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باغبانی 

ســال محصولــی 95-94 بــرای صنعــت پســته از 
چندیــن جهت بــا ســالیان گذشــته متمایــز بود. 
اصلــی تریــن وجــه تمایــز آن افزایش چشــمگیر 
تولیــد پســته آمریــکا و خلــق رکــورد 410 هــزار 
ــد  ــش تولی ــد موضــوع افزای ــود. هــر چن ــی ب تن
پســته آمریــکا از ســالیان نــه چنــدان دور پیــش 
بینــی شــده بــود، ولــی بــه اعتــراف بســیاری از 
فعــاالن صنعــت، ایــن پیــش بینــی خیلــی زودتر 
از آنچــه انتظــار مــی رفــت محقق شــد و آبســتن 
ــد.  ــت ش ــن صنع ــرای ای ــیاری ب ــوالت بس تح
امســال اولیــن ســالی اســت کــه میــزان عرضــه 
ــا  ــوده و ب ــه گذشــته بیشــتر ب پســته نســبت ب
ــی و  ــه تقاضــای موجــود، قیمــت جهان توجــه ب
بــه تبــع آن قیمــت هــای داخلــی بــا اُفــت قابــل 

توجهــی مواجــه شــده انــد.
ایــن در حالــی اســت کــه هزینــه ی تمــام شــده 
ــی دالر  ــرخ فعل ــا ن ــران ب ــد پســته در ای ی تولی
نزدیــک بــه 6.5 دالر و بــرای باغــداران آمریکایی 
کمتــر از 4 دالر اســت. از منظــر باغداری پســته، 
ــم  ــز و بی ــا وجــوه تمای ــن ســال ب ــد ای ــر چن ه
ــده  ــک قاع ــی از ی ــود، ول ــراه ب ــی هم و امیدهای
کلــی و همیشــگی مســتثنی نبــود! ایــن قاعــده 
کلــی کــه ســالیان درازی اســت تمامــی بخــش 
هــای تولیــدی غیــر وابســته بــه نفــت از جملــه 
ــرار داده اســت،  ــود ق ــر خ پســته را تحــت تأثی
تــداوم سیاســت هــای تثبیــت نــرخ ارز توســط 
ــه.  ــاورزان را گرفت ــق کش ــه رم ــت ک ــت اس دول
ــه  ــس ک ــن ب ــز همی ــال نی ــن س ــب ای از عجای
فعــاالن صنعــت پســته علــی رغــم مواجهــه بــا 
ــه  ــی س ــی ط ــی داخل ــورم تجمع ــد ت 50 درص
ســال اخیــر و کاهــش قیمــت پســته همچنــان 

در حــال فعالیــت هســتند!!
- محاسبه ی هزینه تمام شده

ــه تمــام  ــه بررســی هزین در نوشــته حاضــر، ب
ــد پســته در ســال زراعــی 94-95  شــده تولی
ــل  ــم. قاب ــی پردازی ــی م ــاغ نوع ــک ب ــرای ی ب
توجــه اســت کــه هزینــه هــای تولیــد پســته 
ــم  ــل تعمی ــاً قاب ــاغ خــاص، قطع ــن ب ــرای ای ب
ــد  ــور نخواه ــته کش ــای پس ــاغ ه ــه ب ــه کلی ب
ــن  ــت تعیی ــه جه ــه کار رفت ــا روش ب ــود. ام ب
هزینــه تمــام شــده تولیــد، قابــل نســخه 
بــرداری توســط باغــداران بــرای ســایر مناطــق 
پســته خیــز کشــور اســت. بــه ایــن نکتــه نیــز 
بایــد توجــه کــرد کــه در بــاغ مــورد بررســی، 
متوســط برداشــت 1400 کیلوگــرم در هکتــار 
برداشــت  میانگیــن  از  بیشــتر  کــه  بــوده 
کشــوری اســت. بــرای بــاغ هایــی بــا میانگیــن 
برداشــت کمتــر از برداشــت مذکــور، احتمــاالً 
هزینــه تمــام شــده تولیــد پســته بــه مراتــب 

ــود. ــد ب بیشــتر خواه

هزینــه هــای جــاری باغبانــی بــه ســه دســته 
کلــی تقســیم شــده انــد:

- کارگری؛
- مواد مصرفی و وسایل جایگزین؛

- اجاره ماشین آالت و خدمات.
فعالیــت هــای هــر یــک از دســته هــای فــوق 
نیــز زیــر ســه ســرفصل باغبانــی، کــود و 
ــه  ــرار گرفت ــن ق ــم و روغ ــاک و س ــالح خ اص

