبـاا  اي در عملکرد تولید قارچ دکمهمتوسـ
که حدود نصف متوسط عملکرد  2kg/m 15-17کشور 
باشد. این امر عوامل متعددي ) می2kg/m 30-35دنیا (

: تقسیم کرد اصلی گروه سه به ها راآنتوان دارد که می
ــول و   -1 ــتفاده از نژادهاي کم محص به  یتوجهکماس

کمپوست آوري نامناسب عمل -2اهمیت بهبود نژادي، 
ــتفـاده از دانش روز در تهیـه آن،     عدم  -3و عـدم اسـ

زنی تا مایهشت (از زمان رعایت نکات فنی در زمان دا
ها ترین آنمهم .)1388 ،ی و همکاران(فارس برداشت)

نـامرغوب بودن نژادهـا و نـاپایدار بودن توان تولید و    
ــادي آن  ــتکیفیـت اقتصـ موانع  حــالنیبـاا  .هــا اسـ

ــگاهی در برنامه  ــالح ژنتیکی قارچ آزمـایشـ هاي اصـ
ــت دکمـه  ــده اسـ  ،و همکاران (گرداناي برطرف شـ
به کسـانی که قصد ورود به این  کارشـناسـان    .)1386
کنند براي شروع چنین توصیه می ،وکار را دارندکسب

وکاري الزم اســت ابتدا در ابعاد کوچک و در  کســب 

بردارند و براي  گامتجربه عملی و نظري  کسب جهت
ــروع ــت  ش ــیاس از  هاي الزم بازاریابی،ها و تواناییس

شناخت داشته باشند و نوآوري و  ،هاي تأمین اعتبارراه
  دانند.خالقیت را عامل سودآوري در این رشته می

 کمپوست محیطییط اشرو  تترکیبا دننمو همافر  
 باعث يمؤثر طوربه ،ايقـارچ دکمه  بهینه شدر ايبر
ی و (فارسخواهد شـد   کیراخو رچقا دعملکر یشافزا

ــان و   .)1389 همکاران، ــناس همچنین طبق نظر کارش
لیه فنی باید به مواد او از لحاظتولیدکنندگان این رشته 

اي مورد نیـاز و ابزارهایی که براي پرورش قارچ دکمه 
 الخصوص به انتخاب کیفیتآشنا بود و علی ،نیاز است

خاك پوشــشــی و کمپوســت تهیه شــده براي این کار 
اسـت که طبق   ذکرقابلآورد  به عملدقت الزم را باید 

این موارد در  اي،تجربیـات تولیـدکننـدگان قارچ دکمه   
اند ایران توسط کسانی که تازه به این حرفه روي آورده

مدن دهنـد و بـاعث پایین آ  توجـه قرار می   کمتر مورد 
هاي و حتی متحمل ضرر شده سـطح سـودآوري آنان  

  شوند.می سنگین
 که هشد سبب، يادکــمــه رچقا پایین ريماندگا  
ــبخ ــورتبه يادکمه قارچ دیتولاي از هعمد شـــ  ص

ــف و  رامیب ي(اصغر ددگر عرضه زاربا به هشد آوريرــ
براي محصـــول  افزودهارزشایجاد . )1389، همکاران
تواند منفعت تولیدکنندگان را حفظ کرده و با قارچ می

ــورتتبدیل محصــول قارچ  قارچ،  نباتآب يهابه ص
قارچ و... سطح سودآوري و سطح  پسیچمرباي قارچ، 

در  نیهمچن .)Kumar, 2014(اطمینان را افزایش داد 

و همکاران اشـاره شـده اسـت که در     یرسـتم  يمقاله
ــد از وزن قارچ در  20تنها  شــرفتهیپ يکشــورها درص

و هشتاد درصد وزن  رودیاز دسـت م  یلیتبد عیصـنا 
 ازمندین ییعملکرد باال نیبه چن دنیشود. رسیحفظ م

ارهاي وکتوسعه این زمینه از کسب است. ياژهیو ریتداب
کشـاورزي مستلزم تمرکز تمام صنایع مرتبط با تولید،  

ــت در یک منطقه فرآوري  ــورتبهو تهیه کمپوسـ  صـ
متمرکز و در کنار آن امکاناتی از  هاي اقماريِشـــهرك

ــادرکننـدگـان به هواپیماهاي      ــی صـ ــترسـ قبیـل دسـ
دار براي صـادرات محصول است. همچنین  سـردخانه 

یت صالحگرفتن  در نظربدون  ،هاي تولیدصدور پروانه

72 16
3 70

4

15
87

ل  ا 1س 3 8 0 ل  ا 1س 3 8 5 ل  ا 1س 3 9 1 ل  ا 1س 3 9 6
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هاي و تخصـص متقاضـیان را از عوامل شکست واحد  
ــتتولیدي قارچ می  ،ی و همکارانتم(رســ توان دانس

1393(.  
 يسازمان خواربار و کشاورزبه آمار سایت  با توجه  

ــال  7ملل متحد  2/9میزان تولید قارچ به  2018در سـ
میلیون تن رسـید که بیشترین سهم تولید قارچ در بین  

 دیلتوباشد که با هاي دنیا براي کشـور چین می کشـور 
ست و سهم ا درصدي را دارا 74میلیون تن سهم  7/6

  .است یجهاندرصد تولید قارچ  1معادل  ،کشور ایران
ــماري از واحدطبق  ــرشـ هاي پرورش قارچ نتایج سـ

ــور تعـداد واحدهاي پرورش   ،)1396( خوراکی کشـ
 47رســـد که واحد می 50قارچ در اســـتان قزوین به 

واحد آن به  3اي و واحـد آن بـه پرورش قـارچ دکمه   
 46127مساحتی شامل پرورش قارچ صـدفی هسـتند   

 14فقط الزم به ذکر است  .شـود را شـامل می  مترمربع
ــع قارچ درتولید پرورش  واحد ــر رفعالیغ تیوض  بس

ــتان قزوین  ايدکمه برنـد. میزان تولید قارچ می در اسـ
باشـد که سـهم استان در میزان   میکیلوگرم  2652600

باشــد. از درصــد می 4٫2کشــور  کلبهتولید نســبت 
 صورتبهدرصد آن  3 ،اي استانمیزان تولید قارچ دکمه

