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برای هر کیلو  تولید  ماهنامه پسته- هزینه تمام شده 
پسته خشک درهم در سال زراعی 93/92، 20هزارو967 
تومان برآورد شد که در مقایسه با سال گذشته که هزینه 
 13 بود،  تومان  18هزارو210  پسته  تولید  شده  تمام 

درصد افزایش را نشان می دهد.  
نیمه دوم سال 91  تا   ارز  نرخ  ثبات دستوری  سیاست 
داخلی  محصوالت  تولید  نسبی  مزیت  بود  شده  موجب 
دولت،  سیاست  شود.این  مواجه  گیری  چشم  کاهش  با 
می  مواجه  اماهایی  و  اگر  با  را  داخلی  کاالی  هر  تولید 
می  صادر  آن  عمده  که  نیز  ایران  پسته  بالطبع  و  کند 
قاعده  این  از  ارزاست  نرخ  به  وابسته  آن  قیمت  و  شود 

مستثنا نیست.
دستوری  ثبات  دهه  یک  از  پس  ایران  پسته  صنعت 
آن  یک باره  افزایش  با   91 سال  دوم  نیمه  در  ارز،  نرخ 
باشد.  امیدوار  تولید  بقای  به  و  تازه کند  توانست نفسی 
ولی مشاهده می شود که باز دولت علیرغم وجود تورم 

به  مصمم  همچنان  ریالی،  هزینه های  افزایشی  روند  و 
ثابت نگه داشتن نرخ ارز است که این امر بطور مستقیم 
چالش  با  را  پسته  صنعت  بخصوص  داخلی  محصوالت 

مواجه می کند. 
از این رو آگاهی از هزینه های تولید، برای سیاست گذاری 
با چالش های پیش روی تولید  برنامه ریزی در مواجهه  و 

ضروری به نظر می رسد.
ایران  پسته  انجمن  باغبانی  کمیسیون  منظور  این  به   
برآورد  به  اقدام  سال  دوم  نیمه  در  اخیر  سالیان  طی 
سعی  گزارش  این  در  می کند.  پسته  تولید  هزینه های 
شده تا هزینه های یک هکتار باغ پسته در سال محصولی 
جداول  شرح  به  آن  اطالعات  که  شود  برآورد   92-93

زیر است:
جدول شماره1: مشخصات باغی تأثیرگذار بر هزینه تولید
جاری  هزینه های  سالیانه  میانگین  شماره2:  جدول 

باغبانی یک هکتار باغ مثمر

جدول شماره 3: میانگین سالیانه هزینه های سرمایه ای 
یک هکتار باغ پسته مثمر

بیمه،  هزینه های  سالیانه  میانگین   :4 شماره  جدول 
برداشت، حمل، فرآوری و مدیریت برای هر کیلو پسته 

خشک
خشک  پسته  کیلو  هر  تولید  هزینه   :5 شماره   جدول 

) تومان( درسال محصولی 92-93

باغ  این  قابل توجه است تعمیم هزینه های برآورد شده 
خاص، قابل تعمیم به دیگر باغ های موجود درکشورنیست، 
ولی از این روش می توان برای محاسبه هزینه های سایر 

باغات کشور نسخه برداری کرد. 
میانگین  از  باالتر  عملکرد  به  توجه  با  است  ذکر  شایان 
کشوری باغ مورد بررسی، احتماالً هزینه تولید در باغات 
خواهد  بیشتری  افزایش  مراتب  به  پایین تر،  عملکرد  با 

داشت.

انجمن پسته ایران تخمین زد

افزایش 13 درصدی هزینه تمام شده تولید پسته

بافت خاک لومی - رسی احمد آقایی - اکبری پیوند بهمن 93 تاریخ

روش آبیاری غرقابی با لوله 7متری فاصله رس ************ کد باغدار

اسیدی و کمی شور  30سال به باال کیفیت آب سن باغ ************ محل باغ

45روز دوره آبیاری 1400کیلو گرم/ هکتار میانگین برداشت *********** مساحت

جدول شماره 1: مشخصات عمومی باغی تاثیر گذار بر هزینه های تولید

شماره105  -1393 اسفندماه  نامه  ویژه  هفتم-  سال 
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  هزینه واحدواحدعنوان
هزینهمقدار) تومان(

