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سال سوم -اسفندماه 1396 - شماره 24

ــران  ــته ای ــن پس ــی انجم ــه باغبان کمیت
هر ســاله پــس از پایــان ســال محصولی، 
ــد  ــای تولی ــرآورد هزینه ه ــه ب ــدام ب اق
پســته می کنــد. در نوشــته حاضر، ســعی 
کردیــم بــه بررســی هزینــه تمــام شــده 
تولید پســته در ســال محصولــی 95-96 
بــرای یــک بــاغ نوعــی بپردازیــم. قابــل 
ــد  ــای تولی ــه هزینه ه ــت ک ــر اس ذک
ــًا  ــاص قطع ــاغ خ ــن ب ــرای ای ــته ب پس
قابــل تعمیــم بــه کلیــه باغ هــای پســته 
ــه کار  ــا روش ب ــود. ام کشــور نخواهــد ب
رفتــه جهــت تعییــن هزینــه تمام شــدۀ 
تولیــد، قابــل نســخه برداری توســط 
ــی  ــق م ــایر مناط ــرای س ــداران ب باغ
باشــد. بــه ایــن نکتــه نیــز بایــد توجــه 
کــرد کــه در بــاغ نوعــی مــورد بررســی، 
متوســط برداشــت 1400 کیلوگــرم در 
از  بیشــتر  کــه  بوده اســت  هکتــار 
ــت. در  ــوری اس ــت کش ــن برداش میانگی
ــر  ــا میانگیــن برداشــت کمت ــی ب باغ های
ــام  ــه تم ــاالً هزین ــزان، احتم ــن می از ای
شــده تولیــد پســته بــه مراتــب بیشــتر 

ــدول 1( ــود. )ج ــد ب خواه
هزينــه هــای جــاری باغبانــی بــه ســه دســته 

ــده اند: ــيم ش ــی تقس کل
- کارگری؛

- مواد مصرفی و وسايل جايگزين؛
- اجاره ماشين آالت و خدمات.

ــوق  ــته های ف ــش از دس ــر بخ ــای ه فعاليت ه
نيــز زيــر ســه ســرفصل باغبانــی، کــود و 
اصــالح خــاک و ســم و روغــن قــرار گرفته انــد.

• هزینه های کارگری 
در دســته هزينه هــای کارگــری جهــت تعييــن 
هزينــه هــر فعاليــت ابتــدا مقــدار کارگــر مورد 
ــت در ســطح  ــرای انجــام آن فعالي اســتفاده ب
يــک هکتــار را بــر اســاس نفــر-روز در جــدول 
ــه  ــی ب ــه فعاليت ــی ک ــم. در صورت درج می کني
ــد معــادل  صــورت اجــاره ای انجــام شــده، باي
در  گرفته شــده  کار  بــه  کارگــر  نفــر-روز 
ــای  ــپس، هزينه ه ــردد. س ــور گ ــدول منظ ج
ــر  ــت ه ــتفاده جه ــورد اس ــر م ــط کارگ متوس
ــم.  ــوط وارد می کني ــت را در ســتون مرب فعالي
ــه  ــدار، هزين ــد در مق ــه واح ــرب هزين ــا ض ب
ــاص  ــت خ ــام فعالي ــت انج ــری جه کل کارگ

محاســبه می شــود.

• مواد مصرفی و وسایل جایگزین
در دســته هزينه هــای مــواد مصرفــی و وســايل 
جايگزيــن، هزينــه هــر فعاليــت خــاص از 
ــب  ــد مناس ــا واح ــاده ب ــدار آن نه ــرب مق ض
ــا  ــود. تنه ــل می ش ــد آن حاص ــه واح در هزين
ــای  ــه هزينه ه ــت ک ــر آن اس ــل ذک ــه قاب نکت
ــد در  ــانی باي ــتم آبرس ــاغ و سيس ــرات ب تعمي
زيــر ســرفصل باغبانــی در ايــن دســته منظــور 

