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 ( محصول/ خدمات 1فصل 

  محصولمعرفی  -1-1

سته به قصد صادرات، قریب یکصد سال است که در ایران و به طور ویژه رفسنجان سابقه دارد. در این تجاری پ کشت

ارعین سابق و زمنطقه به تدریج باغات پسته جانشین زراعت پنبه، که آن هم یک کاالی صادراتي بوده، شده است. 

برابر  50ولید و صادرات پسته را بیش از باغداران فعلي، با بضاعت ناچیز علمي، موفق شدند در کمتر از نیم قرن ت

با نیمي از ارزش کل صادرات کشاورزی کشور( ن اولین محصول صادراتي کشاورزی )افزایش داده و پسته را به عنوا

های اخیر، تولید پسته با استفاده از دستاوردهای علمي روز و منابع در صدر اقالم صادراتي ایران قرار دهند. در سال

و خاکي در دره مرکزی ایالت کالیفرنیا عرصه رقابت را بر باغداران سخت کوش کرماني تنگ نموده است. سرشار آبي 

طوالني درخت پسته، عدم امکان تبدیل باغات موجود به باغات مدرن و تخریب آب های تحت االرضي در مناطق  عمر

مي نماید. این در حالي است که  سنتي کشت پسته، تحول در امر باغداری پسته ایران را بیش از پیش ضروری

کشش بازار جهاني مصرف پسته به مراتب بیشتر از امکانات فعلي تولید در کرمان و کالیفرنیا بوده و هم اکنون قیمت 

باشد. خوشبختانه، بدلیل دوره فروش فله پسته کالیفرنیا در بازارهای جهاني در حدود سه برابر هزینه تولید آن مي

ای به این سرمایه گذاری سودمند نزد اری قبل از بهره برداری در ایجاد باغ پسته، رغبت گستردهگذطوالني سرمایه

گذاری و افزایش تولید در کشورهایي شود. البته سرمایهکشورهای ثالث که طعم سود آن را نچشیده اند مشاهده نمي

  .چون ترکیه را باید به طور مداوم زیر نظر داشت

هاى لوم شني عمیق با پي اچ خنثي برای تواند رشد کند؛ لیکن خاكبا بافت مختلف مي هاىدرخت پسته درخاك

کنند و اگر زیاد آب بخورند در ها بسیار مناسب است. درختان پسته در شرایط رطوبت، بسیار ضعیف عمل ميآن

که افزایش رطوبت گیرند. همچنین به این نکته توجه شود های قارچي قرار ميمعرض پوسیدگي ریشه و بیماری

شود. نیاز آبي باغ افشاني و کاهش تشکیل میوه ميافشاني باعث کاهش بازده گردهنسبي در زمان گلدهي و گرده

های آغازین احداث باشد اما در سالپسته با توجه به بافت خاك و نحوه و نوع سیستم آبیاری و سن باغ متفاوت مي

ان بالغ کمتراست. هرس فرم درختان پسته باید به صورتي باشد که تاج باغ پسته نیاز آبي درختان جوان از درخت

تا ده سال طول ها تقریباً هفتنهایي باز بوده و امکان نفوذ نور و هوا درون تاج فراهم گردد. از زمان کاشت نهال

اری ایران در ترین اقالم خشکبتوجهي برسد. این محصول باغي یکي از مهمکشد تا این محصول به تولید قابلمي

تواند منبع بسیار خوبي جهت درآمدزایي و رود. به علت ارزش باالی این محصول ميتولید و صادرات به شمار مي

 .تواند برای باغ داران بسیار اقتصادی باشداشتغال باشد. کشت و پرورش این محصول مي

 پسته درخت. باشدمي Pistacia vera L بنام آن اهلي گونه که Anacardiaceaa خانواده از است گیاهي پسته

 زمان از ایران در پسته درخت کشت. ماندمي باقي پوك و نکرده پیدا مغز میوه نشود تلقیح چنانچه و بوده پایه دو
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 به را زیاد گرمای و زارشوره هایزمین که است گیاهي باشد ومي صغیر آسیای آن اصلي موطن و بوده مرسوم قدیم

 . نمایدمي تحمل خوبي

 B و A ویتامینهای حاوی زیاد مقدار به و است امالح و ویتامین و چربي و پروتئین از غني ماده یک پسته مغز

 سایر آیدمي بشمار غذائي منبع یک خود که پسته مغز بر عالوه. آیدمي بشمار زاانرژی محصولي و باشدمي

 استفاده موارد تواندمي میوه خارجي سبز تپوس همچنین و پوست برگ قبیل از نیز پسته درخت دیگر هایقسمت

 . باشد داشته صنعتي و درماني

 : از عبارتند ایران در پسته کشت مهم مناطق

 همچنین و دهدمي تشکیل را کشت سطح درصد ۹5 جمعأ که بابک شهر و راور,  زرند,  سیرجان,  کرمان,  رفسنجان

 در نیز خراسان شرقي شمال در ضمن در.  ساوه زرند و اصفهان,  بلوچستان,  خراسان,  قزوین,  دامغان,  یزد اردکان

شیریني در غالبأ و ریز آن محصول که دارد وجود خودرو صورت به پسته هایجنگل افغانستان و شوروی و ایران مرز

 . رسدمي مصرف به سازی

 : از عبارتند ایران پسته مهم ارقام

 .(دامغان) پسند شاه و( قزوین) شمشیری و بزیکله و(  کرمان استان ) شستي,  اکبری,  ممتاز,  قوچيکله,  اوحدی

 . باشدمي فوق هایواریته از مخلوطي کشور مناطق سایر پسته ارقام

 نیز استرالیا و آمریکا در اخیرا و بوده مرسوم اسپانیا و ایتالیا, یونان, ترکیه قبیل از نیز دیگر کشورهای در پسته کشت

 . باشند ایران پسته محصول رقبای توانندمي که شودمي کاشت

 تأمین به کمک منظور به اخیر سنوات در پسته باغات توسعه به توجه با و محصول این مصرف موارد و اهمیت به نظر

 تأسیس با و برداشت و داشت مسئله بهبود با کندمي ایجاب ضرورت کشور صادراتي و صنعتي, غذائي احتیاجات

 محصول تاافزود  پسته کیفیت بهبود بر کشور مستعد و زخیپسته مناطق در مجهز بندیتهبس و تهیه هایکارگاه

 . نمود عرضه خارجي و داخلي بازارهای به تریمرغوب و بیشتر

   محصولکاربرد   -1-2

امروزه در نقاط مختلف جهان  ای است کهمغز خوشمزه. پسته نمکي است عنوان ملکه آجیل نامبرده شدهه پسته ب

 . شودکشت مي

برای تزیینات هم کاربرد دارد.  شود.وپ هم استفاده مي، سپاستا، بستني، کیک، سازیشیرینيدر  ،برای خوردنپسته 

مي درخاورمیانه برای پختن حلوا هم استفاده پسته از ادوار باستان در زندگي ایرانیان حائز اهمیت فراوان بوده است.
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زی کشور است که از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعي، زیست پسته یکي از مهمترین محصوالت کشاور .شود

 . ای دارداهمیت فوق العاده …محیطي و 

    ISICمعرفی کدهاي  -1-3

 باشد:در سامانه جهاد کشاورزی کد آیسیک پسته فرآوری شده به شرح ذیل مي

 کد آیسیک محصولمعرفی 

 

 ها و تعاریف علمی مشخصات، ویژگی -1-4

 .باشداینوکي مي کا نژاد پسته از اوروشي و باشدمي اسم انگلیسي پسته )پیستاچي او و اسم علمي آن پستاچي او ورا(

 ،ترکیهمناطق اصلي تولید ایران، ایاالت متحده آمریکا،  دارد...ایمنشاء مدیترانهو پسته خشکبار است 
 .استو... سوریه 

 خواص دارویی و غذایی پسته

دارای چربي  مغز پسته طبیعت گرم دارد و دانه ای مقوی و فربه کننده با خاصیت غذایي زیاد است. پسته فاقد کلسترول است و

کاهش ریسک حمالت  آن باعث LDLغیر اشباع از نوعي که در روغن زیتون یافت مي شود، مي باشد(. سطح پایین چربي و 

  .ي شودقلبي م

ازحمالت قلبي با کاهش کلسترول خون جلوگیری  پسته به دلیل غني بودن از فتواسترول دارای خاصیت ضد سـرطان اسـت و

باشد.کم خوني و برای تقویت قلب و هوش و حافظه موثر مي مي کند و باعث تنظیم و کنترل وزن بدن مـي شـود. مغـز پـسته

و تقویت قلب موثر است. به علت دارا بودن کلسیم و فسفر زیاد در  ویت دهانه معدهکند. برای تقضعف شدید را معالجه مي

دارد. پسته به دلیل داشتن مقدار زیادی آهن در ادامه حیات و ساختمان  استحکام استخوان و خون و عـضالت اهمیـت

د مفید میباشد. مربای پوست پسته مهمي را به عهده دارد. برای سرفه و سینه در هموگلوبین و گلبولهای قرمـز خـون نقـش

 .بردمیباشد. دردهای کبدی را تسکین میدهد. سموم بدن و یرقان را از بین مي برای تقویت معده و اعصاب مفید

 شماره سریال کد آیسیک عنوان محصول ردیف

 1549512368 پسته فرآوری شده 1
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 )در صورت وجود(استانداردهاي ملی  -1-5

 استاندارد کیفیت مغز پسته

 هـای تفـت دادهدارد. البته پسته کاربرد(Pistacia vera l) این استاندارد برای مغز پسته از انواع پسته  "

 های پوست کنده هم جزء ایـنپسته شوند.شده، نمک زده شده، شیرین شده نیز شامل این مجموعه مي

 .مجموعه هستند

 :مقررات مربوط به کیفیت -1

 حداقل الزامات (1-1

های پوست کنده و پسته با توجه به همه اقالم و مقررات هر نوع و میزان انحراف و تلـرانس مجـاز، حـداقل الزامـات

شده باشند و به حد کافي رشد کرده  (فـرآوری)به حد کافي پرورده  -عیب باشندبي–هاکه سالم باشند مغز پسته

های ریز در هر یک از مراحل فاقد حشرات زنده، کرم -تمیز و به خصوص فاقد هرگونه اجسام خارجي باشـند- باشند

فاقد هر گونه بو یا  -گونه رطوبت بیروني غیر معمول به دور باشند از هر خشک باشند و -فرآوری و پرورش باشند

 .متعفن نشده باشندباشند،  ترشیده نشده -طعم خارجي باشند

 :شود باید شرایطي باشد کهها فراهم ميشرایطي که برای پسته

 .تحمل حمل و نقل و باربری را داشته باشند -

 .رسدکه به کشور مقصد مي دارای شرایط رضایت بخش باشد هنگامي -

 .تجاوز نکند 6/5%ها باید از کنده و مغز پستههای پوستمیزان رطوبت که در پسته 

  بندی از نظر کیفیتدسته 2-1) 

 :های پوست کنده از نظر کیفیت به سه دسته تقسیم میشوندستهپ

 نوع فوق العاده -1

 نوع درجه یک -2

 وع درجه دون -3
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 خصوصیات رنگ 3-1)

 تواند به رنگ سبز روشنای طولي داخلي پسته باید سبز یا سبز تیره باشد و ميهسبز: بخش -1

 )مغزهای پسته25%البته نه بیش از )و زرد باشد. 

