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هزینه تمام شده تولید پسته در کشور سال محصولی 1393-94
ــام  ــه تم ــر هزین ــته حاض در نوش
شــده تولیــد پســته در ســال 
مقایســه  و   93-94 محصولــی 
ــه  ــبت ب ــا نس ــه ه ــش هزین افزای
ــرای  ــته ب ــی گذش ــال محصول س
ــی  ــی م ــی بررس ــاغ نوع ــک ب ی
ــه  ــود ک ــه نم ــد توج ــوند. بای ش
ــرای  ــد پســته ب ــه هــای تولی هزین
ایــن بــاغ خــاص قطعــًا قابــل 

ــته  ــات پس ــه باغ ــه کلی ــم ب تعمی
ــود. ــد ب ــور نخواه کش

ــت  ــه جه ــه کار رفت ــا روش ب  ام
تعییــن هزینــه تمــام شــده تولیــد، 
قابــل نســخه بــرداری توســط 
باغــداران بــرای ســایر باغــات 
ــه  ــد. ب ــی باش ــور م ــته کش پس
ایــن نکتــه نیــز بایــد توجــه کــرد 
کــه در بــاغ نوعــی مــورد بررســی، 

ــرم  ــت 1400 کیلوگ ــط برداش متوس
در هکتــار مــی باشــد کــه بیشــتر 
از میانگیــن برداشــت کشــوری 
ــا میانگیــن  اســت. بــرای باغاتــی ب
برداشــت کمتــر از مقــدار مذکــور، 
احتمــاالً هزینــه تمــام شــده تولیــد 
پســته بــه مراتــب بیشــتر خواهــد 

ــود.  ب
کمیسیون باغبانی انجمن پسته ایران

ــای  ــه ه ــر هزین ــذار ب ــی تأثیرگ ــی باغ ــخصات عموم مش
تولیــد

اطاعــات درج شــده در ایــن بخــش از جــدول نمایانگــر وضعیــت 
عمومــی بــاغ مــورد بررســی مــی باشــند.

ــک  ــی ی ــاری باغبان ــای ج ــه ه ــالیانه هزین ــن س میانگی
ــر ــته مثم ــاغ پس ــار ب هکت

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

- کارگری؛
- مواد مصرفی و وسائل جایگزین؛

- اجاره ماشین آالت و خدمات.
ــود و  ــی، ک ــل باغبان ــر فص ــه س ــته در س ــر دس ــای ه ــت ه فعالی

ــد. ــه ان ــرار گرفت ــن ق ــم و روغ ــاک و س ــاح خ اص
ــر  ــه ه ــن هزین ــت تعیی ــری جه ــای کارگ ــه ه ــته هزین در دس
ــام آن  ــرای انج ــتفاده ب ــورد اس ــر م ــدار کارگ ــدا مق ــت ابت فعالی

فعالیــت در ســطح 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 

ــردد.  ــور گ ــدول منظ در ج

ســپس، هزینــه هــای متوســط کارگــر مــورد اســتفاده جهــت هــر 
ــا ضــرب هزینــه  ــوط وارد مــی کنیــم. ب فعالیــت را در ســتون مرب
ــت  ــام فعالی ــت انج ــری جه ــه کل کارگ ــدار، هزین ــد در مق واح

خــاص محاســبه مــی شــود.
ــاری  ــت آبی ــرای فعالی ــه، ب ــدول نمون ــال، در ج ــوان مث ــه عن ب
ــه کار  ــر ب ــر-روز کارگ ــر 32 نف ــورد نظ ــاغ م ــار از ب ــر هکت در ه
گرفتــه شــده اســت. بــا فــرض پرداخــت حداقــل حقــوق و مزایــای 
ماهیانــه 964،000 تومــان بــرای هــر کارگــر در ســال 1394 
ــد،  ــه واح ــر-روز در هزین ــدار نف ــرب مق ــا ض ــت: ب ــم داش خواهی
هزینــه کارگــری تمــام شــده فعالیــت آبیــاری بــرای هــر هکتــار از 
بــاغ مــورد نظــر بــا قیمــت هــای ســال 1394 برابــر 1,726,400 