شــود.
•  اجاره ماشین آالت و خدمات

در دســته هزينــه اجــاره ماشــين آالت و خدمــات 
ــای  ــر هزينه ه ــبه تأثي ــاب از محاس ــت اجتن جه
ــرات  ــاری و تعمي ــرمايه گذاری، ج ــتهالک س اس
ماشــين آالت، فــرض بــر ايــن اســت کــه باغــدار 
کليــه خدمــات ماشــينی مــورد نيــاز خــود را بــه 
صــورت اجــاره ای تأميــن می کنــد. بــا ايــن 
ــه محاســبه  ــازی ب ــر ني ــاز، ديگ ــرض ســاده س ف
هزينــه اســتهالک ماشــين آالت خريــداری شــده 
توســط باغــدار و يــا هزينــه هــای جــاری راننــده، 
ســوخت، روغــن، تعميــرات و ... نمــی باشــد. 
ــه کار  ــين آالت ب ــه ماش ــبه هزين ــت محاس جه
رفتــه بــرای انجــام هــر فعاليــت، مقــدار ماشــين-
ســاعت مصرفــی در هــر هکتــار را در هزينــه واحد 
ضــرب می کنيــم. در صــورت اســتفاده باغــدار از 
ــا انجــام آزمايش هــای باغــی، امــکان  مشــاور و ي
ــر  ــيم ب ــس از تقس ــه پ ــای مربوط درج هزينه ه
مســاحت بــاغ بــر حســب هکتــار در ايــن بخــش 

ــدول 2( ــت. )ج ــده شده اس گنجان
•  هزینه های سرمایه ای

ــر  ــا، تأثي ــدول هزينه ه ــش از ج ــن بخ در اي
ــداث  ــت اح ــه جه ــای اولي ــرمايه گذاری ه س
ــد  ــور تولي ــه منظ ــات الزم ب ــد امکان ــا خري ي
ــر  ــوالً مدنظ ــه معم ــدار ک ــط باغ ــته توس پس

ــت. ــده شده اس ــرد، دي ــرار نمی گي ــداران ق باغ
آب  تأميــن  عامــل ســرمايه ای،  مهمتريــن 
ــودن عمــر ســفره  اســت. بدليــل نامشــخص ب
آبــی در منطقــه مــورد نظــر و در نتيجــه 
دشــواری محاســبه اســتهالک ســرمايه خريــد 
ــاز  ــورد ني ــد کل آب م ــر خري ــرض ب ــاه، ف چ
ــن  ــا اي ــد. ب ــرب می باش ــورت آب ش ــاغ بص ب
فــرض ســاده ســاز، ديگــر نيــازی بــه محاســبه 
ــاری،  ــای ج ــا هزينه ه ــتهالک و ي ــه اس هزين

ــد. ــاه نمی باش ــی چ ــا جابجاي ــرات و ي تعمي
بــه عنــوان مثــال، در جــدول نمونــه، حجــم 
آب مــورد اســتفاده بــرای آبيــاری بــاغ 
ــتم  ــر سيس ــه تغيي ــه ب ــا توج ــر ب ــورد نظ م
ــادل 9  ــره ای مع ــه قط ــی ب ــاری از غرقاب آبي
هــزار و 500 متــر مکعــب در هکتــار در 
ــاعت  ــر س ــد ه ــت خري ــت. قيم ــال اس س
ــه  ــه در منطق ــر در ثاني ــرب 30 ليت آب ش
مــورد نظــر در ســال 1396 برابــر 60 هــزار 
ــن آب  ــه تأمي ــن هزين ــان اســت. بنابراي توم
ــورد  ــاغ م ــار از ب ــر هکت ــرای ه ــاليانه ب س
ــال 1396 از روش  ــای س ــا قيمت ه ــر ب نظ
فــوق معــادل 5 ميليــون و 560 هــزار تومــان 

ــت. ــده اس ــن زده ش تخمي
مــدت اســتهالک ســرمايه بــاغ بــا فــرض خريد 
بــاغ بــارور 20 ســاله و بهره بــرداری يکنواخــت 
ــرض شده اســت.  ــالگی، 30 ســال ف ــا 50 س ت
بنابرايــن بــا تقســيم ارزش هــر هکتــار از 
ــتهالک  ــه اس ــر 30، هزين ــر ب ــورد نظ ــاغ م ب
ــورد نظــر محاســبه می شــود.  ــاغ م ســاليانه ب
بــه هميــن ترتيــب مــدت اســتهالک ســرمايه 
بــرای انبــار، ديــوار و ســاختمان موجــود 
ــاری  ــتم آبي ــرای سيس ــال و ب ــاغ 20 س در ب
شــامل کانــال، لولــه، تجهيــزات آبيــاری تحــت 