ــد. ان
در دســته هزینــه هــای کارگری جهــت تعیین 
هزینــه هــر فعالیــت ابتــدا مقــدار کارگــر مــورد 

ــت در ســطح  ــرای انجــام آن فعالی ــتفاده ب اس
یــک هکتــار را بــر اســاس نفــر-روز در جــدول 
درج مــی کنیــم. در صورتــی کــه فعالیتــی بــه 
صــورت اجــاره ای انجــام شــده، بایــد معــادل 
نفــر-روز کارگــر بــه کار گرفتــه شــده در 
جــدول منظــور گــردد. ســپس، هزینــه هــای 
ــر  ــت ه ــتفاده جه ــورد اس ــر م ــط کارگ متوس
فعالیــت را در ســتون مربــوط وارد مــی کنیــم. 
ــه  ــدار، هزین ــد در مق ــه واح ــرب هزین ــا ض ب
ــاص  ــت خ ــام فعالی ــت انج ــری جه کل کارگ

محاســبه مــی شــود.

هزینه تمام شده تولید پسته در کشور
کمیته باغبانی انجمن پسته ایران 

 ندتأثیرگذارهزینه هاي تولید  که بر مشخصات عمومی باغ

 

 میانگین سالیانه هزینه هاي جاري باغبانی یک هکتار باغ پسته مثمر-

 

 واحد عنوان
هزینه  

 (تومان)واحد
 هزینه مقدار

 کارگري

 باغبانی

 420000 7 60000 روز -نفر بیل زنی

 1020000 17 60000 روز -نفر هرس 

 540000 9 60000 روز -نفر علف کنی( و جین)

 1200000 20 60000 روز -نفر آبیاري 

 180000 3 60000 روز -نفر توکاري و پیوند

 3360000 56 60000 روز -نفر جمع

کود و اصالح 
 خاك

 120000 2 60000 روز -نفر شیمیائی خاك

 120000 2 60000 روز -نفر محلول پاشی

 330000 6 60000 روز -نفر حیوانی 

 270000 5 60000 روز -نفر اصالح خاك

 840000 14 60000 روز -نفر جمع

 روغن سم و

 60000 روز -نفر دفع آفات 

5 300000 

 60000 روز -نفر تله گذاري 
 60000 روز -نفر علف کشی 

 60000 روز -نفر قارچ کشی 

 60000 روز -نفر دفع جانور مزاحم

 60000 روز -نفر روغن پاشی 

 300000 5 60000 روز -نفر جمع

          سایر
 4500000 جمع هزینه هاي کارگري

 رسی-لومی بافت خاك اکبري-احمدآقایی پیوند 95بهمن  تاریخ

غرقابی با لوله روش آبیاريمتري 6,5 فاصله رس - کد باغدار

اسیدي و کمی شور کیفیت آب سال به باال30 باغ سن - محل باغ

روز 45 دوره آبیاري کیلوگرم در هکتار 1400 میانگین برداشت - مساحت

 ندتأثیرگذارهزینه هاي تولید  که بر مشخصات عمومی باغ

 

 میانگین سالیانه هزینه هاي جاري باغبانی یک هکتار باغ پسته مثمر-

 

 واحد عنوان
هزینه  

 (تومان)واحد
 هزینه مقدار

 کارگري

 باغبانی

 420000 7 60000 روز -نفر بیل زنی

 1020000 17 60000 روز -نفر هرس 

 540000 9 60000 روز -نفر علف کنی( و جین)

 1200000 20 60000 روز -نفر آبیاري 

 180000 3 60000 روز -نفر توکاري و پیوند

 3360000 56 60000 روز -نفر جمع

کود و اصالح 
 خاك

 120000 2 60000 روز -نفر شیمیائی خاك

 120000 2 60000 روز -نفر محلول پاشی

 330000 6 60000 روز -نفر حیوانی 

 270000 5 60000 روز -نفر اصالح خاك

 840000 14 60000 روز -نفر جمع

 روغن سم و

 60000 روز -نفر دفع آفات 

5 300000 

 60000 روز -نفر تله گذاري 
 60000 روز -نفر علف کشی 

 60000 روز -نفر قارچ کشی 

 60000 روز -نفر دفع جانور مزاحم

 60000 روز -نفر روغن پاشی 

 300000 5 60000 روز -نفر جمع

          سایر
 4500000 جمع هزینه هاي کارگري

 رسی-لومی بافت خاك اکبري-احمدآقایی پیوند 95بهمن  تاریخ

غرقابی با لوله روش آبیاريمتري 6,5 فاصله رس - کد باغدار

اسیدي و کمی شور کیفیت آب سال به باال30 باغ سن - محل باغ

روز 45 دوره آبیاري کیلوگرم در هکتار 1400 میانگین برداشت - مساحت

 ندتأثیرگذارهزینه های تولید  که بر مشخصات عمومی باغ

 

