
ــابقه ترین و  ــی از بی س ــی 97-96 یک ــال محصول ــور در س ــته کش پس
ــال  ــن س ــرد. ای ــه ک ــود را تجرب ــال های خ ــیب ترین س ــراز و نش پُرف
ــود و  ــاوت ب ــل متف ــال های قب ــا س ــه ب ــه در مقایس ــن جنب از چندی
ــده ای   ــوار و پیچی ــرایط دش ــا ش ــال ب ــتثنایی ترین س ــداران در اس باغ
ــول در  ــود محص ــود و نب ــدند. کمب ــه ش ــت مواج ــه فعالی ــرای ادام ب
بســیاری از مناطــق پســته کاری ناشــی از شــرایط ســخت آب و هوایــی، 
ــائلی  ــن مس ــرخ ارز از مهم تری ــش ن ــورم و افزای ــر ت ــدن فن آزاد ش
ــن  ــد. در ای ــرم کردن ــا دســت و پنجــه ن ــا آنه ــداران ب ــه باغ ــد ک بودن
شــرایط، تولید کننــده پســته فقــط می توانــد چشــم امیــد بــه محصــول 
ــد،  ــای تولی ــی از هزینه ه ــن، آگاه ــن بی ــد! در ای ــی داشته باش ــال آت س
بــرای سیاســت گذاری و برنامه ریــزی در مواجهــه بــا چالش هــای 
پیــش روی تولیــد ضــروری بــه نظــر می رســد. بــه ایــن منظــور کمیتــه 
ــه  ــته در نیم ــال های گذش ــد س ــران همانن ــته ای ــن پس ــی انجم باغبان
ــد. در  ــته می کن ــد پس ــای تولی ــرآورد هزینه ه ــه ب ــدام ب ــال اق دوم س
ــاغ پســته  گــزارش حاضــر ســعی شــده تــا هزینه هــای یــک هکتــار ب
ــه  ــود ک ــه نم ــد توج ــود. بای ــرآورد ش ــی 97-96 ب ــال محصول در س
ــاغ خــاص قطعــًا قابــل تعمیــم  ــرای ایــن ب هزینه هــای تولیــد پســته ب
بــه کلیــه باغــات پســته کشــور نخواهــد بــود. امــا روش بــه کار رفتــه 
جهــت تعییــن هزینــه تمــام شــده تولیــد، قابــل نســخه برداری توســط 
باغــداران بــرای ســایر باغــات پســته کشــور می باشــد. بــه ایــن نکتــه 
ــط  ــی، متوس ــورد بررس ــی م ــاغ نوع ــه در ب ــرد ک ــه ک ــد توج ــز بای نی
ــن  ــتر از میانگی ــه بیش ــت ک ــار بوده اس ــو در هکت ــت 1،400 کیل برداش
برداشــت کشــوری اســت. بــرای باغاتــی بــا میانگیــن برداشــت کمتــر 
ــه  ــته ب ــد پس ــده تولی ــام ش ــه تم ــاالً هزین ــور، احتم ــت مذک از برداش

ــود. مراتــب بیشــتر خواهــد ب
مشخصات عمومی باغی تأثیرگذار بر هزینه های تولید

ــت  ــر وضعی ــدول نمایانگ ــش از ج ــن بخ ــده در ای ــات درج ش اطاع
ــی باشــند. ــورد بررســی م ــاغ م ــی ب عموم

ــاغ  ــار ب ــک هکت ــی ی ــای جــاری باغبان ــالیانه هزینه ه ــن س میانگی
پســته مثمــر

هزینه های جاری باغبانی به سه دسته کلی تقسیم شده اند:

- کارگری؛
- مواد مصرفی و وسایل جایگزین؛

- اجاره ماشین آالت و خدمات.
ــر ســه ســرفصل  ــز زی ــوق نی ــر دســته از دســته های ف ــای ه فعالیت ه

