
ماه محصولی 

ارقام 
مهر

1391 
آبان

1391 
آذر

1391 
دی

1391 
بهمن 
1391

اسفند
1391 

فروردین
1392 

اردیبهشت
1392 

خرداد
1392 

تیر
1392 

صادرات ده 
ماهه مهر 

1390 تا تیر 
1391

درصد 
افزایش 

یا کاهش 

خندان 
-- 2,688  4,954  3,595  849  6,400  9,621  11,662  10,994  18,877  20,597 ماهانه 

14+79136 90,237  87,549  82,595  79,001  78,151  71,751  62,130  50,468  39,474  20,597 تجمعی

-- 40  40  190  0  222  733  1,296  1,230  6,483  5,747 ماهانه ناخندان 

107+7722 15,98    15,940  15,900  15,710  15,710  15,488  14,755  13,460  12,230  5,747 تجمعی

مغز 
-- 447  716  482  102  488  656  899  670  670  524 ماهانه 

44-10087 5,654  5,207  4,491  4,009  3,907  3,419  2,763  1,864  1,194  524 تجمعی 

مغز سبز 
پسته 

-- 29  149  229  32  297  170  138  115  185  185 ماهانه 

6+1444 1,529  1,500  1,351  1,122  1,090  793  622  485  370  185 تجمعی 

سایر 
-- -    2  10  18  20  36  86  26  9  10 ماهانه 

2175271 217  215  205  187  167  131  45  19  10 تجمعی

جمع 
-- 3,204  5,861  4,506  1,001  7,428  11,216  14,080  13,034  26,224  27,063 ماهانه 

10+103659 113,618  110,414  104,554  100,047  99,046  91,618  80,402  66,322  53,287  27,063 تجمعی 

گزارش صادرات ده ماهه پسته ایران

جدول شماره 1. میزان صادرات انواع پسته در دوره ده ماهه مهر 1391 تا پایان تیر ماه 1392 و مقایسه آن با دوره مشابه سال قبل

بر اساس آخرین آمار منتشره توسط گمرک جمهوری اسالمی 
تا   1391 مهر  ماهه  ده  دوره  در  ایران  پسته  صادرات  ایران، 
به  نسبت  که  بوده  تن   113618 با  برابر   1392 تیرماه  پایان 
 10 حدود  صادرات،  تن   103659 با  قبل  سال  مشابه  مدت 
درصد رشد نشان می دهد. علیرغم این رشد، میزان صادرات 
در 5 ماهه آخر این دوره یعنی ماههای اسفند 1391 تا پایان 
قابل  کاهش  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت   1392 تیرماه 
توجهی به میزان 26 درصد داشته است. این کاهش در اسفند 
ماه برابر با 35 درصد، در فروردین ماه برابر با 68 درصد و در 
اردیبهشت ماه برابر با 14 درصد بوده است. علیرغم 14 درصد 
رشد صادرات در خرداد 1392 نسبت به خرداد 1391، مجددا 
صادرات پسته ایران در تیرماه 1392 نسبت به ماه مشابه سال 
قبل 31 درصد کاهش داشته است. بعبارتی رشد 10 درصدی 
از رشد 24 درصدی صادرات در پنج  صادرات ده ماهه ناشی 
و  است  بوده  بهمن 1391(  تا  )مهر  محصولی  سال  اول  ماهه 
عمال این رشد صادرات در ماههای بعد خنثی گردیده است.  به 
اعتقاد فعاالن بازار، این کاهش صادرات در ماههای اخیر عمدتاً 
ناشی از تصمیم شتابزده و غیر کارشناسی اول اسفند 1391 
دولت در اعالم ممنوعیت صادرات پسته می باشد که علیرغم 
لغو سریع آن پس از تالشهای انجمن پسته ایران، آثار مخرب 

آن در بازار جهانی پسته همچنان باقی است. 
ترکیب انواع محصولی صادرات پسته  

بررسی انواع پسته صادراتی در دوره ده ماهه مورد بحث نشان 
از  درصد  تن 79  با 90237  پسته خندان  انواع  که  دهد  می 
کل صادرات هشت ماهه را شامل شده است. پسته نا خندان 
با 15980 تن و 14 درصد سهم و مغز پسته با 5654 تن و 
5 درصد سهم نیز بطور معمول مراتب دوم و سوم را به خود 

اختصاص داده اند. میزان صادرات مغز سبز پسته در دوره مزبور 
برابر با 1529 تن بوده است. 