 که باشدیماي فله صورتبهدرصد آن  97بندي و بسته
دم عي ضعف در قسمت بازاریابی و این مسـئله نشانه 

(مرکز آمار  باشدبراي محصـول می  افزودهارزشایجاد 
  .)1396 ،ایران

 
  پیشینه پژوهش

ــدهانجاممطالعات مرور     ســنجیدر زمینه امکان ش
دهد که این محصــول نشــان می ايقارچ دکمه کشــت

ویژه در کشورهاي پرجمعیت آسیایی مورد  صـورت به
دي و همکاران، به  کـه نیا ازجملـه  ؛توجـه قرار دارد 
ــی واحد هاي تولید قارچ در مقیاس کوچک در بررسـ

                                                   
7 . Food and Agriculture Organization of the 
United Nations (FAO) 

زمینه اقتصــاد روســتایی و توانمندســازي زنان در هند 
ــب  ــاي پرداختنـد و دریافتند که کسـ وکار قارچ، فضـ

ــغال کرده و می تواند منبع درآمد خوبی کمتري را اشـ
براین نشــان دادند که جمعیت مناطق  باشــد و عالوه

ــهري آنجا ارچ را در برنامه غذایی خود پذیرفته و ق ،ش
 عنوان درآمدتواند بهبازار نیز توجیه دارد و می از لحاظ

 ,.Dey et al( شودهاي روستایی تلقی میبراي خانواده

ــارمــا و همکـاران  .)2020 بــه ارزیــابی  ،همچنین شـ
ــادي و تحلیــل کیفیــت  ِ عملکرد، آنــالیز فنی و اقتصـ

ــکهاي قارچ ــدهخشـ ــتم ترکیبی  شـ ــیسـ در یک سـ
 تهیسیرالکتیافته با استفاده از انرژي خورشیدي توسـعه 

اقتصادي بودن، زمان و میزان خشک  ازنظر پرداختند و
ــول را ارزیابی کردند  ــدن، ظرفیت و کیفیت، محص  ش

)Sharma et al., 2020(. ــان، در امکان ــنجی چاوش س
اقتصـادي خود به سودآوري کشت قارچ اشاره کرد و  

 هاي کمپوستن عرضه ناکافی و نامناسب کیسههمچنی
ــب و همچنین نرخ نامعقول را مانع  و در زمان نامناسـ

وکار قارچ دانست و الزم دانست که براي کسبمهمی 
 ,Chauhan( گذاران این موارد را بررسی کنندسیاست

 از لحاظوکار قارچ کسب. کالرك نشان داد که )2019
 ظاز لحابهداشتی، باعث افزایش سطح سالمت مردم و 

افزایش درآمد در مناطقی که این نیز بـاعث  اجتمـاعی  
یک صنعت سودآور  و، شده است صـنعت وجود دارد 

آشـکار  در پژوهش کومار،  .)Clarke, 2019(باشـد  می
ــد ــاد شـ پذیر بوده و زمانی که که قارچ خوراکی فسـ

 فرآوري محصولهاي فرآیندعرضه بیش از تقاضاست 
ــد و همچنین  می توانـد رویکردي مثبت و عملی باشـ

ــه، منجر به افزایش  ــان داد که با انجام این پروسـ نشـ
ــودآوري تولیدکنندگان از طریق ایجاد   افزودهارزشسـ

طاهر . )Kumar, 2014( شودبراي محصـول قارچ، می 
ــن، در مطـالعـه خود با عنوان امکان   ــنجو حسـ  یسـ
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ــاد کوچک در  اسیدر مق ياقارچ دکمه دیتول ياقتصـ
ــان دادند که تول ــتان، نشـ  يبرا ياقارچ دکمه دیپاکسـ

 لیدل بوده وسودآور  اریدر پاکسـتان بسـ   دکنندگانیتول
صنعت، در  نیارزان ا هیمواد اول يِریپذآن در دسـترس 

. )Tahir & Hassan, 2013( منطقه مورد مطالعه اســت
ــم انبا عنو، ایدر پژوهش پادل و باجراچار و  اندازچش

که  شــده اســت انیبکشــت قارچ در نپال،  يهاچالش
 يرزبه کشاو یبستگمردم نپال  تیاکثر جمع شـت یمع

 دباوجوو  ردیپذیصورت م یسـنت  صـورت بهبوده که 
به  يهنوز توسـعه کشاورز ، یمل يهااسـت یتمرکز سـ 

ــ در مورد  زیامر ن نیو هم دهیــمرحلــه مطلوب نرسـ
ــدق کرده و باوجود   نیپرورش قـارچ در ا  منطقـه صـ

ــ  مورد نهیزم نیا رمنابع موجود د ،فراوان يهالیپتانسـ
 ,Poudel & Bajracharya( اسـتفاده قرار نگرفته است 

ــ)2011  ی. در مقاله جات و همکاران، با عنوان بررسـ
ورت ص نیبه ا جینتا ر،یکشت قارچ در کشم يسودآور

ــب بود کـه طبق برآورد   همچون: یمال يهاتهـا و نسـ
خالص و نرخ بازده  یارزش فعل نه،ینسبت سود به هز

بوده و با اجراي آور سود يادکمه رچکشت قا ،یداخل
آن وضـعیت اشتغال و درآمد مردم بهبود خواهد یافت  

)Jat et al., 2017( در پژوهش فرمپونــگ، بــا عنوان .
 يکشت قارچ در منطقه بزرگ آکرا يسودآور یبررسـ 

 ,B/C, NPV یمال يهاغنا، نشــان داده شــد که نســب

IRR ،ــد 35/1 بیترتبه  24/48و  6,290,000، درصـ
وکار طرح کسب يو نشـان از سودآور  دیدرصـد گرد 

و حمایت  است يدر منطقه آکرا ياهپرورش قارچ دکم
وکار به بهبود وضعیت اشتغال و درآمد و از این کسب

از طرف دیگر به بهبود سالمت مردم منجر خواهد شد 
)Frempong, 2000(.  