 های طولي داخـل آن بـه رنـگ سـبزصورتي: بخش خارجي پسته باید صورتي باشد و قسمت -2

 .هامغز پسته30%ش از ها میتواند به رنگ زرد باشد ولي نه بیروشن باشد. البته مغز پسته

 توانـد بـه رنـگ سـبز وها باید زرد رنگ باشد البته ميهای طولي داخلي مغز پستهزرد: بخش -3

 (هااز مغز پسته25%ولي نه بیش از سبز روشن نیز باشد. )

 هـا را ازهای ذکـر شـده. پـستهها غیر از رنگبندی پستهها: تجاوز کردن از رنگمخلوط رنگ -4

 .کندمنتقل مي( تریسطح پایین)بندی نوع به گروه دسته کیفیت نظر

 جدول استانداردهاي موجود پسته تایید شده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 چاپ
تجديد 

 نظر
 شماره

سال 

 تدوين
 رديف موضوع

 1 پسته 1376 15 7 3

   
 

ري, گذابندي، نشانهبندي، اصول درجهها, بستهدامنه كاربرد: ويژگي

 هاي آزمونبرداري, روشنمونه
2 

 3 ويژگيهاي قوطي فلزي پسته 1372 2144 2 0

   
 4 دامنه كاربرد : انواع قوطي, ويژگيها, شرايط پركردن, ابعاد 

 5 مغز پسته 1377 218 7 3

   
 

دامنه كاربرد : ويژگيها, بستهبندي, نمونهبرداري, نشانهگذاري, اصول 

 درجهبندي, روشهاي آزمون
6 

 7 آئين كار تهيه پسته از مرحله برداشت محصول تا بسته بندي 1370 2380 2 0

   
 8 دامنه كاربرد : تعريف, مراحل تهيه پسته, ويژگيهاي بهداشتي كارگاه 
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 9 روش اندازهگيري پستههاي يخ خندان از پستههاي طبيعي خندان 1370 3131 1 0

   
 10 دامنه كاربرد : روش آزمون 

 11 ويژگيها و روشهاي آزمون خالل مغز پسته 1374 3639 1 0

   
 

دامنه كاربرد : ويژگيها, بستهبندي, نشانهگذاري, نمونهبرداري, روشهاي 

 آزمون
12 

 13 سوم ويژگيها و روشهاي آزمون -مغز پسته بدون پوست  1377 4631 1 0

 14 ويژگيها وروشهاي آزمون پسته مكانيك خندان 1378 4919 1 0

 15 روشهاي آزمون پسته 1378 4920 0 0

 16 ويژگيها وروشهاي آزمون پسته ناخندان 1378 4921 0 0

 17 بستهبندي پسته و مغز بادام صادراتي 1377 495 1 0

   
 18 دامنه كاربرد : طرز دوخت 

 19 ويژگيها و روشهاي آزمون -كره پسته  1380 5691 1 0

0 1 6655 1381 
ويژگيها و روشهاي  -روغن خام پسته  - روغنها و چربيهاي خوراكي

 آزمون
20 
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  کشور سرمایه گذاري اقتصاديمورد بررسی در سیاست هاي کالن  طرح و محصوالتتحلیل جایگاه ( 2فصل 

 گذاري هاي سرمایهدر اولویت طرحبررسی جایگاه   -2-1

 یـن محـصول دارد. صـادرات گـروه کـاالیيجایگاه پسته به عنوان دومین کاالی صادراتي نشان از مزیت رقابتي ا

گذشته  نسبت به سـال 34/8 %حدود  ۹5ماهه سال 10شوند، در خشکبار که پسته و مغز پسته جزیي از آن محسوب مي

بوده است.  8/7% از کل صادرات را به خود اختصاص داده که سهم پسته و مغز پسته از کل صـادرات 16/5 %رشد داشته که 

تولید پسته به عنوان یک  .شـوداکثر کشورها پسته به عنوان یک محصول قابل ارائه به منزله هدیه محسوب ميامروزه در 

جمله ایران رواج دارد. ایران یکي از  محصول بازرگاني که اهمیت بسیاری در تولیدات کشاورزی را داراست، در اکثر کشورها از

های دنیا در مزه و طمع و بو از بهترین پسته ه است که پسته آن یکيبزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت پست

شود. در حقیقت محصول ثروتمند دنیا محسوب مي است و خشکباری خوشمزه و بسیار مطبوع در اکثر کشورهای غنـي و

. به عبارت دیگر آیدعنوان یک محصول تجاری نیز به حساب مي پسته عالوه بر ارزش اقتصادی، مزه مطبوع و مصرف خانگي به

کشاورزی است، قسمت اعظم عمده صادراتي و از مهمترین عناوین صادرات  صادرات و درآمد ارزی پسته که یکـي از اقـالم

 .دهدصادارت غیر نفتي را تشکیل مي

 اهمیت احداث باغ پسته

که سایر کشورها استراتژی ياستراتژی غالب ایران برای رقابت در بازار جهاني پسته افزایش سطح زیر کشت است درصورت

اند. با توجه به کاهش سهم ایران در صادرات جهاني پسته و افزایش سهم رقبای تجاری افزایش عملکرد در هکتار را اتخاذ کرده

های اخیر بررسي عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر صادرات این محصول ضروری است زیرا عدم شناخت شرایط آن طي سال

باشد. این محصول به دلیل عوامل مؤثر بر صادرات و خدمات از موضوعات اساسي در صادرات این محصول مي تجارت جهاني و

های اقتصادی بسیار بااهمیت است؛ بنابراین برای بازاریابي پسته در افزوده و سایر جنبهارزآوری، ایجاد اشتغال، ایجاد ارزش

بندی مناسب پسته و همچنین باال بردن کیفیت این محصول ی جهت بستههای تولیدالمللي نیاز است که تشکلبازارهای بین

آوری پسته شامل کشت، داشت و برداشت بکار گرفته شود. با توجه به های علمي و مکانیزاسیون در تمامي مراحل عملروش

استفاده بهینه و درست از این  صرفه وحال باقیمت بهها و کودهای باکیفیت و درعینافزایش هزینه تولید پسته، تهیه نهاده

 گردد.های تولید توصیه ميمنظور کاهش هزینهها و همچنین تولید ارگانیک بهنهاده
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های های نسبي رقابتي در کشور برای دورهچنان شدید است که حفظ مزیتدر اغلب محصوالت کشاورزی رقابت در تولید آن

دهد که بخش خصوصي بدون یاری حمایت مؤثر دولتي صرف پسته نشان ميکه سوابق تولید و مطوالني میسر نیست. درصورتي

و با ایجاد درآمد و اشتغال توانسته این محصول را در بخش کشاورزی به محصولي اقتصادی تبدیل کند. همچنین کشش بازار 

بنابراین کشت و پرورش این باشد؛ مراتب بیشتر از امکانات فعلي تولید در کشور ما و سایر کشورها ميجهاني مصرف پسته به

 باشد.محصول بسیار اقتصادی و سودآور در عرصه کشاورزی مي

 بررسی و شناسایی بازارهاي هدف پسته

 وضـعیت تجـارت جهـانيUnited Nation Statistics Division- comtrade  با عنایت به آمار سازمان ملل متحـد

کشور ایران با  دالر بـوده اسـت کـه1،625،8۹3،6۹5تي پسته معادل ارزش صادرا( 2001-2004پسته طي دوره چهارساله )

به خود اختصاص داده که  را از کل صادرات دنیـا41/8%درصدی حدود 2004دالر در سال 67۹،۹3۹،677صادراتي معادل 

 جایگاه خود را به عنوان اولین و بزرگترین صادرکننده پسته جهان مطرح نموده است

جمله :مشوق هاي خاص، معافیت هاي مالیاتی،  نظر از مورد خدمات از دولت حمایتی هايسیاست بررسی   -2-2

   کاهش و افزایش تعرفه گمرکی ، پرداخت تسهیالت و ...

. حمایتي در بخش کشاورزی استهای امروزه یکي از مباحث مطرح در بسیاری از مطالعات اقتصاد کشاورزی، ارزیابي سیاست

 هاي توسعههاي ایران طی برنامهاي از تولیدکنندگان پسته در استانحمایت بودجهررسی مقادیر میانگین ب

ها به جز کاران در تمام استانای از پستههای بودجهشود، روی هم رفته، میانگین حمایتمالحظه مي 1همانگونه که در جدول  

در برنامه دوم به  4688ای در این استان از ی بودجههاای که میانگین حمایترو بوده است، به گونهاستان قم با نوسان روبه

ای در بیني برنامه پنجم افزایش یافته است. بیشترین میانگین حمایت بودجهمیلیون ریال در هر هزار تن در پیش 24761

د از تولید های کود، سم و انرژی در هر واحبرنامه نخست توسعه به ترتیب در استان فارس )به دلیل مصرف بیشتر از نهاده

کود، سم و انرژی در هر واحد از تولید های نهادههای دوم و سوم در استان گلستان )به دلیل مصرف بیشتر از پسته(، در برنامه

برنامه پنجم در استان قم )به دلیل یارانه بیشتر دولت به حق بیمه کشاورزان در هر بیني پیشچهارم و های برنامهپسته( و در 

میلیون ریال در هر هزار تن مي 24761و  24080، 48200، 20343، 24365های پسته( به ترتیب با میانگین واحد از تولید

 2235، 1536،  2104های میانگینهای سمنان، تهران، تهران، جنوب کرمان و آذربایجان غربي به ترتیب با استاند. باش

برنامه بیني پیشنخست تا های برنامهطي  کارانپستهت از دولای بودجههای حمایتهای میانگینکمترین  1078و  112۹،
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های کشور تفاوت در استانکاران پستهاز ای بودجههای اند. علت تفاوت در مقدار حمایتپنجم توسعه را به خود اختصاص داده

 باشدی کشور ميهاکود، سم و انرژی در تولید هر واحد از محصول پسته در استانهای نهادهدر مقدار استفاده از 

 

  توسعه هايبرنامهبررسی مقادیر میانگین حمایت بازاري از تولیدکنندگان پسته در استان هاي ایران طی 

شود، میانگین اثـر مسـتقیم شـاخص حمایـت بـازاری از تولیدکنندگان پسته طي مالحظه مي 2همان گونه که در جدول 

 2/شماره  ۹منفي بـوده و قیمـت دریـافتي تحقیقات اقتصاد کشاورزی/ جلد های کشور توسعه در تمام استانهای برنامه

تولیدکنندگان پسته )قیمت خرید تضمیني تعیین شده( کمتر از قیمت مرجع تعدیل  251) 243- 260(صص13۹6/تابستان 

بیشترین . ان گرفته شده استها مالیات پنهشـده بـا نـرخ حقیقي ارز بوده است؛ به بیان دیگر، از تولیدکنندگان در این سال

 44663نخست تـا سـوم در اسـتان هـای زنجـان، کرمـان و لرستان به ترتیب به مقدار های برنامههای پنهان در مقدار مالیات

و  15485هـای چهارم و پنجم در استان جنوب کرمان با مقدار میلیون ریال در هـزار تـن و در برنامـه 12760و  17508،

بررسي میانگین اثر کل حمایت از قیمت بازاری که حمایت از کشـاورزان را تحـت . لیون ریال در هزار تـن اسـتمی 12۹20

برنامهتوسـعه رونـدی مشـابه اثـر مسـتقیم دارد و در های برنامهدهد، طي تـأثیر متغیرهـای بنیادین اقتصاد کشور نشان مي

ها در مقابل رقبای خ ارز تعادلي هم تولیدکنندگان پسته در تمـام استاننخست تا پنجم توسعه، حتي با برقراری نرهای 
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شدند بلکه بـه نـوعي ملـزم بـه پرداخـت مالیات پنهاني نیز بودند. بیشترین مقدار این خارجي خود نه تنها حمایت نمي

 17508، 63136ن به ترتیب به مقدار نخست تا سوم در اسـتان هـای اصفهان، آذربایجان غربي و لرستاهای برنامهمالیاتها در 

 24۹48و  21751چهارم و پنجم در استان جنوب کرمان با مقدار های برنامهمیلیون ریـال در هزار تن و در  12760و 

