
بینى  پیش  تن   630000 مقدار  به  جهانى  تولید 
مى شود، که تقریبا 40 درصد بیشتر از سال قبل 
درصدى   50 تقریبا  جهش  با  آمریکا  کشور  است. 
به تولید 237000 تن، هم به دلیل سال آوربودن 

افزایش  بدلیل  هم  و  درختان  باالى  عملکرد  و 
تولید کشور ایران  است.  رسیده  کشت،  زیر  سطح 
210000 تن با رشد بیش ار 15درصد پیش بینى 
تا  سریع  رشد  با  ترکیه  کشور  چه  گر  شود.  مى 

110000 تن بدلیل سال آور بودن درختان، تولید 
تجارت  در  کمى  تاثیر  تغییر،  این  اما  است،  داشته 
محصول  تمام  تقریبا  زیرا  داشت  خواهد  جهانى 

تولیدى در داخل کشور مصرف مى شود.

 (1389 2011 (بهمن  USDA در فوریه  گزارش حاضر که براسـاس گـزارش 
نظر  بـه  قدیمى  کمـى  شـاید  امر  بدو  در  اسـت،  گردیـده  تنظیـم  و  ترجمـه 
را بـودن آمار و ارقـام تولید و صادرات کشـورهاى  برسـد امـا بـه دلیل دا
مختلـف در چنـد سـال گذشـته مى توانـد جالب توجه باشـد. ضمـن آنکه 

نیز  جارى  سال  در  خریدار  کشـورهاى  و  صادرات  در  شـده  مطرح  روندهاى 
 USDA گزارش  در  که  اسـت  آن  اهمیت  حایز  نکته  یابـد.  ادامه  تواند  مـى 
بینى ها و آمارهاى انجمن پسـته ایران  آمارهـاى مربـوط به ایـران از پیش 

اقتبـاس گردیـده اسـت.

2010/11
براساس پیش بینى ماه فوریه 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06

تولید
236,775 161,025 00 126,1 188,694 107,955 128,370 ایاالت متحده 
210,000 185,000 90,000 250,000 210,000 175,000 ایران 
110,000 38,000 85,000 40,000 100,000 40,000 ترکیه 
65,000 62,000 70,000 60,000 52,000 44,600 سوریه
10,700 11,200 11,200 13,000 9,200 14,300 27کشورعضو اتحادیه اروپا

0 0 0 0 0 0 سایر
632,475 457,225 382,300 551,694 479,155 402,270 جمع 

 مصرف داخلى
89,325 90,650 82,080 95,000 90,000 83,370 27کشورعضو اتحادیه اروپا
85,000 50,305 27,510 62,659 47,535 41,460 ایاالت متحده
80,000 60,000 70,000 65,000 50,000 43,000 ترکیه
60,000 60,000 69,000 55,000 45,000 43,000 سوریه
55,000 25,375 14,700 25,100 8,425 6,250 چین 
50,000 29,000 23,450 27,600 14,450 30,100 هنگ کنگ 
48,000 51,400 34,500 98,700 64,400 45,900 ایران
20,000 20,275 10,900 9,100 8,200 6,700 امارات متحده عربى
18,000 11,775 15,475 26,775 19,400 13,450 روسیه
15,000 13,500 8,650 8,950 19,825 11,600 ویتنام 
51,000 39,375 31,425 47,825 40,425 32,290 سایر 

571,325 451,655 387,690 521,709 407,660 357,120 جمع
 موجودى پایان سال 

52,257 23,157 45,449 34,654 63,000 18,000 ترکیه
23,025 19,650 30,660 61,350 51,375 62,010 ایاالت متحده
10,000 8,000 4,000 25,000 10,000 5,000 ایران
4,784 3,784 3,784 3,784 3,784 1,784 سوریه
1,500 1,800 2,000 2,330 2,255 5,930 27کشورعضو اتحادیه اروپا

0 0 0 0 0 0 سایر
91,566 56,391 85,893 127,118 130,414 92,724 جمع

تحلیل بازارجهانى و تجارت پسته

مختلف  کشورهاى  در  با پوست  خشک  پسته  سال  موجودى پایان  و  تولید،مصرف  میزان 
سالهاى محصولى 2006-2005تا 2010-2011 طى 

ایران پسته  انجمن  خانه  دبیر  ترجمه: 
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براساس پیش بینى ماه فوریه2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06
صادرات 

