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 رضا صداقت

 موسسه تحقيقات پسته كشور – عضو هيئت علمي اقتصاد كشاورزي 
 ٢٧/١/٨٢تاريخ پذيرش مقاله 

 
 خالصه

 
 ميزان توليد پسته در سال زراعي       . اند ته پيدا كرده  اي به كشت پس     ريز، زارعين تمايل ويژه     در شهرستان ني  

.  درصد از توليد پسته استان فارس را به خود اختصاص داده است                ٩٥ تن بوده كه حدود       ٥٠٠٠،  ١٣٧٦-٧٧
هدف از اين مطالعه تهيه يك راهنما       . باشد بنابراين بررسي اقتصادي كشت پسته در اين منطقه بسيار با اهميت مي            

عالوه بر آن سودآوري    . باشد مات توليدي، تعيين بازده، هزينه بالقوه و تنظيم بودجه مزرعه مي            براي اتخاذ تصمي  
 ١٨٠اي شامل    براي انجام اين مطالعه، نمونه     . هزينه مورد بررسي قرار گرفت     –كشت پسته از روش تحليل فايده       
ات مورد نياز از طريق پرسشنامه      اطالع. اي انتخاب شد   اي دو مرحله   گيري خوشه  توليد كننده به كمك روش نمونه     

در اين مطالعه از روش تحليل ارزش كنوني جهت ارزيابي اقتصادي            .آوري گرديد   جمع ١٣٧٦-٧٧در سال زراعي    
 درصد مثبت و برابر      ١٨نتيجه اساسي نشان داد كه ارزش كنوني خالص طرح با نرخ بهره                  . استفاده گرديد 
باشد كه در مقايسه با       درصد مي  ٦/٢٥  ) هكتار پسته  ١٠٠كشت   ( ريال و همچنين نرخ بازده پروژه       ٩٨٥٩٨٦٨٦٢

 .اين پروژه سودآور است%) ١٨(نرخ رسمي اعتبارات بلند مدت بانكي 
 

 .نرخ بازده داخلي طرح، نرخ بازده مورد انتظار،  هزينه بالقوه،بازده بالقوه پسته،  :كليدي هاي واژه

 
 مقدمه

رهاي در حال    حيات سياسي و اقتصادي بسياري از كشو          
توسعه از جمله كشور ما در شرايط كنوني به نحو قابل                     

محدود بودن ذخائر    . اي متكي به درآمد نفتي است         مالحظه
نفتي، نوسانات قيمت نفت در بازارهاي جهاني و برخي از مسائل            
سياسي سبب گرديده تا اين بخش از درآمد ملي توأم با ريسك              

ق اقتصاد چند بعدي و       در راستاي تحق   . كننده باشد  و نگران 
رسيدن به مرز خودكفائي ضروري است تا بيشتر از گذشته به              
توليد و صادرات كاالهاي غير نفتي توجه گردد و زمينه گسترش           

اي  هاي نسبي منطقه   اين دسته از محصوالت با توجه به مزيت         
 .فراهم گردد

رغم داشتن بازار    پسته از جمله محصوالت باغي است كه علي       
اسب و برخورداري از مزيت نسبي در زمينه صادرات و           جهاني من 

يابي، مزيت آن در زمينه توليد در بسياري از مناطق                  ربازا
در شرايط فعلي در     . كاري در پرده ابهام قرار گرفته است         پسته

برداران  بسياري از مناطق كشور به ويژه مناطق كويري بهره             
. اند ردهاي به كشت اين محصول پيدا ك          گرايش و تمايل ويژه    

شود كه با كمبود و        كشت پسته بيشتر مناطقي را شامل مي         
بنابراين جهت سامان دادن به       ). ٤(اند   شوري آب مواجه شده    

گرايشات زارعين و در راستاي استفاده صحيح از منابع توليدي            
اين . ضروري است تا مزيت اقتصادي اين محصول مشخص گردد        

 كشت پسته در        هزينه  –مطالعه به منظور تحليل فايده           
هاي مهم   اينك به عنوان يكي از قطب        ريز كه هم   شهرستان ني 

همچنين انجام  . باشد، انجام شده است    توليد پسته در كشور مي    
ساير مطالعات اقتصادي در زمينه تعيين مزيت نسبي محصوالت          
كشاورزي قابل كشت در منطقه، تعيين كارآيي و عوامل مؤثر بر            

 .باشد پسته قابل توصيه ميآن و باالخره بازاريابي 
در اين قسمت به برخي از مطالعات صورت گرفته داخلي در            
زمينه اقتصاد پسته و همچنين به برخي از مطالعات صورت               

هاي  گرفته داخلي و خارجي در زمينه تحليل اقتصادي طرح             



 ١٣٨٢، سال ٤، شماره ٣٤مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٩٢٦

 .گردد هاي اقتصادي اشاره مي گذاري با استفاده از روش سرمايه
در تحليل اقتصادي كاربرد آبياري     )  ١٩٩٥(بندال و همكاران    

اي انار در هند، بر اساس تحليل جريان وجوه نقدي،                  قطره
براي انجام اين   .  سال بررسي نمودند   ١٠ها و درآمد را براي       هزينه