ــد. ــرار گرفته ان ــی، کــود و اصــاح خــاک و ســم و روغــن ق باغبان
ــت،  ــر فعالی ــه ه ــن هزین ــت تعیی ــری جه ــای کارگ ــته هزینه ه در دس
ابتــدا مقــدار کارگــر مــورد اســتفاده بــرای انجــام آن فعالیــت در ســطح 
ــم. در  ــدول درج می کنی ــر-روز در ج ــاس نف ــر اس ــار را ب ــک هکت ی
صورتــی کــه فعالیتــی بــه صــورت اجــاره ای انجــام شــده، بایــد معــادل 
نفــرروز کارگــر بــه کار گرفته شــده در جــدول منظــور گــردد. ســپس، 
هزینه هــای متوســط کارگــر مــورد اســتفاده جهــت هــر فعالیــت را در 
ــدار،  ــد در مق ــه واح ــرب هزین ــا ض ــم. ب ــوط وارد می کنی ــتون مرب س
هزینــه کل کارگــری جهــت انجــام فعالیــت خــاص محاســبه می شــود.

 بــرای محاســبه اجــرت روزانــه بــا فــرض پرداخــت حداقــل حقــوق و 
مزایــای ماهیانــه 1،486،000 تومــان بــرای هــر کارگــر در ســال 1397 

خواهیــم داشــت:

در دســته هزینه هــای مــواد مصرفــی و وســایل جایگزیــن، هزینــه هــر فعالیــت 
خــاص از ضــرب مقــدار آن نهــاده بــا واحــد مناســب در هزینــه واحــد آن حاصل 
ــاغ و  ــرات ب ــای تعمی ــه هزینه ه ــت ک ــر آن اس ــل ذک ــه قاب ــا نکت ــود. تنه می ش
سیســتم آبرســانی بایــد در زیــر ســرفصل باغبانــی در ایــن دســته منظــور شــود.

هزینه های تولید پستۀ سال 97
کمیته باغبانی انجمن پسته ایران
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 .باشند می بررسی مورد باغ عمومی وضعیت نمایانگر جدول از بخش این در شده درج اطالعات

بافت  اکبری -احمد آقایی  پیوند 97بهمن  تاریخ
 رسی  -لومی  خاک

روش  متری 7 فاصله رس ************ کد باغدار
 قطره ای آبیاری

کیفیت  سال به بال 30 سن باغ ************ محل باغ
 آب 

کمی قلیایی و کمی  
 شور

 *********** مساحت
میانگین 
 برداشت

دوره  گرم/ هکتارکیلو 1400
روز12  آبیاری  

 

 

 مثمر پسته باغ هکتار یک باغبانی جاری هایهزینه سالیانه میانگین

 :اندشده تقسیم کلی دسته سه به باغبانی جاری هایهزینه
 کارگری؛ -

 جایگزین؛ لیوسا و مصرفی مواد -
 .خدمات و آلت ماشین اجاره -

 .اندگرفته قرار روغن و سم و خاک اصالح و کود باغبانی، سرفصل سه زیر نیز فوق هایدسته از دسته هر هایفعالیت
 سطح در فعالیت آن انجام برای استفاده مورد کارگر مقدار ابتدا ،فعالیت هر هزینه تعیین جهت کارگری هایهزینه دسته در

 معادل باید شده، انجام ایاجاره صورت به فعالیتی که صورتی در. کنیممی درج جدول در روز-نفر اساس بر را هکتار یک
 در را فعالیت هر جهت استفاده مورد کارگر متوسط هایهزینه سپس،. گردد منظور جدول در شدهگرفته کار به کارگر نفرروز
 .شودمی محاسبه خاص فعالیت انجام جهت کارگری کل هزینه مقدار، در واحد هزینه ضرب با. کنیممی وارد مربوط ستون

 1397سال  در کارگر هر برای تومان 1،486،000 ماهیانه مزایای و حقوق حداقل پرداخت فرض بابرای محاسبه اجرت روزانه  
 :داشت خواهیم