160,000 129,600 76,500 136,300 140,600 139,100 ایران
150,000 122,930 130,410 117,130 72,630 64,025 ایاالت متحده 
10,000 8,000 8,000 10,000 10,000 7,000 سوریه
1,675 1,850 1,350 1,325 1,175 800 27کشورعضو اتحادیه اروپا
1,000 350 4,402 3,403 5,000 4,000 ترکیه 

0 0 0 0 0 0 سایر
322,675 262,730 220,662 268,185 229,405 214,925 جمع

 واردات 
80,000 81,100 71,900 83,400 78,300 70,800 27کشورعضو اتحادیه اروپا
55,000 25,375 14,700 25,100 8,425 6,250 چین
50,000 29,000 23,450 27,600 14,450 30,100 هنگ کنگ
20,000 20,275 10,900 9,100 8,200 6,700 امارات متحده عربى
18,000 11,775 15,475 26,775 19,400 13,450 روسیه
15,000 13,500 8,650 8,950 19,825 11,600 ویتنام
11,000 8,075 6,800 8,300 6,250 4,450 هند
7,000 4,475 1,125 100 25 0 اسرائیل
7,000 6,200 6,000 5,800 5,600 5,000 عراق
6,000 6,000 7,000 5,000 5,000 5,000 سوریه

27,700 21,883 18,827 34,752 30,125 23,875 سایر 
296,700 227,658 184,827 234,877 195,600 177,225 جمع

و  غیرواقعى  ترکیه  کشور  در  تولید  آمار  خبرنامه: 
اشتباه است. این اشتباه وقتى بیشتر خود را نشان 
مى دهد که به آمار جدول شماره 1 و تولید ترکیه 
در سال 2010-2009 به میزان 38000 تن توجه 
سال  دلیل  به  تولید  رشد  درصد  حدود 300  شود. 

آورى غیرممکن به نظر مى رسد.
تا  پسته  جهانى  واردات  شود  مى  بینى  پیش 
30درصد گسترش یابد چرا که چین و هنگ کنگ 
بر  و  داشته  واردات  افزایش  90درصد  تا  محموعا 
جهانى  بازار  ترین  عمده  بعنوان  اروپا،  اتحادیه 

که  رود  مى  اند.انتظار  یافته  برترى  محصول  این 
نیز  ویتنام  و  روسیه  خاورمیانه،  در  پسته  واردات 
اروپا،  سوى  از  تقاضا  رکود  با  باشد.  داشته  رشد 
است  شده  ایجاد  جدید  بازارهاى  در  تقاضا  رشد 
و  یافته  افزایش  جوامع  این  متوسط  طبقات  زیرا 
در  است.  شده  اضافه  آنها  غذایى  سبد  به  پسته 
تعطیالت  بر  عالوه  پسته  کنگ،  هنگ  و  چین 
تنفالت  بعنوان  سال  تمام  در  خاص،  مراسم  و 
هاى  بازارچه  و  مارکتها  سوپر  در  و  شده  مصرف 

بزرگ و تمام فروشگاه ها براحتى یافت میشود.

پیش بینى مى شود صادرات جهانى بیش از 60000 
تن تا سقف 323000 تن بالغ گردد، و انتظار مى رود 
که سود آن بین دو کشور ایران و آمریکا تقسیم شود. 
بدلیل تداوم صدور پسته ایران و آمریکا به هنگ کنگ 
و چین، پیش بینى مى شود صادرات این دو کشور هر 
کدام با بیش از 20 درصد رشد، به ترتیب به 160000 

تن و 150000 تن، بالغ گردد.
با عدم تغییر در تقاضاى اتحادیه اروپا براى چندین 
تا  و  آسیا  بسمت  کننندگان  صادر  متوالى،  سال 

حدودى خاورمیانه متمایل شده اند.

واردات و صادرات پسته خشک با پوست در کشورهاى مختلف طى سالهاى محصولى 2006-2005 تا 2011-2010(به تن)

واردات  سریع  رشد 
چین و هنگ کنگ و 
ثابت ماندن واردات 

اتحادیه اروپا

2010  - 2011 تا   2005  - 2006 هاى  سال  طى  کنگ  هنگ  و  چین  با  مقایسه  در  اروپا  اتحادیه  عضو  کشور   27 در  پسته  واردات  تغییرات  روند 
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سایر کشورها        چین / هنگ کنگ      27 کشور اصلى عضو اتحادیه اروپا
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