.  هزينه استفاده گرديد    –مطالعه از روش ارزيابي تحليل فايده         
 نتايج حاصل از مطالعه نشان داده است كه نسبت منفعت به               

 ١٣/٢را  ) اي با سنتي    مقايسه سيستم قطره   (هزينه اضافي    
 .پذيري اقتصادي آن است دهنده توجيه محاسبه كردند كه نشان

اي به ارزيابي اقتصادي يكي از          در مقاله ) ١٣٧٥(بهتاش  
. هاي اجرا شده آبياري و زهكشي بنه باشت پرداخته است            طرح

رآمدي و اثرات   اي و د   هاي متفاوت هزينه   در اين ارزيابي زمينه    
هاي زراعت و دامداري در منطقه قبل و           متعدد هريك از بخش   

بعد از اجراي طرح بررسي گرديده و آلترناتيوهاي مختلف با               
در اين مطالعه گردش    . هاي بهره متعدد آزمايش شده است       نرخ

 هزينه و نرخ بازده داخلي طرح به دست           –نقدي، نسبت فايده    
 .آمده است

هاي اقتصادي آبياري     به بررسي مزيت   )  ١٩٩٥(سن راي    
. اي از دو جنبه كالن و خرد در هندوستان پرداخته است              قطره

 ايالت هند نشان داد كه برگشت         ٦هاي انجام شده در       بررسي
كند و   سرمايه در اين سيستم بين يك تا سه فصل تغيير مي              

 دارند  ٥/٢بيش از   طول دوره اي   بيش از يك سوم مزارع كوچك،       
 .مر نشان دهنده توجيه اقتصادي اين سيستم استكه اين ا

ضمن تأكيد بر اهميت كشت پسته و            ) ١٣٧٥(شيباني  
آوري اين محصول براي اقتصاد كشور، انجام مطالعات                 ارز

اقتصادي در مورد اين محصول را بسيار ضروري دانسته است              
اي از بعد اقتصادي را انجام نداده است و صرفا             ولي خود مطالعه  

 .يت توجه به مسائل اقتصاد پرداخته استبر اهم
با هدف بررسي اقتصادي گرايش            )  ١٣٧٦(صداقت   

برداران به كشت پسته و تأثيرات آن بر الگوي كشت و                  بهره
. اي را صورت داده است      درآمد زارعين در استان فارس، مطالعه      

هاي اقتصادي متعدد استفاده شده كه از        براي اين منظور از مدل    
ريزي خطي، مدل تابع توليد، تابع توليد           برنامه آن جمله مدل  

نتايج اصلي تحقيق نشان داده     . مرزي و مدل لوجيت بوده است      
كاري بحران منابع آبي      است كه دليل اصلي گرايش به پسته         

بوده و وارد شدن پسته در الگوي كشت،           ) شوري و كم آبي    (

. درآمد مزرعه را به مقدار قابل توجهي افزايش داده است                 
كار از لحاظ فني     برداران پسته  چنين نتايج نشان داد كه بهره      هم

 .اند كارآيي الزم را نداشته
با هدف بررسي اقتصادي كشت پسته در        ) ١٣٧٥(نژاد   عرب

براي اين منظور از روش      . اي را انجام داده است      كرمان مطالعه 
تابع توليد انتخاب گرديده      . تابع توليد استفاده گرديده است      

اطالعات مورد  . العه از نوع ترانسندنتال بوده است      جهت اين مط  
نياز در اين مطالعه به صورت پيمايشي و تكميل پرسشنامه، با              

گيري  آوري شده و روش نمونه      باغدار نمونه جمع   ٢٦٠مصاحبه از   
نتايج نشان داده است     . تصادفي مورد استفاده قرار گرفته است      

يايي، آب،  هاي كودهاي شيم    كه در حال حاضر مصرف نهاده        
ها  رويه بوده در حاليكه مصرف ساير نهاده         نيروي كار و سم بي     

 .منطقي است
به بررسي ارزيابي مالي       ) ١٣٧٩(كرباسي و همكاران       

براي . اي در استان خراسان پرداختند        هاي آبياري قطره    طرح
 – (IRR)هاي نرخ بازده داخلي    انجام اين كار مطالعاتي از روش      

 استفاده  -و نسبت منفعت به هزينه        (NPV)ارزش حال خاص    
نتايج حاصل از مطالعه نشان داده است كه عوامل                . گرديد

ها مؤثر   عدم پذيرش اين روش     اقتصادي، اجتماعي و فني در      
ها  برداري مناسب، اين طرح     است و در صورت طراحي و بهره         
نتايج بخشي از اين مطالعه       .توجيه مالي الزم را خواهند داشت      

منافع اضافي ساالنه حاصل از كاربرد سيستم           نشان داد كه      
اندوز  اي براي هر هكتار محصول پسته در حالت غير آب              قطره

اندوز است، همچنين ارزش حال خالص هر          بيشتر از حالت آب    
هكتار پسته نرخ بازده داخلي و نسبت منفعت به هزينه در حالت            

 .اندوز بيشتر است غير آب
ه ارزيابي كنترل دبي قنات     اقدام ب )  ١٣٧٢(منشادي و امين    
براي ارزيابي اقتصادي از روش تحليل        . اند در استان يزد نموده    