 . میلیـون ریال/ هزار تن است

مایتي در برخي از های حبیانگر آن است که سیاستهای برنامهنتایج محاسبات میانگین حمایت از تولیدکنندگان پسته طي 

ای که از تولیدکنندگان پسته بر اساس نرخ ارز حقیقي استانها به سمت حمایت از تولید و تولیدکننده تغییر یافته است، به گونه

های قیمتي سبب زیان تولیدکنندگان به های کشور نه تنها حمایتي انجام نگرفته بلکه سیاستدر برنامه نخست در تمام استان

 های گلستان و لرستانت پنهان هم شده است و در برنامه دوم تولیدکنندگان پسته در تمام استانها به جز استانصورت مالیا

ناگزیر از پرداخت مالیات پنهان بودند. در برنامه سوم میانگین حمایت از تولیدکنندگان پسته، اثر مستقیم تنها در استانهای 

 435و  535،1۹28، 2545، 6852، 37486های قم و فارس به ترتیب با میانگینگلستان، کرمانشاه، گیالن، آذربایجانشرقي، 

میلیون ریال در هزار تن  471و  13806های های قم و گلستان با میانگینمیلیون ریال در هزار تن، در برنامه چهارم در استان

باشد. میانگین مثبت مي 10۹4و  214۹، 12۹51های های قم، لرستان و گلستان با میانگینو در برنامه پنجم در استان

ها منفي بوده، در برنامه دوم در استانحمایت از تولیدکنندگان پسته، اثرکل در برنامه نخست مشابه اثر مستقیم در تمام استان

 ی درتوسعه اقتصادهای برنامهکاران طي های حمایتي دولت از پستهارزیابي سیاست  252های لرستان، گلستان و اردبیل با 

های گلستان، کرمانشاه، گیالن، قم، میلیون ریال در هزار تن، در برنامه سوم در استان 5105و  7363، 21746های میانگین ...

درهزار تن، در برنامه چهارم تنها  میلیون ریال ۹21و  1203،  1804، 3567، 5534، 23218های همدان و اردبیل با میانگین

بیني میشود در برنامه پنجم توسعه از باشد. پیشمیلیون ریال در هزار تن مثبت مي 4214در استان قم با میانگین 

 .ها حمایتي انجام نگیردتولیدکنندگان پسته در هیچ یک از استان
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 های کود، سم، انرژی، بیمه محصوالت و تسهیالت بانکي( یکسان از تولیدکنندگان پستهای )یارانههای بودجهحمایتدر نتیجه 

ای به وسیله تولیدکنندگان شده است. در واقع، حمایت بودجههای یارانههای کشور سبب استفاده نکردن بهینه نهادهدر استان

باشد. ای در تولید هر واحد از محصول پسته ميهای یارانهها( از نهادهوری بیشتر نهادهای کمتر به معنای استفاده کمتر )بهره

های وری محصول پسته در استانتواند راهکاری مناسب برای افزایش بهرهها از سوی دولت ميهادهبندی نبنابراین، سهمیه

هایي بر این اساس، استاند. شو های مورد استفاده تولیدکنندگان پستهجویي در استفاده از نهادهکشور و از سوی دیگر، صرفه

های وری با استفاده از روشهای تولیدی، ملزم به افزایش بهرهادهوری کمتری برخوردارند، با کاهش مقدار مصرف نهکه از بهره

کاران، ای از پستههای بودجهکار خواهد شد. میانگین حمایتنوین تولیدی و در غیر این صورت خروج از جمع کشاورزان پسته

ها حمایت بودجهران در همه استانکاها از پستههای توسعه اقتصادی، مثبت بوده و در طول این سالهای برنامهدر تمام سال

کاران نه تنها های کشور منفي بوده و پستههای توسعه در تمام استانهای قیمتي طي برنامهای شده است، اما میانگین حمایت

اند. قیمت تضمیني پسته بدون اند بلکه ملزم به پرداخت مالیات پنهان نیز بودهدر مقابل رقبای خارجي خود حمایت نشده

پذیری وجه به نرخ تورم و قیمت جهاني با روش هزینه تولید، کمتر از قیمت جهاني محاسبه شده که این امر از قدرت رقابتت

گذاری بر اساس هزینه تولید، از کاهد؛ بنابراین، بهتر است به جای استفاده از روش قیمتکاران در بازارهای جهاني ميپسته

کشاورزی مانند روش قیمت لب مرز یا روش نرخ مبادله استفاده شود. یکي دیگر از راهگذاری محصوالت های قیمتدیگر روش

های آب و هوایي، خاك، های کشور از لحاظ ویژگيای استانبندی منطقههای تعیین قیمت تضمیني محصول پسته، طبقه

های اتي و ... و در پي اجرای سیاستمقدار تولید محصول، مصرف داخلي هر استان از محصول، جمعیت، فاصله تا مرزهای وارد

های حمایتي متناسب با نیاز مناطق بوده و نظارت باشد که در این صورت سیاستای ميحمایتي از محصول به صورت منطقه

 .تر خواهد شدتر و آسانها نیز دقیقبر اجرای سیاست

  نظر ) نقاط قوت و فرصت( مورد حوزه در گذاريسرمایه هايمزیت  -2-3

 SWOTبررسی کاال از دیدگاه 

  WEAKNESSES اهضعف

 تخصيص بودجه دولتي و اشكال در سيستم خريد پسته -1

  يفيت ضعيف بسته بندي محصوالت صادراتيك -2

 غير رقابتي بودن كاال -3

 عدم وجود تكنولوژي پيشرفته در فرآيند توليد تا عرضـه -4

 پسته ( كاهش ضايعات، اصول بهداشـتي، ... ) و عـدم

 ظارت برآنن

 حمل و نقـل، نگهـداري و خـدماتعدم وجود امكانات  -5

 متناسب با شرايط پسته صادراتي در داخل

 بود مديريت جامع و هدفمند تبليغـات در صـحنه هـاين -6

 داخلي در خصوص حفظ جايگاه پـسته ايـران و صـنايع

 تبديلي آن

 نایرا عدم اطالع رساني و تبليغات درخصوص مزيتهاي پسته -7

 عدم حمایت کافي از ایجـاد صـنایع تبـدیلي پـسته در  -8

STRENGHT  هاقوت 
داشتن رتبه درخـشان   سته در جهانداشتن رتبه اول صادرات پ

 (زراعي و پتانسیل های کشاورزی تـوان)تولیـد پـسته در جهـان 

قابلیت کشت   قالم آنرغوب پسته ایران و تنوع اوجود کیفیت م 

در اختیار داشتن شرایط   عبهینه و مرغوب پسته با اقالم متنو

 راتبا کیفیت مطلوب برای صاد اقلیمي مناسب برای تولید پسته

در اختیار  ن و طبیعي بودن محصول پسته ایرانارگانیک بود 

جهت حضور در ( مهندسین کشاورزی)داشتن نیروی متخصص 

 باغات پسته و ارتقاء سـطح تولیـدی و

در اختیار داشـتن نیـروی انـساني ارزان در پهنـه  کشاورزی آن

 هایهمکاری باکشور ارگانیک بودن محصول پسته...تولیدی و هـای

تشکیل کنسرسیوم و  همسایه چـون ترکیـه بـه منظـور

 زمینه صادرات پسته مـشارکتهای تکنولـوژیکي و ... در
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 ایران به منظور کاهش ضایعات

 عدم تبلیغات و تحقیقات دقیق بازاریابي پسته -۹

 عدم آموزش مدیریت به عوامل دست اندر کار در فرآیند -10

 تولید تا عرضه پسته با هدف کاهش ضایعات آن

 THREATS تهدیدات

 صادرات پسته ایران به صورت فلـه ای و صـادرات مجـدد آن -1

 خودشانbrandتوسط کشورهای رقیب با بسته بندی و 

 پـستهد بـازار صـادرات وجود رقبایي مثل آمریکا که اخیـرا وار -2

  ... شده اند ( مسائل سیاسي ، تکنولوژیکي و

 عدم معروفیت ایران به عنوان تولیـد کننـده و صـادر کننـده -3

 بزرگ پسته در جهان

 رعایت سلیقه خریداران توسط کـشورهای رقیـب در عرضـه  -4

 محصوالت جانبي و فراورده های ترکیبي و جانبي پسته

 WTOسازمان  عدم عضویت در -5

ثابت بودن قیمت پسته کـشورهای رقیـب در طـول یکـسال  -6

 عدم ثبات قیمت آن در ایرانو

 –عـــــدم رعایـــــت اســـــتانداردهای بهداشـــــتي  -7

 رضـایتبسته بندی مطابق با موازین بازار های هـدف و عـدم 

 برخي از مشتریان از مرغوبیت عرضه پسته

 در بازارهای هدف مطابق با سلیقه جهاني و عدم انطباق عرضه  -8

 پسته ایران و مشکل صادرات پسته تازهbrandعدم وجود 

 به دلیل ضعف بسته بندی

 عدم وجود دیده بان های بازار در کشورهای هدف -۹

مکانیــسم غلــط بررســي بــازار خــارجي توســط  -10

نام  غیر متخصص در زمینه بررسي کاال ( نیرویي به نیروهــای

 ) رایزن

بود مدیریت جامع و هدفمند تبلیغات در صحنه هـای  -11

در خصوص حفظ جایگاه پسته ایران و صنایع تبدیلي  خـارجي

 آن

 عدم شناخت صحیح از بازارهای هدف و سالیق و الگو های -12

 مصرف آن کشورها

 رصت هاف
 تر از همه اقتصادیارزش باالی غذایي، درماني و مهم

 مصرف پسته کشش بازار جهاني
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  خدماتفعلی و آتی تقاضاي  بررسی روند (  3فصل 

 تقاضای داخلي  بررسي  -3-1    

باشد و این محصول در دو دهه گذشته پس از پسته به عنوان یک محصول استراتژیک جایگاه خاصي را در بین تولیدات دارا مي

سته ایران به عنوان یک محصول استراتژیک به طور فرش دستباف دارای بیشترین سهم در صادرات غیرنفتي بوده است. پ

درصد ارزش صادرات پسته جهان  57درصد سطح زیر کشت جهاني و  74درصد از تولید جهاني،  51میانگین با داشتن سهم 

ن های اخیر توانسته جایگاهي ویژه در میان محصوالت کشاورزی کسب کند )فائو، میانگین تولید و صادرات پسته ایراطي سال

باشد. درصد از درآمدهای غیرنفتي کشور مي 10نظیر حدود ارزش تولید این محصول گرانبها و بي .(1۹۹0-2010طي سالهای 

های پسته از بین ای که اگر باغباشد به گونهکاری ميیز عمدتاً وابسته به صنعت پستهاز سوی دیگر، اقتصاد شهرهای پسته خ

باشند، با آب و خاك فعلي تقریباً هیچ محصول دیگری قابل جایگزیني با محصول پسته  بروند و یا عملکرد اقتصادی نداشته

عنوان آخرین محصول کشاورزی قابل کشت در بیشتر مناطق پسته خیز ایران، نقش اولین کاالی ه نیست. بنابراین پسته ب

 .نمایدکشاورزی صادراتي را ایفا مي

 بررسي تقاضای  خارجي ) صادرات(  -3-2   

 