 به ،المللیبیننتـایج مطـالعـات اغلب     مجموع در  
ســـودآوري این کشـــت در مناطق مورد مطالعه اذعان 

                                                   
8. Cross Check 

ــئله در  نیا به از آنجا که دارد.  معتبر يهاپژوهشمسـ
ــت،   توجه یداخل ــده اس در  تواندیم تحقیقِ جارينش

و  دکنندگانیتول گرياری ياصنعت پرورش قارچ دکمه
  باشد. کارآفرینان

  
  تحقیقروش 

 حول حاضر یک تحقیق کاربردي است و پژوهشِ  
اصــلی شــکل گرفته  ســؤالِ یکبه  دهیمحور پاســخ

اي در منطقه کار قارچ دکمهوآیا ایجاد کســب؛ اســت
ــت؟ حول این قزوین توجیه ضــیاءآباد ــؤالپذیر اس  س

آیا ایجاد فرعی طراحی شده است؛  سؤالاصـلی، سـه   
ــب ــیاءآباد قزوین کار قارچ دکمهوکس اي در منطقه ض

ــت؟، آیــا بــازار توجیــه ازنظر فنی و  ازنظرپــذیر اسـ
ي مالی و اقتصاد ازنظرتکنولوژیکی توجیه دارد؟ و آیا 

ــؤاالتســـخگویی به روش پا قابلیت توجیه دارد؟  سـ
ده ي کیفی و کمی) بو(آمیخته دهیتندرهمتحقیق از نوع 

 گرهاواسطه دکنندگان،یمورد مطالعه، تول جامعه اسـت. 
ــات ،یقارچ خوراک يهاکنندهعیو توز و  تیریمد دیاسـ

 نیا ازیمورد ن زاتیفروشنده تجه نیو همچن يکشاورز
ــب ــدیم کاروکسـ مورد نفر  28 قیتحق نی. در اباشـ

ــاحبـه  ــاختار مهین قِیعم مصـ گرفتند و  قرار افتهیسـ
ــ ازیاطالعات مورد ن ــخبه  دنیتا رس  يتکرار يهاپاس

ــت ادامـه  و  دکننــدهیــنفر تول 12تعــداد  نیاز ا .داشـ
 هکنندعیگر و توزنفر واسطه 10محصول،  دهندهپرورش

ــات 2و  ــاورز تیریمد دینفر از اس  زینفر ن 4و  يو کش
ــنده تجه ــ زاتیفروش ــندیم آالتنیو ماش  یگفتن. باش

؛ صحت اطالعات حاصله از فروشنده تجهیزات اسـت 
ه ها بود (بکه مربوط به تجهیزات مورد نیاز و قیمت آن

با  8دلیل وجود تعارض منافع) از طریق بازرسی متقاطع
ــایـت  ــد.  ییباز آزماهـا و تولیدکنندگان قارچ،  سـ شـ

 هاآن يبرا گرید بارکی هامصــاحبه اطالعات نیهمچن
ــد بازگو ــتباه از تا ش ــود يریجلوگ خطا و اش  از و ش
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ــل نانیاطم اطالعـات  اعتبـار   تیدرنها .گردد حاصـ
 .متون از طریق روش تحلیل تم آنالیز شدند ،هامصاحبه

ا هبه این معنا که مضـامین مختلف موجود در مصاحبه 
ــامان   ــمونِ بازاریابی، فنی و مالی س ــه مض در قالب س
گرفت. از رهگذر این ساماندهی، امکان پاسخگویی به 

ــؤاالت ــد.  سـ گام بعد در فرعی اول و دوم فراهم شـ
ي مضامین بازاریابی و فنی که کیفی بودند به زبان کلیه

ــدند و اعداد و ارقامِ فروش پیش  بینیکمیت ترجمه ش
 يهانسبت مبنا نیبر همو  ساختندها را شـده و هزینه 

 هب ییپاسخگو امکان و شد محاسـبه  یو مال ياقتصـاد 
 راهمف قیتحق یاصل سؤال تاًینها و یفرع سؤال نیسوم

ماهه از مهر سال  10انجام این تحقیق طی دوره  .گشت
  ادامه داشت. 1398تا تیر سال  1397

  
  هاي تحقیقیافته
ارزشمندي را در هاي داده هاي انجام شدهصاحبهم  

ــگر پس از درمیان   ــش اختیار تیم تحقیق قرار داد. پرس
هاي اصلی و فرعی تحقیق، پاسخگو گذاشـتن پرسـش  

گذاشت و جز در مواردي زاد میآي پاسـخ  را در ارائه
ــوع تحقیق می جکـه بـه خرو   انجامید، اجازه از موضـ

آنچه در ذهن دارد  یراحتبه شــوندهمصــاحبهداد که می
اید. همین موضــوع باعث شــد در انتهاي  را تخلیه نم

 مي مورد بحث ترسیتحقیق دانش ارزشمندي در زمینه
نماید که به بخش کوچکی از آن در جدول یک اشاره 

  کرد.

  
  هاي صورت گرفته از خبرگانمنتخب مصاحبه -1جدول 

  هامنتخبی از مصاحبه  1جدول 

  آقاي الف

رها گواسطه دستبهمناسب بوده اما بهتر است در ابتدا فروش محصول  یفروشخرده صورتبهفروش محصول 
 صورت گیرد. فروش قارچ دکنندهیتول دستبهبخش فروش  کمکمزمان و کسب تجربه  باگذشتانجام پذیرد و 

اي در به اینکه قارچ دکمه با توجهاي داراي بازار بهتري نسبت به نوع قارچ دیگر بوده و تقاضاي بهتري دارد. دکمه
وع از سکنه ساخته شود و از شی به دورگیرد بهتر است سالن پرورش قارچ در یک محیط یک مکان بسته صورت می

  آید. عملبههاي احتمالی در سالن قارچ جلوگیري ویروس

  بآقاي 
ه قارچ به اینکه تولیدکنند با توجهرا مدنظر قرار داد و  یفروشخردهبهتر است براي فروش محصول با قیمت باالتر 
  گرفتن بازار و فروش محصول. دستبهبراي  است یفرصت ،در منطقه و شهرستان کم و یا وجود ندارد

  آقاي پ

ر باشد گرها بیشتشبکه مویرگی مناسب بوده و هرچقدر توانایی کوتاه کردن دست واسطه صورتبهفروش محصول 
 دشواري خاصیتهیه کرد و  یراحتبهتوان اي را میرود. تجهیزات سالن پرورش قارچ دکمهسوددهی نیز باالتر می

