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چکیده
اي از شود که سـهم عمـده  گیري میچنین نتیجه کنندهمصرفي دریافتی تولیدکننده و پرداختی      هاقیمتيمقایسه

عنـوان بـه کننـده تولیـد دیگـر سخنبه .شودپسته می  ياتاجرهایران نصیب    ير پسته وسود حاصل از تولید و صد     
شده است که این تالشکنونیيدر مطالعه. آوردمیدستبهین بهره را از تولید پسته در ایران     ترکمعنصر اصلی،   

نفـر از    302براي این منظور، با استفاده از یک نمونه شـامل           . دیدگاه در خصوص بازار پسته مورد آزمون قرار گیرد        
و 1385هـاي  کرمان و فارس کـه در سـال  هاياستانيپسته يتاجرهانفر از    227کشاوزران و یک نمونه شامل      

تحلیـل وتجزیهوتعیینبراي. اند، مسیرهاي بازاریابی محصول پسته بررسی شدمورد مصاحبه قرار گرفته1386
شـده نهـاد پـیش روشبـه بـازار کاراییچنینهمو استفاده شد گريوچارلزينهادپیشروشازبازاريحاشیه

ياعتمـاد بـی نتایج نشان داد که مشکالت فنی و مالی، نیاز به تامین نقدینگی و جـو  . دشتعیینشفرد يوسیلهبه
مـدت  هـاي کوتـاه   نقدي یـا دوره    صورتبهمحصول بعد از فصل برداشت بسیار باال و          يباعث شده است تا عرضه    

سود باالتر، کشاورزان ارتباط مستقیم با صادرکنندگان را رها کرده           برخالفعوامل باعث شده است تا       همین. باشد
تفاوت قیمت پـسته در مراحـل مختلـف بـا            يمقایسه. محلی بفروشند  هايها و دالل  و محصول خود را به واسطه     

ور است و در بخـش صـادرات، رانـت    پسته فعالیتی سودآ   تجارتطور کلی   دهد که به  هاي بازاریابی نشان می   هزینه
بررسـی  . بازار پسته در کـل پـایین باشـد         کاراییباعث شده است تا      مسالهاین  . دشواقتصادي باالیی نیز ایجاد می    

نبوده بلکه حاصل منابع مالی است و به صاحبان ایـن منـابع   تجارتکه رانت ایجاد شده ناشی از       نشان داد  تربیش
بـراي انبارهـاي عمـومی     چنینهمهاي ضبط و فرآوري پسته و       شد با ایجاد ترمینال    هادنپیشدر پایان   . گرددبرمی

ن فرآینـد صـادرات     کـرد ذخیره، اصالح بازار مالی و تامین نقدینگی، ایجاد جو اعتماد در بازار پسته، آسـان و روان                  
.  پسته تالش شودبازارکاراییافزایش برايو منابع مالی، تجارتن بحث کردمحصول و برگشت پول و جدا 

JEL: Q13

، بازار مالیه، پستتاجرهابازار، سودآوري کارایی: کلیديهايواژه

.کشوريتحقیقات پستهيتادیار پژوهش موسسهاقتصاد کشاورزي و اسدکتراي*
e-mail: abdolahi@pri.ir
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مقدمه
در این  . در این بازار است    کاراییناشود،  اره در خصوص بازار پسته مطرح می      بحثی که همو  

کنندهمصرفيلهوسیبهو پرداختی    کنندهولیدي ت وسیلهبهي دریافتی   هاقیمتيزمینه با مقایسه  
ایـران   ير پـسته  واي از سود حاصـل از تولیـد و صـد          که سهم عمده   شودمیگیرينتیجهچنین  

ین بهره را   ترکمعنصر اصلی،    عنوانبهکنندهتولیددیگر سخنبه  . شودپسته می  يتاجرهانصیب  
ت در این خصوص بعـضی از مطالعـات علمـی صـور           . آوردمی دستبهاز تولید پسته در ایران      