 سال 1380 سال 1381 سال 1382 سال 1383 ده ماهه 1384

 ردیف کشور ارزش وزن  ارزش  وزن  ارزش  وزن  ارزش  وزن  ارزش  وزن 

 1 هنگ کنگ  20  61724  17/۹  55525  17  62628  27/4  ۹8552  36/۹  1۹4066

117107  1۹/4  12874۹  31/5  266313  6۹/7  1۹2436  5۹  86643  27/5  

مارات ا

متحده 

 عربي

2 

 3 آلمان  25/2  7۹580  26/5  87163  30/1  118753  17/3  748۹۹  16  ۹4085

 4 روسیه  6/4  1۹484  8/1  25651  10/3  3۹176  13  50787  6/۹  36185

 5 اسپانیا  5/۹  17۹54  5/4  25651  3/8  14۹34  12/3  48301  3/2  17255

 6 تایوان  4/3  14304  4/1  14675  8/4  332۹4  2/6  11042  2/5  15130

 7 ترکیه  ۹  3060  2/7  ۹346  3/2  12834  2/6  110۹4  2/2  13054

7۹06  1/2  5601  1/3  11387  2/7  35۹8  1  821  0/2  
عربستان 

 سعودی
8 
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 ۹ ایتالیا  4/1  12511  2/2  756۹  2/8  11088  2/4  ۹۹83  3/7  20843

 10 مکزیک  3/7  11334  2/۹  ۹602  3/1  10646  2/2  8425  0/7  3874

 11 پاکستان  1/8  577  3/5  11431  2/4  ۹271  2/3  ۹478  3/1  18۹۹3

 12 سوریه  1/1  3801  3  10۹33  2/3  ۹544  3  14۹88  1/4  15758

 13 هند  6/7  21634  0/3  1205  0/4  18۹2  1/8  7505  1/7  10722

 14 لبنان  1/6  5532  1/3  4۹۹6  6/1  700۹  1/6  7677  2  15570

662۹06  116  548  137  6675۹5  173/1  4۹7۹02  152/2  373727  11۹/8  

ا جمع کل ب

نضمام 

  سایر

 ابر طبق آمار گمرگ ج.ا.1380-1384کشور عمده جهان طي سالهای 14مقدار و ارزش صادرات پسته ایران به -جدول 

 صادرکنندگان پسته

طي دوره  کل صادرات، مقام اولین صادرکننده پسته را در از 41/8 %دالر معادل  67۹،۹3۹،677ایران با صادراتي به ارزش 

 .به خود اختصاص داده است( 2001-2004ساله ) چهار

از کل  41/8وارداتـي معـادل % شود کشور آمریکا به عنوان رقیب ایران با با توجه به آمار سازمان ملل متحد، مالحظه مي

خود اختصاص  از صادرات کل پـسته دنیـا را بـه 1۹/7 %صادرات پسته، به عنوان دومین صادر کننده پسته صادراتي معادل 

دالر بوده  14۹،338،753 اولین صادر کننده پسته در جهان، کشور آمریکا با ارزش صادراتي معادل 2004داده است. در سال 

 .شود و توانسته ایران را پشت سر بگذاردب اصلي ایران محسوب مياست که رقی

-2004) کننـده پـسته در جهـان در طـي دوره چهـار سـالهبه اینکه کشور آلمان سومین صـادرالزم به ذکر است با توجه 

تواند مبین که مي دالر است و در واردات پسته نیز مقام سوم را داراسـت 178،4۹8،440با ارزش صادراتي معادل ( 2001

 2004کشورآلمان در سال  صادرات مجدد پسته توسط آلمان بـه سـایر کـشورها از جملـه اسـپانیا باشـد. از طـرف دیگـر

سومین کشور که  .(دالر80،2۹6،000بـا صـادراتي بـه ارزش )دومین کشور صادر کننده پسته در جهان شناخته شده اسـت 

دالر است. بعد 50،826،456ارزش صادراتي معادل  رات پسته را داشته است، کشور هلنـد بـاکه بیشترین صاد 2004در سال 

دالر  و کشور چین  با ارزش صادراتي معادل 4۹،23۹،264 از هلنـد، کـشور لوکزامبـورگ ( بـا ارزش صـادراتي معـادل

پسته ایران به 2003مان ملل متحد در سال بنا بر آمار مرکز آمار ساز .دالر ) در مقامهای بعدی قرار دارند18،302،636

 کشور دنیا صادر شده است77

  داخلی و خارجی پیش بینی تقاضاي  -3-3   
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 .درصد دیگر صادراتي است ۹0درصد از این محصول مصرف داخلي دارد و  10در ایران تنها 

 پسته صادرکننده دومین عنوان به نیز ریکاآمایران بزرگترین صادرکننده این محصول در دنیا شناخته شده است. ایاالت متحده 

 هایرتبه در ترتیب به سوریه و چین آن از بعد و. است ترکیه جهان در پسته صادرکننده سومین. است شده شناخته جهان در

 .دارند قرار بعدی

ل، ایران به راحتي های ایران در صادرات پسته موقعیت جغرافیایي این کشور است. با امکان آسان حمل و نقیکي از برتری

 .تواند بازار را از کشورهایي مانند چین بگیردمي

 مورد نظر خدمات( بررسی روند عرضه فعلی و آتی  4فصل 

 )طرح های موجود و در دست احداث (ولید داخلي محصول بررسي میزان ت -4-1

های عنوان استان به بلوچـستان و مرکـزیهای کرمان، یزد، خراسان، سمنان، قم، قزوین و فارس و اصفهان و سیستان و استان

کرمان هستند.کشت پسته در  خیز در استانهای رفسنجان، زرند، سیرجان را از جمله مناطق پستهخیز هستند. شهرستانپسته

شود که مي آمریکا و استرالیا نیز کاشت کشورهای دیگر نیز از قبیل ترکیه، یونان، ایتالیا و اسـپانیا مرسـوم بـوده و اخیـرا در

  .توانند رقبای محصول پسته ایران باشندمي

 بررسی عرضه خارجی ) واردات (  -4-2

 اسامي كشورهاي توليدكننده پسته)تن(

 اسم كشور 2005سال  2006سال  2007سال  2008سال 

 ايران 192،269 315،500 250،000 229،657

 آمريكا 126،100 188،696 107،955 128،367

 تركيه 120،113 73،416 110,000 60،000

 سوريه 52،600 52،066 73،183 44،642

 چين 40،000 38،000 36،000 34،000

 يونان 8،100 8،148 8،233 8،847

 افغانستان 2،500 3،600 ? 2،457 2،457

 تونس 2،500 2،500 2،700 2،000

 ايتاليا 2،000 2،782 1،024 2،719

 قرقيزستان 800 800 500 300
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 پیش بینی عرضه داخلی و خارجی -4-3

از کل  25درصدی حـدود %( 2001-2004) دالر در طي دوره چهارساله 513،277،362تحادیه اروپا با وارداتي معادل ا

جهان شناخته  را به خود اختصاص داده و به عنوان اولین واردکننـده پـسته در ( دالر 584،322،055،2معادل )واردات دنیا 

سازمان ملل متحد متعلق  بـر طبـق آمـار 2004به ذکر است بزرگترین میزان واردات پسته در دنیا در سـال  شده است. الزم

با ارزش صادراتي معادل  باشـد. پـس از اسـپانیا، چـیندالر مي 678،125،510به کشور اسپانیا با ارزشي معادل 

 5۹،0۹4،727با ارزش صادراتي معادل دالر و ایتالیا 101،405،000عـادل با ارزش صـادراتي م دالر، آلمان 112،35۹،105

 از کل صادرات پسته ایران استدرصد 58   های بعدی قرار دارند. بیشترین میزان صادرات پسته که جمعا حدوددر مقام دالر

صادرات به آن  یـزانپذیرد. اولین بازار هدف پسته ایران امارات متحده عربي اسـت کـه مصورت مي به دو کشور امارات و آلمان

ارزش صادراتي معادل  از کل صادرات پسته ایران بـه دنیـا 3۹/7باشد که درصدی معادل %دالر مي 270،274،545حدود 

 .را به خود اختصاص داده استدالر 67۹،۹3۹،677

  تحلیل نهایی و جمع بندي مطالعات بازار (  5فصل 

 

پذیر هیدروکربني، در مرحله نخست نفت خام کشف ذخائر عمده ولي پایاناقتصاد ایران در یکصد سال اخیر با چالش مهم 

سنگین و در مرحله بعد گاز طبیعي، مواجه بوده است. همگي اقتصاددانان و سیاستمداران ذخائر نفتي را ثروت موروثي فرانسلي 

های زیربنایي، صنایع مولد در بخش های ثابت ودانسته و حداقل در گفتار همواره بر مصرف این ذخائر در جهت ایجاد دارایي

 .بنیادی و کشاورزی صنعتي تأکید ورزیده اند

طرحي که در پي مي آید، در دراز مدت و به دالیلي که در ذیل مندرج است، به نظر نگارندگان الگوی مناسبي برای تبدیل 

والت کشاورزی رقابت در تولید آنچنان باشد. در اغلب محصثروت زیرزمیني به ثروت مولد و اشتغالزا در عرصه کشاورزی مي

های طوالني میسر نیست. حال آنکه سوابق تولید و مصرف های نسبي رقابتي در کشور برای دورهشدید است که حفظ مزیت

مهری دهد که بخش خصوصي بدون یاری شبکه بانکي و بدون حمایت مؤثر دولتي و علیرغم بيسال اخیر نشان مي 50پسته در 

های ایران را به یکي ترین استانصادرات این کاالی لوکس، راه درازی پیموده و با ایجاد درآمد و اشتغال یکي از محرومدولتي به 

گذاری در استان کرمان در بخش پسته که امروزه به قیمتکشاورزی تبدیل کرده است. سرمایه از ثروتمندترین آنها در بخش

به سرمایه مولد تبدیل  شود، تجمیع سود خالصي است که کشاورزان سختکوشميمیلیارد دالر برآورد  15های جاری قریب 

ورهای در حال توسعه در هیچ محصول کشاورزی و یا حتي صنعتي دیگری چنین سوددهي و آیا در هیچ کجای کش.اندنموده
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انباشت سرمایه مولدی سراغ مي توان گرفت؟ این امر به تنهایي داللت بر مزیت های رقابتي غیر قابل انکار کشور در تولید 

 .ده استمحصولي دارد که بازاریابي و مصرف آن در جهان هنوز به دوران بلوغ خود نرسی

درصد از این آب هم  1،5میلیارد متر مکعب در سال برآورد مي شود. با مصرف تنها  88مصرف آب کشاورزی در کشور حدود 

میلیارد دالری حاصل از صادرات این محصول سود مي 1،5اکنون ایران ضمن کسب رتبه اول جهاني در تولید پسته، از درآمد 

مگیر پسته نسبت به سایر محصوالت کشاورزی به ازاء واحد آب مصرفي، با اختصاص برد. با توجه به مقایسه سودآوری چش

توان به درآمد ساالنه سرشاری از این محل درصد ناچیز دیگری از آب کشاورزی به این محصول در مناطق مستعد کشور، مي

 .دست یافت که با درآمدهای تجدیدناپذیر هیدروکربني قابل قیاس نیست

های مصرفي برای تولید پسته در کشور در حدی است که کشت سایر محصوالت کشاورزی با آن غیر ممکن یا یفیت غالب آبک

باشد. عدم همزماني بین نیاز آبي درخت پسته با محصوالت عمده نیاز آبي درخت پسته در فصل تابستان مي. غیر اقتصادی است

ازن فصلي در برداشت از منابع آبي در اختیار و دسترس تواند، ضمن ایجاد توکشاورزی پایه ای همچون گندم و جو مي

 .کشاورزان فالت مرکزی کشور، برای طي دوره گذار )یعني تبدیل زراعت به باغ مثمر پسته( پیوستگي درآمد ایجاد نماید

وسط دولتمردان و های رقابتي نسبي ایران در تولید پسته، رفع موانع تکه، با توجه به مزیتدهد مطالب فوق به روشني نشان مي

باشد. طرح حاضر کوششي است جهت گشودن اهتمام ایشان به توسعه کشت این محصول یک نیاز ملي و راهبردی کشور مي

 .بابي نو در این مسیر

 مهم ترین مشکل کاشت پسته در ایران

های ن آب مورد نیاز باغریزی برای تأمیدرپي بزرگترین مشکل کنوني در تولید پسته است و عدم برنامههای پيخشکسالي