. ارزش كنوني و تعيين نرخ بازده داخلي استفاده شده است               
نتيجه به دست آمده از مطالعه ايشان نشان داد كه كنترل دبي              
قنات يعني بستن قنات در زماني كه كشاورز نياز به آب ندارد و              

 از آن در زمان مورد نياز، از توجيه اقتصادي بااليي                 استفاده
 .برخوردار است
برخي از مسائل اقتصادي توليد پسته در       ) ١٣٧٥(منصوريان  

در اين مطالعه   . شهرستان دامغان را مورد بررسي قرار داده است        
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هاي  با استفاده از روش تابع توليد مقدار بهينه استفاده از نهاده            
كاران   نهايت براي بهبود وضعيت پسته      مصرفي تعيين شده و در    

 .منطقه پيشنهاداتي ارائه شده است
اي تحت عنوان ارزيابي      مطالعه) ١٣٧٩(نيكوئي و تركماني     

هاي ديزلي به الكتريكي در استان         اقتصادي تبديل مؤثر پمپ    
براي اين منظور در قسمتي از اين مطالعه           . فارس انجام دادند  

ي ديزلي به الكتريكي تعيين       نسبت منفعت به هزينه موتورها      
هاي كوچك، متوسط و بزرگ      شده است، اين نسبت براي زمين      

بنابراين صرفه  .  است ٤٥/٣ و    ٨٦/٢،  ٢٣/٢به ترتيب برابر      
هاي ديزلي به الكتريكي براي          اقتصادي تبديل موتور پمپ      

هاي فسيلي و    مناطقي كه در آنها دو منبع تأمين انرژي سوخت         
 .ات گرديدبرقي در دسترس است اثب

بررسي مطالعات انجام شده نشان داده است كه تا كنون              
بيني شده مطالعه    تحليل اقتصادي از كشت پسته با اهداف پيش        

بنابراين امكان بحث بيشتر در زمينه        . انجام نشده است  جاري  
ترين كار،   بررسي منابع وجود ندارد و به عنوان اولين و جامع             

البته . اي دارد  ين مطالعه بخش پسته كشور نياز به انجام چن         
هاي تنزيلي در ارزيابي      دهد كه از روش     بررسي منابع نشان مي    

هاي ديگري استفاده شده است كه        هاي بلندمدت در پروژه    طرح
ها براي ارزيابي اقتصادي كشت پسته       سعي گرديد تا از اين روش     

 استفاده شده در روش تحقيق برگرفته        ايه استفاده شود و مدل   
 .منابع در اين خصوص استاز بررسي 

 :اهداف مطالعه حاضر عبارتند از
هاي آينده طرح و       تعيين ارزش كنوني درآمدها و هزينه        

  (NPV)برآورد ارزش خالص كنوني طرح
 برآورد منفعت به هزينه طرح
  (IRR)برآورد نرخ بازده داخلي طرح

 هزينه طرح صد هكتاري كشت پسته در           –تحليل فايده    
 ر مفيد درختسالهاي مختلف عم

 تعيين قيمت تمام شده محصول پسته
تواند هر مدير    هريك از اهداف ذكر شده فوق به نوعي مي           

هاي موجود و انتخاب بهترين         اقتصادي را در مقايسه گزينه       
تحليل و فهم روش ارزش كنوني و به طور كلي          . گزينه ياري كند  

ه هاي تنزيلي براي خيلي از مديران دشوار است در حاليك            روش
تر از قبيل قيمت تمام شده محصول، زمان          ارائه معيارهاي ساده  

برگشت سرمايه، نرخ بازده داخلي و متوسط سود ساليانه طرح             
عالوه بر روش ارزش كنوني الزم است و به همين جهت در اين              

 .مطالعه معيارهاي متعددي تعيين و ارائه شده است
 

 ها مواد و روش
العات به كار گرفته شده در       آوري آمار و اط     نحوه جمع ) الف

 :تحقيق
آمار و اطالعات مورد نياز به صورت پيمايشي از طريق                 

 براي   و آوري گرديده  تكميل پرسشنامه حضوري از باغداران جمع     
اي دو   گيري خوشه  برداران نمونه از روش نمونه        انتخاب بهره 

گيري  براي استفاده از اين روش نمونه      . )٩(اي استفاده شد     مرحله
)  آباديهاي پسته كاري شده       (گيري    هاي نمونه   تدا خوشه  اب

 آبادي به   ٣٠ آبادي، در مرحله اول تعداد       ١٢٣شناسائي و از بين     
يك از   در مرحله بعد در درون هر      . طور تصادفي انتخاب گرديد   

برداراني انتخاب و    هاي انتخاب شده به طور تصادفي بهره         آبادي
ل افراد مصاحبه شده در      تعداد ك . آنها مصاحبه به عمل آمد      با

دليل بكارگيري  . باشد كار مي  بردار پسته   بهره ١٨٠اين تحقيق    
اي اين بوده است كه با توجه به              اي دو مرحله    روش خوشه 

جويي الزم در زمان و      پراكندگي جامعه آماري مورد مطالعه صرفه     
 درصد از   ٥تعداد نمونه انتخابي    ). ٩(هزينه مطالعه به عمل آيد       

رسد در تحقيقات     آماري بوده است و به نظر مي         كل جامعه    
ميداني نمونه خوبي باشد و براي انتخاب افراد نمونه در                   