هزينه نهايی پسته توليد شده در سال 96
های کارگری جهت تعیین هزینه هر فعالیت ابتدا مقدار کارگر مورد استفاده برای انجام آن فعالیت در دسته هزینه

ای انجام کنیم. در صورتی که فعالیتی به صورت اجارهروز در جدول درج می-در سطح یک هکتار را بر اساس نفر

های متوسط کارگر مورد منظور گردد. سپس، هزینه شده در جدولروز کارگر به کار گرفته-شده، باید معادل نفر

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

 شود.جهت انجام فعالیت خاص محاسبه می

                                                                                                                                                                

   ۱،۲۲۴،۰۰۰تومان   × ۱۵ماه سنوات( ماه ۱اش + ماه عیدی و پاد ۲اه در سال + م ۱۲)شامل 

          ~ ۶۸۰۰۰ تومان 

                                                                                                                                    

  روز ۳۶۵  - ۹۶ق( مرخصی با حقو روز ۲۴+  روز جمعه ۵۳ه + تعطیل رسمی غیر جمع روز ۱۹)               

 مواد مصرفی و وسایل جایگزین 

ل جایگزین، هزینه هر فعالیت خاص از ضرب مقدار آن نهاده با واحد یهای مواد مصرفی و وسادسته هزینهدر 

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

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

 خدمات و آالت ماشین اجاره 

گذاری، های استهالک سرمایهدر دسته هزینه اجاره ماشین آالت و خدمات جهت اجتناب از محاسبه تأثیر هزینه

جاری و تعمیرات ماشین آالت، فرض بر این است که باغدار کلیه خدمات ماشینی مورد نیاز خود را به صورت اجاره 

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

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

های کارگری جهت تعیین هزینه هر فعالیت ابتدا مقدار کارگر مورد استفاده برای انجام آن فعالیت در دسته هزینه

ای انجام کنیم. در صورتی که فعالیتی به صورت اجارهروز در جدول درج می-در سطح یک هکتار را بر اساس نفر

های متوسط کارگر مورد منظور گردد. سپس، هزینه شده در جدولروز کارگر به کار گرفته-شده، باید معادل نفر
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هر تومان است. جهت محاسبه نرخ خرید  هزار 60برابر  1396لیتر در ثانیه در منطقه مورد نظر در سال  30

 مترمکعب آب داریم:

     تومان ۶۰.۰۰۰

      ~تومان  ۵۵۶           

 ۳۰لیتر در ثانیه ×  ۳.۶۰۰/ ثانیه در هر ساعت  ۱.۰۰۰لیتر در هر متر مکعب 

 5از روش فوق معادل  1396های سال مین آب سالیانه برای هر هکتار از باغ مورد نظر با قیمتأبنابراین هزینه ت

 تومان تخمین زده شده است. هزار 560میلیون و 

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

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

سال و برای  20استهالک سرمایه برای انبار، دیوار و ساختمان موجود در باغ  شود. به همین ترتیب مدتمی

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

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

 هزینه مقدار هزینه واحد  واحد عنوان
،0002825، 10،000 556 متر مکعب با فرض خرید کامل شرب آب   

 استهالک

 6،666،000 0.03 200،000،000 هکتار سی ساله مستقیم باغ
 6،500 0.05 130،000 هکتار بیست ساله مستقیم انبار و ساختمان
،00،00021 0.1 12،000،000 هکتار ده ساله مستقیم سیستم آبرسانی  

           سایر
 7،872،500         جمع 

 13،432،500         جمع  کل سرمایه ای
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نی
غبا

با

 96تولید شده در سال  پسته نهاییهزینه 

 پسته تولید هایهزینه برآورد به اقدام ،هر ساله پس از پایان سال محصولی ایران پسته انجمن باغبانی کمیته

برای یک  95-96 محصولیبه بررسی هزینه تمام شده تولید پسته در سال سعی کردیم نوشته حاضر، ر . دکندمی

 هایباغهای تولید پسته برای این باغ خاص قطعاً قابل تعمیم به کلیه ینهزکه ه است ذکر قابل. زیمپردابباغ نوعی 