های پسته و نیز قوانین و مقررات دست و پاگیر صادراتي باعث شده که میزان صادرات پسته ایران، افت چشمگیری را در سال

ه کند و در همین زمان، با افزایش تولید پسته در آمریکا، این کشور در حال تبدیل شدن به اولین صادرکننده این اخیر تجرب

 .ح جهان استمحصول در سط

سازد و بدون آن عوامل و ها را فراهم ميهای الزم برای رشد و توسعه دیگر بخشبخش کشاورزی زمینهرشد و توسعه 

شود. از سوی دیگر اشتغال و نیروی انساني در توسعه کشور و های اقتصادی فراهم نميهای الزم برای فعالیت سایر بخشنهاده

ای است. زایي در بخش کشاورزی دارای جایگاه ویژهبر کاهش بیکاری و اشتغال دی با تکیهدستیابي به رشد و توسعه اقتصا

شود. پسته نوعي بندی ميها طبقهنرین تجارتوکار در زمره کم ریسکپسته محصول ارزشمندی است و ورود به این کسب

ویژه کشورهای ایران و عراق بومي آسیا بهدرخت آجیلي است که تمایل به رشد در مناطق نیمه بیاباني دارد. درخت پسته 

توان قطب اصلي پسته ایران دانست. این میوه به علت داشتن مواد مغذی از اهمیت بسیاری برخوردار است. رفسنجان را مي

تر از همه شده است. پسته باارزش باالی غذایي، درماني و مهمهای شناختهترین آجیلاست. درواقع پسته یکي از گران
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توانید از تواند منبع بسیار خوبي جهت درآمدزایي و کارآفریني باشد. با درك درستي از این محصول ميتصادی که دارد، مياق

 خوبي استفاده کنید.وکار بهاین نوع کسب

 راهکارهای دستیابي به وضعیت مطلوب صادرات پسته

 افزایش صادرات غیرنفتي -

 نرخ مبادله ارز و نرخ واقعي آن -

 ش افزوده پسته و روابط حاکم بر تقاضای کشورهای خارجي و عرضه صادرات پسته ایرانارز -

 حفظ سهم نسبي بازار پسته ایران در کوتاه مدت با افزایش قیمت -

 توجه به مراحل فراوری و بازاریابي همراه با اتخاذ سیاستهای ارزی و تجاری با ثبات و مؤثر -

 پروژه کریدور سبز و haccpاز تولید تا عرضه با همکاری اتحادیه اروپا از جمله  پروژه های ارتقاء سطح کیفیت پسته -

 بیمه باغات پسته -

 ها و تأمین نهادهای کشاورزی توسط دولتپرداخت هزینه -

 تقویت صنایع تبدیلي -

 توسعه بخش کشاورزی کشور -

 تدوین جامع وکامل نظام فني مهندسي در بخش کشاورزی -

 نساني در بخش های مرتبطتوسعه منابع ا -

 WTO الحاق ایران به سازمان تجارت جهاني -

 ایجاد نمایندگي های فعال به صورت عرضه مستقیم پسته در کشورهای هدف -

 ای در زمینه پستهتشکیل و حضور در نمایشگاههای بین المللي و منطقه -

 ایجاد پایانه های صادراتي پسته -

 ایجاد شناسنامه پسته -

 های صادراتي پستهگواهینامه های رسمي دولت برای محموله ارائه -

 های موجود منطقهبازاریابي در کشورهای عربي و توجه به پتانسیل -
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 ( بررسی مسائل زیست محیطی  6فصل 

تجربي روز در ایران با آنکه سودآوری بسیار باالیي دارد، از یک سو مستلزم رعایت اصول علمي و ایجاد باغ پسته علمي و به

گذاری در باغات سنتي موجود دارد. از گذاری اولیه بیشتری نسبت به سرمایهمدرن باغریزی بوده و از سوی دیگر نیاز به سرمایه

 :کنده حاضر سه هدف اساسي را دنبال مياین رو نوشت

 تشریح مشخصات الزم مکان مناسب جهت باغریزی پسته در کشور؛ 

 پایه آخرین دستاوردهای علمي و تجربي ایران و جهان وارائه طرح فني باغریزی پسته بر 

گذاری مناسب توسط نهادها یا سرمایهعرضه اطالعات اولیه مالي و ارائه چکیده طرح اقتصادی به منظور ایجاد زمینه سرمایه

 .گذاران روشن ضمیر جهت ایجاد باغات مدرن پسته در کشور

های پشتیباني است طرف تولید صنعتي پسته مستلزم ایجاد مراکز و بنگاهه البته توجه به این نکته ضروری است که حرکت ب

 .عهده گیرنده که مسائلي چون تأمین نهال شناسنامه دار، برداشت مکانیزه و فرآوری پسته را ب

 انتخاب مکان مناسب

رایط و امکانات محلي که باشد، در بسیاری شرایط قابل کشت است. منتها هر چه شاز آنجا که درخت پسته درختي مقاوم مي

تر خواهد بود. های احداث و نگهداری باغ پسته کمتر و تولید محصول اقتصادیهزینه ،تر باشدشود مناسبباغ در آن ایجاد مي

آل باشند. احتماالً در بسیاری موارد که فاصله اندکي با شرایط ایدهشرایط مندرج در زیر بیانگر شرایط ایده آل کشت پسته مي

ند نیز امکان کشت اقتصادی پسته در مقایسه با کشت سایر محصوالت کشاورزی وجود دارد که مطالعه اقتصادی آن بسته دار

 .به شرایط خاص محل باید جداگانه صورت پذیرد

 :پذیردبطور کلي انتخاب مکان مناسب برای احداث باغ پسته بر سه پایه اقلیم، آب و زمین صورت مي

 اقلیم -1

 یاقلیم صحرائ

دهد و مناطق مستعد کشت پسته دارای اقلیم صحرائي هستند. بارندگي در چنین اقلیمي عمدتاً در طول فصل زمستان رخ مي

شود و تعداد روزهای ابری بسیار کم ها خشک هستند. همچنین در طول فصل تابستان آفتاب کامل به زمین تابیده ميتابستان

 .است

 گرماي تابستان 
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ن برای رشد درخت و تولید محصول پسته مناسب است. منطقه مناسب جهت کشت پسته باید دارای گرمای هوای تابستا

گراد در تابستان برای کامل شدن رشد مغز و درجه سانتي 37های خشک، گرم و طوالني باشد. دمای هوای باالی تابستان

 بر تواندمي تابستان دردرجه سانتیگراد  42آل است. لیکن، سابقه متداول گرمای بیشتر از کاهش درصد پوکي پسته ایده

 .بگذارد سوء اثر درخت

 رطوبت پائین در فصل رشد

شود جهت رسان به درخت و میوه پسته ميهای آسیبرطوبت نسبي کم و نبود بارندگي در فصل رشد که مانع از رشد قارچ

 .آل استحفظ سالمت درخت پسته ایده

 سرماي زمستان

های سرد و نسبتاً طوالني دارد. منطقه مناسب درخت پسته در طول فصل رشد نیاز به وجود زمستان رشد درخت و تولید میوه

درجه سانتي گراد در طول دوره خواب زمستانه  7ساعت سرمای زیر  ۹00مناسب جهت کاشت درخت پسته نیاز به حدود 

 .ساعت متغیر است 1200تا  700ع پیوند از درخت )نیمه آبان تا نیمه اسفند( بطور متداول دارد. این نیاز بسته به نو

 عرض جغرافیایی / ارتفاع از سطح دریا 

درجه شمالي یا جنوبي وجود دارد. در این محدوده  40تا  27شرایط اقلیمي مذکور عمدتاً در فاصله عرض جغرفیایي 

متر  1800تا  0تواند از ح دریا ميجغرافیایي برای رسیدن به گرمای مطلوب تابستاني و سرمای مطلوب زمستاني ارتفاع از سط

متغیر باشد. طبیعي است چنانچه به طرف عرض های جغرافیایي باالتر حرکت کنیم مناطق مستعد برای کشت پسته در 

 .تر قرار خواهند گرفت و بالعکسارتفاعات پایین

 باد مالیم بهاره

گردد. جهت باد غالب بهاره تلقیح مناسب درختان پسته مي افشاني وباد غالب مالیم بهاره موجب اطمینان از امکان انجام گرده

 .کنددر تعیین محل درختان با پیوند نر نقش اساسي بازی مي

 ارندگی در زمان تلقیح یا برداشت / تگرگ / طوفان / سرمازدگیب

ال بروز هر یک از زای اقلیمي برای درخت و محصول پسته به شرح زیر هستند. لذا مناطقي که در آنها احتمعوامل خسارت

 .باشندهای زیر بطور آماری وجود دارد برای کشت اقتصادی پسته مناسب نميپدیده

شود. همچنین، بروز بارندگي در افشاني و تلقیح مناسب درختان توسط باد ميبارندگي در فصل تلقیح )اوائل بهار( مانع گرده

رش تگرگ . باشودت محصول باعث دشواری عملیات برداشت ميفصل برداشت )شهریور( جدا از صدمه زدن به کیفیت و بهداش
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تواند باعث صدمه دیدن محصول همان سال و از بین رفتن محصول سال بعد در هر زمان مخرب بوده و در فصل رشد مي

 .گردد

های فصلي وفانکند. همچنین، وجود طافشاني، تلقیح درخت را با مشکل مواجه ميبروز طوفان یا بادهای شدید در زمان گرده

تواند باعث آسیب درخت و محصول آن های شني در فصل رشد ميسازد. طوفانرشد و تربیت درختان جوان را دشوار مي

 .گردد

های درخت شود، اعضاء رویشي و زدگي آب درون بافتزني یا رشد که منجر به یخبروز سرمای زیر صفر در طول فصل جوانه

درجه سانتي گراد زیر صفر رود محصول  4که سرما فرا تر از برد؛ در صورتيت را از بین ميزایشي پدیدار شده بر روی درخ

تواند باعث مرگ کامل درخت های درخت پسته ميسرمای زمستانه بسیار شدید در بعضي پایه .بیندسال بعد نیز صدمه مي

شود بسته به نوع پایه درخت درخت ميشود. حد دمای پاییني که عبور دمای هوا از آن باعث خشکیدگي و مرگ کامل 

 .متفاوت است

 آب -2

 (نیاز به منبع ذخیره آب جهت فصل تابستان خشک )سد یا تحت االرضي 

با توجه به تفاوت فاحش نیاز آبي درخت در فصول مختلف سال، به منظور در دسترس قرار گرفتن مقدار متفاوت آب در فصول 

ستان و استفاده از آن در تابستان وجود دارد. از همین رو مناطق مناسب جهت مختلف نیاز به روشي جهت ذخیره آب در زم

ایجاد باغات پسته یا در پایین دست سدهای روی رودخانه های دائمي قرار دارند و یا در دشت هایي با منابع آب زیرزمیني 

 .شوندوسیع که از کوه های مرتفع برفگیر تغذیه مي

 پایداري منابع آب

ساله(  50و دوره بازگشت سرمایه طوالني باغات پسته، منابع آب مورد استفاده باید پایداری طوالني )حداقل دلیل عمر ه ب

ه های آتي بداشته باشند. بررسي وضعیت ثبات طبیعي و حقوقي با در نظر گرفتن معارضین فعلي و آتي و سناریوی برداشت

 .خصوص در مورد منابع آب زیرزمیني ضروری است

 مورد نیازرژیم آبی 

هایي که از طریق گذارد. تربیت درختان جوان، شیوع آفات و بیماریمقدار، تناوب و شیوه آبیاری بر تولید پسته تأثیر زیادی مي

شوند، مقدار و کیفیت محصول دو ساالنه و رشد درخت همگي تحت تأثیر آبیاری درخت ور ميهوا و یا خاك به درخت حمله