هاي قارچ گردد سالنهمچنین گذراندن دوره پرورش قارچ از اهمیت خاصی برخوردار است. پیشنهاد می .ندارد
  ها را درگیر خود نکند.مناسبی ساخته شوند چرا که با شیوع ویروس در سالنی سایر سالن بافاصله

  آقاي ت

باعث افزایش تجربه براي موفقیت در آینده خواهد بود. بهتر است  ،اي در ابعاد کوچکشروع پرورش قارچ دکمه
فروش هبندي با قیمت بهتري ببسته صورتبهدو تقسیم نمود و قارچ درجه یک را و هاي یک محصول را به درجه

 200لن ایجاد یک سا جايبه :براي مثال –ها بهتر است در ابعاد بزرگ با ارتفاع خیلی زیاد نباشندرساند. سالن قارچ
 و یراحتبه و همچنین هوادهی تا کنترل دما و رطوبت -باشد تر میمطلوب یمترمربع 60، سه عدد سالن یمترمربع

  صورت گیرد. بهتر



 1398) بهار  1)، شماره (6کارآفرینی در کشاورزي ( نشریه

26 

  آقاي ث

و انتخاب و پرورش این نوع قارچ مناسب  استتري برخوردار اي نسبت به قارچ صدفی از بازار گرمقارچ دکمه
هاي فنی و افزایش تجربه عملی در پرورش قارچ محصول مناسب و خوبی پرورش توان با رعایت نکته. میباشدمی

تسهیل بخشید. سالن قارچ را در فروش محصول خود و  کیفیت خوب آن برند کرد به خاطرود را محصول خداد و 
با توجه به نیاز و رشد خود در آینده در مکانی مناسب بسازید تا در صورت افزایش سطح کار خود در آینده به 

یت چرا که اهمیتی زیادي در کیف ؛مناسب تهیه شود تیفیباکآالت سالن مشکل نخورید. همچنین تجهیزات و ماشین
  د شد.ل ضرر فراوانی خواهمتحمطرح  ،در صورت عدم کیفیت مناسب تجهیزات محصول خواهند داشت و

  آقاي ج
ط تقاضاي مناسب و متوس تیفیباکفروش قارچ و بازار آن بستگی به کیفیت و سفیدي قارچ دارد و تقاضاي قارچ 

فروش بهتري به متیباقبندي مناسب د و در بستهندرجه یک تفکیک شو هايشود قارچباالتري دارد. توصیه می
  فروش محصول اقدام کرد.به هاي بزرگ نسبتها و فروشگاهرسد. بهتر است با ایجاد ارتباط با سوپرمارکت

  و ح چ انآقای

ان یناطم و دکنندهیتولپاسخ دادند که تأمین قارچ فروشگاه با کارشناسی کردن قارچ  اي آقاي چ و حزنجیرهفروشگاه 
 ،پذیرد و وجود تولیدکننده در نزدیکیاز سطح بهداشت و سالمت آن از طریق واحد بازرگانی فروشگاه صورت می

قیمت ابرا کاهش داده و  ونقلحملهاي فرصت مناسبی هم براي فروشگاه هم تولیدکننده خواهد بود و هزینه
  رسد.کننده میمصرف دستبهکمتري محصول 

  آقاي خ

اي بهتر بوده اطالعات و دانش مورد نیاز آن را کسب کرد و این وکار پرورش قارچ دکمهاندازي کسببراي راه
درصد راه موفقیت شما را  30دانش تئوري فراگیري شود و دانش در دو گروه دانش عملی و تئوري تقسیم می

د بازدیکار با دانش عملی و تجربه تکمیل خواهد شد. پس لزوم  (درصد بیشتري) درصد 70تضمین خواهد کرد و 
توان مواد اولیه همچون کمپوست را خود تهیه و استفاده کرد و شود. میبیشتر احساس می از مراکز پرورش قارچ

ز اوابسته بودن میزان محصول به آن،  لیبه دلشود و مواد اولیه از روش ساخت آن میسر می بااطالعاین امر فقط 
ا دهی آن را امتحان نمود و بحساسیت باالیی برخوردار است و باید ابتدا در اندازه کم ساخته شود و سپس محصول

تهیه و ساخت آن در اندازه سالن خود کرد. این به اقدام  ،اطمینان از ترکیب درست آن و میزان بازدهی قابل قبول آن
  .ي را همراه خواهد داشتنسبت باالتر دهد و سوددهی بهرا کاهش می شدهتمامامر هزینه 

  آقاي د

، به دالیلی محصول دچار آسیب شود (مثل ویروسی شدن سالن) در این از پرورش قارچ يادورهممکن است در 
و اطالع از دالیل آسیب از تکرار آن از کارشناسان کشاورزي  سؤالمواقع باید خونسردي خود را حفظ کرد و با 
هرگز از کسب دانش در نباید باید همواره دانش خود را بروز کرد و اجتناب کرد و میزان خسارت وارده را کاست. 

تبادل اطالعات با دیگر همچنین ؛ با مطالعه مقاالت و کتب، پرسش از کارشناسان و کرد یکوتاهاین حوزه 
 یسینوگزارش است. بهتر را بیشتر کرد را باال برده و موفقیت و سوددهیکار  تجربه توانیمقارچ  دهندگانپرورش

از این طریق و  شدیادآور را  هاها و کوتاهینقص ،هاگزارشاز مراحل انجام کار در هر دوره را تهیه کرد تا با مرور 
  به سوددهی باالتري رسید. تیدرنهابهتر عمل کرد و  هابهتر توسعه داد و در برخورد با مشکل وکار راکسبنیز 
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  آقاي ذ

رفته گ يصادرات آن جد يهانهیزم دیاست با يصعود ریدر حال س رانیقارچ در ا دیروند رشد تول نکهیبه ا با توجه
محصول با مشکل نبود بازار فروش مناسب، کمبود  نیا عیسر يریفسادپذ به خاطر دکنندگانیشود چرا که تول

دولت در  تیمخصوص مواجه هستند. لذا حما خچالی يدارا يهانیبه ماش ازیو ن ونقلحملسردخانه، مشکالت 
 شدهیسمهنداستاندارد و  کمپوست دیوجود مراکز تول شانیطبق نظر ا نیدارد همچن تیاهم زیهر چ شتریب نهیزم نیا