برداری توسط تولید، قابل نسخه ۀپسته کشور نخواهد بود. اما روش به کار رفته جهت تعیین هزینه تمام شد

نوعی مورد بررسی، متوسط برداشت  می باشد. به این نکته نیز باید توجه کرد که در باغ مناطقباغداران برای سایر 

با میانگین برداشت  هاییدر باغاست که بیشتر از میانگین برداشت کشوری است. در هکتار بوده گرمکیلو 1400

 ، احتماالً هزینه تمام شده تولید پسته به مراتب بیشتر خواهد بود.این میزانکمتر از 

 های تولیدهزینه موثر درمشخصات عمومی باغی 

 رسی  -لومی  بافت خاک اکبری -احمد آقایی  پیوند ۹۶بهمن  تاریخ
 ایقطره روش آبیاری متری ۷ فاصله رس ************ کد باغدار
 کمی قلیایی و کمی شور  کیفیت آب  سال به باال ۳۰ سن باغ ************ محل باغ
روز ۱۲  آبیاریدوره  کیلو گرم/ هکتار ۱۴۰۰  میانگین برداشت *********** مساحت  

 

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

 کارگری؛ -

 ل جایگزین؛یمواد مصرفی و وسا -

 اجاره ماشین آالت و خدمات. -

 اند.صالح خاک و سم و روغن قرار گرفتههای فوق نیز زیر سه سرفصل باغبانی، کود و ااز دسته بخشهای هر فعالیت

  هزینه های کارگری 

رسی- لومی بافت خاکپیوند1396محصول  
قطره ایروش آبیاریفاصله رس************کد باغدار
کمی قلیایی و کمی شورکیفیت آب سن باغ************محل باغ
روزه 12دور آبیاریمیانگین برداشت************مساحت کیلو گرم هر هکتار1400

جدول هزینه های تولید پسته از یک باغ مثمر

 مشخصات عمومی باغ مورد بررسی
اکبری- احمد آقایی 

 متری7
 سال به باال30

)جدول 1(

= هزینه کارگری

= نرخ هر متر 
مکعب آب
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باغبانی 

فشــار و مشــابه آن 10 ســال در نظــر 
ــدول 3( ــت. )ج ــه شده اس گرفت

کليــه هزينه هايــی کــه تــا اينجــا 
ــته  ــای وابس ــدند، هزينه ه ــی ش بررس
ــای  ــا هزينه ه ــد. ام ــاحت بودن ــه مس ب
ــل،  ــت، حم ــاورزی، برداش ــه کش بيم
فــرآوری و مديريــت وابســته بــه مقــدار 
بــه  می باشــند.  ســاليانه  محصــول 
ــور در  ــای مذک ــل هزينه ه ــن دلي همي
يــک جــدول جــدا و براســاس هزينــه 
مصــروف بــرای هــر کيلــو پســته 
خشــک منظــور شــده اند. )جــدول 4(
ــده  ــام ش ــه تم ــبه هزين ــرای محاس ب
ــک از  ــته خش ــو پس ــر کيل ــد ه تولي
بــاغ مثمــر مــورد نظــر بايــد بــه نوعــی 
ســرمايه ای  و  جــاری  هزينه هــای 
ــطح  ــد س ــرای واح ــه ب ــی را ک باغبان
هزينه هــای  بــا  شــده اند  محاســبه 
ــرآوری و  ــل، ف ــت، حم ــه، برداش بيم
ــن خواســته،  مديريــت جمــع کــرد. اي
هزينه هــای  مجمــوع  تقســيم  بــا 
بــر  باغبانــی  ســرمايه ای  و  جــاری 
ــر  ــدار برداشــت در واحــد ســطح ب مق
ــورد نظــر  ــاغ م ــرای ب ــو ب حســب کيل
بدســت می آيــد. ســپس بــا جمــع 
مجمــوع  بــا  آمــده  بدســت  عــدد 
ــل،  ــت، حم ــه، برداش ــای بيم هزينه ه
فــرآوری و مديريــت، هزينــه تمــام 
شــدۀ توليــد هــر کيلــو پســته خشــک 