 ٥هاي نمونه به جمعيت آماري هر خوشه توجه شد و                 خوشه
اطالعات آماري مورد نظر       .درصد افراد گزينش شده است        

 در منطقه اصلي       ١٣٧٧ي و مربوط به سال زراعي             عمقط
 .باشد ريز در استان فارس مي ستان نيكاري شده شهر پسته
 :روش تحقيق) ب

هاي  هاي اقتصادي بلند مدت شامل روش      روش ارزيابي طرح  
هاي غير تنزيلي    در روش . هاي غير تنزيلي است    تنزيلي و روش  

شود، بنابراين كاربرد آنها در      ارزش زماني پول در نظر گرقته نمي      
ي تنزيلي ارزش   ها برعكس در روش  . ها محدود است   ارزيابي طرح 

هاي  زماني پول در نظر گرفته شده و براي مقايسه منافع و هزينه           
ها  طرح با استفاده از نرخ تنزيل مناسب، كليه درآمدها و هزينه            

. گردند لي تبديل و با هم جمع و سپس مقايسه مي           عبه ارزش ف  
مدت طرح از جمع      در صورتيكه جمع ارزش كنوني منافع بلند        



 ١٣٨٢، سال ٤، شماره ٣٤مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٩٢٨

اي بلندمدت طرح بيشتر باشد، طرح توجيه       ه ارزش كنوني هزينه  
اقتصادي داشته و در غير اينصورت طرح توجيه اقتصادي الزم را           

هاي  در اين مطالعه سه روش معروف ارزيابي طرح        ). ٤، ٢(ندارد  
اين . بلندمدت به روش تنزيلي مورد استفاده قرار گرفته است           

 :ها عبارتند از روش
  (NPV)روش ارزش خالص كنوني) الف
  (IRR)روش نرخ بازده داخلي ) ب
 روش نسبت به منفعت)  ج

الذكر دو مدل الف و ب در زير         براي استفاده از سه روش فوق     
هاي  قابل توجه اينكه مدل   ). ١٠، ٩، ٤، ٢(استفاده گرديده است    

ذكر شده قبال   توسط برخي محققين استفاده شده است، ليكن            
داده شده و براي نمونه      در اين تحقيق در شكل آنها تغييراتي          

اي از دو مدل ارزيابي اقتصادي و چند سري            مدل الف مجموعه  
در زير توضيح   . يكنواخت را به طور همزمان تركيب نموده است        

 .گردد الزم در مورد مدلهاي استفاده شده در مقاله ارائه مي
مدل استفاده شده جهت بدست آوردن ارزش كنوني           ) الف

 ):٤، ٢(ها  منافع و هزينه
محصول مورد مطالعه محصولي است كه به اعتقاد                  

.  سال عمر مفيد دارد        ٥٠كارشناسان مسائل فني حداقل         
 سال عمر مفيد در برخي سالها از نظر            ٥٠همچنين طي اين     

ها و درآمدها وضعيت مشابهي وجود دارد، لذا به منظور              هزينه
 هزينه كشت پسته، هر تعداد سال با وضعيت            –تحليل فايده   

رآمد و هزينه مشابه را به عنوان يك سري يكنواخت در نظر               د
براي هر سري يكنواخت با استفاده از مدل         . (A1,An)ايم   گرفته

هاي كل آن سري را به سال           الف ابتدا ارزش منافع يا هزينه       
شروع آن و سپس ارزش به دست آمده را به سال پايه محاسبه               

ها و   ل كليه هزينه  استفاده از مدل فوق در واقع تبدي        . نموديم
نهايتا  توانستيم  . پذير ساخت   ساله را به سال پايه امكان      ٥٠منافع  

P          هاست را محاسبه     كه همان ارزش كنوني كل منافع يا هزينه
را محاسبه و طرح را       NPV IRR ,نماييم و باالخره معيارهاي    

 . هزينه قرار دهيم–مورد تحليل فايده 
هاي مختلف آن در     شكل عمومي مدل الف و معرفي قسمت       

 :زير آمده است
P=A1(P1/A1.i.n)(P`1/P1,i.N)+An(Pn/An.i.n)(P`n/Pn.i.N) 

 ارزش منفعت يا هزينه چند سالي است كه         A1: در اين مدل  
 ارزش مجموع منافع يا       P1شامل سري يكنواخت اول است،         

 P`1هزينه تمام سالهاي سري اول در سال ابتداي سري مزبور،             
و يا هزينه تمام سالهاي سري اول در سال          ارزش مجموع منافع    

 ارزش منفعت يا هزينه يكنواخت چند سالي است كه            Anپايه،  
 ارزش مجموع منافع و يا هزينه       Pnام است،    nدربرگيرنده سري   

 ارزش  P`n ام در سال ابتداي همان سري،         nسالهاي سري    
i  ام در سال پايه،   nمجموع منافع و يا هزينه تمام سالهاي سري         

 تعداد سالي است كه شامل هر سري يكنواخت             n بهره،   نرخ
 فاصله بر حسب سال از شروع هر سري تا سال پايه             Nشود،   مي
ها جهت تمام سنوات عمر       ارزش كنوني كل منافع و يا هزينه       Pو  