تومان 000،748،1 × 15ماه سنوات( ماه  1ماه عیدی و پاداش +  2ماه در سال +  12)شامل       

             ~   84،000 تومان 

 265( روز 365روز سال  -24روز مرخصی با حقوق  - 51روزجمعه  -25) روز تعطیل رسمی غیر جمعه 
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در دســته هزینــه اجــاره ماشــین آالت و خدمــات 
ــای  ــر هزینه ه ــبه تأثی ــاب از محاس ــت اجتن جه
ــرات  ــاری و تعمی ــرمایه گذاری، ج ــتهاک س اس
ماشــین آالت، فــرض بــر ایــن اســت کــه باغــدار 

ــاره ای  ــه صــورت اج ــاز خــود را ب ــورد نی ــینی م ــات ماش ــه خدم کلی
تأمیــن می کنــد. بــا ایــن فــرض ساده ســاز، دیگــر نیــازی بــه محاســبه 
ــدار و  ــط باغ ــده توس ــداری ش ــین آالت خری ــتهاک ماش ــه اس هزین
یــا هزینه هــای جــاری راننــده، ســوخت، روغــن، تعمیــرات و ... 
ــرای  ــه ب ــه کار رفت ــه ماشــین آالت ب ــبه هزین ــت محاس نمی باشــد. جه
ــار  ــی در هــر هکت ــدار ماشین-ســاعت مصرف ــت، مق ــر فعالی انجــام ه
ــم. در صــورت اســتفاده باغــدار از  ــه واحــد ضــرب می کنی را در هزین
ــای  ــکان درج هزینه ه ــی، ام ــای باغ ــام آزمایش ه ــا انج ــاور و ی مش
مربوطــه پــس از تقســیم بــر مســاحت بــاغ بــر حســب هکتــار در ایــن 

ــت. ــده شده اس ــش گنجان بخ
جمع کل هزینه های جاری

میانگیــن ســالیانه هزینــه هــای ســرمایه ای باغبانــی یــک هکتــار 
بــاغ پســته مثمــر

ســرمایه گذاری های  تأثیــر  هزینه هــا،  جــدول  از  بخــش  ایــن  در 
ــد  ــور تولی ــه منظ ــات الزم ب ــد امکان ــا خری ــداث ی ــت اح ــه جه اولی
پســته توســط باغــدار کــه معمــوالً مدنظــر باغــداران قــرار نمی گیــرد، 

دیده شده اســت.

ــخص  ــل نامش ــت. به دلی ــن آب اس ــرمایه ای، تأمی ــل س ــن عام مهم تری
بــودن عمــر ســفره آبــی در منطقــه مــورد نظــر و در نتیجــه دشــواری 
ــد کل آب  ــر خری ــرض ب ــد چــاه، ف محاســبه اســتهاک ســرمایه خری
ــازی  ــاز، دیگــر نی ــرض ساده س ــن ف ــا ای ــاغ می باشــد. ب ــاز ب ــورد نی م
ــرات و  ــا هزینه هــای جــاری، تعمی ــه اســتهاک و ی ــه محاســبه هزین ب

ــد. ــاه نمی باش ــی چ ــا جابجای ی
مــدت اســتهاک ســرمایه بــاغ بــا فــرض خریــد بــاغ بــارور 20 ســاله و 
ــا 50 ســالگی، 30 ســال فــرض شده اســت.  ــرداری یکنواخــت ت بهره ب

 )تومان( هزینه مقدار هزینه واحد واحد عنوان

مواد 
مصرفی و 

وسایل 
 جایگزین

 باغبانی

000،5 عدد نهال و پیوند  25 125،000 
000،200 عدد بیل و ...  0.2 40،000 

000،300 عدد قیچی و اره و ...  0.1 30،000 
تعمیرات سیستم 

 آبرسانی
500،4 متر  100 450،000 

 645،000     جمع

کود و اصالح 
 خاک

000،1 کیلو شیمیائی خاک  000،3  3،000،000 
000،50 لیتر محلول پاشی  50 2،500،000 

000،40 280 کیلو حیوانی   11،200،000 
000،30 50 کیلو اصالح خاک  1،500،000 

 18،200،000     جمع

 سم و روغن

000،100 لیتر سموم دفع آفات  12 1،200،000 
000،18 1 عدد تله  18،000 

000،32 25 لیتر علف کش  800،000 
000،95 4 کیلو قارچ کش  380،000 

     عدد دفع جانور مزاحم
000،12 53 لیتر روغن و صابون  636،000 

 3،034،000     جمع
         سایر
 21،879،000       جمع

 
 و جاری گذاری،سرمایه استهالک هایهزینه تأثیر محاسبه از اجتناب جهت خدمات و آلتماشین اجاره هزینه دسته در