 میانگین سالیانه هزینه های جاری باغبانی یک هکتار باغ پسته مثمر -

 

هزینه   واحد عنوان
 هزینه مقدار )تومان(واحد

 کارگری

 باغبانی

 420.000 7 60.000 روز -نفر بیل زنی

 1.020.000 17 60.000 روز -نفر هرس 
 540.000 9 60.000 روز -نفر علف کنی) و جین(

 1.200.000 20 60.000 روز -نفر آبیاری 
 1.800.00 3 60.000 روز -نفر توکاری و پیوند

 3.360.000 56 60.000 روز -نفر جمع

کود و اصالح 
 خاک

 120.000 2 60.000 روز -نفر شیمیائی خاک
 120.000 2 60.000 روز -نفر محلول پاشی

 330.000 6 60.000 روز -نفر حیوانی 
 270.000 5 60.000 روز -نفر اصالح خاک

 840.000 14 60.000 روز -نفر جمع

 روغن سم و

 60.000 روز -نفر دفع آفات 

5 300.000 

 60.000 روز -نفر تله گذاری 
 60.000 روز -نفر علف کشی 
 60.000 روز -نفر قارچ کشی 

 60.000 روز -نفر دفع جانور مزاحم
 60.000 روز -نفر روغن پاشی 

 300.000 5 60.000 روز -نفر جمع
          سایر

000.500.4 جمع هزینه های کارگری  
  

 رسی-لومی بافت خاک اکبری-احمدآقایی پیوند 95بهمن  تاریخ
 غرقابی با لوله روش آبیاری متری 6.5 فاصله رس - کد باغدار

 اسیدی و کمی شور کیفیت آب سال به باال30 باغ سن - محل باغ

 روز 45 دوره آبیاری کیلوگرم در هکتار 1400 میانگین برداشت - مساحت
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بــه عنــوان مثــال، در جــدول 
نمونــه، بــرای فعالیــت آبیاری 
در هــر هکتــار از بــاغ مــورد نظــر 20 نفــر-روز کارگــر 
ــت  ــرض پرداخ ــا ف ــت. ب ــده اس ــه ش ــه کار گرفت ب
ــون و  ــک میلی ــه ی ــای ماهیان ــوق و مزای ــل حق حداق
ــال 1395  ــر در س ــر کارگ ــرای ه ــان ب ــزار توم 50 ه

ــل صــادق اســت: خواهیــم داشــت، فرمــول مقاب
ــا ضــرب مقــدار نفــر-روز در هزینــه واحــد،  ب
هزینــه کارگــری تمــام شــده فعالیــت آبیــاری 
بــرای هــر هکتــار از بــاغ مــورد نظــر بــا قیمت 
هــای ســال 1395 برابــر یــک میلیــون و 200 

هــزار تومــان بدســت مــی آیــد.
ــی و  ــواد مصرف ــای م ــه ه ــته ی هزین در دس
وســایل جایگزیــن، هزینــه هــر فعالیــت خاص 
از ضــرب مقــدار آن نهــاده بــا واحــد مناســب 
در هزینــه واحــد آن حاصــل مــی شــود. تنهــا 
نکتــه قابــل ذکــر آن اســت کــه هزینــه هــای 
ــد در  ــانی بای ــتم آبرس ــاغ و سیس ــرات ب تعمی
زیــر ســرفصل باغبانــی در ایــن دســته منظــور 

شــود.
ــین آالت و  ــاره ماش ــه اج ــته ی هزین در دس
ــر  ــبه تأثی ــاب از محاس ــت اجتن ــات جه خدم
ــذاری،  ــرمایه گ ــتهالک س ــای اس ــه ه هزین
ــر  جــاری و تعمیــرات ماشــین آالت، فــرض ب
این اســت کــه باغــدار کلیــه خدمات ماشــینی 
ــاره ای  ــورت اج ــه ص ــود را ب ــاز خ ــورد نی م
تأمیــن مــی کنــد. بــا ایــن فــرض ســاده ســاز، 
دیگــر نیــازی بــه محاســبه هزینــه اســتهالک 
ماشــین آالت خریــداری شــده توســط باغــدار 
ــده، ســوخت،  ــای جــاری رانن ــه ه ــا هزین و ی
ــت  ــد. جه ــی باش ــرات و ... نم ــن، تعمی روغ
ــه کار رفتــه  محاســبه هزینــه ماشــین آالت ب
ــین- ــدار ماش ــت، مق ــر فعالی ــام ه ــرای انج ب

