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ضرورتهای صادرات پسته بهصورت بستهبندی
و ارزشهای چندبعدی آن برای رونق اقتصادکشاورزی
امیر نیکخواه

1

چکیده
در این مقاله به بررسی یکی از نقاط ضعف صادرات پسته ایران که به رقیبان فرصت جایگاهیابی داده است ،یعنی
تمرکز بر صادرات فلهای و عدم توجه به پستۀ بستهبندی ،میپردازیم .بررسی خواهیمکرد که چگونه صادرات
فلهای پسته ،ارزش افزودههای اقتصادی زیادی را از کشور خارج و سود کالنی را نصیب کشورهایی میکند که
پستۀ ایرانی را بستهبندی کرده و مجدداً صادر میکنند .به ارزشهای چندبعدی صادرات پسته به صورت بسته-
بندی میپردازیم .همچنین کشورهای دیگری را که با قدمت بسیار کم در تولید پسته ،با بستهبندی مناسب
توانستهاند جایگاه خوبی در بازار جهانی بیابند ارزیابی میکنیم .هدف این مقاله ،مقایسۀ میزان ارزشآفرینی،
سودآوری و جایگاهسازی صادارت پستۀ فلهای و پستۀ بستهبندیشده است .نگرش دولت و بازیگران این صنعت
مورد نقد قرارگرفته و علل تمایل فعلی برای صادرات پسته به صورت فلهای بررسی میشود .اثرات بستهبندی
حرفهای در بازیابی جایگاه ممتاز پسته ایران یا به عبارتی برندسازی مجدد پسته ایران در بازارهای پسامدرن
جهانی که مشتریان یا مصرفکنندگان فاکتورهای متغیری برای انتخاب برند و وفاداری به آن دارند را تحلیل
میکنیم.
واژههای کلیدی :پسته  ،پسته فلهای  ،پسته بستهبندی  ،صادرات پسته ایران
مقدمه
 . 1کارشناس ارشد  MBAاز دانشگاه علوم اقتصادی تهران ،مدیر ارشد بازاریابی شرکت پسته لوراcmo@lourapistachio.com :
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مساله اصلی این مقاله بیان این سوال است که به چه میزان صادرات پسته ایران به صورت فلهای در از
دست رفتن جایگاه مستحکم گذشتهاش در بازارهای جهانی نقش داشته است؛ و چرا کماکان تولیدکنندگان
ایرانی به طور حرفهای به سمت تولید پسته با بستهبندیهای استاندارد و جذاب که توانایی تولید برندهای
قدرتمند و ماندگار داشته باشند نمیروند.
پسته از سالیان بسیار دور به عنوان یکی از نابترین محصوالت کشاورزی ایران شناخته میشد .ایران مهد
پسته است اما چندسالی است که کشورهای دیگری هم به به طور جدی وارد این صنعت شدهاند .ایران برای
سالهای سال در جایگاه نخست صادرات پسته قرار داشت اما متاسفانه در سالهای اخیر شاهد سست شدن
پایگاه محکم گذشته و ظهور رقبای تازه همچون امریکا بودهایم .در حال حاضر امریکا تولیدکننده اول پسته
دنیاست و ایران در جایگاه دوم قرار دارد ،اما ایران رتبه اول صادرات پسته را دارد و امریکا در جایگاه دوم قرار
دارد .اما بسیاری از کارشناسان پیشبینی رتبه اول امریکا در صادرات پسته برای سالهای آینده را کردهاند.
میزان تولید پسته امریکا در سال گذشته حدود 252هزار تن بودهاست و کارشناسان اتحادیههای پسته امریکا
پیشبینی تولید ساالنه 452هزار تن تا سال  2213را کردهاند .ایران در سال گذشته حدود 152هزار تن تولید
پسته داشت و برای سال جاری پیشبینی 252هزار تن شدهاست .این درحالیاست که امریکا به طور متوسط
ساالنه 52درصد محصول پسته خود و ایران 22درصد محصول پسته خود را صادر میکند و از این آمارها می-
توان این نکته را دریافت که امریکا در سالهای آینده میتواند بازارهای جهانی را از ایران بگیرد.