 با. کندمی تأمین ایاجاره صورت به را خود نیاز مورد ماشینی خدمات کلیه باغدار که است این بر فرض آلت،ماشین تعمیرات
 جاری هایهزینه یا و باغدار توسط شده خریداری آلتماشین استهالک هزینه محاسبه به نیازی دیگر ساز،ساده فرض این

 مقدار فعالیت، هر انجام برای رفته کار به آلتماشین هزینه محاسبه جهت. باشدنمی...  و تعمیرات روغن، سوخت، راننده،
 هایآزمایش انجام یا و مشاور از باغدار استفاده صورت در. کنیممی ضرب واحد هزینه در را هکتار هر در مصرفی ساعت-ماشین
 .استشده گنجانده بخش این در هکتار حسب بر باغ مساحت بر تقسیم از پس مربوطه هایهزینه درج امکان باغی،

 
 

 )تومان( هزینه مقدار هزینه واحد واحد عنوان

اجاره 
ماشین 
آالت و 
 خدمات

 باغبانی

000،50 ساعت -ماشین شخم زنی   
000،50 ساعت -ماشین تیلر 1،050،000 21  

000،50 ساعت -ماشین ریپر  

 جمع
 -ماشین
 ساعت

 21 1،050،000 

کود و اصالح 
 خاک

000،45 ساعت -ماشین شیمیائی خاک 000،45 ساعت -ماشین محلول پاشی 270،000 6   
000،45 ساعت -ماشین حیوانی  000،45 ساعت -ماشین اصالح خاک 270،000 6   
 540،000 12  ساعت -ماشین جمع

 سم و روغن

000،45 ساعت -ماشین سموم دفع آفات  

10 450،000 
000،45   تله  

000،45 ساعت -ماشین علف کش  
000،45 ساعت -ماشین قارچ کش  

000،45 ساعت -ماشین دفع جانور مزاحم  
000،45 ساعت -ماشین روغن پاشی  1 45،000 

 جمع
 -ماشین
 ساعت

 11 495،000 

آزمایش و 
 مشاوره

آب، برگ، خاک و  
000،000،1 عدد سایر  0.1 100،000 

           سایر
 2،185،000         جمع

 

 هزینه های جاری  جمع کل

 )تومان( هزینه عنوان 
 5،880،000 هزینه های کارگری

 21،879،000 مواد مصرفی و وسایل جایگزین
 2،185،000 اجاره ماشین آالت و خدمات

 29،944،000 جمع
 

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

 توسط پسته تولید منظور به لزم امکانات خرید یا احداث جهت اولیه هایگذاریسرمایه تأثیر ها،هزینه جدول از بخش این در
 .استشدهدیده گیرد،نمی قرار باغداران مدنظر معمولً  که باغدار
 دشواری نتیجه در و نظر مورد منطقه در آبی سفره عمر بودن نامشخص دلیلهب. است آب مینأت ای،سرمایه عامل ترینمهم

 به نیازی دیگر ساز،ساده فرض این با. باشدمی باغ نیاز مورد آب کل خرید بر فرض چاه، خرید سرمایه استهالک محاسبه
 .باشدنمی چاه جابجایی یا و تعمیرات جاری، هایهزینه یا و استهالک هزینه محاسبه

. استشده فرض سال 30 سالگی، 50 تا یکنواخت برداریبهره و ساله 20 بارور باغ خرید فرض با باغ سرمایه استهالک مدت
 همین به. شودمی محاسبه نظر مورد باغ سالیانه استهالک هزینه ،30 بر نظر مورد باغ از هکتار هر ارزش تقسیم با ،بنابراین
 لوله، کانال، شامل آبیاری سیستم برای و سال 20 باغ در موجود ساختمان و دیوار انبار، برای سرمایه استهالک مدت، ترتیب