 .باشند درخت پسته مي
مدل استفاده جهت بدست آوردن معادل ساليانه منافع و            ) ب

 :ها هزينه
مت تمام شده محصول نياز به محاسبه           براي محاسبه قي   

باشد كه به كمك مدل ب اينكار        متوسط هزينه توليد ساليانه مي    
 به دست آمده از مدل الف         Pصورت گرفت به اين صورت كه         

شكل .  كه همان متوسط هزينه ساليانه است، گرديد       Aتبديل به   
هاي مختلف آن در زير آمده        عمومي مدل ب و معرفي قسمت      

 .است
A=P(A/P,i,n) 

ها در سال     ارزش كنوني كل منافع يا هزينه       P: در اين مدل  
 تعداد  n نرخ بهره و     iها،    معادل ساليانه منافع يا هزينه      Aپايه،  

 .سالهاي عمر مفيد است
هاي بسته   هاي فوق مدل   ذكر اين نكته الزم است كه مدل        

هستند كه براي انجام محاسبات الزم از جدول مربوطه استفاده           
 ).٢ (شده است

الذكر و استفاده از آمار و اطالعات        با استفاده از دو مدل فوق     
 طرح مورد   ١آوري شده و ارائه گرديده در جدول شماره             جمع

قرار گرفت، به كمك     )  هزينه –تحليل فايده   (ارزيابي اقتصادي   
ها محاسبه و نهايتا  ارزش      مدل الف ارزش كنوني منافع و هزينه       

و اقتصادي بودن طرح مشخص      كنوني خالص محاسبه گرديد       
به كمك مدل ب و بكارگيري نتايج به دست آمده از مدل              . شد

ها و   معادل ساليانه هزينه  ) ها ارزش كنوني منافع و هزينه     (الف  
درآمدها محاسبه و نهايتا  از معادل هزينه توليد ساليانه براي              

 .محاسبه قيمت تمام شده استفاده گرديد
دستيابي به نتايج تكميلي طرح     روابط ديگري نيز به منظور       

 ).١(اند كه درزير به آنها اشاره شده است مورد استفاده قرار گرفته



٩٢٩  هزينه كشت پسته در ني ريز فارس –تحليل فايده : صداقت

 )ريال(ها و درآمدهاي طرح   هزينه–١جدول 
 رديف ١سال  ٢ – ٣سال  ٤سال  ٥ – ١٠ هايسال ١١ – ٣٠ هايسال ٣١ – ٥٠ هايسال موضوع

 طرح–هزينه سرمايه گذاري اوليه 
 هزينه كاشت

  داشتهزينه
 هزينه برداشت

 هزينه ساليانه انساني
 ها جمع هزينه

 ناخالص طرح درآمد

٠ 
٠ 

٢٣١٥١٠٦٦٨ 
٥٨٩٨٧٥٠٠ 
٩٣٦٠٠٠٠٠ 
٣٨٤٠٩٨١٦٨ 
٢٨٤٠١٦٠٠٠٠ 

٠ 
٠ 

٢٣١٥١٠٦٦٨ 
٥٣٦٢٥٠٠٠ 
٩٣٦٠٠٠٠٠ 
٣٧٨٧٣٥٦٦٨ 
٢٦٣٢٨٣٤٠٠٠ 

٠ 
٠ 

١٥٦٥١٠٦٦٨ 
٥٣٦٢٥٠٠ 
٩٣٦٠٠٠٠٠ 
٢٥٥٤٧٣١٦٨ 
٢٨٨٩٦٨٠٠٠ 

٠ 
٠ 

٢٧٦٤١٠٦٦٨ 
٠ 

٩٣٦٠٠٠٠٠ 
٣٧٠٠١٠٦٦٨ 

٠ 

٠ 
٠ 

٦٨٤١٠٦٦٨ 
٠ 

٩٣٦٠٠٠٠٠ 
١٦٢٠١٠٦٦٨ 

٠ 

٤٧٨٩٧٠٠٠٠ 
٣٨٠٠٠٠٠٠ 
٥٩٤١٠٦٦٨ 

٠ 
٩٣٦٠٠٠٠٠ 
٦٦٩٩٨٠٦٦٨ 

٠ 

١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 
٦ 
٧ 

 نحوه محاسبه ارقام جدول
تفاده گرديده  آوري شده توسط پرسشنامه و مصاحبه حضوري با باغداران و كارشناسان فني اس                ها در جدول فوق، از اطالعات جمع        براي محاسبه ارقام هزينه   

هزينه داشت و هزينه نيروي انساني مربوط به تمام سالهاي عمر مفيد طرح                 . گذاري اوليه و هزينه كاشت بذر فقط در سال اول وجود دارد                هزينه سرمايه . است
با توجه به   . ا پايان عمر مفيد محاسبه شده است      درآمد حاصل از طرح نيز از سال پنجم شروع و ت          . باشد باشند، در حالي كه هزينه برداشت از سال پنجم به بعد مي            مي

براي سالهاي مشابه از لحاظ درآمد و       . ها و درآمدهاي طرح به اعتقاد كارشناسان علوم باغباني در تعدادي از سالهاي عمر مفيد تقريبا  به هم نزديك است                      اينكه هزينه 
براي . ، مشابه آورده شده است     ١ در جدول شماره      ١١ – ٣٠ و هزينه در فاصله سالهاي        هزينه يك سري يكنواخت تعريف شده است براي مثال كليه ارقام درآمد             