در حالیکه میتوان گفت بستهبندی مناسب و با کیفیت و استانداردهای روز دنیا یکی از شروط اصلی رونق
صادرات غیرنفتی ایران می باشد ،اما محصوالت کشاورزی به دلیل نبود بستهبندی یا استفاده از بستهبندی
غیراستاندارد ،و صادرات فلهای نه تنها دچار کاهش ارزآوری شدهاند بلکه جایگاه و برند خود را در بازارهای بین
المللی از دست داده و با نام و برند کشورهای دیگر در بازار جهانی عرضه میشوند که این امر در سالیان آینده
گریبان اقتصاد کشاورزی ایران را خواهدگرفت .اوج این معضل در محصوالت ممتازی که بخش عمده ای از
صادرات غیرنفتی ما را تشکیل میدهند بیشتر نمایان میشود که در این مقاله به یکی از آنها یعنی پسته می-
پردازیم.
مزایای بهداشتی و کیفی بستهبندی محصول پسته
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محصوالت کشاورزی ،شرایط بسیاری خاصی را چه در مرحله کاشت ،چه در مرحله برداشت و چه در مرحله
بستهبندی میطلبند .پسته نیز از این قاعده مستثنی نیست و به جرات میتوان گفت که حساسیتهای بیشتری
در تولید و فرآوری آن الزم است .پس از تولید و فرآوری پسته ،این محصول باید در شرایط مناسب و استانداری
نگهداری شود .چرا که در صورت عدم رعایت استانداردهای محیطی و محافظتی ،قارچ ها و باکتریهای بسیار
مضری شروع به رشد در محصول میکنند .احتمال بروز این مشکل در محصوالتی که به صورت فلهای عرضه
میشوند به مراتب بیشتر است .خصوصا وقتی برای عرضه در بازارهای جهانی باشد .هنگامیکه پسته را به صورت
فلهای به کشورهای دیگر صادر میکنیم ،به راحتی در معرض رطوبت و آفتهای ناشی از تغییرات آب و هوایی
قرار خواهدگرفت .در بسیاری از موارد صادرکنندگان پسته ،با افزایش میزان قارچ افالتوکسین 1پسته در طی
ارسال به کشور مقصد ،مخصوصا در صادرات دریایی ،مواجه شدهاند .همچنین مدت زمانی که میتوان پسته
عرضهشده به صورت فلهای را مصرف کرد بسیارکم است و به مرور زمان از طعم ،کیفیت و تازگی محصول کم
میشود.
امروزه پسته عمدتا از طریق قوطی و سلفون 2بستهبندی میشود .استانداردهای کیفی که در این بسته-
بندیها باید رعایت شوند ،نقش بسیار مهمی در حفظ کیفیت محصول دارند .بستهبندیهای وکیوم شده 9به
مراتب بیشتر از بستهبندیهای معمولی ،به حفظ کیفیت پسته کمک میکنند .هنگامیکه پسته به صورت بسته-
بندی به کشورهای دیگر صادر میشود ،هم صادرکننده و هم واردکننده نگرانی بابت کاهش کیفیت و رشد آفت-
ها ندارند .چرا که نه تنها امکان نفوذ رطوبت ،رشد باکتریها و اثرات آبوهوایی کاهش مییابد بلکه احتمال
سرایت آفت از پستههای مبتال به پستههای سالم کاهش مییابد .همچنین ،میتوان پسته بستهبندیشده را برای
مدت قابلتوجهی در انبار نگهداریکرده و در مدت زمانی طوالنی به بازار عرضهکرد و مصرفکننده نهایی نیز از
کیفیت محصول مصرفی خود مطمئن باشد.