بي درخت پسته بسته به شرایط اقلیمي، بافت خاك و پایه و پیوند درخت پسته از جمله عوامل مهمي پسته قرار دارند. نیاز آ

 .هستند که بر میزان آب مورد نیاز آن جهت تولید اقتصادی محصول تأثیرگذارند
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فید در سانتي متر ارتفاع آب آبیاری م 100بعنوان یک قاعده کلي درخت پسته جهت رشد و تولید مناسب نیاز به حدود 

ماه از اسفند تا مهر( دارد )حال آنکه برداشت اقتصادی پسته از درختاني که  8دسترس ریشه در طول فصل رشد )به مدت 

شوند ممکن است(. با فرض کمترین هدرروی در سانتي متر ارتفاع آب مفید ساالنه در دسترس ریشه آبیاری مي 80حتي با 

متر  12،000باشد، هر هکتار باغ پسته بالغ نیاز به ای ميدرصد برای آبیاری قطره 20شیوه آبرساني و آبیاری باغ که حدود 

مکعب آب در طول سال خواهد داشت. نیاز آبي فوق بدون احتساب آب مورد نیاز جهت آبشویي زمستانه در فصل یخبندان 

طقه ریشه یک تا دو نوبت آبشویي باشد. در صورت وجود یا بروز شوری در خاك سطحي یا منهای شور و نمکي ميبرای زمین

 .زمستانه باید به رژیم آبي طبیعي مورد نیاز افزود

نیاز آبي درخت پسته در فصول مختلف سال و مراحل مختلف سیکل ساالنه زندگي آن متفاوت است. این نیاز در زمستان که 

باشد. بیش از نیمي از آب مورد نیاز ميزمان خواب درخت است کمترین و در تابستان که موقع رشد مغز پسته است بیشترین 

عنوان مثال، مقدار آب مورد نیاز هر هکتار ه رسد. بماه تیر، مرداد و شهریور( به مصرف درخت مي 3ساالنه، در فصل تابستان )

زمان( درصد  8گیرد )نزدیک روز سال را دربرمي 365روز از  30باغ پسته در فصل اوج مصرف )نیمه تیر تا نیمه مرداد( که 

توان دریافت که در دوره اوج مصرف، ای ساده ميدرصد مقدار( است. با محاسبه 25سانتي متر ارتفاع آب )معادل  25حدود 

لیتر در ثانیه برای هر هکتار یعني  1/2دبي لحظه ای آب مورد نیاز باغ پسته که به روش قطره ای آبیاری شود معادل قریب 

 .باشدیاز ساالنه ميسه برابر میانگین دبي آب مورد ن

 قاومت نسبت به کم آبیم

های خشکسالي و شرایط کم آبي است؛ بدلیل وجود شبکه ریشه وسیع و ساختار برگ مقاوم، درخت پسته قادر به بقا در دوره

 د.از به آبیاری مناسب دارلیکن برداشت محصول اقتصادی از درخت پسته نی

 شوري 

برای باغریزی جدید قابل  dS/m 4 ل است. در شرایط خاص اعداد باالتر شاید تاایده آ dS/m 2 کمتر از (EC) شوری آب

 dS/m برابر شوری آب بر حسب 5باید کمتر از  (SAR) سدیم جذب نسبت پسته، کشت برای مناسب آب در  بررسي است.

 .باشد

 سختی

ی قابل اجرا و استفاده نمودن سیستم سختي آب مکان انتخابي برای احداث باغ پسته باید در محدوده مجاز توصیه شده برا

باشد. در صورت وجود ای باشد. مهمترین پارامتر کیفي تأثیرگذار بر سختي، میزان یون بیکربنات موجود در آب ميآبیاری قطره
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قدر ای آنها در صورت استفاده از سیستم آبیاری قطرهیون بیکربنات بیش از یک حد معین، خطر گرفتگي لوله ها و قطره چکان

 .زیاد است که در عمل ممکن است استفاده از این سیستم را غیر اقتصادی نماید

 عمق زه آب

متر  10تابد. سطح ایستایي آب زیرزمیني ترجیحاً نباید باالتر از درخت پسته، اشباع محیط اطراف ریشه توسط آب را بر نمي

طریق زهکشي برای باغات پسته ضروری است. در طول فصول باشد. لذا خروج آب اشباع از خاك اطراف ریشه بطور طبیعي یا از 

بهار، تابستان و پاییز مناسب است که خاك اطراف ریشه درخت همواره حاوی مقدار الزم رطوبت باشد. عمق نفوذ رطوبت باید 

 .رسد باشدمتر مي 2/5به اندازه عمق نفوذ ریشه در خاك که حداکثر به حدود 

 ماندآب اطراف کنده

های قارچي و متعاقباً خشکیدگي ه تحمل ماندآب اطراف کنده درخت را ندارد. چنین شرایطي باعث بروز بیماریدرخت پست

 .شودکامل درخت مي

 زمین -3

 همواري زمین

های ناصاف است، منطقه مورد از آنجا که آبیاری و انجام عملیات مکانیزه در زمین های هموار به مراتب راحت تر از زمین

 .های هموار و صاف واقع شده باشدحداث باغ جدید پسته بهتر است در دشتانتخاب برای ا

 بافت فیزیکی خاک

متر و ترجیحاً بیشتر  3های لوم شني عمیق )حداقل تواند رشد کند؛ لیکن خاكهای با بافت مختلف ميدرخت پسته در خاك

درصد( و عاری از سنگ بهترین میزبان برای رشد و  40تا  30درصد( به همراه شن ) 70تا  60متر( با ترکیب غالباً رس ) 5از 

تحملي درخت پسته نسبت به اشباع محیط اطراف ریشه توسط آب یا نمک، الیه دلیل بيه باشند. ببرداشت از درخت پسته مي

به  تواندمتر در باغ پسته مزاحمند. عملیات اصالح خاك مي 2های خاك سخت غیر قابل نفوذ زیر سطحي با عمق کمتر از 

های شیمیایي انجام پذیرد. اصالح خاك بنیادی به روش مکانیکي صورت بنیادی به طرق مکانیکي و یا به صورت جزئي با روش

باشد. اصالح جزئي خاك به کمک مواد آهکي، های گوناگون و یا تغییر بافت فیزیکي خاك ميشامل شکستن خاك با دستگاه

منتها ممکن است هزینه اصالح خاك به حدی زیاد باشد که بجای اصالح خاك گیرد. اسیدی، آلي و یا صابوني صورت مي

 .انتخاب زمین دیگری با بافت فیزیکي مطلوب گزینه بهتری باشد
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 ترکیب شیمیایی خاک

های تر است. درخت پسته تحمل خاكهای شور و گچي مناسبدرخت پسته از هر کشت درختي اقتصادی دیگری، برای خاك

در میزان محصول برداشت شده از درخت کاهش محسوسي  dS/m 6 حتي تا حد (EC) را دارد. شوری خاك شور و قلیایي

 برابر شوری خاك بر حسب 5باید کمتر از  (SAR) ایجاد نکرده است. در خاك مناسب برای کشت پسته، نسبت جذب سدیم

dS/m باشد.pH  ذپذیری خاك و قدرت جذب عناصر غذایي خاك و وجود مواد آلي در آن عوامل دیگری هستند که در نفو

 .باشدمي 7،5تا  5،5مناسب خاك برای کشت و پرورش درخت پسته بین  pH گذارندآن توسط ریشه تأثیر بسزایي مي

 زاي خاکزيهاي بیماريسابقه وجود قارچ

که امکان وجود چنین قارچهایي زای خاکزی، زمینهای بیماریهای پسته نسبت به قارچپذیر بودن غالب پایهبدلیل آسیب

کاری دارد پیش از هایي در آنها کمتر است برای باغریزی جدید پسته ارجحیت دارند. اگر زمین مورد انتخاب سابقه صیفي

های هموار واقع در غرب رشته دشت مصادیق مکان مناسب .کش ها ضد عفوني کردکشت پسته باید زمین را با استفاده از قارچ

تری برای ان و ورامین از مناطق مستعد قابل مطالعه برای باغریزی پسته هستند. الزم است بررسي دقیقکوه زاگرس، گرگ

 .عمل آیده سازی لیست مناطق مستعد در داخل سرزمین پهناور ایران بقطعي

صورت مي شود. اجرای خط دوم در سوی دیگر درختان در سال هفتمقطره ای یک خط آبده از ابتدا اجرا مي: روش آبیاري

 .پذیرد

برای کاشت نهال از بذر پسته بادامي )از گونه های با رشد زیاد و شاخه های قوی از قبیل سبز پسته نوق معروف : پایه و نهال

به باقرآبادی، کریم آبادی و سفید پسته مه والت( استفاده شود. پرورش نهال در گلخانه نزدیک محل باغ و سپس حمل بیجه 

 .گیردتناسب رشد نهال به باغ صورت ميیک تا دو ساله به 

ساعت( و احمدآقایي  1200پیوندهای قابل توصیه، اکبری برای مناطق دارای سرمای زمستانه زیاد )بالغ بر : پیوند ماده

باشد. تأمین پیوندك با پیش بیني قبلي و عقد قرارداد در ساعت در زمستان( برای سایر مناطق مي 800)حداقل نیاز سرمایي 

 .ستان سال قبل از پیوندزني ممکن مي باشد. پیوندزني روی بیجه سه یا چهارساله انجام مي شودزم

 .باید متناسب با پیوند ماده انتخابي از نظر زمان گلدهي مورد ارزیابي و انتخاب قرار گیرد: پیوند نر

 .راصله در هکتا 370متر معادل  4،5متر، روی ردیف  6ستوني  : فواصل و تعداد درختان

 .گیری شود. ممکن است در شروع، برداشت غیر مکانیزه سامان داده شودقابلیت برداشت مکانیزه باید هدف: نحوه برداشت
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کیلوگرم پسته خشک در هکتار بدون در نظر گرفتن کاهش برداشت ناشي از  2،400برای باغ بالغ، متوسط : مقدار برداشت

ر سرمازدگي، این ریسک با بیمه سرمازدگي باید پوشش داده شود. فرض شود. در صورت وجود خطسرمزدگي بهاره فرض مي

سال پس از اولین برداشت به مقدار برداشت  8مي شود برداشت از پنج سال پس از اولین نوبت پیوندزني آغاز شده و ظرف 

 .رسدنامي مي

 ( مکان یابی پروژه  7فصل 

 :قبل از احداث باغ پسته حتما مسائل زیر بررسي شوند

 شرایط آب و هوایي منطقه مورد نظر .1

 عوامل اقتصادی .2

 آزمایش آب و خاك منطقه .3

 تسطیح و آماده سازی زمین .4

 تهیه نقشه باغ به منظور کاشت نهال های پسته .5

تسطیح زمین باغ پسته و سپس حفر پروفیل جهت مشخص نمودن الیه های خاك و در صورت مطبق بودن یا وجود الیه های 

ن محل کاشت درختان، بافت یکنواختي را بوجود آورد. بهترین بافت خاك برای کاشت پسته بافت سخت باید با لودر کرد

باشد. زمین باید کامالً تسطیح شود و چنانچه آب و خاك شیرین باشد، مي توان کاشت مستقیم بذر متوسط )شني لومي( مي

ای کاشته شود و عرض باشد حتماً باید نهال خزانهدر زمین اصلي را انجام داد و یا نهال کاشت نمود و اگر آب و خاك شور 

ارتفاع  .ها طوری کاشته شود که آب کامالً اطراف آن را بگیردمتر باشد و نهال وسط جوی 5/1 -2ها از همان ابتدا حدود جوی

 .باشدمي 2000تا  ۹00مناسب کشت پسته 

 : آماده سازي زمین و خاک

کاری ایران بافت شني لومي که یک بافت موفقیت انجام مي شود. در مناطق پسته های مختلفي از خاك باکشت پسته در رده