ن کـرد ضـمن مـشخص   ) 1378(بـراي مثـال، شـفیعی     . کننـد گرفته نیز این دیدگاه را تایید مـی       
نتـایج  . بازاریابی این محصول را محاسبه کرده اسـت    يوضعیت خدمات بازاریابی پسته، حاشیه    

فروشـی اسـت و   خردهصورتبهدهد که کارآترین روش فروش، فروش     وي نشان می   يمطالعه
بازاریـابی را بـه خـود اختـصاص          يل کاري در تهران باالترین حاشـیه      العمخرید به روش حق   

شناسـایی و    رامسایل و مشکالت بازاررسانی پسته در اسـتان فـارس           ) 1379(صداقت  . دهدمی
ينتـایج ایـن مطالعـه نـشان دهنـده     . ده اسـت کـر ارایهراکارهاي الزم براي کارا کردن بازار    راه

در  کـارایی نا ،نویـسنده  يبه عقیـده  . بازار است  کارایین و نا  ضعف نظام بازاریابی پسته در استا     
تر بوده و دلیل اساسـی آن نبـود امکانـات فـرآوري          ياز بازار پسته   تربیشخشک   يبازار پسته 

هـاي  تـشکل  نبـود خـدمات بازاریـابی و نیـز         انجـام کاران از چگونگی    مناسب و ناآگاهی پسته   
يمـساله ) 1380(و سـالم    ) 2005(الم و راد    سـ . تعاونی، دولتی و یا خـصوصی مناسـب اسـت         

د کـه سیـستم     دانـشان    هـا آنينتـایج مطالعـه   . نـد کردبازاریابی پسته در استان یزد را بررسـی         
انجـام در این مطالعه مشخص شده است که خـدمات          . یستبازاریابی پسته در این استان کارآ ن      

شـود و  مـی انجامکنندگانتولیديهوسیلبهمده عطوربهگرفته روي محصول پسته در استان یزد  
. کنندمیارایهین خدمات را ترکمهافروشو خردههافروشعمده
ایران ناکـارآ بـوده   يدهد که بازار داخلی پستهگذشته نشان میهايهطور کلی نتایج مطالع به

رفته است پاسـخ  مورد توجه قرار نگ    هاهاي که در این مطالع    نکته. بازاریابی باال است   يو حاشیه 
پـسته  يتاجرهاباال نصیب يین حاشیهاست که آیا، مطابق تصور عمومی جامعه، ا        سوالبه این   

بـاال بهـره بـرده،       يعوامل دیگري در این میان وجود دارند که از این حاشیه           کهاینشود؟ یا   می
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سـخ داده شـود   پا سوالسعی شد تا به این       کنونیيشناخته شده باشند؟ در مطالعه     کهاینبدون  
بـود بهبرايتوان  بازار می  کردنحاشیه یا ناکارآ     يزیرا تنها با یافتن عوامل اصلی افزایش دهنده       

براي این منظـور دو اسـتان  کرمـان و فـارس مـورد مطالعـه قـرار                   . قدم برداشت  کنونیشرایط  
اسـتان  چنینهم.دشرو در تولید پسته انتخاب  عنوان استان اصلی و پیش    استان کرمان به  . گرفتند

ایـن دو گـروه از   يمطالعـه . نوظهـور انتخـاب شـد    هـاي اسـتان يعنـوان نماینـده   فارس نیز به  
مقاله مشخص خواهد شد، وجود     هاي بعدي   در بخش  چهنانچ) قدیمی و جدید  (تولیدکنندگان  

.استو بازاریابی محصول هاي اساسی در فرآیند تولید، فرآوريتفاوت

تحقیقروش
ينامـه پرسـش و بـه کمـک      ) پیمایـشی (میـدانی    صـورت بهاطالعات مورد استفاده،    آمار و   