ســاعت مصرفــی در هــر هکتــار را در هزینــه 
واحــد ضــرب مــی کنیــم. در صــورت اســتفاده 
باغــدار از مشــاور و یــا انجــام آزمایــش هــای 
ــه  ــای مربوط ــه ه ــکان درج هزین ــی، ام باغ
پــس از تقســیم بــر مســاحت بــاغ بــر حســب 
هکتــار در ایــن بخــش گنجانــده شــده اســت.

ــر  ــه هــا، تأثی ــن بخــش از جــدول هزین در ای
ســرمایه گــذاری هــای اولیــه جهــت احــداث 
ــد  ــور تولی ــه منظ ــات الزم ب ــد امکان ــا خری ی
ــر  ــوالً مدنظ ــه معم ــدار ک ــط باغ ــته توس پس
ــده  ــده ش ــرد، دی ــی گی ــرار نم ــداران ق باغ

ــت. اس
مهمتریــن عامــل ســرمایه ای، تامیــن آب 
اســت. بدلیــل نامشــخص بــودن عمــر ســفره 
آبــی در منطقــه مــورد نظــر و در نتیجــه 
ســرمایه  اســتهالک  محاســبه  دشــواری 
خریــد چــاه، فــرض بــر خریــد کل آب مــورد 

ــد.  ــی باش ــرب م ــورت آب ش ــاغ بص ــاز ب نی
ــبه  ــه محاس ــازی ب ــر نی ــرض، دیگ ــن ف ــا ای ب
هزینــه اســتهالک و یــا هزینــه هــای جــاری، 

ــت. ــاه نیس ــی چ ــا جابجای ــرات و ی تعمی
بــه عنــوان مثــال، در جــدول نمونــه، مجمــوع 
دبــی چــاه هــای مــورد اســتفاده بــرای آبیاری 
بــاغ مــورد نظــر معــادل 13 هــزار و 600 متــر 
ــت  ــت. قیم ــال اس ــار در س ــب در هکت مکع
ــر در  ــرب 30 لیت ــاعت آب ش ــر س ــد ه خری

ثانیــه در منطقــه مــورد نظــر در ســال 1395 
برابــر 60 هــزار تومــان اســت. جهــت محاســبه 

نــرخ خریــد هــر مترمکعــب آب داریــم:

  

 

 هزینه هاي جاري باغبانی به سه دسته کلی تقسیم شده اند:

 کارگري؛-

ل جایگزین؛یمواد مصرفی و وسا-

اجاره ماشین آالت و خدمات.-

از دسته هاي فوق نیز زیر سه سرفصل باغبانی، کود و اصالح خاك و سم و روغن قرار گرفته  یکفعالیت هاي هر 

 اند.

در دسته هزینه هاي کارگري جهت تعیین هزینه هر فعالیت ابتدا مقدار کارگر مورد استفاده براي انجام آن فعالیت 

ه فعالیتی به صورت اجاره اي انجام روز در جدول درج می کنیم. در صورتی ک-در سطح یک هکتار را بر اساس نفر

روز کارگر به کار گرفته شده در جدول منظور گردد. سپس، هزینه هاي متوسط کارگر مورد -شده، باید معادل نفر

استفاده جهت هر فعالیت را در ستون مربوط وارد می کنیم. با ضرب هزینه واحد در مقدار، هزینه کل کارگري 

 می شود. جهت انجام فعالیت خاص محاسبه

روز کارگر به کار گرفته -نفر 20به عنوان مثال، در جدول نمونه، براي فعالیت آبیاري در هر هکتار از باغ مورد نظر 

تومان براي هر کارگر در سال  هزار 50یک میلیون و شده است. با فرض پرداخت حداقل حقوق و مزایاي ماهیانه 

 خواهیم داشت: 1395

 تومان 1050000 ×  ماه 15ماه سنوات)  1ماه عیدي و پاداش +  2ماه در سال +  12(شامل                           

             ~ تومان 60000

 روز 266) روز سال 365 -روز مرخصی با حقوق 24 – روز جمعه 52  -روز تعطیل رسمی غیرجمعه 23(                                  

  

 

هزینه واحد، هزینه کارگری تمام شده فعالیت آبیاری برای هر هکتار از باغ مورد نظر با  روز در-با ضرب مقدار نفر

 تومان بدست می آید. هزار 200یک میلیون و برابر  1395قیمت های سال 

 هزینه واحد  واحد عنوان
 هزینه مقدار )تومان(

مواد مصرفی و 
وسایل 
 جایگزین

 باغبانی

 70.000 20 3.500 عدد نهال و پیوند

 16.000 0.2 80.000 عدد بیل و ...