مزایای بستهبندی مناسب در بازاریابی و برندسازی پستهایرانی در بازارجهانی

1 Aflatoxin
2 Cellophane
9 Vacuumed Package
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بستهبندی بهنوعی ابزار اولین ارتباط مستقیم مشتری و محصول است و وظیفه ارائه یک تصویر ذهنی
مطلوب را در ذهن مشتری دارد .بستهبندی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای بازاریابی شناخته میشود .امروزه
عالوهبر حفظومحافظت از محصول ،وظیفه ایجاد هویت و شخصیت را نیز برای بستهبندی قائل میشوند .از طریق
طراحی مناسب و ممتاز بستهبندی محصولپسته ،میتوان پسته ایرانی را همراه با برند ایرانی به بازارهای بین-
المللی عرضه کرد .بدین طریق برند پسته ایرانی در ذهن مشتریان جهانی ماندگار شده و هویت خود را به عنوان
برندی ممتاز در صنعت پسته تقویت میکند .البته بستهبندی باید فاکتورهای استاندارد جهانی و فاکتورهای
بازاریابی و جذب مشتری را در خود داشته باشد .کیفیت و نوع بستهبندیها باید به گونهای باشد که مشتری از
بابت سالمت محصول مطمئن باشد .طراحی بستهبندی باید فاکتورهای زیباییشناختی ،هویتسازی ،برندسازی و
بازاریابی را داشته باشد .دقت در نوع فونتها ،رنگهای بهکاررفته و بخشهای گرافیکی الگوی 1بستهها از جمله
مواردی هستند که باید رعایت شوند .همچنین اجرای برنامههای تبلیغاتی روی محصوالت بستهبندی شده و
دارای برند متمایز ،به مراتب کارآمدتر و اثربخشتر خواهدبود .البته هزینه بستهبندیها نباید بهگونهای باشد که
قیمت مصرفکننده را بهطور شوكآور افزایشدهد و فاکتور منفی برای محصول ایجاد کند؛ چراکه خود پسته به
عنوان محصول کشاورزی نسبتا گرانقیمت شناخته میشود و نباید با قیمتگذاری باال ،دامنه مشتریان را
محدودکرد .درحال حاضر باید اعترافکرد که صنعت چاپ و تولید بستهبندی ایران در قیاس با کشورهای
پیشرفتهای مانند امریکا ،توانایی تکنیکی و ابزاری به مراتب کمتری دارد ،اما میتوان با راهکارهای مناسب و
تعامالت بینالمللی در صنعت چاپ و بستهبندی ،این ضعف را پوشش داد .البته گفتنی است که هماکنون
شرکتهای خوبی در حوزه چاپ و بسته بندی در ایران درحال فعالیت میباشند که بهنظر میرسد درحال
ارتقای دانش و تکنولوژی خود میباشند.
جایگاه پسته بستهبندی در کشورهای رقیب ایران در تولید پسته
در حال حاضر ،امریکا و ترکیه جزو رقیبان اصلی ایران در تولید پسته میباشند که از نظر جایگاه در
بازارهای جهانی ،امریکا موقعیت بهمراتب بهتری نسبت به ترکیه دارد .ایالت کالیفرنیا در راس کشت و تولید
پسته امریکا قرار دارد و کمپانی پارامونت 2به عنوان بزرگترین شرکت در این صنعت فعالیت میکند .این شرکت
1 Pattern
2 Paramount Farms
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محصول پسته بستهبندی شدهای با نام تجاری پسته واندرفول 1روانه بازارهای بین المللی کرده است .البته این
شرکت پسته فله ای هم صادر میکند ،اما تمرکز اصلی خود را روی محصول بسته بندی خود و برندسازی آن
گذاشتهاست .پارامونت توانستهاست با سرمایهگذاری بسیار روی برند خود ،بخش بزرگی از بازارهای بینالمللی را
تصاحبکند .این شرکت با پوشش کل زنجیره ارزش ،از کاشت پسته تا بستهبندی آن ،از خروج ارزشافزوده
صادرات آن خودداری کردهاست .میزان باالی ارزشافزوده صادرات پسته بستهبندی را میتوان در صادرات مجدد
کشورهایی مانند ترکیه ،امارات ،اسپانیا و چین دریافت .بسیاری از کشورهایی که یا کشت پسته ندارند یا بهمقدار
محدود تولید میکنند ،پسته ایرانی را به صورت فله خریده و پس از بستهبندی با برند شرکت و کشور خود روانه
بازارهای جهانی میکنند و بدین ترتیب از ارزشافزوده بستهبندی پسته ایران ،سرمایه زیادی را به اقتصاد کشور
خود تزریق میکنند.