نماید. همچنین در بافتهای سنگین تر خاك مثل لوم ـ روسي ـ سیلتي و حتي متوسط مي باشد بهترین محصول را تولید مي

متر از سطح  2ر عمق بیش از لوم ـ رسي محصول مناسبي تولید شده است. وجود زهکش های طبیعي همانند یک الیه شني د

خاك عمق، نظر از پسته باغ مناسبت ترین خاك برای کشت و پرورش پسته در .خاك، میتواند سنگیني بافت را جبران نماید

های هوایي و شود که قسمتد خاك کم عمق و یا سخت الیه، باعث ميوجو. باشدمي یکنواخت بافت با همراه عمق هایي
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مانده، در نتیجه باروری و عملکرد آن بطور محسوسي کاهش یابد. درختان پسته در شرایط ماندآبي  زیرزمیني درخت، کوتاه

 .باشدکاشت به صورت مستطیلي عمومي ترین طرح درختان برای باغ پسته مي .رشد مناسبي ندارند

، ساختمان و تأسیسات. هکتار خیابان، میدان 10هکتار سطح زیر کشت پسته و  1۹0هکتار شامل  200حداقل  :مساحت باغ

منظور با صرفه شدن باغباني و برداشت مکانیزه در نظر گرفته شده است. در صورت اشتراك در ه حداقل سطح زیر کشت ب

هکتار کاهش یابد. از آنجا که عمده آب مورد نیاز  100آالت، در آینده ممکن است حداقل مساحت الگو تا استفاده از ماشین

رسد، در صورت وجود آب مازاد در پاییز و زمستان شاید بتوان با تخصیص ابستان به مصرف درخت ميپسته در فصل بهار و ت

های آغازین احداث باغ پسته نیاز آبي سطح بیشتری زمین به کشت جو و یا گندم در کنار باغ پسته پرداخت. همچنین در سال

های توان جهت پوشش بخشي از هزینهد در این دوران، ميدرختان جوان از درختان بالغ کمتر است و در صورت وجود آب مازا

 .باغریزی اقدام به کشت محصوالت زراعي متناسب با میزان آب مازاد نمود
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گذاري طرح هاي سرمایه: هزینه -1-2 جدول  

                                                                                                                                         مبالغ : میلیون ریال

 جمع مورد نیاز انجام شده  شرح ردیف

 0 0 0 زمين 1

 2585 2585 0 سازي و ساختمانها محوطه 2

 700 700 0 ت و تجهيزاتتاسيسا 3

 1۹66 1۹66 0 وسايط نقليه 4

 7033 7033 0 آالت و تجهيزات ماشين 5

 180 180 0 ات اداري و كارگاهيتجهيز 6

جمع  5 %هاي متفرقه و پيش بيني نشده) هزينه 

 باال(

 623,2 623,2 

 140 140  هاي قبل از بهره برداري هزينه 

 13227.2 13227.2  جمع سرمایه گذاري ثابت *

 428 428  سرمایه در گردش 10

گذاري طرحل سرمایهجمع ک *   13655.2 13655.2 
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 هزینه هاي سرمایه گذاري ثابت

 زمین  -1

 :متراژ زمین -1-1        

پس از واگذاری امور اراضي بصورت اجاره آبي بایستي  متر مربع بوده که 250000 زمین  جهت اجرای طرح باغ پستهمساحت 

 .م شودتسطیح و عملیات کاشت محصول بر روی آن انجا

  قیمت زمین -1-2        

 :  مشخصات هزینه اي زمین  اجراي طرح -2-2جدول 

 

 شرح 
 مساحت

 )مترمربع(

 قیمت واحد

 )ریال(

)میلیون ریال( هزینه  

 جمع مورد نیاز انجام شده

 1500 1500 0 6000 250000 زمین  1

 

 محوطه سازي  -2

 زي و ساخت دپارتمانهاي غیرمسقف :  میزان و هزینه عملیات محوطه سا -3-2جدول 

 حشر ردیف
 کل هزینه واحد هزینه مساحت

 )میلیون ریال( )ریال( )متر مربع(

 25 100 250000 داری , تسطیحخاکبر 1

 0 0 0 رکشيحصا 2

 200 200000 1000 ی سبز ، خیابان کشيفضا 3

 225 - - جمع 
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 عملیات ساختمانی -3

وجود یکسری ساختمان ها  دنین نگهداری ادوات کشاورزی و استراحت کارگران نیازمنبرای جمع آوری محصول و همچ

 که به شرح جدول ذیل مي باشد: خواهیم بود

 :  میزان عملیات ساختمانی و خالصه مشخصات فنی دپارتمانها و هزینه ساخت -4-2جدول  

 حشر رديف
 كل هزينه واحد هزينه زير بنا مساحت

 )ميليون ريال( )ريال( )متر مربع(

 700 7000000 100 انبارها 1

 360 12000000 30 ن اداري و سرويس هاساختما 2

 700 7000000 100 ر ماشين آالتهانگا 3

 500 10000000 50 و آسايشگاه كارگران مسكوني 4

 100 5000000 20 رخانهموتو 5

 2360 - - جمع 

 

 جهیزات مورد نیاز به همراه قیمت تجهیزات( ماشین آالت و تجهیزات )لیست ماشین آالت و ت -4

 ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز:   -5-2جدول  

 )میلیون ریال(هزینه کل )ریال(هزینه واحد ت فنيمشخصا حشر ردیف

 10 10000000 دیواری آبگرمکن 1

 13 13000000 لیتری 1000 لیتری 1000گازوئیل  منبع 2

 150 15000 چاله 10000 کني چاله 3

 20 800000 کارگر روز - 25 ء نهال در محل اصلينشا 4

 ۹0 30000000 سری 3 ادوات باغباني 5

 500 50000 اصله 10000 ساله 2 نهال پسته 6

 6250 250000000 هکتار 25 تجهیزات قطره ای  اب 7

 7033 جمع کل



 

                                                                                                                                                                                               سوم فصل  

 مطالعات اقتصادی

 

36 
 (058)32728587  -09128881296مشاور سرمایه گذاری : شرکت دانش پارسیس آریا    تلفن تماس : 

 تاسیسات -5

 اسیسات برقی و مکانیکی و...                                             : هزینه ت -6-2 جدول                                                    

 ارقام: میلیون ریال

 شرح کلی عملیات نوع تاسیسات ردیف
هزینه 

 انجام شده

هزینه 

 مورد نیاز
 جمع کل

 500 500 0 و نصب تابلو امتیاز و کابل کشي برق 1

 200 200  انتقال آب و لوله گذاری آب 2

 700 700  جمع کل

  نقلیه طوسائ-6

     آزمایشگاهي : وسایل نقلیه مورد نیازماشین آالت و  -7-2جدول 

  کل هزینه واحد هزینه ادتعد م ماشین آالت و تجهیزات و وسایلنا ردیف

 )میلیون ریال( )ریال( 
 

   

  1570 1570000000 1 جفت دیفرانسیل تراکتور سازی ایران 470تراکتور  1

  130 130000000 1 دیفرانسیل تراکتور سازی ایرانجفت  470تراکتور  2

  70 70000000 1 و غالف شفت 3

  120 120000000 1 تریلي 4

  56 56000000 1 لیتری پشت تراکتوری 100ش سمپا 5

  20 20000000 1 لیتری 20 ش پشتيسمپا 6

  1۹66 - - جمع 
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 اثاثیه و منصوبات اداري -7

   و کارگاهي:تجهیزات اداری  -8-2جدول 

 حشر ردیف
  کل هزینه

 )میلیون ریال(
 

   

  30 گوشي تلفن و ...( -فایل -صندلي -میزازم اداری)لو 1

  50 ازم آشپزخانهلو 2

  100 ابزار آالت کارگاهي )درصورت نیاز( 3

  180 جمع 

 

 هزینه هاي قبل از بهره برداري  -8

   ی:هزینه های قبل از بهره بردار -۹-2جدول 

 حشر ردیف
  کل هزینه

 )میلیون ریال(
 

   

  30 نقشه توپوگرافي تهیه 1

  50 اخذ جواز تاسیس و سایر مجوزها 2

  60 ق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگيحقو 3

  140 جمع 

 

ری محاسبه مـي  زمین مورد نظر چون بصورت اجاره ای مي باشد لذا مقدار هزینه اجاره سالیانه در قسمت سرمایه جا

 شود
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 هاي ثابت طرح هزينه-10-2جدول 

 حشر رديف
  كل هزينه

 )ميليون ريال(
 

   

  0 زمين 1

  2585 سازي و ساختمانها محوطه 2

  700 ت و تجهيزاتتاسيسا 3

  1۹66 وسايط نقليه 4

  7033 آالت و تجهيزات ماشين 5

  180 ات اداري و كارگاهيتجهيز 6

  623,2 جمع باال( 5 %هاي متفرقه و پيش بيني نشده) هزينه 7

  140 هاي قبل از بهره برداري هزينه 8

  13227,2 جمع 
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 هزینه هاي جاري طرح -2

  بندی: مواد اولیه و بسته -11-2جدول 

 حشر ردیف
  کل هزینه واحد هزینه ف سالیانهمصر

 )میلیون ریال( ی )دالر(ارز ریالي)هزار ریال( تن( -)اصله 
 

   

  42.5  17000000 2.5 (پتاسد شیمیایي )کو 1

  375  1500000 250 د داميکو 2

  110  11000000 10 د شیمیایي )ازت(کو 3

  75  15000000 5 د شیمیایي )فسفات(کو 4

  27.5  550000 50 سموم شیمیایی 5

  540  1800000 300 ریزمغذی مینرال 6

  1170 جمع 

 

 : لیست و هزینه نیروي انسانی    -12-2 جدول

ريال( ميليونحقوق ساليانه ) حقوق ماهيانه)ريال( تعداد شرح  

 360 30000000 1 مدير طرح

 600 25000000 2  ساده كارگر

 300 25000000 1 راننده تراكتور

 1260 80000000 4 جمع

2و  3معادل دو ماه حقوق رديف هاي  عيدي وپاداش  100 

2و  3درصد رديف هاي  23معادل  بيمه سهم كار فرما  207 

 1567 جمع كل
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   هزینه هاي سوخت و انرژي:   -13-2 جدول

 مصرف ساليانه واحد شرح رديف
 هزينه واحد

 )ريال(

 هزينه كل

 )ميليون ريال(

 18 6000 3000 ليتر گازوييل 1

 15 300000 50 ليتر روغن واسكازين 2

 50,25 33500 1500 كيلووات برق 3

 
 547,5 30000 18250 متر مكعب آب

 
 جمع

 
- - 630,75 

 

 

 

 استهالك و تعمير و نگهداري: -14-2جدول 

 شرح رديف

 تعمير و نگهداري استهالك ارزش دارايي

 مبلغ درصد مبلغ درصد )ميليون ريال(

 51,70 2 258,50 10 2585 محوطه سازي و ساختمانها 1

 35,00 5 35,00 5 700 تاسيسات و تجهيزات 2

 ۹8,30 5 1۹6,60 10 1۹66 وسايط نقليه 3

 351,65 5 351,65 5 7033 ماشين آالت و تجهيزات 4

 18,00 10 36,00 20 180 تجهيزات اداري و كارگاهي 5

 
 جمع

 
- 877,75 - 554,65 
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   هزینه های جاری طرح -15-2ول جد

 حشر ردیف
  ههزین

 )میلیون ریال(
 

   

  1170 اد اولیه و بسته بندیمو 1

 1567 ق و دستمزدحقو 2
 

  630.75 و انرژی سوخت 3

 554,65 و نگهداری تعمیر 4
 

 877,75 استهالك 5
 

  1500 اجاره بهای زمین 

  196.12 4)الي  1جمع ردیف (5%بیني نشده  پیش 6

  6496.27 جمع 

 