 8.500 0.1 85.000 عدد قیچی و اره و ...

تعمیرات سیستم 
 آبرسانی

 120.000 10 12.000 متر

 214.500       جمع

کود و اصالح 
 خاک

 1.320.000 550 2.400 کیلو شیمیائی خاک

 490.000 14 35.000 لیتر محلول پاشی

 4.400.000 40.000 110 کیلو حیوانی 

 525.000 15.000 35 کیلو اصالح خاک

 6.735.000       جمع

 سم و روغن

 1.000.000 100.000 10 لیتر سموم دفع آفات

 18.000 18.000 1 عدد تله

 350.000 14.000 25 لیتر علف کش

 320.000 80.000 4 کیلو قارچ کش

       عدد دفع جانور مزاحم

 180.000 4.500 40 لیتر روغن و صابون

 1.868.000       جمع

         سایر  

 8.817.500 جمع مواد مصرفی و وسایل جایگزین  
 

ل جایگزین، هزینه هر فعالیت خاص از ضرب مقدار آن نهاده با واحد یهزینه های مواد مصرفی و وسا ی در دسته

هزینه های تعمیرات باغ و سیستم مناسب در هزینه واحد آن حاصل می شود. تنها نکته قابل ذکر آن است که 

 آبرسانی باید در زیر سرفصل باغبانی در این دسته منظور شود.

هزار و  13جدول نمونه، مجموع دبی چاه هاي مورد استفاده براي آبیاري باغ مورد نظر معادل  به عنوان مثال، در

لیتر در ثانیه در منطقه مورد نظر  30. قیمت خرید هر ساعت آب شرب استمتر مکعب در هکتار در سال  600

 تومان است. جهت محاسبه نرخ خرید هر مترمکعب آب داریم: هزار 60برابر  1395در سال 

 

 

 

 

 نتوما  60،000

 ~تومان  556

 لیتر در ثانیه 30×  ثانیه در هر ساعت 3600/  لیتر در هر مترمکعب 1000                                      

 6از روش فوق معادل  1395مین آب سالیانه براي هر هکتار از باغ مورد نظر با قیمت هاي سال أبنابراین هزینه ت

 تومان تخمین زده شده است. هزار 672میلیون و 

سال فرض  30سالگی،  50ساله و بهره برداري یکنواخت تا  20مدت استهالك سرمایه باغ با فرض خرید باغ بارور 

، هزینه استهالك سالیانه باغ مورد نظر محاسبه 30شده است. بنابراین با تقسیم ارزش هر هکتار از باغ مورد نظر بر 

سال و براي  20 ،استهالك سرمایه براي انبار، دیوار و ساختمان موجود در باغ می شود. به همین ترتیب مدت

 سال در نظر گرفته شده است. 10 ،سیستم آبیاري شامل کانال، لوله، تجهیزات آبیاري تحت فشار و مشابه آن

 

 

 

 

هزار و  13جدول نمونه، مجموع دبی چاه هاي مورد استفاده براي آبیاري باغ مورد نظر معادل  به عنوان مثال، در

لیتر در ثانیه در منطقه مورد نظر  30. قیمت خرید هر ساعت آب شرب استمتر مکعب در هکتار در سال  600

 تومان است. جهت محاسبه نرخ خرید هر مترمکعب آب داریم: هزار 60برابر  1395در سال 

 

 

 

 

 نتوما  60،000

 ~تومان  556

 لیتر در ثانیه 30×  ثانیه در هر ساعت 3600/  لیتر در هر مترمکعب 1000                                      

 6از روش فوق معادل  1395مین آب سالیانه براي هر هکتار از باغ مورد نظر با قیمت هاي سال أبنابراین هزینه ت

 تومان تخمین زده شده است. هزار 672میلیون و 

سال فرض  30سالگی،  50ساله و بهره برداري یکنواخت تا  20مدت استهالك سرمایه باغ با فرض خرید باغ بارور 