تکمیـل  يمـدت دوره . شـد آوريجمـع تاجر پـسته  227دار و  باغ 302حضوري و مصاحبه با     
بـراي ایـن    . یـد انجامطول  به 1386تا پایان سال     1385دو سال بود و از ابتداي سال         نامهپرسش

گـام در  . شـد پسته طراحی    يتاجرهاو   کنندگانتولیدصوص  هاي مخ نامهپرسشمنظور نخست   
در ایـن مرحلـه   . آزمایـشی تکمیـل شـد   صـورت بـه یـاد شـده   هاي  نامهپرسشبعد، تعدادي از    

،بـازنگري  يدر مرحلـه  . شـد و کـشاورزان در دو نوبـت بـازنگري           تاجرهـا هـاي   نامـه پرسش
ر بعضی مـوارد اصـالحاتی      د چنینهم. دیگري اضافه شد   هايسوالاضافی حذف و     هايسوال

فـروش   ياجتمـاعی و نحـوه    -هاي اقتـصادي  ویژگی ياز هر کشاورز در زمینه    . صورت گرفت 
از  پـس . شـد مختلفـی    هـاي سـوال ...محصول، محل فروش محصول، زمان فروش محصول و       

محلــی یــا اجرهــايت(کــشاورزان هــر روســتا مــشخص شــد يمحــل فــروش پــستهکــهایــن
یا صادرکنندگان که از افراد روسـتاي مـورد          هارجتا يهمهبعد، از    ي، در مرحله  )صادرکنندگان

خریـد  (ينحـوه ينیز در زمینهارتباطدر این   . شدتهیه   نامهپرسشاند  نظر پسته خریداري کرده   
.پرسیده شدمختلفی يهاسوال... هاي مختلف و، هزینه)و فروش پسته

بـیش   يکنندهتولید(عنوان استان اصلی    کرمان به پسته،   يکنندهتولیدهاياستانيهمهاز بین   
بـا انتخـاب تـصادفی از بـین تمـام      (رو، و فـارس  و پـیش ) ایرانيدرصد محصول پسته  70از  
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بـراي انتخـاب   . کشور، انتخاب شـد   ياستان نوظهور در صنعت پسته     عنوانبه) دیگر هاياستان
بـراي ایـن منظـور،      . اسـتفاده شـد    ايگیري تصادفی چندمرحله  کشاورزان نمونه از روش نمونه    

در استان کرمان، چهـار  . شدکرمان و فارس مشخص هاياستانهاي نمونه در  نخست شهرستان 
. پسته یعنـی رفـسنجان، کرمـان، سـیرجان و زرنـد انتخـاب شـد                يکنندهتولیدشهرستان اصلی   

بعد، هر   گامدر   .شدشهرستان نمونه انتخاب     عنوانبهدر استان فارس، شهرستان نیریز       چنینهم
پس از مشخص شدن هر منطقـه، تعـداد روسـتاهاي آن    . شهرستان به مناطق مختلف تقسیم شد 

يدر مرحلـه . طور تصادفی انتخاب شدندسپس در هر منطقه، روستاهاي نمونه به   . شدمشخص  
کـاملی از    فهرسـت براي این منظور، نخست     . ندشدهر منطقه مشخص     يبعد، کشاورزان نمونه  

کـار  پـسته  5تـصادفی از هـر روسـتا         صـورت بـه سپس  . کار هر روستا تهیه شد    ن پسته کشاورزا
بـراي  . گیري تصادفی استفاده شـد    نمونه نیز از روش نمونه     يتاجرهاانتخاب   براي. شدانتخاب  

کـشاورزان هـر     يوسـیله بـه هـاي تکمیـل شـده       نامـه پرسـش این منظور، نخست با استفاده از       
فهرسـت سـپس از    . شـد آن شهرسـتان تهیـه       يخریـدار پـسته    يتاجرهااز   فهرستیشهرستان،  