ــد. ــی آی ــان بدســت م توم

)شامل 12 ماه در سال + 2 ماه عیدی و پاداش + 1 ماه 
سنوات( ماه 15 × تومان 964،000 

) روز تعطیل رسمی غیر جمعه22- روزجمعه 51 - روز 
مرخصی با حقوق 24- روز سال 365( روز 268

تومان53,950~
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در دســته هزینــه هــای مــواد مصرفــی و وســائل جایگزیــن، هزینــه 
هــر فعالیــت خــاص از ضــرب مقــدار آن نهــاده بــا واحــد مناســب 
در هزینــه واحــد آن حاصــل مــی شــود. تنهــا نکتــه قابــل ذکــر آن 
اســت کــه هزینــه هــای تعمیــرات بــاغ و سیســتم آبرســانی بایــد 

در زیــر ســرفصل باغبانــی در ایــن دســته منظــور شــود.
 در دســته هزینــه اجــاره ماشــین آالت و خدمــات جهــت اجتنــاب 
ــذاری،  ــرمایه گ ــتهاک س ــای اس ــه ه ــر هزین ــبه تأثی از محاس
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــرض ب ــین آالت، ف ــرات ماش ــاری و تعمی ج
ــه صــورت  باغــدار کلیــه خدمــات ماشــینی مــورد نیــاز خــود را ب

ــد.  ــی کن ــن م ــاره ای تأمی اج
ــه  ــبه هزین ــه محاس ــازی ب ــر نی ــاز، دیگ ــاده س ــرض س ــن ف ــا ای ب
ــا  ــدار و ی ــط باغ ــده توس ــداری ش ــین آالت خری ــتهاک ماش اس
هزینــه هــای جــاری راننــده، ســوخت، روغــن، تعمیــرات و ... نمــی 
باشــد.  جهــت محاســبه هزینــه ماشــین آالت بــه کار رفتــه بــرای 
ــر  ــی در ه ــاعت مصرف ــین - س ــدار ماش ــت، مق ــر فعالی ــام ه انج

ــم. ــه واحــد ضــرب مــی کنی ــار را در هزین هکت
 در صــورت اســتفاده باغــدار از مشــاور و یــا انجــام آزمایــش هــای 

ــر  ــیم ب ــس از تقس ــه پ ــای مربوط ــه ه ــکان درج هزین ــی، ام باغ
مســاحت بــاغ بــر حســب هکتــار در ایــن بخــش گنجانــده شــده 

اســت.

ــی  ــرمایه ای باغبان ــای س ــه ه ــالیانه هزین ــن س میانگی
ــر ــته مثم ــاغ پس ــار ب ــک هکت ی

در ایــن بخــش از جــدول هزینــه هــا، تأثیــر ســرمایه گــذاری هــای 
اولیــه جهــت احــداث یــا خریــد امکانــات الزم بــه منظــور تولیــد 
ــرار نمــی  پســته توســط باغــدار کــه معمــوالً مدنظــر باغــداران ق

گیــرد، دیــده شــده اســت. 
مهمتریــن عامــل ســرمایه ای، تأمیــن آب اســت. بدلیــل نامشــخص 
ــه  ــر و در نتیج ــورد نظ ــه م ــی در منطق ــفره آب ــر س ــودن عم ب
ــر  ــرض ب ــاه، ف ــد چ ــرمایه خری ــتهاک س ــبه اس ــواری محاس دش
ــی باشــد. ــاغ بصــورت آب شــرب م ــاز ب ــورد نی ــد کل آب م خری

ــه  ــه محاســبه هزین ــازی ب ــرض ســاده ســاز، دیگــر نی ــن ف ــا ای  ب
ــی  ــا جابجای ــرات و ی ــای جــاری، تعمی ــه ه ــا هزین اســتهاک و ی

چــاه نمــی باشــد. 



42

2 1394- شماره  سال اول - اسفند ماه 



43

2 1394- شماره  سال اول - اسفند ماه 

ــای  ــاه ه ــی چ ــوع دب ــه، مجم ــال، در جــدول نمون ــوان مث ــه عن ب
ــادل 12,000  ــورد نظــر مع ــاغ م ــاری ب ــرای آبی ــورد اســتفاده ب م
ــد هــر  ــار در ســال مــی باشــد. قیمــت خری ــر مکعــب در هکت مت
ــورد نظــر در  ــه م ــه در منطق ــر در ثانی ســاعت آب شــرب 30 لیت
ــرخ  ــر 60,000 تومــان اســت. جهــت محاســبه ن ســال 1394 براب