 شیزااف يکمپوست سطح سودآور تیفیدر ک نانیاطم جادیقارچ خواهد کرد و با ا دهندگانپرورشبه  یانیکمک شا
  خواهد آمد. به عمل يریجلوگ يانرژ هدر رفت از و خواهد یافت

  
ي بازاریابی ما را هاي مربوط به مقولهبندي تمجمع  

ــه  ــبی براي عرض ــاند که بازار مناس  يبه این نتیجه رس
 شــرطبهقارچ در منطقه و نواحی اطراف وجود دارد و 

ــیاءآباد       رعـایـت برخی الزامـات، تولیـد قـارچ در ضـ
ــت. مالحظـاتی همــاننـد توازن بین   توجیـه  پــذیر اسـ

ــعمده ــخردهو  یفروش ــوالت، برقراري  یفروش محص
ــوپرمـارکت    هاي بزرگ، اتخاذ ارتبـاط راهبردي بـا سـ

(محصول درجه یک و  هاي تفکیک محصولسـیاست 
ــتهدرجه دو) و تمایز در فروش ( ــول  يبندبسـ محصـ

  .محصول درجه دو) ايه یک و فروش فلهدرج
ــان داد تجهیزات و تمبندي جمع   هاي فنی هم نشـ

ي مورد نیاز با قیمت مناسب از داخل کشور مواد اولیه
رعایت مالحظاتی، پرورش  شرطبهقابل تهیه اسـت و  

ــیـاءآبـاد     ــت.  ریپذهیتوجفنی  ازنظرقـارچ در ضـ اسـ
اي از بین مالحظـاتی همچون (تمرکز بر قــارچ دکمـه  

ــرکت در دوره ــی ي انواع مختلف قارچ، شـ و آموزشـ
ي مستمر مطالب مرتبط، شروع از ابعاد کوچک مطالعه

ــالن  ــپس بزرگ کردن تدریجی کار، احداث سـ و سـ
پرورش قارچ به دور از محل سکونت، در نظر گرفتن 

از  براي پیشگیري ،هاسالنفاصـله بین سـالن با سـایر    
هاي کوچک به سالنها، رجحان تعدد سرایت ویروس

 یک سالن بزرگ، حساسیت نسبت به کیفیت کمپوست
  .)لوازم و تجهیزات يهیتهو دقت در 

ها، از در مصاحبه شدهيگردآورهاي بخشی از داده  
هایی همچون قیمت یک ود. داده(کمی) بجنس مـالی  

و  چقدر است مختلف يهاتیفیباکاي کیلو قارچ دکمه
ــروع چقـدر خواهـد بود   ــب براي شـ ؟ ظرفیت مناسـ

ــب ــت؟کسـ به ما کمک  تیدرنهاکه  وکار چقدر اسـ
ــال  می هاي مختلف را کرد کـه درآمـد کارخانه در سـ

                                                   
هاي آموزشی الزم براي تحقق تولید بیشتر الزم است دوره لذا .9

 فراهم گردد و حمایت علمی تولیدکنندگان جدي گرفته شود.

هاي ها و بررسی. از دیگر سـو مصـاحبه  بینی کنیمپیش
ــرمایهاینترنتی بـه مـا کمـک کرد تـا هزینه     اي هاي سـ

. بینی کنیمپیش را يجار(همچون سالن و تجهیزات) و 
ــر هزینه تیدرنها ها از درآمدها بر مبناي از طریق کسـ

، پیرامون شـــدهشــناخته هاي اقتصــادي  برخی فرمول
سوددهی و بازدهیِ مالی کارخانه قضاوت خواهیم کرد 

ــطورِ آتی،  بیترتنیابهو  ــؤالبه در س ــوم  س فرعی س
  تحقیق پاسخ خواهیم داد.

هاي حاصـله از کارشناسان و  به مصـاحبه  با توجه  
ــنـدگـان قیمـت    اي و قارچ دکمهلفروش هر کی فروشـ

هزار ریال برآورد گردید و بازدهی کمپوست به  هشتاد
درصـد تخمین زده شد. تعداد دفعات   24 ،ازاي هر تن

ــت در هر دوره تعیین گردیــد؛  بـار (فلش) ، دو برداشـ
براي برداشت دو الی سه بار بیشتر در هر دوره نیازمند 
دانش و تخصــص علمی و عملی الزم اســت و طبق  

گردد که تعداد برداشـت  مشـاهده می  1396آمار سـال  
ــه بار  ــتر از س ــدهر دوره اندك میدر بیش . تعداد 9باش

بار  6 ،دوره برداشــت در ســال در حالت خیلی خوب
ــد، اما با می ــاحبهباشـ امکان  لیبه دلها، توجه به مصـ
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دوره  5ویروسی شدن سالن قارچ و تعویق یک دوره، 
  کاشت مدنظر قرار گرفت.

هاي صورت گرفته متوسط ظرفیت نظر به مصاحبه  
ــت بوده و از  6500، یمترمربع 100ســالن  تن کمپوس

ــالیـانـه     اي تن قـارچ دکمه  6/15همین قرار تولیـد سـ
ــود. تخمین زده می ت به اینکه قیمت قارچ بـا عنای شـ

ریال  80,000متوسط از قرار هر کیلو  تیفیباکاي دکمه
 1,240,000,000 برابر میزان درآمد سالیانهباشد لذا می

  .خواهد بود الیر
ــدهگرفتهمکان در نظر    ــورتبه ،ش ــالن  ص یک س

ــالیانه ه رهن و و هزین باشــداي میاجاره  260اجاره س
ــت. ریـال  میلیون  جهت گرمایش، برآورد گردیده اسـ

لفی هاي مختگاهدستبهبت سالن طوسرمایش و تنظیم ر
ا بهاي صورت گرفته با توجه به مصاحبهنیاز است که 

ــاز چندکاره که ي تهیـه  ــازي، وظیفه رطوبتهواسـ سـ
 نیازي به ،دهدسرمایشی و گرمایشی سالن را انجام می

ــتگـاه     ــورتبهتهیـه چنـد دسـ . دمجزا وجود ندار صـ

ـ بـه دو د  نیهمچن ــب  4با توان  کیبخار هر  گی اسـ
ــت ازیبخار، ن . دما و رطوبت دو فاکتور کلیدي در اسـ