تـصادفی صـورت بـه نامـه پرسـش تکمیـل    بـراي فعال هر شهرستان، تعـدادي تـاجر         تاجرهاي
. ندمشخص شد

) 1993(گـري وچـارلز ينهـاد پـیش روشازبـازار يحاشیهتحلیلوتجزیهوتعیینبراي
:استزیرصورتبهروشاینتئوریکمبانی. شداستفاده

M= F(PR, PF, Z)

 M= Mr+MWیا M= PR-PF

M= PR-Pw
Mw=PW-PF

،فروشـی عمـده يحاشـیه Mw ،فروشیخردهيحاشیهMr  بازار،کليحاشیهM رابطهایندر
PRفروشیخردهقیمت، PFمزرعهسرقیمت، Pwوفروشـی عمدهقیمت Z يهزینـه بـردار
.استریابیبازا
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بـراي . شـد مـشخص  ) 1965(شـفرد  يوسـیله بـه شدهنهادپیشروشبهبازارکاراییچنینهم
.شودمیاستفادهزیريرابطهازباالروشبهبازارکاراییتعیین

بازارکارایی=  )بازاریابیيافزودهارزش/ بازاریابیخدماتيهزینه(*100

نتایج و بحث
خرید و فروش پسته در طول سالزمانی يحوزه-لفا

هـاي استانهاي مختلف سال در     فروخته شده در ماه    ي، درصد محصول پسته   )1(در جدول   
. آمده است) 1386و 1385هاي سال(شدهکرمان و فارس در زمان مطالعه

برداشـت  ي، نخـست بـه زمـان و نحـوه         )1(شـده در جـدول       ارایهقبل از پرداختن به آمار      
طـور کلـی، محـصول پـسته بـه سـه روش           بـه . شـود اي می طور مختصر اشاره  محصول پسته به  

هـاي مـرداد و شـهریور    نخست که در مـاه     يدر مرحله . رسدفروش می کشاورزان به  يوسیلهبه
دوم فـروش محـصول پـسته، در    يمرحلـه . کال استصورتبهافتد، فروش محصول    اتفاق می 

بعد که از  يدر مرحله . استتر   صورتبهرسیده   ير بوده که فروش پسته    هاي شهریور و مه   ماه
خـشک  صـورت بهشهریورماه شروع شده و گاهی تا مردادماه سال بعد ادامه دارد، فروش پسته          

. و فرآوري شده است
درصـد محـصول پـسته      17دهـد، در اسـتان فـارس تنهـا          نشان مـی   )1(جدول همان گونه که  

درصد از محصول پـسته در ایـن اسـتان          83،  سخن دیگربه. شودمیخشک فروخته    صورتبه
تـر و نیـاز بـه تـامین     صـورت بـه فروش پـسته  . رسدفروش می تر به  يکال و رسیده   صورتبه

ماه مرداد تا    4درصد محصول کشاورزان در     100نقدینگی باعث شده است که در استان فارس         
ماه، کـشاورزان تمـام محـصول خـود را بـه            باندیگر، در پایان آ    سخنبه  . آبان به فروش برسد   

مانده تا زمان برداشت محصول پسته در سال بعد هیچ محصولی در            ماه باقی  8فروش رسانده و    
.نیستهاآندست 
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کشاورزان در طول ساليوسیلهبهزمان فروش پسته ) 1(جدول
1Fيآمارهاستان فارساستان کرماننام متغیر 