مقایسه صادرات انواع پسته در ده ماهه سال محصولی جاری 
با مدت مشابه سال قبل نشان می دهد که به جز صادرات مغز 
پسته که کاهش قابل توجهی داشته است بقیه اقالم صادراتی 
میزان  شد  عنوان  که  همانگونه  اند.  داشته  رشد  ایران  پسته 
صادرات مغز پسته در ده ماهه مهر 91 تا تیر 92 برابر با 5654 
تن بوده که نسبت به 10087 تن صادرات دوره مشابه قبل از 

آن، 44 درصد کاهش نشان می دهد.  
مقاصد اصلی صادرات

عمده ترین مقصد صادراتی پسته ایران در دوره ده ماهه مورد 
این  است.  بوده  تن   54426 با  دور  شرق  کشورهای  بررسی، 
گروه کشورها جمعاً 48 درصد از کل صادرات ده ماهه را جذب 
کرده اند. اگرچه جمع صادرات ده ماهه نسبت به مدت مشابه 
این  عمده  اما  داشته  درصدی   56 توجه  قابل  رشد  قبل  سال 
و  بوده  بهمن  تا  مهر  ماههای  در  از رشد صادرات  ناشی  رشد 
اردیبهشت، خرداد و  فروردین،  اسفند،  عمال صادرات ماههای 
بازار  تیر نسبت به ماههای قبل بشدت کاهش داشته و عماًل 
شرق دور در این پنج ماه در رکود به سر می برده است. دومین 
مقصد صادراتی مهم این دوره، بازارهای صادرات مجدد )امارات 
و ترکیه( با 16771 تن بوده که 15 درصد از کل صادرات را 
شامل شده اند. صادرات پسته به این دو مقصد تقریبا برابر با 
دوره مشابه سال قبل )با 16638 تن( می باشد. در مرتبه سوم 
کشورهای مشترک المنافع با 13760 تن )معادل 12 درصد( و 
در مرتبه چهارم پانزده کشور اصلی اتحادیه اروپا با 8949 تن 
و حدود 8 درصد سهم از کل صادرات قرار دارند. صادرات به 
این مقاصد نسبت به دوره مشابه سال قبل بترتیب  19 و 28 

درصد کاهش نشان می دهد. کشورهای خاورمیانه و شبه قاره 
با 8 و 6 درصد سهم  هند نیز با 8921 و 7211 تن بترتیب 
از کل صادرات در مراتب پنجم و ششم قرار دارند. صادرات به 
خاورمیانه 27 درصد کاهش و صادرات به شبه قاره هند 20 

درصد افزایش نسبت به سال قبل داشته است
مانده محصول در پایان تیرماه 1392 

محصولی  سال  اول  موجودی  کل  ایران،  پسته  انجمن  اگرچه 
اضافه  تن  هزار  )شامل 4  است  زده  تخمین  تن  هزار  را 204 
محصول سال قبل و 200 هزار تن تولید سال محصولی 92-

1391(، اما با توجه به کل صادرات ده ماهه و پیش بینی میزان 
صادرات در ماههای مرداد و شهریور 1392 )که احتماال بخشی 
صادرات  جزء  نیز  خراسان  استان  در  رو  پیش  سال  تولید  از 
در  داخلی  مصارف  کاهش  بینی  پیش  و  گیرد(  قرار  شهریور 
مقادیر  در  بایستی  که  رسد  می  بنظر  جاری،  محصولی  سال 
تولید سال 92-91 اصالحاتی صورت گیرد چرا که بررسی های 
موجود حاکی از محدودیت موجودی پسته بوده و این مسئله 
نیز  امناء  اخیر هیات  از موضوعات مورد بحث در جلسه  یکی 
وجود  تیرماه  پایان  در  محصول  مانده  تخمین  امکان  لذا  بود. 
نداشته و حتی با کسر مصارف صادراتی و داخلی بنظر می رسد 
عدد بدست آمده بیانگر واقعیات نبوده و دارای خطا باشد. الزم 
به ذکر است که بنظر می رسد بخشی از تولید سال 91-92 
خراسان نیز در شهریور گذشته صادر گردیده و آمار آن جزء 
است  لحاظ شده  ماه سال محصولی 90-91  آخرین  صادرات 
بطور  بخش  این  بدون کسر  تولید خراسان  آمار  که  حالی  در 
لحاظ   91-92 محصولی  سال  اول  موجودی  میزان  در  کامل 
مانده  تخمین  در  خطا  ایجاد  برای  عاملی  خود  و  است  شده 

محصول شده است. 