   در گردش: سرمایه -16-2جدول 

 حشر ردیف
  کل هزینه

 )هزار ریال(
 

   

  195 ماه مواد اولیه و بسته بندی( (2اد اولیه مو 1

2 
 روز هزینه های تولید به جزء هزینه مواد (20اه گردان تنخو

233 
 

 اولیه و بسته بندی(
 

   

    

  428 جمع 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                               سوم فصل  

 مطالعات اقتصادی

 

42 
 (058)32728587  -09128881296مشاور سرمایه گذاری : شرکت دانش پارسیس آریا    تلفن تماس : 

 برنامه زمانبندي اجراي پروژه -12

 بندي اجراي طرحبینی برنامه زمانپیش:  -17-2 جدول

 شرح
 1400سال 1399سال 

7 8 ۹ 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

             گذاریانجام مطالعات سرمایه

             کسب مجوزهای الزم و اقدام برای تأمین مالي طرح

             )زمین، محوطه، ساختمان( عملیات ساختماني

             کشت نهال

             تأسیسات

             لوازم کارگاهي

             وسائط نقلیه

             لوازم اداری و خدماتي

             بیني نشدهتأخیرهای پیش

             استخدام و آموزش کارکنان

 

 

 تولیدات طرح

 مقدار برداشت در هکتار
 

باشد؛ وهوايي، رقم پسته، خصوصيات خاك و ساير عوامل ديگر متفاوت ميشرايط آب زمان برداشت محصول پسته با توجه به

طور كه ميدانيد برداشت اين محصول نيز مانند ساير شود. همانطورمعمول در اوايل شهريورماه اقدام به برداشت مياما به

ت اوليه روز انجام شود. در صورت محصوالت بايستي در زمان مناسب انجام شود. ضرورت دارد برداشت محصول در ساعا

نمايد. بايستي محصول چيده شده از خورده و زمينه مساعد آلودگي را فراهم ميتأخير در برداشت، پوست سبز پسته ترك

كيلوگرم  1400طريق جعبه يا سبدهاي مناسب در كمترين زمان ممكن به محل فرآوري حمل گردد. براي باغ بالغ، متوسط 

 .شودار بدون در نظر گرفتن كاهش برداشت ناشي از عواملي مانند سرمازدگي بهاره فرض ميپسته خشك در هكت

 زمان باردهی باغ پسته:

بهره دهي اقتصادي آن آغاز مي شود و به تدريج مقدار آن  هفتمغ پسته تا سال ششم فاقد بهره دهي كافي بوده و از سال با

ترين باشند كه مناسباي عميق مياين درختان گياهاني با سيستم ريشهرسد. افزايش مي يابد تا نهايتا به توليد ثابتي مي 
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متغير  400تا  334ها در هر هكتار بين باشد. تعداد نهالمتر مي 3-4متر و فاصله بين درختان  6-7ها فاصله بين رديف

محسوب مي شوند، بنابراين خواهيم  ديگر نيز به عنوان پايه هاي نامرغوب 50%نهال ها و  50%با توجه به اينكه  .باشدمي

 داشت:

 

 

 40 =10% × 400 اد پایه های نر و نامرغوب در هکتارتعد

 360 =40 - 400 اد پایه های مرغوب و با بازدهتعد

 9000 = 360 × 25 اد پایه های با بازده در کل باغتعد

 

 

 تولیدات طرح -18-2جدول 

 لسا
  د ناخالص فروشدرآم خ فروشنر ل كلمحصو توليد هر متوسط

 )ميليون ريال( واحد )ريال( )كيلو گرم( درخت )كيلوگرم(
 

  

6 0,8 7200 800000 5760 
 

7 1,10 ۹۹00 800000 7۹20 
 

8 2,50 22500 800000 18000 
 

9 3,50 31500 800000 25200 
 

10 8 72000 800000 57600 
 

11 14 126000 800000 100800 
 

12 18,5 166500 800000 133200 
 

13 20 180000 800000 144000 
 

14 20 180000 800000 144000 
 

15 20 180000 800000 144000 
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                                                                                                                                                                                               سوم فصل  

 مطالعات اقتصادی

 

45 
 (058)32728587  -09128881296مشاور سرمایه گذاری : شرکت دانش پارسیس آریا    تلفن تماس : 

ر سال هكتار د 25 با توجه به اينكه باردهي پسته سال به سال افزايش مي يابد لذا طبق جدول توليدات طرح متوسط توليد

 كيلوگرم بوده و هزينه هاي توليد ساليانه هم 97560كيلوگرم محاسبه مي شود لذا ظرفيت ساليانه توليد  97560

 .كه قيمت تمام شده محصول بصورت زير محاسبه مي گردد ريال بوده 6496270000

 قیمت تمام شده هر واحد تولید: -

 

66587 = 

 هزینه های سالیانه تولید جمع
 

 ریال

 

 قیمت تمام شده واحد محصول  =
 

 
 

 سالیانه تولید ظرفیت   
  

 تمام شده در سال باردهي کامل قیمت

 

 

 قیمت فروش کاال : 4 -
 
از آنجا که درخت پسته درسال ششم به باردهي مي رسد و به مرور زمان باردهي آن افزایش مي یابد لذا متوسط میزان درآمد فروش 

 نزدهم(برابر است با:ل ششم تا پاسال )سا10طي 

 
 
 
 
 

 ن ریالمیلیو 78048 درآمد فروش ده ساله متوسط

 ن ریالمیلیو 144000 درآمد فروش در باردهي کامل

 

داده های بدست آمده در بخش مطالعات بازار و مطالعات فني به عنوان ورودی بخش اقتصادی مورد استفاده قرار  -1

های صورت گرفته در قالب جداول مربوطه و به صورت کمي ررسيخواهند گرفت. در این بخش چکیده مطالعات و ب

بیان شده و ارزیابي اقتصادی  طرح بر اساس مفروضات مستخرج از مطالعات فني و مطالعات بازار صورت خواهد 

 پذیرفت. 

 جدول سرمایه گذاری و منابع تامین ان -1 -3جدول  -2

 جمع كل ( %20سهم مجري ) (%80سهم بانك ) عنوان

 13227 2645 10582 يه ثابتسرما

 428 86 342 سرمايه در گردش

 13655 2731 10924 جمع كل
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 درصد در نظر گرفته شده است. 20درصد و سهم متقاضي  80سهم بانک در تامین منابع مالي پروژه 

 جدول بازپرداخت تسهیالت بانکی -2-3جدول 

 جمع كل جمع كارمزد اقساط اصل زمان پرداخت سال

 اول

 1376 317 1058 10582 هه اولما 6
2719.5123 

 ماهه دوم 6
9524 1058 286 1344 

 دوم

 ماهه اول 6
8465 1058 254 1312 

2592.5312 

 ماهه دوم 6
7407 1058 222 1280 

 سوم

 ماهه اول 6
6349 1058 190 1249 

2465.5501 

 ماهه دوم 6
5291 1058 159 1217 

 چهارم

 ماهه اول 6
4233 1058 127 1185 

2338.569 

 ماهه دوم 6
3175 1058 95 1153 

 پنجم

 ماهه اول 6
2116 1058 63 1122 

2211.5878 

 ماهه دوم 6
1058 1058 32 1090 

 

ریال از طریق تسهیالت بانکي تامین شده و مقدار سود  10582000000تسهیالت ثابت سرمایه ای مورد نیاز طرح به مبلغ 

 ساله در اقساط مساوی محاسبه گردیده است 5درصد و با بازپرداخت  6این تسهیالت 

درصد و با بازپرداخت یک ساله محاسبه شده است که میزان سود سالیانه  6بصورت ریال( 342000000سود تسهیالت گردش )

 ریال خواهد بود 20544000آن 
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جاری سالیانه هم ثابت فرض سال ثابت فرض شده است بنابراین هزینه  10با توجه به اینکه قیمت فروش محصول در طي 

 شده است.

 سود و زیان طرح -3-3جدول 

 10سال 9سال 8سال 7سال 6سال  5سال  4سال  3سال 2سال  1سال  شرح

 144000 144000 144000 133200 100800 57600 25200 18000 7920 5760 درآمد ساليانه

 6496,27 6496,27 6496,27 6496,27 6496,27 6496,27 6496,27 6496,27 6496,27 6496,27 هزينه جاري ساالنه

 137503,7 137503,7 137503,7 126703,7 94303,73 51103,73 18703,73 11503,73 1423,73 736,27- سود ناخالص

 20,544 20,544 20,544 20,544 20,544 2232,132 2359,113 2486,094 2613,075 2740,056 كسرسود واقساط

 137483,2 137483,2 137483,2 126683,2 94283,19 48871,6 16344,62 9017,636 1189,35- 3476,33- سود خالص

 

سوددهی مناسب دارای  در و سال اول تولید دارای سوددهی نبوده و از سال سوم تولیدجدول فوق نشان می دهد طرح فوق 

 قابل برگشت خواهد بود تا سال پنجم تولیدبوده و  تسهیالت سرمایه ای 

 

 درصد تولید 100نقطه سربه سر در  -4-3جدول 

 شــرح
 هزینة ثابت هزینة متغیر

 هزینة كــل
 درصد مبلغ درصد مبلغ

 1170 0 0 1 1170 مواد اولیه

 1567 1 1019 0 548 حقوق دستمزد

 631 0 126 1 505 آب ،برق و سوخت (هزینه انرژی )

 555 0 111 1 444 تعمیرات و نگهداری

 1561 0 0 1 1561 اداری و فروش

 878 1 878 0 0 هزینه استهالک

 150 1 150 0 0 بیمه

 140 1 140 0 0 استهالک قبل از بهره برداری

 
4228 

 
2423 

 
6651 

 

 

 

 

 

2423 

78048-4228  
*100 = 3/28 

 درصد فروش در نقطه سربه سر 
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 IRRنرخ بازده داخلی 

 

 در ده سال تولید IRRنرخ بازده داخلی 

 

 

 

 

 

 گردش وجوه نقد سال

0 -13227.2 

1 -3476 

2 -1189 

3 9018 

4 16345 

5 48872 

سال اول تولید 5در  نرخ بازده داخلی  IRR 59% 

 گردش وجوه نقد سال

0 -13227.2 

1 -3476 

2 -1189 

3 9018 

4 16345 

5 48872 

6 94283.186 

7 126683.186 

8 137483.186 

9 137483.186 

10 137483.186 

سال تولید 10در  نرخ بازده داخلی  IRR 167% 



 

                                                                                                                                                                                               سوم فصل  

 مطالعات اقتصادی
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 (058)32728587  -09128881296مشاور سرمایه گذاری : شرکت دانش پارسیس آریا    تلفن تماس : 

NPV  یارزش خالص فعل  

   P/F خالص گردش وجوه نقد سال

0 -13227.2 1 -13227.2 

1 -3476.32632 0.9091 -3160.32826 

2 -1189.3452 0.8264 -982.874873 

3 9017.63592 0.7513 6774.949867 

4 16344.61704 0.683 11163.37344 

5 48872 0.6209 30344.3753 

    NPV 30912.29547 

 

 دوره بازگشت سرمایه

 

 

 

 نرخ بازگشت سرمایه

 

 

 

 آنالیز مالی پروژه با نرم افزار کامفار   -3

 تحلیل شاخص هاي مالی بر اساس خروجی کامفار    -4

 جمع بندي و نتیجه گیري   -5

 

 

 

 

 

3878.89 

حسرمایه گذاری ثابت طر  

 
 سود ویژه

13227 

= 3/41 

13227 

 

 سود ویژه

حثابت طرسرمایه گذاری   

3878.89 

 = 29.33% 



 

 

 

 

 

 

 پیوستها
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