45/202/1هاي فروردین تا تیردرصد فروش در ماه
93/4**65/15/7درصد فروش در مردادماه

55/21***76/55/27درصد فروش در شهریورماه 
98/20***16/275/62درصد فروش در مهرماه 

74/17***57/345/2ماه درصد فروش در آبان
81/5***76/120درصد فروش در آذرماه 

49/746557/1اي مهر تا آذرهدرصد فروش در ماه
15/4**47/90ماه درصد فروش در دي

88/1**53/40ماهدرصد فروش در بهمن
65/1066/0ماه درصد فروش در اسفند

25/265***9317خشک يدرصد فروش پسته
40/2*467/1813/0)ماه(قسط يدوره

82/26***389/4512/1)ماه(داري پسته هزمان قادر به نگبیشینه
هاي تحقیقیافته: ماخذ

ایـن  . زیادي با اسـتان فـارس متفـاوت اسـت    يدر استان کرمان، زمان فروش پسته تا اندازه     
همـان گونـه کـه   . کامل مشخص استطور بهداري آن   معناو سطح    Fيموضوع در میزان آماره   

صـورت بـه اسـتان کرمـان      درصد از محصول پسته در    93دهد،  نشان می  )1(جدول   12ردیف  
تولیـد شـده در      يدرصد از کل محصول پسته    7دیگر، تنها   سخن  به  . رسدخشک به فروش می   

ایـن محـصول تـر نیـز در          يعمـده . شـود تر فروخته مـی    يکال یا رسیده   صورتبهاین استان   
هد دنشان می  چنینهم)1(هاي جدول بررسی داده . رسدهاي مرداد و شهریور به فروش می      ماه
کشاورزان در استان کرمان در سه       يوسیلهبهفروخته شده    يدرصد از محصول پسته   49/74که  

درصـد محـصول    84دهـد کـه نزدیـک بـه         نشان مـی   )1(بر این، جدول     افزون. ماه پاییز است  

. درصد است1و 5، 10دار بودن تفاوت در سطوح معنابیانگر ترتیببه***و**،*در این مقاله، - 1
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ایـن  . رسدفروش میکشاورزان بهيوسیلهبهماه مهر، آبان، آذر و دي        4استان کرمان در     يپسته
درصد از  16مانده تا زمان برداشت محصول در سال آینده تنها          ماه باقی  8است که در     در حالی 

ماه فروردین تا تیـر،     4قابل توجه دیگر این است که در         ينکته. شودمحصول پسته فروخته می   
کـشاورزان در بـازار بـه فـروش          يوسیلهبهدرصد از محصول پسته در استان کرمان        45/2تنها  
بیـشینه کاران استان کرمـان  پسته. استنیز آشکار )1(در ردیف آخر جدول  سالهماین  . رسدمی

ایـن  . انـد ماه اعالم کـرده    512/1ماه و استان فارس      389/4خود را    يداري پسته زمان توان نگه  
ماه بعد از فصل برداشت پسته، افت شدید قیمت وجود           4ل باعث شده است تا همواه در        یمسا

افزایش قابل تـوجهی  هاقیمتماه قبل از برداشت محصول پسته        4که در    ، در حالی  باشد داشته
. از خود نشان بدهند

فروش پسته از لحاظ نقدي یا نسیه بـودن آورده           ينحوه ،)1(در ردیف قبل از آخر جدول     
، در استان کرمان، میانگین فروش محـصول        دهدمیاین جدول نشان     همان گونه که  . شده است 

مـاه پـس از تحویـل    5/1دیگـر، زمـان دریافـت پـول       سخن   به  . استماه   5/1صورتبهپسته  
ایـن  . از یـک مـاه اسـت   ترکماین در حالی است که در استان فارس این مدت          . استمحصول  

کـشاورزان  تـر بـیش نیـاز  يتواند یکی از فاکتورهایی باشد که نـشان دهنـده       خود نیز می   مساله
توانـد باعـث فـروش    خود مـی ينوبهچنین شرایطی به. استتامین نقدینگی    براياستان فارس   

.تواند قیمت پسته را افزایش دهدنسیه میيتر محصول شود زیرا افزایش دورهارزان

مکانی خرید و فروش پسته يحوزه-ب
هـاي اسـتان کـاران  پسته يوسیلهبهجغرافیایی فروش محصول پسته      ي، حوزه )2(در جدول 