ــم: ــر مترمکعــب آب داری ــد ه خری

ــاغ  ــار از ب ــر هکت ــرای ه ــالیانه ب ــن آب س ــه تأمی ــن هزین بنابرای
ــادل  ــوق مع ــای ســال 1394 از روش ف ــا قیمــت ه ــورد نظــر ب م

ــت. ــده اس ــن زده ش ــان تخمی 6,672,000 توم
ــارور 20  ــاغ ب ــد ب ــرض خری ــا ف ــاغ ب ــرمایه ب ــتهاک س ــدت اس م
ســاله و بهــره بــرداری یکنواخــت تــا 50 ســالگی، 30 ســال فــرض 
شــده اســت. بنابرایــن بــا تقســیم ارزش هــر هکتــار از بــاغ مــورد 
نظــر بــر 30، هزینــه اســتهاک ســالیانه بــاغ مــورد نظــر محاســبه 
ــرای  ــدت اســتهاک ســرمایه ب ــب م ــن ترتی ــه همی ــی شــود. ب م
انبــار، دیــوار و ســاختمان موجــود در بــاغ 20 ســال و بــرای 
ــاری تحــت  ــزات آبی ــه، تجهی ــال، لول ــاری شــامل کان سیســتم آبی

ــه شــده اســت. فشــار و مشــابه آن 10 ســال در نظــر گرفت

60,000 تومان
لیتر در هر متر مکعب 1,000 / ثانیه در هر ساعت 

3,600 × لیتر در ثانیه 30

556 تومان ~  

میانگیــن ســاالنه هزینــه هــای بیمــه، برداشــت، حمــل، فــرآوری 
ــدند،  ــی ش ــا بررس ــا اینج ــه ت ــی ک ــه های ــه هزین ــت کلی و مدیری

ــد.  ــه مســاحت بودن ــه هــای وابســته ب هزین
ــرآوری  ــل، ف ــت، حم ــاورزی، برداش ــه کش ــای بیم ــه ه ــا هزین م
ــند.  ــی باش ــالیانه م ــول س ــدار محص ــه مق ــته ب ــت وابس و مدیری
ــک جــدول جــدا و  ــور در ی ــای مذک ــه ه ــل هزین ــن دلی ــه همی ب
براســاس هزینــه مصــروف بــرای هــر کیلــو پســته خشــک منظــور 

ــد. شــده ان
هزینه تمام شده تولید هر کیلو پسته خشک

بــرای محاســبه هزینــه تمــام شــده تولیــد هــر کیلو پســته خشــک 

ــه نوعــی هزینــه هــای جــاری و  ــاغ مثمــر مــورد نظــر بایــد ب از ب
ــده  ــبه ش ــرای واحــد ســطح محاس ــه ب ــی را ک ــرمایه ای باغبان س
انــد بــا هزینــه هــای بیمــه، برداشــت، حمــل، فــرآوری و مدیریــت 

جمــع کــرد.
 ایــن خواســته، بــا تقســیم مجمــوع هزینــه هــای جــاری و ســرمایه 
ای باغبانــی بــر مقــدار برداشــت در واحــد ســطح بــر حســب کیلــو 
بــرای بــاغ مــورد نظــر بدســت مــی آیــد. ســپس بــا جمــع عــدد 
بدســت آمــده بــا مجمــوع هزینــه هــای بیمــه، برداشــت، حمــل، 
فــرآوری و مدیریــت، هزینــه تمــام شــده تولیــد هــر کیلــو پســته 

خشــک حاصــل خواهــد شــد.
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مقایسه هزینه های تولید پسته طی دو سال محصولی اخیر
)کلیه هزینه ها به تومان می باشند(

روند افزایش هزینه ها
ــته  ــد پس ــده تولی ــام ش ــه تم ــفند 1393 هزین ــه اس ــژه نام در وی
ــاغ منتشــر شــده  ــن ب ــرای همی ــی 94-1393 ب در ســال محصول

بــود. جهــت روشــن شــدن رونــد افزایــش هزینــه هــا، جــدول زیــر 
ســرفصل هزینــه هــای اصلــی تولیــد پســته در بــاغ مــورد بررســی 

طــی دو ســال اخیــر را نمایــش مــی دهــد. 