 .استشده گرفته نظر در سال 10 آن مشابه و فشار تحت آبیاری تجهیزات
 

 ای باغبانی یک هکتار باغ پسته مثمر )تومان(های سرمایهمیانگین سالیانه هزینه
 هزینه مقدار هزینه واحد واحد عنوان

000،3 متر مکعب با فرض خرید کامل شرب آب  000،10  30،000،000 

 استهالک

000،000،500 هکتار سی ساله مستقیم باغ  0.03 16،500،000 
000،500 هکتار بیست ساله مستقیم انبار و ساختمان  0.05 25،000 
000،000،17 هکتار ده ساله مستقیم سیستم آبرسانی  0.1 1،700،000 

         سایر
 18،225،000         جمع 

کل 
 ایسرمایه

 
 48،225،000         جمع 

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

 حمل، برداشت، کشاورزی، بیمه هایهزینه اما. بودند مساحت به وابسته هایهزینه شدند، بررسی اینجا تا که هاییهزینه کلیه
 براساس و جدا جدول یک در مذکور هایهزینه ،دلیل همین به. باشندمی سالیانه محصول مقدار به وابسته مدیریت و فرآوری

 .اندشده منظور خشک پسته کیلو هر برای مصروف هزینه

 
 

های بیمه، برداشت، حمل، فرآوری و مدیریت برای هر کیلو پسته خشک میانگین سالیانه هزینه
 )تومان(

 

 )تومان( هزینه مقدار هزینه واحد واحد عنوان

 کارگری

 باغبانی

000،48 روز -نفر بیل زنی  7 588،000 
000،48 روز -نفر هرس   17 1،428،000 

000،48 روز -نفر کنی) وجین(علف  9 756،000 
000،84 روز -نفر آبیاری   15 1،260،000 

000،84 روز -نفر توکاری و پیوند  3 252،000 
000،84 روز -نفر جمع  51 4،284،000 

کود و اصالح 
 خاک

000،84 روز -نفر شیمیائی خاک  2 168،000 
000،84 روز -نفر محلول پاشی  2 168،000 

000،84 روز -نفر حیوانی   6 462،000 
000،84 روز -نفر اصالح خاک  5 378،000 

000،84 روز -نفر جمع  14 1،176،000 

 سم و روغن

000،84 روز -نفر دفع آفات   

5 420،000 

000،84 روز -نفر تله گذاری   
000،84 روز -نفر علف کشی   
000،84 روز -نفر قارچ کشی   

000،84 روز -نفر دفع جانور مزاحم  
000،84 روز -نفر روغن پاشی   

000،84 روز -نفر جمع  5 420،000 
         سایر
 5،880،000        جمع

 
 
 
سته در صرفی مواد هایهزینه د سا و م سب واحد با نهاده آن مقدار ضرب از خاص فعالیت هر هزینه جایگزین، لیو  در منا

 زیر در باید آبرسللانی سللیسللتم و باغ تعمیرات هایهزینه که اسللت آن ذکر قابل نکته تنها. شللودمی حاصللل آن واحد هزینه
 .شود منظور دسته این در باغبانی سرفصل

 

 )تومان( هزینه مقدار هزینه واحد واحد عنوان

اجاره 
ماشین 
آالت و 
 خدمات

 باغبانی

000،50 ساعت -ماشین شخم زنی   
000،50 ساعت -ماشین تیلر 1،050،000 21  

000،50 ساعت -ماشین ریپر  

 جمع
 -ماشین
 ساعت

 21 1،050،000 

کود و اصالح 
 خاک

000،45 ساعت -ماشین شیمیائی خاک 000،45 ساعت -ماشین محلول پاشی 270،000 6   
000،45 ساعت -ماشین حیوانی  000،45 ساعت -ماشین اصالح خاک 270،000 6   
 540،000 12  ساعت -ماشین جمع