ها به دو عدد پرورش قارچ هســتند و جهت کنترل آن 
از دیگر  سـنج در سـالن نیاز است.  دماسـنج و رطوبت 

به  40در  40فن تهویه ســالن در ابعاد  ،اقالم مورد نیاز
ــکول  و تعـداد یک عدد  کیلویی براي انجام  500باسـ

فضــاي ســالن به  يبندو طبقه کشــی محصــوالتوزن
و کشــت  عدد براي قرارگیري کمپوســت 100تعداد 

نه که هزی مورد نیاز استسـبد پالستیکی   و محصـول 
وســایل باشــد. می ریال 454,000,000 ،برآورد شــده

هاي برداري شــامل هزینه قبل بهره يهادفتري و هزینه
ــاوره اخذ مجوز، حق ثبت قراردادهاي  تهیه طرح، مشـ

هاي آموزش پرسنل معادل بانکی و مشـابه آن و هزینه 
ـ ر 13,880,000 ــورتبه برآورد گردیـد.  الی کلی  صـ

ــرمایههزینه  684,223,740معادل  گذاري ثابتهاي س
هاي فوق را نشـــان هزینه 2تعیین گردید. جدول  ریال
  دهد.می

  
  ايوکار پرورش قارچ دکمهکسب گذاري ثابتهاي سرمایه. هزینه2جدول 

  ها به ریال است.)(کلیه قیمت                                                                                    گذاري ثابتسرمایههاي هزینه
  سالن -1

  هزینه کل  بها سالیانهاجارههزینه   هزینه رهن  (ماه) قراردادمدت   شرح
  260،000،000  60،000،000  200,000,000  12  سالن پرورش قارچ

  و تجهیزات آالتنیماش -2
  هزینه کل  هزینه واحد  مدل دستگاه  شرح  ردیف

  250,000,000 250,000,000  )تریه لر،یفول (رطوبت ساز، چ رواشریا  چندکارههواساز   1
 120,000,000  1,200,000  یومینیآلوم  النس يفضا يبندطبقه  2
 32,000,000  16,000,000  کایآمر Columbia ایاسب طرح کلمب 4بخار  گید  بخار گید  3
  700,000  350,000  دیجیتالی  دماسنج  4
  19,000,000 9,500,000  یتالیجید  سنجرطوبت  5
  5,000,000  5,000,000  40در  40  سالن قارچ فن  6
  25,000,000  25,000,000  ییلویک 500  باسکول  7
  2,000,000  100,000  یکیپالست  سبد  8

  بینی نشدههاي پیشهزینهي و هاي وسایل دفترهزینه-3
  10,000,000  وسایل دفتري
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  6،637،000  نشده ینیبشیپ يهانهیهز
  برداريها قبل از بهرههزینه -4

  هزینه کل  شرح  ردیف
  13,400,000  و... یبانک يطرح، مشاوره اخذ مجوز، حق ثبت قراردادها هیته يهانهیهز  1
  480,000  آموزش پرسنل نهیهز  2

  684،223،740  هاي کلهزینهجمع 
  هاي پژوهش.منبع: یافته

  
ــا افراد    ــاحبــه ب طبق روال پژوهش پس از مصــ

ــب  ــص مواد اولیــه الزم براي این کسـ وکــار متخصـ
 ندهکنیضدعفوناند از: سموم سالیانه عبارت صـورت به

تن، خاك پوششی  50/32لیتر، کمپوست  10به میزان 
ــتیکی  250به میزان  ــایر  100متر، نایلون پالس تن، س

ریال  20,000,000نیز به میزان   بینی نشده اقالم پیش
انــدازي این در نظر گرفتــه شـــده اســـت. براي راه 

 صـــورتبه دهیدآموزشکارگر  2وکار نیاز به کســـب

باشد. از آنجایی که تولید و پرورش قارچ می وقتتمام
ــاس بوده دکمه ــت که کارکنان اي حس ــده اس تأکید ش

ـ دآموزش ــند.  دهی طبق  ،و گازي آب، برق هزینه بـاشـ
ــرفنرخ ، معــادل تخمینی هــاي اعالمی و میزان مصـ

 یطورکلبهگرفته شده است.  در نظر ریال 5,050,000
ــب میزان هزینـه  اي، وکار قارچ دکمههـاي جاري کسـ

در جــدول  ؛ کــهبرآورد گردیــد ریـال  755,240,000
  است. قرارگرفتههاي جاري هزینه 3شماره 

  
  ايوکار قارچ دکمههاي جاري طرح کسبهزینه -3جدول 

  است.) الیبه ر هامتیق هیکلطرح (هاي جاري هزینه
  مواد اولیه

  هزینه کل  هزینه هر واحد  مقدار مصرف سالیانه  شرح  ردیف
 10,000,000 1,000,000  لیتر 10  کنندهیضدعفونسموم   1
 227,500,000 7,000  کیلو 32,500  کمپوست  2
 25,000,000 100,000  متر 250  یخاك پوشش  3
 20,000,000 200,000  تن 100  یکیپالست لونینا  4
 20,000,000 20,000,000  - بینی نشدهسایر اقالم پیش  5

  هزینه سوخت و انرژي
  کل نهیهز  هر واحد نهیهز  انهیمقدار مصرف سال  شرح  ردیف

 12,500,000  2500  مترمکعب 5000  یآب مصرف  1
 28,000,000  3500  کیلووات ساعت 8000  یمصرف برق  2
 10,000,000  2000  مترمکعب 5000  یگاز مصرف سوخت  3
  755،240،000,00  کل يهانهیهزجمع 

  هاي پژوهش.منبع: یافته
  

 ايوکار پرورش قارچ دکمههاي متغیر) کسبهاي ثابت و هزینههاي تولید (هزینههزینه -4جدول 

  ها به ریال است.)کلیه قیمت( دیتول يهانهیهز
  کل مبلغ  هزینه ثابــت  هزینه متغیــر هاشرح هزینه
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  درصد  مقدار  درصد  مقدار
 302,500,000 %0 - %100 302,500,000  مواد اولیه

 402,240,000 %65 261,456,000 %35 140,784,000  حقوق و دستمزد

 50,500,000 %20 10,100,000 %80 40,400,000 هزینه انرژي (آب، برق، سوخت)