رفتارشناسی مصرفکنندگان جهانی نسبت به بسته بندی پسته
درکشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه ،مردم توجه ویژهای به کاالهای مصرفی خصوصا محصوالت غذایی
دارند .آنها فاکتورهای زیادی را درنظر میگیرند تا محصول موردنظر خودرا انتخاب کنند و نوع و طرح بستهبندی
یکی از مهمترین فاکتورهاست .مصرفکننده جهانی به پسته به عنوان یک محصول کشاورزی لوکس نگاه میکند
و انتظار یک بستهبندی نسبتا لوکس و جذاب را هم دارد .آنها انتظار بستهبندی درخور نام طالی سبز را دارند.
برای آنها نه تنها جنس ساخت بستهبندی ،بلکه طراحی آن نیز اهمیت ویژهای دارد .به طور مثال شرکت
واندرفول امریکا ،تمرکز عمده خود را روی جنس بستهبندی پسته قرارداده است .اما عمده شرکتهایی که در
کشورهای دیگر فقط نقش بستهبندی و صادرات مجدد پستههای وارداتی خود را دارند ،روی طراحیهای جذاب
و اغواکننده تمرکز کردهاند .همچنین مصرفکننده امروزی ،روی اطالعات درجشده روی بستهبندی بسیار دقیق
است و اطالعات محصوالت پسته با برندهای مختلف را مقایسه میکند .آنها میخواهند بدانند پستهای که مصرف
میکنند دارای چه ارزشهای غذایی است و یا در چه بازه زمانی قابلمصرف است .ازآنجاکه پسته در بلندمدت و
در آبوهوای معمولی دچار افت کیفیت و طعم میشود ،مصرفکنندگان ترجیح میدهند که پسته را در بسته-
های نسبتا کوچک مصرفکنند تا بعد از بازکردن بستهپسته ،در مدت کوتاهی مصرف شود .بنابراین تولیدکننده

1 Wonderful Pistachios
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باید با مطالعه جامع و منطقهای به وزنهای مطلوبی برای بستههای پسته خود برسد که در بازار دارای کشش
مناسبی باشند.
یکی از ابزارهایی که بستهبندی میتواند در اختیار تولیدکننده قراردهد ،این است که برای هر کشور یا
منطقه و برای هرنوع فرهنگ و اقلیم میتوان بستهبندی خاصی طراحی و تولید کرد .چرا که سالیق و رفتار
مصرف کنندگان در مناطق مختلف ،نسبتا متفاوت میباشند و امکان دارد عکسالعملهای متفاوتی نسبت به
محصوالت و بستهبندیپسته از خود نشان دهند .جهت تحقق اهداف مرتبط با ارتباط با مشتری ،تولیدکننده باید
اطالعات کافی از رفتار مصرفکننده داشته باشد و آنرا نه تنها در محصول بلکه به طور ویژه در بستهبندی آن
نیز بازتاب دهد.
شرایط فعلی صادرات پسته بستهبندی ایران
متاسفانه در حالحاضر ،پسته بستهبندیشده ایران جایگاه مناسبی هم در بازار ایران و هم در بازارهای
جهانی ندارد .به دلیل نبود مکانیزم دقیق برای تفکیک صادرات پسته فلهای و بستهبندیشده ،اطالعات دقیقی
درباره صادرات پسته بستهبندیشده وجود ندارد .اما بهطور تقریبی ساالنه تنها چیزی حدود ده هزار تن پسته
بستهبندی شده صادر میشود .کشورهای دیگر پسته ایران را به صورت فلهای واردکرده و پس از بستهبندی با
برند خود و تحت عنوان همان کشور صادرات مجدد میکنند .در نتیجه این امر ،ارزش افزوده این محصول از آن
همانکشور خواهدشد و این یعنی بروندهی اقتصادی سرمایه ملی ایران که میتواند حجم ارزی زیادی را
واردکشورکند .درحالحاضر بیش از دو برابر سود فروش پسته در جریان بسته بندی ،نصیب کشورهای خارجی
میشود.