، هزینه استهالك سالیانه باغ مورد نظر محاسبه 30شده است. بنابراین با تقسیم ارزش هر هکتار از باغ مورد نظر بر 

سال و براي  20 ،استهالك سرمایه براي انبار، دیوار و ساختمان موجود در باغ می شود. به همین ترتیب مدت

 سال در نظر گرفته شده است. 10 ،سیستم آبیاري شامل کانال، لوله، تجهیزات آبیاري تحت فشار و مشابه آن

 

 

 

 

شیمیایی

                                    3 Lit/m 1000 ( /s/hr 3600 ×lit/s30) 

 

باغبانی 
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باغبانی

ــرای هــر  بنابرایــن هزینــه تأمیــن آب ســالیانه ب
هکتــار از بــاغ مــورد نظــر بــا قیمــت هــای ســال 
ــون و 672  ــادل 6 میلی ــوق مع 1395 از روش ف

هــزار تومــان تخمیــن زده شــده اســت.
مــدت اســتهالک ســرمایه بــاغ بــا فــرض خریــد 
بــاغ بــارور 20 ســاله و بهــره بــرداری یکنواخــت 

ــده اســت.  ــرض ش ــال ف ــالگی، 30 س ــا 50 س ت
ــاغ  ــار از ب ــر هکت ــیم ارزش ه ــا تقس ــن ب بنابرای
ــر 30، هزینــه اســتهالک ســالیانه  مــورد نظــر ب
بــاغ مــورد نظــر محاســبه مــی شــود. بــه همیــن 
ــار،  ــرای انب ترتیــب مــدت اســتهالک ســرمایه ب
ــال  ــاغ، 20 س ــود در ب ــاختمان موج ــوار و س دی

ــه،  ــال، لول ــاری شــامل کان ــرای سیســتم آبی و ب
تجهیــزات آبیــاری تحــت فشــار و مشــابه آن، 10 

ســال در نظــر گرفتــه شــده اســت.
ــه،  ــای بیم ــه ه ــاالنه هزین ــن س -میانگی

ــت ــرآوری و مدیری ــل، ف ــت، حم برداش
کلیــه هزینــه هایــی کــه تــا اینجــا بررســی شــدند، 
هزینــه هــای وابســته بــه مســاحت بودنــد. امــا هزینه 
هــای بیمــه کشــاورزی، برداشــت، حمــل، فــرآوری و 
مدیریــت وابســته بــه مقــدار محصــول ســالیانه مــی 
ــه هــای مذکــور در  ــه همیــن دلیــل هزین باشــند. ب
یــک جــدول جــدا و براســاس هزینــه صــرف شــده 

بــرای هــر کیلــو پســته خشــک منظــور شــده انــد.

ــو  ــر کیل ــد ه ــده تولی ــام ش ــه تم -هزین
ــک ــته خش پس

ــرای محاســبه هزینــه تمــام شــده تولیــد هــر  ب
ــاغ مثمــر مــورد نظــر  ــو پســته خشــک از ب کیل
بایــد بــه نوعــی هزینــه هــای جــاری و ســرمایه 
ای باغبانــی را کــه بــرای واحــد ســطح محاســبه 
ــت،  ــه، برداش ــای بیم ــه ه ــا هزین ــد ب ــده ان ش
ــن  ــرد. ای ــع ک ــت جم ــرآوری و مدیری ــل، ف حم
ــای  ــه ه ــوع هزین ــیم مجم ــا تقس ــته، ب خواس
جــاری و ســرمایه ای باغبانــی بــر مقدار برداشــت 
ــاغ  ــرای ب ــو ب ــب کیل ــر حس ــطح ب ــد س در واح
مــورد نظــر بدســت مــی آیــد. ســپس بــا جمــع 
ــای  ــه ه ــوع هزین ــا مجم ــده ب ــدد بدســت آم ع
ــت،  ــرآوری و مدیری ــل، ف ــت، حم ــه، برداش بیم
ــته  ــو پس ــر کیل ــد ه ــده تولی ــام ش ــه تم هزین