ــدول 5( ــد. )ج ــد ش ــل خواه حاص
روند افزایش هزینه ها

 1395 اســفند  نامــه  ويــژه  در 
ــد پســته در  ــه تمــام شــده تولي هزين
بــرای  ســال محصولــی 1394-95 
بــود.  منتشــر شــده  بــاغ  هميــن 
ــش  ــد افزاي جهــت روشــن شــدن رون
ــای  ــرفصل هزينه ه ــر س ــا، زي هزينه ه
ــورد  ــاغ م ــته در ب ــد پس ــی تولي اصل
را  اخيــر  ســال  دو  طــی  بررســی 
نمايــش داده شده اســت. در خصــوص 
کاهــش هزينــه ســرمايه گذاری ســال 
ســال  بــه  نســبت   95 محصولــی 
ــه  ــن نکت ــه اي ــد ب ــی 96 باي محصول
ــاری  ــتم آبي ــه سيس ــرد ک ــاره ک اش
توليــد  هزينه هــای  بــر  کــه  بــاغ 
ــه قطــره ای  ــی ب ــر اســت از غرقاب موث
تغييــر پيــدا کــرده و کاهــش هزينــه 
ســرمايه گذاری بــه دليــل کاهــش 
مصــرف آب می باشــد.  )جــدول 6(

 هزینهمقدار هزینه واحدواحد
 476,000                68,0007روز- نفربیل زنی

 1,156,000              68,00017روز- نفرهرس
 816,000                68,00012روز- نفر(و جین )علف کنی

 1,020,000             68,00015روز- نفرآبیاری
 204,000                68,0003روز- نفرتوکاری و پیوند

 3,672,000               68,00054روز- نفرجمع
 136,000                68,0002روز- نفرشیمیائی خاک

 136,000                68,0002روز- نفرمحلول پاشی
 374,000                68,0006روز- نفرحیوانی

 306,000                68,0005روز- نفراصالح خاک
 952,000                  68,00014روز- نفرجمع

68,000روز- نفردفع آفات
68,000روز- نفرتله گذاری
68,000روز- نفرعلف کشی
68,000روز- نفرقارچ کشی

68,000روز- نفردفع جانور مزاحم
68,000روز- نفرروغن پاشی

 408,000                   68,0006روز- نفرجمع
سایر
 5,032,000               جمع

 50,000                  2,00025عددنهال و پیوند
 17,000                  85,0000.2عدد...بیل و 

 10,000                  100,0000.1عدد...قیچی و اره و 
 1,500,000             30,00050مترتعمیرات سیستم آبرسانی

 1,577,000               جمع
 750,000                1,000750کیلوشیمیائی خاک

 630,000                45,00014لیترمحلول پاشی
 6,000,000              15040,000کیلوحیوانی

 525,000                3515,000کیلواصالح خاک
 7,905,000               جمع

 1,000,000             10100,000لیترسموم دفع آفات
 18,000                  1.018,000عددتله

 350,000                2514,000لیترعلف کش
 320,000                480,000کیلوقارچ کش

 30,000                  130,000عدددفع جانور مزاحم
 212,000                534,000لیترروغن و صابون

 1,930,000                جمع
سایر
 11,412,000               جمع

30,000ساعت- ماشینشخم زنی
30,000ساعت- ماشینتیلر
30,000ساعت- ماشینریپر

 630,000                   21ساعت- ماشینجمع
30,000ساعت- ماشینشیمیائی خاک

30,000ساعت- ماشینمحلول پاشی
30,000ساعت- ماشینحیوانی

30,000ساعت- ماشیناصالح خاک
 300,000                   8ساعت- ماشینجمع

30,000ساعت- ماشینسموم دفع آفات
30,000تله

30,000ساعت- ماشینعلف کش
30,000ساعت- ماشینقارچ کش

30,000ساعت- ماشیندفع جانور مزاحم
 30,000                  30,0001ساعت- ماشینروغن پاشی

 330,000                   11ساعت- ماشینجمع
 120,000                    120,0001عددآب، برگ، خاک و  آزمایش و مشاوره