 ).جداول پيوست(شود  هاي آمده در جدول فوق ذيال  توضيح تكميلي آورده مي توضيح بيشتر در مورد هر يك از سرفصل
و )  ريال ٢١٣٩٠٠٠٠٠(هاي عمليات زيربنايي      و هزينه )  ريال ٠٠٠/٩٠٠/٦٩(هاي عمليات ساختماني      از جمع هزينه  ) پايه(گذاري در سال اول       هزينه سرمايه 
 .باشد مورد نياز مي )  ريال١٩٥١٧٠٠٠٠(آالت و ادوات كشاورزي  هزينه خريد ماشين

ه با آفات و    هاي آبياري، كوددهي، شخم و عمليات ثانوي، هرس، وجين، پيوندزني، مبارز             هزينه داشت در طول سنوات عمر مفيد وجود داشته و شامل هزينه              
هاي مختلف در سالهاي مختلف متناسب با سن          گردد مربوط به نياز به هزينه       تفاوتي كه در سالهاي مختلف عمر طرح از اين بابت مالحظه مي             . باشد ها مي  بيماري

 .باشد درخت پسته مي
ها شامل چيدن،    يابد اين هزينه    سن باروري درخت پسته افزايش مي      كند و با افزايش    هزينه برداشت از سال پنجم شروع شده و تا پايان عمر مفيد ادامه پيدا مي               

 .باشد بندي، انبارداري و بازاررساني در سالهاي مختلف مي جدا كردن پوست، شستشو و جداسازي، بسته
محاسبه )  ريال ٩٣٦٠٠٠٠٠(اخت  هزينه ساليانه نيروي انساني شامل مجموع پرداخت حقوق و دستمزد شاغلين طرح بوده و براي تمام سنوات عمر طرح يكنو                      

 .شده است
درآمد ناخالص طرح از سال پنجم      . درآمد ناخالص طرح در سالهاي مختلف از حاصلضرب عملكرد در قيمت فروش براي سالهاي مختلف طرح محاسبه شده است                   

 .كند شروع شده و تا پايان عمر مفيد طرح ادامه پيدا مي
 ريال براي هر هكتار مربوط به بذر خريداري شده           ٣٨٠٠٠٠مختلف در قالب جدول به تفكيك نيامده است و هزينه            هزينه كاشت پسته به لحاظ نداشتن اجزاء         

هاي زيربنايي   هاي نيروي انساني و هزينه      هاي مربوطه در قالب هزينه       هم در كاشت وجود دارد ليكن هزينه         …هاي مربوط به آب، نيروي كار و           است، البته هزينه  
 .اند محاسبه شده

 (NPV)ارزش كنوني خالص پروژه =  ارزش كنوني منافع –ها  ارزش كنوني هزينه )١
( هزينه –نسبت منبعت =  ارزش كنوني منافع

C
B( 

 ارزش كنوني هزينه ها
٢( 

 
 ارزش كنوني خالص با نرخ پايين

 (IRR)نرخ بازده داخلي طرح = نرخ پايين + تفاوت دو نرخ ) 
 تفاوت مطلق بين دو ارزش كنوني

٣          ()                 

 
( هزينه –نسبت منبعت =  معادل هزينه توليد ساليانه

C
B( 

 ميزان توليد ساليانه
٤( 
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 هاي تحقيق يافته
موضوع تحقيق حاضر بررسي اقتصادي كشت پسته در              

مطرح و با    در اين راستا اهدافي       . ريز بوده است    شهرستان ني 
هاي موجود نتايجي حاصل گرديده كه در ادامه         استفاده از تئوري  

محدوديت اين مطالعه همچون كليه       . گردد به آنها اشاره مي     
 نبودن سيستم اطالعاتي و آماري كارآ جهت        ،مطالعات بلند مدت  

باشد ولي در عين حال        هاي آتي مي    بيني منافع و هزينه     پيش
كاري  رد نياز از مناطق پسته      سعي شده است تا اطالعات مو        

همجوار و نيز تبادل نظر با كارشناسان مجرب كشاورزي                  
 .شهرستان فراهم گردد

 
 بحثنتايج و 

 و  ٢نتايج تحليل نهايي ارزيابي طرح در قالب جدول شماره           
 نشان داد كه ارزش كنوني       ١استفاده از اطالعات جدول شماره       

 و معادل     درصد مثبت   ١٨ با نرخ بهره       (NPV)خالص طرح    
با در نظر گرفتن متوسط نرخ بهره       . باشد  ريال مي  ٩٨٥٩٨٦٨٦٢

در سالهاي اخير، اين پروژه از       %) ١٨(اعتبارات بلندمدت بانكي    
 اولويت نسبي برخوردار است و به عنوان يك طرح اقتصادي در 

با توجه به اينكه      . تواند قابل اجرا باشد      ريز مي  شهرستان ني 
ديگري عالوه بر اين پروژه در سطح           گذاري   امكانات سرمايه 

شهرستان وجود دارد بايستي پس از انجام ارزيابي مناسب در              
 .گيري نهايي به عمل آيد ها تصميم مورد ساير پتانسيل