کارگری

475007332500نفر- روزبیل زنیباغبانی
4750017807500نفر- روزهرس 

475009427500نفر- روزعلف کنی) وجین(
47500321520000نفر- روزآبیاری 

475003142500نفر- روزتوکاری و پیوند
47500683230000نفر- روزجمع

کود و اصالح 
خاک

47500147500نفر- روزشیمیائی خاک
47500295000نفر- روزمحلول پاشی

475005.5261250نفر- روزحیوانی 
475004.5213750نفر- روزاصالح خاک

4750013617500نفر- روزجمع

سم و روغن

47500نفر- روزدفع آفات 

4190000

47500نفر- روزتله گذاری 
47500نفر- روزعلف کشی 
47500نفر- روزقارچ کشی 

47500نفر- روزدفع جانور مزاحم
0نفر- روزروغن پاشی 

475004190000نفر- روزجمع

    سایر

47500854037500نفر- روز جمع

جدول شماره2 : میانگین سالیانه هزینه های جاری باغبانی یک هکتار باغ مثمر
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ادامه جدول شماره2 

هزینهمقدارهزینه واحد) تومان(واحدعنوان

مواد 
مصرفی 
و وسایل 
جایگزین

باغبانی

30002060000عددنهال و پیوند
750000.215000عددبیل و ...

850000.18500عددقیچی و اره و ...
1000010100000مترتعمیرات سیستم آبرسانی

183500   جمع

کود و 
اصالح 
خاک

100010001000000کیلوشیمیائی خاک
1500030450000لیترمحلول پاشی

110500005500000کیلوحیوانی 
2020000400000کیلواصالح خاک

7350000   جمع

سم و 
روغن

1075000750000لیترسموم دفع آفات
11800018000عددتله

530000150000لیترعلف کش
380000240000کیلوقارچ کش

   عدددفع جانور مزاحم
404500180000لیترروغن و صابون

1338000   جمع
    سایر 
8871500   جمع 

شماره105  -1393 اسفندماه  نامه  ویژه  هفتم-  سال 
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 هزینه واحدواحدعنوان
) تومان(

هزینهمقدار

 اجاره 
ماشین آالت و 

خدمات
 
 

باغبانی

2000021420000ماشین- ساعتشخم زنی 
20000ماشین- ساعتتیلر
20000ماشین- ساعتریپر

21420000 ماشین- ساعتجمع

کود و اصالح 
خاک

20000360000ماشین- ساعتشیمیائی خاک
20000ماشین- ساعتمحلول پاشی

500004200000ماشین- ساعتحیوانی 
50000ماشین- ساعتاصالح خاک

7260000 ماشین- ساعتجمع

سم و روغن

200006120000ماشین- ساعتسموم دفع آفات
  تله

20000ماشین- ساعتعلف کش
20000ماشین- ساعتقارچ کش

20000ماشین- ساعتدفع جانور مزاحم
   ماشین- ساعتروغن پاشی

6120000 ماشین- ساعتجمع

آزمایش و مشاوره
 
 

و  خاک  برگ،  آب، 
سایر

2500000.125000عدد

    سایر
25000   جمع

     سایر

22756667   جمعکل جاری

ادامه جدول شماره 2

شماره105  -1393 اسفندماه  نامه  ویژه  هفتم-  سال 
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هزینهعنوان
200بیمه کشاورزی

1200نگهبانی، برداشت و حمل
1500فراوری

312بیمه آتش سوزی و سرقت و مسئولیت
1500مدیریت و دفتری

 سایر
4712جمع

جدول شماره 4: میانگین سالیانه هزینه های بیمه، برداشت، حمل، فرآوری و مدیریت برای هر کیلو پسته خشک

هزینهعنوان
22756667جمع هزینه های باغبانی درهر هکتار

جمع هزینه های باغبانی برای هر کیلو پسته خشک با تولید 1400 
کیلو گرم 

16255

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

4712

20967هزینه تمام شده تولید برای هر کیلو پسته خشک درهم

جدول شماره 5: هزینه تولید هر کیلو پسته خشک ) تومان( درسال محصولی 93/92

جدول شماره 3: میانگین سالیانه هزینه های سرمایه ای یک هکتار باغ پسته مثمر

هزینهمقدارهزینه واحدواحدعنوان
500120006000000متر مکعببافرض خرید کاملشربآب 

800000000.0332666667هکتارسی ساله مستقیمباغاستهالک
1200000.056000هکتاربیست ساله مستقیمانبار و ساختمان
35000000.1350000هکتارده ساله مستقیمسیستم آبرسانی

     سایر
3022667    جمع 

      سایر
9022667    جمع کل سرمایه ای

شماره105  -1393 اسفندماه  نامه  ویژه  هفتم-  سال 