سایر
 1,380,000                جمع

 17,824,000             جمعکل جاری

(تومان)میانگین سالیانه هزینه های جاری باغبانی یک هکتار باغ پسته مثمر 
عنوان

کارگری

باغبانی

کود و اصالح خاک

 408,000                6سم و روغن

مواد مصرفی و 
وسایل جایگزین

باغبانی

کود و اصالح خاک

سم و روغن

اجاره ماشین 
آالت و خدمات

باغبانی

سم و روغن

21                     630,000 

کود و اصالح خاک

4                     120,000 

6                     180,000 

10                     300,000 

)جدول 2(

باغبانی 
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هزینهمقدار هزینه واحدواحد
            5569,5005,282,000متر مکعببا فرض خرید کاملشربآب

             200,000,0000.036,666,000هکتارسی ساله مستقیمباغ
                   130,0000.056,500هکتاربیست ساله مستقیمانبار و ساختمان
            12,000,0000.101,200,000هکتارده ساله مستقیمسیستم آبرسانی

سایر
           7,872,500جمع 

          13,154,500جمع کل سرمایه ای

هزینه
250                   

1,300                 
1,600                 

60                      
1,500                 

4,710                 

30,978,500    
22,128            

4,710               
26,838           

درصدسال زراعیسال زراعی
افزایش94-9595-96
4,500,000       5,032,000      12%
8,817,500       11,412,000    29%
1,155,000       1,380,000      19%

14,472,500     17,824,000    23%
13,744,667      13,154,500    -4%
28,217,167      30,978,500    10%

20,155           22,128           10%
4,585             4,710             3%

24,740           26,838           8%

مدیریت و دفتری
سایر
جمع

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

عنوان
بیمه کشاورزی

نگهبانی، برداشت و حمل
فرآوری

بیمه آتش سوزی و سرقت

(تومان)میانگین سالیانه هزینه های سرمایه ای باغبانی یک هکتار باغ پسته مثمر 
عنوان

استهالک

جمع هزینه های باغبانی در هر هکتار
(تومان)هزینه تمام شده تولید هر کیلو پسته خشک 

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

هزینه تمام شده تولید برای هر کیلو پسته خشک درهم

هزینه تمام شده تولید برای هر کیلو پسته خشک دَرهَم

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

سرفصل هزینه

هزینه کارگری
هزینه مواد مصرفی و وسائل جایگزین

هزینه اجاره ماشین آالت و خدمات
جمع هزینه های جاری باغداری در هر هکتار
هزینه های سرمایه ای باغداری در هر هکتار

جمع هزینه های باغداری در هر هکتار
هزینه های باغداری به ازاء هر کیلو پسته خشک

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

هزینهمقدار هزینه واحدواحد
            5569,5005,282,000متر مکعببا فرض خرید کاملشربآب

             200,000,0000.036,666,000هکتارسی ساله مستقیمباغ
                   130,0000.056,500هکتاربیست ساله مستقیمانبار و ساختمان
            12,000,0000.101,200,000هکتارده ساله مستقیمسیستم آبرسانی

سایر
           7,872,500جمع 

          13,154,500جمع کل سرمایه ای

هزینه
250                   

1,300                 
1,600                 

60                      
1,500                 

4,710                 

30,978,500    
22,128            

4,710               
26,838           

درصدسال زراعیسال زراعی
افزایش94-9595-96
4,500,000       5,032,000      12%
8,817,500       11,412,000    29%
1,155,000       1,380,000      19%

14,472,500     17,824,000    23%
13,744,667      13,154,500    -4%
28,217,167      30,978,500    10%

20,155           22,128           10%
4,585             4,710             3%

24,740           26,838           8%

مدیریت و دفتری
سایر
جمع

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

عنوان
بیمه کشاورزی

نگهبانی، برداشت و حمل
فرآوری

بیمه آتش سوزی و سرقت

(تومان)میانگین سالیانه هزینه های سرمایه ای باغبانی یک هکتار باغ پسته مثمر 
عنوان

استهالک

جمع هزینه های باغبانی در هر هکتار
(تومان)هزینه تمام شده تولید هر کیلو پسته خشک 

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

هزینه تمام شده تولید برای هر کیلو پسته خشک درهم

هزینه تمام شده تولید برای هر کیلو پسته خشک دَرهَم

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

سرفصل هزینه

هزینه کارگری
هزینه مواد مصرفی و وسائل جایگزین

هزینه اجاره ماشین آالت و خدمات
جمع هزینه های جاری باغداری در هر هکتار
هزینه های سرمایه ای باغداری در هر هکتار