  بكارگيري نتايج تحليل نهايي طرح در قالب جدول              -٢
 تكميلي روش تحقيق     ٢ و استفاده از رابطه شماره          ٢شماره  

 ١٨ با نرخ بهره      (BCR)عت به هزينه    نشان داد كه نسبت منف     
با توجه به اينكه اين نسبت از عدد يك            . باشد  مي ٥/١درصد،  

توان اذعان نمود كه طرح از توجيه           بزرگتر است، بنابراين مي    
 .اقتصادي الزم برخوردار است

 بكارگيري نتايج تحليل نهايي طرح در قالب جدول               -٣
يلي روش تحقيق     تكم ٣ و استفاده از رابطه شماره          ٢شماره  

 درصد  ٦٣/٢٥ (IRR)نشان داد كه نرخ بازده داخلي طرح             
مدت كشاورزي از قبيل     هاي بلند  باشد و اين نرخ براي پروژه       مي

با توجه به اينكه نرخ بهره      . پروژه مورد نظر، نرخ قابل قبول است      
 بدون   و باشد  درصد مي  ١٨بانكي در شرايط فعلي حدود       بلندمدت

هاي توليدي منطقه،    ازدهي ساير پتانسيل  در نظر گرفتن نرخ ب     
 .گذاري بانكي اولويت دارد اجراي اين پروژه در مقايسه با سپرده

 
  درصد٣٠ و ١٨ نتايج تحليل نهائي ارزيابي طرح با استفاده از نرخ هاي بهره -٢جدول 

 سال )ريال(هزينه  )ريال(درآمد  %١٨نرخ بهره  %٣٠نرخ بهره 
ارزش فعلي 

 درآمد
علي ارزش ف

 هزينه
ارزش فعلي 

 درآمد
ارزش فعلي هزينه جاري ساليانه مجموع جاري ساليانه مجموع ارزش اسقاط سرمايه گذاري  

    _ _ _ ٦٦٩٩٨٠٦٦٨ _ ٦٦٩٩٨٠٦٦٨ ١ 
_ ٦٦٩٩٨٠٦٦٨ _ ١٦٢٠١٠٦٦٨ _ _ _ ٦٦٩٩٨٠٦٦٨ ١٦٢٠١٠٦٦٨ _ ٢-٣ 
_ ١٦٧٤٥٤٢٢٦ _ ٣٧٠٠١٠٦٦٨ _ _ _ ٢١٤٨٢٦١٤٥ ٣٧٠٠١٠٦٦٨ _ ٤ 
_ ١٢٩٥٠٣٧٣٣ _ ٢٨٨٩٦٨٠٠٠ ٢٨٨٩٦٨٠٠٠ ١٩٠٩٢٥٥٠٤ _ ٢٥٥٤٧٣١٦٨ ٢٥٥٤٧٣١٦٨ _ ٥-١٠ 

١٨٢٥٦٩٩٨٢ ١٦١٤٠٧٩٤٩ ٣٦٣٢٨٣٤٠٠٠ ٣٥١٨٣٧٦٤٧ ٣٩٧٩٦٦٧٢٩ ٢٦٣٢٨٣٤٠٠٠ _ ٣٧٨٧٣٥٦٦٨ ٣٧٨٧٣٥٦٦٨ _ ١١-٣٠ 
٤٣٥٧٣٤٠٢٧ ٢٢٥٣٧٠٥٩٠٤ ٦٢٦٨٠٧٥٣ ٢٨٤٠١٦٠٠٠٠ ٣٢٤١٩٧٧٣١ ٢٨٤٠١٦٠٠٠٠ _ ٣٨٤٠٩٨١٦٨ ٣٨٤٠٩٨١٦٨ _ ٣١-٥٠ 
١٣٦٤٤٧٨٧٩٦ ١٢٢٦٠٤١٣ ٩٠٦٥٧٩٠٧ ٣٨١٤٠٩ ٢٨٢٠٢٧٨ _ ١٣٦٤٤٧٨٧٩٦٠ _ _ _ ٥٠ 
 مجموع _ _ _ _ _ _ _ ٤٠٩٣٤٣٠ _ ١٣٦٤٤٧٠

٦٢٢٤٨٨٧٥٤ ١١٨٧٨١٧٧٣٦ ٢٧٤٦٤٢٣٩٧٠ ١٧٦٠٤٣٧١٠٨ ارزش كنوني _ _ _ _ _ _

 
٥٦٥٣٢٨٩٨٢-

  ريال
٩٨٥٩٨٦٨٦٢ +

خالص طرح       ريال

 نحوه محاسبه ارقام جدول فوق
ين ترتيب كه در هر يك از سالهاي          به دست آمده است به ا      ١از جمع عمودي ارقام موجود در جدول شماره          ) ١-٥٠(ارقام مربوط به هزينه در سالهاي مختلف         

 .م جمع شده استههاي انجام شده يا مورد نياز طرح با  عمر مفيد طرح انواع هزينه
در بخش درآمدهاي طرح ارزش اسقاط طرح به ارزش           .  منتقل شده است    ١ارقام مربوط به درآمد طرح در سنوات مختلف عمر مفيد عينا  از جدول شماره                   