ــد شــد. خشــک حاصــل خواه

هزینه واحد  واحد عنوان
 هزینه مقدار )تومان(

اجاره ماشین 
 آالت و خدمات

 باغبانی

 30.000 ساعت -ماشین شخم زنی 

 30.000 ساعت -ماشین تیلر 630.000 21

 30.000 ساعت -ماشین ریپر

 630.000 21 30.000 ساعت -ماشین جمع

کود و اصالح 
 خاک

 30.000 ساعت -ماشین شیمیائی خاک

4 120.000 
 30.000 ساعت -ماشین محلول پاشی

 30.000 ساعت -ماشین حیوانی 

4 120.000 
 30.000 ساعت -ماشین اصالح خاک

 240.000 8 30.000 ساعت -ماشین جمع

 سم و روغن

 30.000 ساعت -ماشین سموم دفع آفات

6 180.000 

 30.000   تله

 30.000 ساعت -ماشین علف کش

 30.000 ساعت -ماشین قارچ کش

 30.000 ساعت -ماشین دفع جانور مزاحم

 30.000 1 30.000 ساعت -ماشین روغن پاشی

 210.000 6  ساعت -ماشین جمع

 25.000 0.1 250.000 عدد آب، برگ، خاک و سایر آزمایش و مشاوره

 50.000 1 50.000   مشاوره  

         سایر  

 75.000 0.1     جمع  

           سایر  

 1.155.000         جمع  

 

 

هزینه اجاره ماشین آالت و خدمات جهت اجتناب از محاسبه تأثیر هزینه هاي استهالك سرمایه  ي در دسته

ود را به گذاري، جاري و تعمیرات ماشین آالت، فرض بر این است که باغدار کلیه خدمات ماشینی مورد نیاز خ

استهالك ماشین آالت  کند. با این فرض ساده ساز، دیگر نیازي به محاسبه هزینه صورت اجاره اي تأمین می

خریداري شده توسط باغدار و یا هزینه هاي جاري راننده، سوخت، روغن، تعمیرات و ... نمی باشد. جهت محاسبه 

ساعت مصرفی در هر هکتار را در هزینه واحد -هزینه ماشین آالت به کار رفته براي انجام هر فعالیت، مقدار ماشین

ر از مشاور و یا انجام آزمایش هاي باغی، امکان درج هزینه هاي مربوطه ضرب می کنیم. در صورت استفاده باغدا

 پس از تقسیم بر مساحت باغ بر حسب هکتار در این بخش گنجانده شده است.

 

 میانگین سالیانه هزینه هاي سرمایه اي باغبانی یک هکتار باغ پسته مثمر

 واحد عنوان
 هزینه واحد 

 (تومان)
 هزینه مقدار

 بافرض خرید کامل شرب آب 
متر 

 6672000 12000 556 مکعب

 استهالك

 6666667 0,03 200000000 هکتار سی ساله مستقیم باغ

 6000 0,05 120000 هکتار بیست ساله مستقیم انبار و ساختمان

سیستم 
 آبرسانی

 هکتار ده ساله مستقیم
4000000 0,1 400000 

           سایر
 13744667         جمع 

 13744667 جمع  کل سرمایه اي
 

در این بخش از جدول هزینه ها، تأثیر سرمایه گذاري هاي اولیه جهت احداث یا خرید امکانات الزم به منظور 

 تولید پسته توسط باغدار که معموالً مدنظر باغداران قرار نمی گیرد، دیده شده است.

بودن عمر سفره آبی در منطقه مورد نظر و در نتیجه مهمترین عامل سرمایه اي، تامین آب است. بدلیل نامشخص 

صورت آب شرب می باشد. با دشواري محاسبه استهالك سرمایه خرید چاه، فرض بر خرید کل آب مورد نیاز باغ ب

 .نیست، دیگر نیازي به محاسبه هزینه استهالك و یا هزینه هاي جاري، تعمیرات و یا جابجایی چاه این فرض

هزینه اجاره ماشین آالت و خدمات جهت اجتناب از محاسبه تأثیر هزینه های استهالک سرمایه  ی در دسته

ود را به گذاری، جاری و تعمیرات ماشین آالت، فرض بر این است که باغدار کلیه خدمات ماشینی مورد نیاز خ

استهالک ماشین آالت  کند. با این فرض ساده ساز، دیگر نیازی به محاسبه هزینه صورت اجاره ای تأمین می

خریداری شده توسط باغدار و یا هزینه های جاری راننده، سوخت، روغن، تعمیرات و ... نمی باشد. جهت محاسبه 

ساعت مصرفی در هر هکتار را در هزینه واحد -هزینه ماشین آالت به کار رفته برای انجام هر فعالیت، مقدار ماشین

ر از مشاور و یا انجام آزمایش های باغی، امکان درج هزینه های مربوطه ضرب می کنیم. در صورت استفاده باغدا

 پس از تقسیم بر مساحت باغ بر حسب هکتار در این بخش گنجانده شده است.