خیلی از شرکتهای ایرانی که درحالحاضر ،تولیدکننده پسته بستهبندی هستند ،به دلیل تعدادکم شرکت-
های بسته بندی و یا نبود تکنولوژی مناسب برای تولید بستههای با قابلیت رقابت بینالمللی ،از کشورهای دیگر
مانند ترکیه و چین بستههای قوطی و سلفون وارد میکنند ،که این خود عالوهبر هزینهبر بودن و افزایش قیمت
تمامشده ،باعث خروج ارز و سرمایه ازکشور میشود.
متاسفانه بسیاری از تولیدکنندگان و بازرگانان پسته ،به سود حاصل از فروش پسته به صورت فله رضایت
داده و چشم خود را به روی ضربههایی که صادرات بدین شکل به اقتصاد کشور و همینطور به جایگاه ،ارزش و
تقاضای پسته ایران در بازارهای بینالمللی میزند ،بستهاند.
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البته در این بین نقش دولت و اتحادیههای فعال در حوزه پسته بسیار پررنگ است .متاسفانه دولتهای
مختلف ،نگاه دقیقی به ارزشآفرینی باالی صادرات پسته به صورت بستهبندی نداشته و ندارند و اقدامات و
برنامههای الزم را برای آن تعبیه نکردهاند .همچنین اتحادیهها و انجمنهای مرتبط ،برخالف اتحادیههایی مانند
اتحادیه پستهکاران کالیفرنیا که به عنوان بازوی محرك شرکتهای تولیدکننده پسته آمریکایی شناخته میشود،
تاکنون حرکت بنیادی برای قراردادن پسته ایران در فرآیند بسته بندی و صادرات بدین شکل ،انجام ندادهاند.
راهکارهایی برای تغییر روند صادرات پسته از حالت فله ای به بستهبندی
بخش کشاورزی همواره به عنوان یکی از مهمترین عرصههای تولید سرمایه ملی شناخته میشود و دراین-
بین محصوالت ممتازی همچون پسته که به عنوان محصولی کامال ایرانی شناخته میشود ،در راس سودآوری و
ارزش آفرینی قراردارند .بنابراین باید به حفظ جایگاه پسته ایرانی در بازارهای جهانی ،ارتقای آن و افزایش بهره-
وری اقتصادی از آن ،توجه ویژهای شود و صادرات آن به صورت بستهبندی یکی از ابزارهای بسیار کارآمد برای
نیل به این اهداف میباشد .دراینجا به ذکر چند راهکار برای تغییر روند صادراتی این محصول از حالت فلهای به
بستهبندی میپردازیم:
 )1اعطای بخشی از درصد سود پسته بستهبندی به خریداران خارجی که قصد واردات پسته بستهبندی
ایران را دارند و بهنوعی بازارهای جهانی را برای آن بازخواهندکرد .با این روش به نوعی به خریداران
خود نگاه شریکمدارانه خواهیم داشت و انگیزه آنها را برای همکاری ،بازاریابی و بازارسازی محصول
پسته بستهبندی شده ایرانی ،افزایش میدهیم.
 )2کنترل هزینههای تولید جهت دستیابی به قیمتی مناسب برای محصول نهایی پسته بستهبندی ،جهت
رضایت خریداران فعلی پسته فلهای ،به خرید پسته بستهبندی.
 )9ایجاد کارخانهها و مراکز بستهبندی شرکتهای خارجی در ایران و همکاری مشارکتی تولیدکنندگان
پسته با آنها و حفظ و افزایش ارزش افزوده حاصل از صادرات پسته بستهبندی و همینطور تولید بسته-
بندی باکیفیت در داخل.