49/80در اسـتان فـارس،      دهـد، این جدول نشان می    همان گونه که  . استکرمان و فارس آمده     
کاران محصول خود را در شهرستان نیریز به فروش رسانده و محـصول را در ایـن                 درصد پسته 

کـاران اسـتان فـارس بـه      درصـد از محـصول پـسته      2/12. دهنـد شهرستان تحویل خریدار مـی    
صـورت بـه درصـد آن نیـز      44/2و  ) کشاورزخود   يوسیلهبه(شهرستان سیرجان فروخته شده     

. اسـت درصـد   87/4سهم سایر شـهرهاي کـشور نیـز         . رسدتحویل در رفسنجان به فروش می     
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يوسـیله بـه درصـد از محـصول فروختـه شـده          39/24بر ایـن، در اسـتان فـارس تنهـا            افزون
زان درصـد از محـصول کـشاور   61/75دیگر، سخنبه . شودکشاورزان در شهر تحویل داده می 

این در حالی است که در استان کرمـان         . شودمیدر محل روستاي زندگی خود تحویل خریدار        
کـاران در ایـن اسـتان    درصد از پسته33/54طوري که به. تا حد زیادي متفاوت است  مسالهاین  

. دهندتحویل خریداران میمحصول خود را در شهر

)درصد محصول: واحد(کشاورزان يوسیلهبهمحل جغرافیایی تحویل محصول پسته )2(جدول
Fيآمارهاستان فارساستان کرماننام شهرستان

36/2099/0تحویل در تهران 
1040***049/80تحویل در نیریز

72/1720/1276/0تحویل در سیرجان 
25/9***50/180تحویل در کرمان 
07/8***54/160تحویل در زرند 
22/28***09/4444/2جان تحویل در رفسن
14/13***33/5439/24تحویل در شهر

هاي تحقیقیافته: ماخذ

بـا   زیـادي هـاي   هاي مختلف، استان کرمـان تفـاوت      اناز نظر توزیع مکانی پسته در شهرست      
هاي استان کرمـان نیـز از نظـر تحویـل           کاران شهرستان دیگر، پسته  سخنبه  . استان فارس ندارد  

تقریب همان الگوي استان فـارس را رعایـت         بهدر شهرستان محل زندگی خود،      محصول پسته   
تحویـل در    صـورت بـه درصد محصول استان کرمان به خریدارن تهرانـی و          36/2تنها  . کنندمی

درصد محصول استان کرمان در سـایر شـهرهاي کـشور           79/0چنینهم. شودمیتهران فروخته   
. شودمیتحویل داده 

در تاجرهـا يوسـیله بهفروخته شده يمکانی تحویل محصول پستهيحوزه،  )3(در جدول   
پـسته در اسـتان   يتاجرهـا هاي این جدول،   داده براساس. کرمان و فارس آمده است     هاياستان

ایـن در حـالی     . کنندشهرستان محصول را خریداري می     2/1استان و    2/1طور کلی از    فارس به 
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سـتان  ايپـسته  يتاجرهـا يوسیلهبهي محل خرید پسته     هاناها و شهرست  است که تعداد استان   
يپـسته يتاجرهـا مکانی فعالیـت  يدیگر، حوزه سخنبه  . است29/2و   34/1تیب  تربهکرمان  

در اسـتان   پـسته   فعـال    يتاجرهـا به دیگر سخن،    . استتر از استان فارس     استان کرمان گسترده  
. فعـال در اسـتان فـارس برخـوردار هـستند          يتاجرهاکرمان از قدرت خرید باالتري نسبت به        

محصول خریـداري  تربیشاستان فارس يپستهيتاجرها، دهدمینشان   )3(جدول همان گونه 
عالوه بر این،   . دهندرا به خریدارن مستقر در شهرستان سیرجان تحویل می        ) درصد5/62(شده  

تان فـارس بـه تهـران       اسـ  يتاجرهـا يوسیلهبهخریداري شده    يدرصد از محصول پسته   5/12
ي کـشور بـه فـروش       هانامحصول نیز در سایر شهرست     يماندهدرصد باقی 25. شودفرستاده می 