جمع هزینه های باغداری در هر هکتار
هزینه های باغداری به ازاء هر کیلو پسته خشک

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

هزینهمقدار هزینه واحدواحد
            5569,5005,282,000متر مکعببا فرض خرید کاملشربآب

             200,000,0000.036,666,000هکتارسی ساله مستقیمباغ
                   130,0000.056,500هکتاربیست ساله مستقیمانبار و ساختمان
            12,000,0000.101,200,000هکتارده ساله مستقیمسیستم آبرسانی

سایر
           7,872,500جمع 

          13,154,500جمع کل سرمایه ای

هزینه
250                   

1,300                 
1,600                 

60                      
1,500                 

4,710                 

30,978,500    
22,128            

4,710               
26,838           

درصدسال زراعیسال زراعی
افزایش94-9595-96
4,500,000       5,032,000      12%
8,817,500       11,412,000    29%
1,155,000       1,380,000      19%

14,472,500     17,824,000    23%
13,744,667      13,154,500    -4%
28,217,167      30,978,500    10%

20,155           22,128           10%
4,585             4,710             3%

24,740           26,838           8%

مدیریت و دفتری
سایر
جمع

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

عنوان
بیمه کشاورزی

نگهبانی، برداشت و حمل
فرآوری

بیمه آتش سوزی و سرقت

(تومان)میانگین سالیانه هزینه های سرمایه ای باغبانی یک هکتار باغ پسته مثمر 
عنوان

استهالک

جمع هزینه های باغبانی در هر هکتار
(تومان)هزینه تمام شده تولید هر کیلو پسته خشک 

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

هزینه تمام شده تولید برای هر کیلو پسته خشک درهم

هزینه تمام شده تولید برای هر کیلو پسته خشک دَرهَم

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

سرفصل هزینه

هزینه کارگری
هزینه مواد مصرفی و وسائل جایگزین

هزینه اجاره ماشین آالت و خدمات
جمع هزینه های جاری باغداری در هر هکتار
هزینه های سرمایه ای باغداری در هر هکتار

جمع هزینه های باغداری در هر هکتار
هزینه های باغداری به ازاء هر کیلو پسته خشک

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

هزینهمقدار هزینه واحدواحد
            5569,5005,282,000متر مکعببا فرض خرید کاملشربآب

             200,000,0000.036,666,000هکتارسی ساله مستقیمباغ
                   130,0000.056,500هکتاربیست ساله مستقیمانبار و ساختمان
            12,000,0000.101,200,000هکتارده ساله مستقیمسیستم آبرسانی

سایر
           7,872,500جمع 

          13,154,500جمع کل سرمایه ای

هزینه
250                   

1,300                 
1,600                 

60                      
1,500                 

4,710                 

30,978,500    
22,128            

4,710               
26,838           

درصدسال زراعیسال زراعی
افزایش94-9595-96
4,500,000       5,032,000      12%
8,817,500       11,412,000    29%
1,155,000       1,380,000      19%

14,472,500     17,824,000    23%
13,744,667      13,154,500    -4%
28,217,167      30,978,500    10%

20,155           22,128           10%
4,585             4,710             3%

24,740           26,838           8%   هزینه تمام شده تولید برای هر کیلو پسته خشک دَرهَم

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

سرفصل هزینه

  هزینه کارگری
  هزینه مواد مصرفی و وسائل جایگزین

  هزینه اجاره ماشین آالت و خدمات
  جمع هزینه های جاری باغداری در هر هکتار
  هزینه های سرمایه ای باغداری در هر هکتار

  جمع هزینه های باغداری در هر هکتار
  هزینه های باغداری به ازاء هر کیلو پسته خشک

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

جمع هزینه های باغبانی در هر هکتار
(تومان)هزینه تمام شده تولید هر کیلو پسته خشک 

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

هزینه تمام شده تولید برای هر کیلو پسته خشک درهم

(تومان)میانگین سالیانه هزینه های سرمایه ای باغبانی یک هکتار باغ پسته مثمر 
عنوان

استهالک

مدیریت و دفتری
سایر
جمع

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

عنوان
بیمه کشاورزی

نگهبانی، برداشت و حمل
فرآوری

بیمه آتش سوزی و سرقت
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