 

 میانگین سالیانه هزینه های سرمایه ای باغبانی یک هکتار باغ پسته مثمر

 هزینه واحد  واحد عنوان
 هزینه مقدار )تومان(

متر  بافرض خرید کامل شرب آب 
000.12 556 مکعب  000.672.6  

 استهالک

000.000.200 هکتار سی ساله مستقیم باغ  0.03 000.766.6  
000.120 هکتار بیست ساله مستقیم انبار و ساختمان  0.05 6000 

سیستم 
 آبرسانی

 هکتار ده ساله مستقیم
000.000.4  0.1 000.400  

           سایر
000.574.13         جمع   

000.574.13 جمع  کل سرمایه ای  
 

در این بخش از جدول هزینه ها، تأثیر سرمایه گذاری های اولیه جهت احداث یا خرید امکانات الزم به منظور 

 تولید پسته توسط باغدار که معموالً مدنظر باغداران قرار نمی گیرد، دیده شده است.

بودن عمر سفره آبی در منطقه مورد نظر و در نتیجه مهمترین عامل سرمایه ای، تامین آب است. بدلیل نامشخص 

صورت آب شرب می باشد. با دشواری محاسبه استهالک سرمایه خرید چاه، فرض بر خرید کل آب مورد نیاز باغ ب

 .نیست، دیگر نیازی به محاسبه هزینه استهالک و یا هزینه های جاری، تعمیرات و یا جابجایی چاه این فرض

 میانگین ساالنه هزینه هاي بیمه، برداشت، حمل، فرآوري و مدیریت-

 (تومان) هزینه عنوان

 250 بیمه کشاورزي
 1500 نگهبانی، برداشت و حمل

 1500 فراوري
 35 بیمه آتش سوزي و سرقت

 1300 مدیریت و دفتري
 - سایر
 4585 جمع

 

کلیه هزینه هایی که تا اینجا بررسی شدند، هزینه هاي وابسته به مساحت بودند. اما هزینه هاي بیمه کشاورزي، 

برداشت، حمل، فرآوري و مدیریت وابسته به مقدار محصول سالیانه می باشند. به همین دلیل هزینه هاي مذکور 

 شک منظور شده اند.براي هر کیلو پسته خ صرف شدهدر یک جدول جدا و براساس هزینه 

 

 هزینه تمام شده تولید هر کیلو پسته خشک-

 (تومان) هزینه عنوان

 28217167 جمع هزینه هاي باغبانی درهر هکتار
 1400جمع هزینه هاي باغبانی براي هر کیلو پسته خشک در باغ با عملکرد 

 20155 کیلوگرم در هکتار
مدیریت براي تولید هر جمع هزینه هاي بیمه ، برداشت، حمل، فراوري و 

 4585 کیلو پسته خشک

 24740 هزینه تمام شده تولید براي هر کیلو پسته خشک درهم
 

براي محاسبه هزینه تمام شده تولید هر کیلو پسته خشک از باغ مثمر مورد نظر باید به نوعی هزینه هاي جاري و 

سرمایه اي باغبانی را که براي واحد سطح محاسبه شده اند با هزینه هاي بیمه، برداشت، حمل، فرآوري و مدیریت 

  میانگین ساالنه هزینه های بیمه، برداشت، حمل، فرآوری و مدیریت -

 )تومان( هزینه عنوان
 250 بیمه کشاورزی

500.1 نگهبانی، برداشت و حمل  
500.1 فراوری  

 35 بیمه آتش سوزی و سرقت
300.1 مدیریت و دفتری  

 - سایر
585.4 جمع  

 

کلیه هزینه هایی که تا اینجا بررسی شدند، هزینه های وابسته به مساحت بودند. اما هزینه های بیمه کشاورزی، 

برداشت، حمل، فرآوری و مدیریت وابسته به مقدار محصول سالیانه می باشند. به همین دلیل هزینه های مذکور 

 شک منظور شده اند.برای هر کیلو پسته خ صرف شدهدر یک جدول جدا و براساس هزینه 

 

 هزینه تمام شده تولید هر کیلو پسته خشک -

 )تومان( هزینه عنوان
جمع هزینه های باغبانی درهر 

500.217.28 هکتار  
جمع هزینه های باغبانی برای هر 

کیلو پسته خشک در باغ با 
155.20 کیلوگرم در هکتار 1400عملکرد   

جمع هزینه های بیمه ، برداشت، 
مدیریت برای حمل، فراوری و 

585.4 تولید هر کیلو پسته خشک  
هزینه تمام شده تولید برای هر 

740.24 کیلو پسته خشک درهم  
 