. رسدمی

)درصد محصول: واحد(تاجرهايوسیلهبهمحل جغرافیایی تحویل محصول پسته ) 3(جدول
Fيآمارهاستان فارساستان کرماننام متغیر

94/350/1238/1تحویل در تهران 
000تحویل در نیریز

91/18***33/115/62تحویل در سیرجان 
73/17071/1تحویل در کرمان 
34/10091/0تحویل در زرند 

15/5**41/390تحویل در رفسنجان 
9110072/0تحویل در شهر 

34/120/131/0تعداد استان خرید 
64/3**29/220/1تعداد شهرستان خرید 

98/180/118/0تعداد استان فروش 
5/25/20تعداد شهرستان فروش 

هاي تحقیق یافته: ماخذ
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کرمـان  هاياستان، در ي اولدر مرحلهپستهيتحویل گیرندهتاجرهايتقریب تمام به، چنینهم
خریـداري شـده     يدرصـد پـسته   81/78در اسـتان کرمـان      . و فارس در شـهر مـستقر هـستند        

تاجرهـاي خریـدار همـین اسـتان     بعد بـه  يمرتبط با کشاورزان در مرحله     تاجرهاييلهوسیبه
نزدیـک  . شودفرستاده میدرصد به تهران و بقیه به سایر شهرهاي کشور        94/3. شودفروخته می 

. رسددوم نیز در شهرستان رفسنجان به فروش میيدرصد محصول در مرحله40به 

تهعوامل فعال در بازار پس-ج
. کاران به عوامل مختلف بازار آمده است      پسته يوسیلهبه، درصد فروش پسته     )4(در جدول 

کـاران،  درصـد از محـصول پـسته      44/79و   48/76دهـد،   این جدول نـشان مـی      همان گونه که  
. شـود خصوصی غیر صادرکننده فروخته می     يتاجرهاکرمان و فارس به      هاياستانتیب در   تربه

کـاران هـستند،   ین عوامل خریدار پسته کـه در ارتبـاط مـستقیم بـا پـسته              ترممهدیگر،   سخنبه  
يتاجرهـا و   هـا هـا، دالل  ، واسـطه  هـا کارالعمـل خصوصی غیر صادرکننده، شامل حق     يتاجرها
دومـین عامـل   . داري بین دو اسـتان وجـود نـدارد   معنادر این خصوص تفاوت  . ندهستکوچک

در . ، صـادرکنندگان بخـش خـصوصی هـستند        )یمطـور مـستق   بـه (خریدار پسته از کـشاورزان      
درصد عوامـل خریـدار مـستقیم پـسته از          18/18و   75/12تیب  تربهکرمان و فارس،     هاياستان

، تفـاوت  دهـد مینشان Fيآماره. دهندکشاورزان را صادرکنندگان بخش خصوصی تشکیل می 
ایرانیان که مورد حمایت     يشرکت ملی پسته  . داري در این زمینه بین دو استان وجود ندارد        معنا

درصد در استان فـارس را  38/2خرید پسته در استان کرمان و     هايدرصد عامل 5،  استدولت  
رفسنجان در استان کرمـان      کنندگانتولیداین در حالی است که شرکت تعاونی        . دهدتشکیل می 

. اسـت  کـرده درصد و در استان فارس صفر درصد از محصول کـشاورزان را خریـداري               77/5
38/2درصـد و در اسـتان فـارس         77/10توان گفت که در اسـتان کرمـان تنهـا           طور کلی می  به

دو شـرکت مـورد حمایـت بخـش          يوسـیله بهکاران  درصد از محصول خریداري شده از پسته      
بخـش خـصوصی بـوده    يوسیلهبهتعاون و دولت صورت گرفته و عمده خرید صورت گرفته           