 درصد و با كمك     ٣٠ و   ١٨ها و درآمدها با دو نرخ متفاوت          هاي سوم و چهارم ارزش فعلي هزينه        ايان عمر طرح منظور شده و در ستون         ريال در پ   ١٣٦٤٤٧٨٧٩٦٠
 .است دست آمده به درآمدها ها از روش كنوني كل روش ذكرشده در روش تحقيق به دست آمده است و نهايتا  ارزش كنوني خالص طرح با كسر ارزش كنوني كل هزينه



٩٣١  هزينه كشت پسته در ني ريز فارس –تحليل فايده : صداقت

 با استفاده از نتايج تحليل نهايي طرح در قالب جدول               -٤
 تكميلي روش تحقيق     ٤ و استفاده از رابطه شماره          ٢شماره  

 ريال برآورد    ٢٤٤٣قيمت تمام شده هر كيلوگرم پسته تر              
گرديده كه در مقايسه با قيمت متوسط فروش هر كيلوگرم پسته           

 ١٠٥٧تر  ريال، سود حاصل از هر كيلوگرم پسته           ) ٣٥٠٠(تر  
با توجه به اينكه در محاسبه قيمت تمام شده             . باشد ريال مي 

گذاري اوليه و      هاي توليد پسته اعم از سرمايه           كليه هزينه  
 سال عمر مفيد درخت       ٥٠هاي جاري ساليانه در طول         هزينه

پسته در نظر گرفته شده است، اين معيار نيز معياري ساده براي            
 .نشان دادن سودآوري است

 اتپيشنهاد
نتايج حاصل از ارزيابي اقتصادي نشان داد كه اين طرح               
توجيه اقتصادي نسبتا  بااليي دارد بنابراين اجراي آن به عنوان            

هاي اقتصادي در شهرستان مورد مطالعه توصيه           يكي از طرح   
 .گردد مي

گذاري در كشور و به تبع آن در         ها و امكانات سرمايه    پتانسيل
با توجه به محدوديت سرمايه،     . استشهرستان مورد مطالعه زياد     

گردد تا مطالعات مشابه بر روي ساير محصوالت             پيشنهاد مي 
هاي توليدي غير     و حتي پتانسيل   ) خصوصا  باغي (كشاورزي  

هايي كه توجيه اقتصادي الزم را        كشاورزي صورت پذيرد و طرح    
 .بندي شده و انتخاب گردند دارند، اولويت

 فتي است كه كشور ما در بعد پسته از جمله كاالهاي غير ن

تجارت خارجي آن از مزيت قابل توجهي برخوردار است و                 
بنابراين حمايت از توليد و صادرات اين محصول، ضامن بقاي              

از طرف ديگر   . كشور در بازارهاي جهاني و تقويت آن خواهد بود         
هزينه توليد محصول زياد و سن ثمردهي محصول باالست               

 با توجه به موارد اشاره شده پيشنهاد           ). سال ٦ – ٧معموال   (
گذاران در   گردد تا اعتبارات ارزان و به موقع در اختيار سرمايه          مي

امر توليد پسته به ويژه در منطقه مورد مطالعه قرار گيرد تا در               
 .آينده شاهد تحوالت بهتري در امر توليد و صادرات پسته باشيم

 
 اريزسپاسگ

يه مراكز و موسساتي كه به        دانم تا از كل     بر خود الزم مي    
اند، تشكر و    نحوي در ارائه اين كار تحقيقاتي بنده را ياري نموده          

جهاد كشاورزي فارس؛ مديريت     جهاد  سازمان   .قدرداني نمايم 
ريز فارس و موسسه تحقيقات پسته           كشاورزي شهرستان ني   

كشور مستقر در رفسنجان در طول اجراي تحقيق، به نحوي              
 .اند گر بنده بوده ياري

اميد است اين تحقيق بتواند گام مؤثري در جهت نهادينه             
شدن اصول اقتصادي كشاورزي و مديريت مزرعه و راهنمايي             

خيز  گذاران خصوصي و دولتي در مناطق پسته       مفيد براي سرمايه  
قطعا  نظرات  . الخصوص شهرستان مورد مطالعه باشد      كشور علي 

تقاء توان تحقيقاتي   مثبت مطالعه كنندگان محترم مقاله سبب ار      
 . حقير و چراغ راهي براي تحقيقات آينده خواهد بود
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SUMMARY 
 
Farmers show a specific tendency toward pistachio cultivation in Neiriz area. 

Pistachio production for farming year (1997 – 98) had been 5000 tons. This is 95 
precent of Fars pistachio production. So economic analysis of pistachio cultivation in 
this region is of paramount importance. The aim of this study was to prepare a guide for 
making production decisions, determination of potential return-cost as well as planning 
farm budget. In addition, pistachio cultivation analysis with benefit-cost method was 
assessed. The study sample consist of 180 producers selected by two stage cluster 
sampling method. Data were then collected by interviews during 1997-1998. Net 
present value method for economic analysis was selected for the study. The basic results 
showed that net present value with discount rate (18%) has been positive and equal to 
985,986,862 Rls. The rate of return for this project of 100 Ha pistachio cultivation has 
been 25.6%, which as compared to the rate of return of 18% is a benefical project. 

 
Key words: Pistachio, potential return, Potential cost, Expected return, Internal rate  

                           of return 