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 )4اعطای کمکهای مالی و تسهیالت الزم از سوی دولت به شرکتهای بسته بندی فعال در ایران ،جهت
ارتقای دانش و تکنولوژی خود و بسط خطوط تولیدشان و همینطور تاسیس کارخانههای بستهبندی
بیشتر.
 )5اعطای کمکهای مالی و تسهیالت الزم از سوی دولت جهت ساخت و افتتاح واحدهای بستهبندی
مخصوص پسته .این کار به دو علت بسیار مفید و مثمرثمر خواهد بود؛ مورد اول اینکه ،پسته به عنوان
یکی از ممتازترین سرمایههای ملی ایران صاحب واحدهای بستهبندی مخصوص میشود .مورد دوم
اینکه ،باتوجه به حجم زیاد تولید پسته در ایران ،سودآوری خوبی هم برای واحدهای بستهبندی مذکور
بههمراه خواهدداشت.
 )1طراحی و اجرای کمپینهای تبلیغاتی جهت معرفی پسته بستهبندی ایران در ایران و خارج از ایران.
درحالحاضر فرهنگ خرید مردم ایران بهسمت پسته بستهبندی شده نرفتهاست ،و باید برنامههای
فرهنگسازی و تبلیغاتی مناسبی برای آن طراحی و اجرا شود .همچنین باید با صرف هزینههای بیشتر،
برندهای پسته بستهبندی ایرانی را در بازارهای جهانی معرفی و تبلیغ کرد .هزینههای چندمیلیون
دالری شرکتهای امریکایی برای بازاریابی و تبلیغ محصول پسته خود ،گواه اهمیت این موضوع است.
جمع بندی
درحال حاضر عمده صادرات پسته ایران به صورت فلهای میباشد .این موضوع باعث از دسترفتن
ارزشافزوده پسته بستهبندی میشود .همچنین برخی از کشورهای واردکننده پسته فلهای ایران ،پس
از بستهبندی آن ،مجددا محصول نهایی را با برند خود ،به بازارهای جهانی عرضه میکنند .همچنین
کشورهایی مانند امریکا ،شروع به کشت انبوه پسته کردند و با تمرکز روی بستهبندی آن ،توانستند
برای برند خود جایگاه ویژهای را در بازارهای جهانی پیداکنند .مصرفکنندگان امروزی ،بادقت به
فاکتورهای محصوالت مصرفی توجه میکنند و بستهبندی یکی از مهمترین فاکتورها میباشد .مصرف-
کنندگان برای محصول باارزشی مانند پسته ،بستهبندی مناسبی را میطلبند .با همکاری موثر سه
سطح تولیدکنندگان پسته ،تولیدکنندگان بستهبندی و دولت ،میتوان به راهحلهای مناسبی جهت
تغییر نحوه صادرات پسته از حالت فلهای به بستهبندی رسید.
نتیجه گیری
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رسیدن به الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت ،نیازمند بهرهگیری از استعدادهای داخلی و پوشش نقاط
ضعف میباشد .با توجه به بهرهمندی ایران از منابع طبیعی ثروت ،میتوان با برنامهریزیهای صحیح،
ارتقا و بهرهگیری از دانش و تکنولوژی روز دنیا و حمایتهای مالی و معنوی از سوی دولت ،ارزشهای
بالقوه این منابع را به ارزشهای بالفعل تبدیلکرد و بر پویایی اقتصاد افزود.
صنعت پسته با ارزآوری ساالنه حدودا یکونیم میلیارد دالری برای کشور ،جایگاه ویژهای در اقتصاد
ملی ایران دارد .بنابراین حفظ این جایگاه و ارتقای آن از اهمیت بسیاری برخوردار است .با توجه به
سود دوبرابری ارزش افزوده حاصل از بسته بندی پسته ،باید بسترهای الزم برای تولید آن در کشور و
صادرات آن به بازارهای جهانی فراهمشود .همچنین باید به این مزیت توجهکرد که از ارزآوری این
ارزشافزوده میتوان در توسعه باغات پسته ،ارتقای کیفی محصول پسته و بسته بندی آن بهرهبرد.
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