 22,685,000 %20 4,537,000 %80 18,148,000 نگهداري و تعمیرات

5/7,015,007 بینی نشدهپیش  85% 5/1,237,942  15% 8,252,950 
5/8,335,479 فروش و اداري  100% - 0% 5/8,335,479  

6/27,368,949 %0 - هزینه تسهیالت مالی  100% 6/27,368,949  

 24,960,000 %100 24,960,000 %0 - بیمه

 47,370,000 %100 47,370,000 %0 - هزینه استهالك

 1,388,674 %100 1,388,674 %0 - يبرداربهرهاستهالك قبل از 

 60,000,000 %100 60,000,000 %0 - بها سالیانهاجاره

 20,000,000 %100 20,000,000 %0 - ونقلحملهاي هزینه

10/458,418,566 5173,182,487 هاي تولیدهزینهجمع   10/975,601,053  

  هاي پژوهش.منبع: یافته
  

  محصول به عبارت زیر محاسبه گردید: شدهتمامقیمت 

  =33153ریال 
517,182,487  

  شدهتمام= قیمت 
15600  

هر واحد تولید  شــدهتماممحاســبات قیمت  بر اســاس
  ریال برآورد گردیده است. 33000برابر 
ــربهنقطه  ــرس ــت که در آن،  آن، س مقدار از تولید اس
وکار نه سود کرده است و نه زیان. اگر تولید آن کسب

مقدار بیشتر یا کمتر گردد، کارخانه در وضعیت سود یا 
. طبق همین منبع، )1398(صمدي، گیرد ضرر قرار می

اسبه ي زیر محسر طبق رابطهبهفرمول محاسبه نقطه سر
  گردیده است:

هاي هاي ثابت و هزینهینـه هـاي تولیـد (هز  هزینـه   
ــب  ــده براي کسـ در  موردنظروکـار  متغیر) برآورد شـ

به موارد برآورد  با توجهاست.  شدهدادهقرار  4جدول 

ــده در این جدول، قیمت  ــدهتمامش ــیم کلیه ش  با تقس
هاي متغیر سـاالنه بر حجم تولید ساالنه محاسبه  هزینه

  .)1398(صمدي، گردد می
  

  =9785 لوگرمیک
نقطه =   سرنقطه سربه ثابت يهانهیهز

  ریمتغ يهانهیهز –ساالنه  فروش  سرسربه
  

لید سر توطبق فرمول و محاسـبه انجام شده نقطه سربه 
ــت. قرارگرفتهکیلوگرم  9785در منطقه تولید  لذا  اسـ

ــد تولید در    زمـانی کـه میزان تولید به این مقدار نرسـ
میزان تولید از این  کهیوقتوضـعیت ضرر قرار دارد و  

ــیده  به نقطه عبور نماید تولید ــودآوري رسـ منطقه سـ
ــت. نمودار ( ــربه2اس ســر را در نقطه تولید ) نقطه س

 .دهدکیلوگرم نمایش می 9785
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  پژوهش). يهاافتهی( يادکمه قارچوکار پرورش سر طرح کسببهنقطه سر -2نمودار 

  
ــب    ــرمایه طرح کس ــت س تعداد  ؛وکاردوره بازگش

ــال ــد کـه طول می  هـایی می سـ ــد تـا کل  بـاشـ کشـ
ــرمایه ــالیانه تأمین سـ گذاري از طریق درآمد نقدي سـ

ــاخص در پژوهش، تعــداد    ــود. بـا اعمـال این شـ شـ
ابر بر ؛برد تا کل سرمایه برگرددهایی که زمان میسـال 

  سال برآورد گردید. 51/2با 
و نرخ بـازده داخلی   (NPV)ارزش حـال خـالص     

(IRR)  ــا کمــک  Microsoft Excel 2016 افزارنرمب
ــبه گردیدند و  ــبات محاس ــورتبهنتایج محاس  زیر ص

  حاصل گردید:
IRR= 61% 

NPV = 1,159,382,915 

 درصد برآورد گردیده 61نرخ بازده داخلی طبق نتایج 
درصــد  18از آنجایی که نرخ ســود بانکی  لذااســت. 

طرح سودآوري خود را دارد.  ،از این حیث ،باشدمی

ــده معادل   ــاب شـ همچنین ارزش حـال خالص حسـ
ــاهـده می  1,159,382,915 گردد کـه عدد  بوده و مشـ

ــله عددي مثبت می ــد. پس از این نظر نیز حاصـ باشـ
  گردد.سودآوري طرح اثبات می

اي در رورش قارچ دکمهتحلیـل مالی یکپارچه طرح پ 
ه شده خالصجدول زیر  صـورت به مترمربع 100ابعاد 
  است:

  

  ايوکار پرورش قارچ دکمه. تحلیل مالی یکپارچه کسب5جدول 
  تحلیل مالی یکپارچه طرح                 (ارقام به میلیون تومان)

  شرح
  سال

  4  3  2  1  صفر
 - - - -  83  گذاري. سرمایه1
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 - - - -  83  گذاري اولیه. سرمایه1-1

  47,3  41,2  35,9  31,3  27,2  برداري. هزینه بهره2
یه سرما ياستثنابههاي نقدي . هزینه1-2

  در گردش
26,8  30,8  35,4  40,7  46,8  

  4,750  4,750  4,750  4,750  4,750  . هزینه استهالك2-2
  173,8  151,1  131,4  114,3  99,4  . هزینه تولید سالیانه3

  218,28  189,81  165,05  143,52  124,8  . درآمد4
  218,28  189,81  165,05  143,52  124,8  . درآمد فروش1-4

 - - - -  -  . درآمد نقدي خالص5

  43,05  37,44  32,55  28,31  24,62  . سود1-5
  4,75  4,75  4,75  4,75  4,75  شوداستهالك افزوده می

  51,36  44,66  38,84  33,77  29,37  جمع
  51,36  44,66  38,84  33,77  -4,75  . جریان نقدي خالص6

  -  -  -  -  83  . منابع مالی7
  -  -  -  -  83  شدهپرداخت. سرمایه 1-7

  -  -  -  -  66,400  . وام2-7
  21,236  21,236  21,236  21,236  21,236  . اقساط بازپرداخت وام8

  30,12  23,42  17,60  12,53  8,13  . مانده خالص نقدي9
  91,81  61,69  38,26  20,66  8,13  ي خالص نقدي. جمع تراکمی مانده10