 سم و روغن

000،45 ساعت -ماشین سموم دفع آفات  

10 450،000 
000،45   تله  

000،45 ساعت -ماشین علف کش  
000،45 ساعت -ماشین قارچ کش  

000،45 ساعت -ماشین دفع جانور مزاحم  
000،45 ساعت -ماشین روغن پاشی  1 45،000 

 جمع
 -ماشین
 ساعت

 11 495،000 

آزمایش و 
 مشاوره

آب، برگ، خاک و  
000،000،1 عدد سایر  0.1 100،000 

           سایر
 2،185،000         جمع

 

 هزینه های جاری  جمع کل

 )تومان( هزینه عنوان 
 5،880،000 هزینه های کارگری

 21،879،000 مواد مصرفی و وسایل جایگزین
 2،185،000 اجاره ماشین آالت و خدمات

 29،944،000 جمع
 



هزینه تمام شده تولید هر کیلو پسته خشک
ــته خشــک  ــو پس ــر کیل ــد ه ــده تولی ــام ش ــه تم ــبه هزین ــرای محاس ب
ــاری و  ــای ج ــی هزینه ه ــه نوع ــد ب ــر، بای ــورد نظ ــر م ــاغ مثم از ب
ــا  ــرای واحــد ســطح محاســبه شــده اند ب ــی را کــه ب ســرمایه ای باغبان
هزینه هــای بیمــه، برداشــت، حمــل، فــرآوری و مدیریــت جمــع کــرد. 
ــرمایه ای  ــای جــاری و س ــوع هزینه ه ــا تقســیم مجم ــته، ب ــن خواس ای
باغبانــی بــر مقــدار برداشــت در واحــد ســطح بــر حســب کیلــو بــرای 
ــت  ــدد بدس ــع ع ــا جم ــپس، ب ــد. س ــت می آی ــر بدس ــورد نظ ــاغ م ب
ــرآوری و  ــل، ف ــت، حم ــه، برداش ــای بیم ــوع هزینه ه ــا مجم ــده ب آم
مدیریــت، هزینــه تمــام شــده تولیــد هــر کیلــو پســته خشــک حاصــل 

ــد. خواهدش

سال سوم - اسفند ماه 1397 - شماره 35 20

باغبانــی 

 هزینه   عنوان
 750 بیمه کشاورزی

 2،500 نگهبانی، برداشت و حمل
 3،000 فرآوری

 120 بیمه آتش سوزی و سرقت
 5،000 مدیریت و دفتری

 - سایر
 11،370 جمع

 

 خشک پسته کیلو هر تولید شده تمام هزینه

 ایسرمایه و جاری هایهزینه نوعی به باید ،نظر مورد مثمر باغ از خشک پسته کیلو هر تولید شده تمام هزینه محاسبه برای
 خواسته، این. کرد جمع مدیریت و فرآوری حمل، برداشت، بیمه، هایهزینه با اندشده محاسبه سطح واحد برای که را باغبانی

 نظر مورد باغ برای کیلو حسب بر سطح واحد در برداشت مقدار بر باغبانی ایسرمایه و جاری هایهزینه مجموع تقسیم با
 شده تمام هزینه مدیریت، و فرآوری حمل، برداشت، بیمه، هایهزینه مجموع با آمده بدست عدد جمع با ،سپس. آیدمی بدست
 .خواهدشد حاصل خشک پسته کیلو هر تولید

 

 هزینه عنوان
 21،390 جمع هزینه های جاری باغبانی برای هر کیلو پسته خشک

جمع هزینه استهالک سرمایه گذاری های باغی برای هر کیلو پسته 
 خشک

34،450 

جمع هزینه های بیمه، برداشت، حمل، فرآوری و مدیریت برای هر کیلو 
 پسته خشک

11،370 

  67،210 هزینه تمام شده تولید برای هر کیلو پسته خشک درهم
 
 
 
 
 

 هزینه   عنوان
 750 بیمه کشاورزی

 2،500 نگهبانی، برداشت و حمل
 3،000 فرآوری

 120 بیمه آتش سوزی و سرقت
 5،000 مدیریت و دفتری

 - سایر
 11،370 جمع

 