ماه محصولی 

دی 1391آذر 1391آبان 1391مهر 1391مقاصد 
بهمن 

1391

اسفند 

1391

فروردین 

1392

اردیبهشت 

1392
تیر 1392خرداد 1392

ده ماهه مهر 

1390 تا تیر 

1391

درصد 

افزایش یا 

کاهش 

شرق دور  
-- 393  340  128  88  1,066  3,159  7,449  6,008  17,354  18,443 ماهانه 

56+34899 54,426  54,034  53,694  53,566  53,478  52,412  49,253  41,805  35,797  18,443 تجمعی 

بازار های 

صادرات مجدد 

-- 767  1,033  998  306  1,599  2,231  2,059  1,575  3,022  3,181 ماهانه 

1+16638 16,771  16,004  14,971  13,973  13,667  12,068  9,837  7,778  6,203  3,181 تجمعی 

کشورهای 

مشترک 

المنافع

-- 482  1,656  1,330  250  1,308  1,953  812  1,963  2,571  1,433 ماهانه 

19-17013 13,760  13,278  11,621  10,291  10,041  8,732  6,779  5,967  4,004  1,433 تجمعی 

پانزده کشور 

اصلی عضو 

اتحادیه اروپا 

- 197  809  696  134  1,754  1,457  1,169  1,031  1,222  480 ماهانه 

28-12504 8,949  8,752  7,944  7,247  7,113  5,359  3,902  2,733  1,702  480 تجمعی 

خاورمیانه
-- 829  951  579  154  900  1,233  1,062  967  825  1,420 ماهانه 

27-12176 8,921  8,091  7,141  6,561  6,408  5,507  4,274  3,212  2,245  1,420 تجمعی 

شبه قاره هند 
-- 446  621  410  26  261  642  1,237  1,012  693  1,864 ماهانه 

20+5995 7,211  6,766  6,145  5,735  5,710  5,449  4,806  3,569  2,557  1,864 تجمعی 

سایر کشورهای 

عضو اتحادیه 

اروپا 

-- 70  395  197  42  354  301  157  291  191  56 ماهانه 

1-2073 2,054  1,984  1,588  1,391  1,349  995  694  538  247  56 تجمعی 

آفریقای شمالی 
-- -  33  50  -    92  170  79  50  232  160 ماهانه 

34-1305 866  866  833  783  783  691  521  442  392  160 تجمعی 

آمریکای 

شمالی 

-- -  -    75  -    24  69  20  100  60  26 ماهانه 

51-771 374  374  374  299  299  275  206  186  86  26 تجمعی 

سایر کشورها 
-- 20  23  43  1  70  1  36  37  54  -   ماهانه 

-285 286  266  243  200  199  129  128  92  54  -   تجمعی 

جمع 
-- 3,204  5,861  4,506  1,001  7,428  11,216  14,080  13,034  26,224  27,063 ماهانه 

10+103659 113,618  110,414  104,554 100,047 99,046  91,618  80,402  66,322  53,287  27,063 تجمعی 

  

جدول شماره 2. مقاصد عمده صادرات پسته ایران در دوره ده ماهه مهر 1391 تا تیرماه 1392 
و مقایسه آن با دوره مشابه سال محصولی قبل  

مقایسه صادرات پسته به مقاصد مختلف در دوره ده ماهه مهر 
1391 تا تیرماه 1392 و دوره مشابه سال قبل
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ناخندان مغز  مغز سبز پسته بازارهای صادرات 
مجدد

کشورهای مشترک 
المنافع

15 کشوراتحادیه 
اروپا

خاورمیانه شبه قاره هند 

مقایسه صادرات انواع پسته در دوره ده ماهه مهر 1391 تا تیر 
ماه 1392 و دوره مشابه سال قبل 
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