  هاي پژوهش.منبع: یافته
  
  

  باشد:نکات ذیل شایان توجه می 5در ارتباط با جدول 
هاي هر سال با توجه به بینی درآمدها و هزینهپیش )1(

ه کدرصد محاسبه شده است بدین معنی  15نرخ تورم 
هاي و هزینه هـاي هر دوره از مجموع درآمدها هزینـه 

 آمده است. دستبهدوره قبلی و تورم همان دوره 

ــده تولید معادل هاي پیشهزینه )2( ــد  1بینی نش درص
اقالم هزینه مواد اولیه، هزینه انرژي، هزینه نگهداري و 
تعمیرات، هزینه حقوق و دســتمزد و هزینه اســتهالك 

ــد و میزان هزینـه  می هاي اداري و فروش معادل بـاشـ
در  عالوه موارد ذکر شدههبینی نشده تولید بهزینه پیش

 نظر گرفته شده است.

ــهیالت مالی معادل  )3( ــد مقدار وام  5هزینه تس درص
 سرمایه ثابت در نظر گرفته شده است.

ــتهالك قبـل از    )4(  10برداري معـادل  بهرههزینـه اسـ
 است. برداري منظور شدههاي قبل از بهرهدرصد هزینه

درصد میزان فروش مدنظر  2هزینه آموزش و بیمه  )5(
 قرار گرفته شده است.

ساختمان (سوله) مورد استفاده براي پرورش قارچ  )6(
 رهن و اجاره در نظر گرفته شده است. صورتبهنیز 

ــاحبـه   بـا توجـه   )7( ــورت گرفته با بـه مصـ هاي صـ
 دریافت صورتبه اکثراًاي قارچ دکمه دهندگانپرورش

 اند.وام تأمین مالی نموده

ــاحبه )8( ــت مص ــاخت که بهتر اس ها ما را رهنمون س
ــد بنابراین اعداد و تولیـد متمرکز بر نوع دکمه  اي باشـ

 ارقام بر همین مبنا درج گردیده است.
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  گیرينتیجه و طرحارزیابی 
ــد،  طورهمان  تیرعابا که در بخش پیش مالحظه شـ

ــ ـ توصـ ــت که پرورش قارچ  توانیم هـا هی اعالم داشـ
موجه  یو فن یابیبـازار  ازنظر این منطقـه  در يادکمـه 

ــت ــبی براي قارچ  ،گریدعبارتبه؛ اسـ هم بازار مناسـ
ــهر اي وجود دارد و هم مقـدمـات تولید در  دکمـه   شـ

 زین يو اقتصاد یمال ازنظرپذیر است. ضیاءآباد دسترس
ــوص پرورش قارچ  ــبات الزم در خصـ پس از محاسـ

ــ مترمربع 100در ابعـاد   يادکمـه   اءآبادیدر منطقه ضـ
 نیدر ا هیدوره بازگشــت ســرما شــد مشــخص نیقزو

ــال  2,5طرح مدت  ؛ ارزش حال خالص خواهد بودس
ــت.  1,159,382,915ن پروژه برابر یمنـافع ا  بوده اسـ
انجام  ،باشــدیارزش محاســبه شــده مثبت م نیچون ا

ــاد هیــپروژه توج طرح نرخ  نیا يدارد؛ برا ياقتصــ
. با باشــدیدرصــد م 61) برابر با IRR( یداخل یبازده

ــد در نظر  18 ي متعارفنرخ بهره نکهیتوجه به ا درص
ــت درنت ــده اسـ  هیطرح توج نیا ياجرا جهیگرفته شـ

ــ طرح پس از  نیا يبرا تیــدرنهــادارد؛  ياداقتصـ
ــبات م  1,26به منفعت برابر  نهینســبت هز زانیمحاس

ــبت بزرگ از عدد  نیا نکهیبه ا بـا توجه بوده و   1نسـ
 بر اســاس خواهد بود. يانجام طرح اقتصــاد باشــدیم

 طرح نیا یآمده از سـه روش محاسبات  دسـت به جینتا
ن را آ توانیبوده و م زین یو مال ياقتصاد هیتوج يدارا

  به اجرا درآورد.

  
  مطالعات آتی تیی جههاپیشنهاد

ان است سطح با توجه به تعدد واحدهاي تولید قارچ در 
و  یک تعاونی فراگیر سیتأسشود قزوین، پیشـنهاد می 

قرار گیرد. این تعاونی  یسنجامکانگرا مورد صـادرات 
و  بازاریابین مواد اولیه و خدمات، تأمی يهـا در حوزه

 ،تواند بین اعضامیآموزش و خدمات فنی  ،صـادرات 
  افزایی ایجاد کند.هم

 ي این محصولِویژه ،هاي کشاورزيبیمه یسنجامکان
ــیب ــنجامکانپذیر و همچنین آس ــنایع تبدیلیِ  یس ص

واند تهایی است که میمرتبط با قارچ از دیگر فرصـت 
  در دستور کار پژوهشگرانِ آتی قرار گیرد.
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Abstract 

Today, there is no doubt that the definitive solution to many of the country's problems is a 
production boom, and this requires that market, technical, financial, and economic considerations 
be considered before starting a business. The purpose of this study is to identify the context of 
production and study of justifiability of cultivation of button mushrooms in Ziaabad section of 
Qazvin province. The method of this research is mixed. Therefore, research data were first 
collected through library studies and semi-structured interviews with 28 manufacturers and 
distributors. Qualitative data were then translated into quantitative numbers. Based on this, 
financial and economic ratios were calculated. Then, it was found that the cultivation of button 
mushrooms in Qazvin province will not be a problem in terms of market and there will be a 
suitable consumer market for the product. Also, the tools and equipment needed to start a business 
and cultivation of button mushrooms can be easily provided from within the country. As a result, 
the implementation of this business plan is also technically justified. Then, with the data obtained 
from the interviews along with the economic evaluation indicators (NPV, IRR, B/C and POP), 
the business plan was examined in terms of profitability. All the results of the indicators showed 
that this business plan has a positive and acceptable profitability. Implementation of the Button 
Mushroom Cultivation Business Plan will create youth employment and further boost production 
in the region. Finally, recommendations and suggestions were provided to manufacturers and 
other researchers. 
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