 خشک پسته کیلو هر تولید شده تمام هزینه

 ایسرمایه و جاری هایهزینه نوعی به باید ،نظر مورد مثمر باغ از خشک پسته کیلو هر تولید شده تمام هزینه محاسبه برای
 خواسته، این. کرد جمع مدیریت و فرآوری حمل، برداشت، بیمه، هایهزینه با اندشده محاسبه سطح واحد برای که را باغبانی

 نظر مورد باغ برای کیلو حسب بر سطح واحد در برداشت مقدار بر باغبانی ایسرمایه و جاری هایهزینه مجموع تقسیم با
 شده تمام هزینه مدیریت، و فرآوری حمل، برداشت، بیمه، هایهزینه مجموع با آمده بدست عدد جمع با ،سپس. آیدمی بدست
 .خواهدشد حاصل خشک پسته کیلو هر تولید

 

 هزینه عنوان
 21،390 جمع هزینه های جاری باغبانی برای هر کیلو پسته خشک

جمع هزینه استهالک سرمایه گذاری های باغی برای هر کیلو پسته 
 خشک

34،450 

جمع هزینه های بیمه، برداشت، حمل، فرآوری و مدیریت برای هر کیلو 
 پسته خشک

11،370 

  67،210 هزینه تمام شده تولید برای هر کیلو پسته خشک درهم
 
 
 
 
 

 های تولید پسته طی دو سال محصولی اخیرمقایسه هزینه
 (کلیه هزینه ها به تومان می باشند)

 سرفصل هزینه
 درصد سال زراعی سال زراعی

96-95  97-96  افزایش 
%42 5،880،000 4،760،000 هزینه کارگری  

%118 21،879،000 10،032،000 هزینه مواد مصرفی و وسائل جایگزین  
%67 2،185،000 1،312،000 هزینه اجاره ماشین آلت و خدمات  

%86 29،944،000 16،104،000 جمع هزینه های جاری باغداری در هر هکتار  
%259 48،225،000 13،432،500 هزینه های سرمایه ای باغداری در هر هکتار  

%651 78،169،000 29،536،500 جمع هزینه های باغداری در هر هکتار  
%63 34،450 21،098 هزینه های باغداری به ازاء هر کیلو پسته خشک  

هزینه های بیمه، برداشت، حمل، فرآوری و مدیریت برای هر 
 کیلو پسته خشک

4،710 11،370 141%  

%016 67،210 25،808 دَرهَمهزینه تمام شده تولید برای هر کیلو پسته خشک   
 

هزینه تمام شده تولید هر کیلو پسته خشک )تومان(

ــاغ  ــار از ب ــر هکت ــیم ارزش ه ــا تقس ــن، ب بنابرای
ــالیانه  ــتهاک س ــه اس ــر 30، هزین ــر ب ــورد نظ م
ــن  ــه همی ــود. ب ــبه می ش ــر محاس ــورد نظ ــاغ م ب
ــار،  ــرای انب ــدت اســتهاک ســرمایه ب ــب، م ترتی
ــاغ 20 ســال و  ــوار و ســاختمان موجــود در ب دی
بــرای سیســتم آبیــاری شــامل کانــال، لولــه، تجهیــزات آبیــاری تحــت 

ــت. ــه شده اس ــر گرفت ــال در نظ ــابه آن 10 س ــار و مش فش

میانگین ساالنه هزینه های بیمه، برداشت، حمل، فرآوری و مدیریت
ــا اینجــا بررســی شــدند، هزینه هــای وابســته  ــه ت ــی ک ــه هزینه های کلی
ــت،  ــاورزی، برداش ــه کش ــای بیم ــا هزینه ه ــد. ام ــاحت بودن ــه مس ب
ــالیانه  ــول س ــدار محص ــه مق ــته ب ــت وابس ــرآوری و مدیری ــل، ف حم
ــدول  ــک ج ــور در ی ــای مذک ــل، هزینه ه ــن دلی ــه همی ــند. ب می باش
ــک  ــته خش ــو پس ــر کیل ــرای ه ــروف ب ــه مص ــاس هزین ــدا و براس ج

منظــور شــده اند.