. است



… ١٢٥

)درصد: واحد(ار پسته از کشاورزان عوامل خرید) 4(جدول
Fيآمارهاستان فارساستان کرماننام متغیر 

75/1218/1825/0صادرکنندگان خصوصی 
538/256/0) مورد حمایت دولت(ایرانیان يشرکت ملی پسته

55/2*77/50رفسنجان يپستهکنندگانتولیدشرکت تعاونی 
48/7644/7924/0خصوصی يغیر صادرکنندهيتاجرها
17/45***544/4114/2کشاورز يوسیلهبهشناخته شده يتاجرهاتعداد 
هاي تحقیق یافته: ماخذ

غیر صـادرکننده نقـش      تاجرهايبویژهبخش خصوصی و     تاجرهايتوان گفت که    در نتیجه می  
درکنندگان خـصوصی،  اساسی در خرید مستقیم پسته از کشاورزان را بر عهده داشته و نقش صا    

.ت ناچیز استبخش تعاونی و دول
کشاورزان به صادرکنندگان بـراي کـشاورزان بـا    يوسیلهبههر چند که فروش مستقیم پسته      

هـا و  دهنـد تـا بـه واسـطه    کننـد امـا تـرجیح مـی    تر است و قیمت باالتري را دریافت می      صرفه
کــشاورزان بــه ياعتمــادبــیو آشــنایینانیــز مــسالهایــن دلیــل. محلــی بفروشــندهــايدالل

صادرکننده در مراکز شهر قـرار داشـته در حـالی کـه مرکـز          تاجرهايزیرا   ،صادرکنندگان است 
کـشاورزان بـه     ياعتمـاد بـی يمـساله دیگـر، اگـر بتـوان        سخنبه  . استتولید پسته در روستا     

ـ تـوان قیمـت دریـافتی    زیـادي مـی  يد، تا انـدازه کرصادرکنندگان را به نوعی حل      يوسـیله هب
ایـن  . ، در سمت صـادرکنندگان نیـز وجـود دارد         ياعتمادبیيمساله. کاران را افزایش داد   پسته

هـاي باعث شده است تا حد واسط دالل خریدار پـسته از کـشاورز و صـادرکننده، دالل                 مساله
د مورد اعتماد کشاورزان، در بعضی مـوارد مـورد اعتمـا           هايوجود آیند زیرا دالل   هدیگري نیز ب  

در چنــین شــرایطی، محــصول پــسته پــس از خــارج شــدن از دســت .نیــستندصــادرکنندگان 
دست صادرکنندگان و یا    جا شده تا به   هها جاب نوبت بین واسطه   5کشاورزان، در بعضی موارد تا      

زیاد را نیز حل کنـیم،   هاعبارت دیگر، اگر بخواهیم مشکل دالل     به. رسدبداخلی   يکنندهمصرف
.در بازار پسته افزایش دادرای جو اعتمادنوعبایستی به



١٣٨٨/ ٣/١جلد /  ١٢٦

همـان  . به عوامل مختلف بازار آمده استتاجرهايوسیلهبه، درصد فروش پسته )5(در جدول 
درصد از محصول خریداري شـده      6/8دهد، در استان کرمان تنها      این جدول نشان می    گونه که 

، سـخن به دیگر. استخشک ورتصبهدرصد آن 4/91تر بوده و صورتبهتاجرهايوسیلهبه
کـشاورزان صـورت     يوسـیله بـه کار برداشت، فرآوري و خشک کردن محصول در این استان           

هـاي  درصد از محصول تر خریداري شده را در ترمینـال         37/7استان کرمان    يتاجرها. گیردمی
ر کـه همان طو. فروشندتر به تاجر بعدي می  صورتبهدرصد را   23/1خود خشک کرده و تنها      

يدرصـد از پـسته  7که دهدمیمشخص شد، آمار مربوط به کشاورزان نیز نشان         )1(در جدول 
سـخن بـه   . اسـت درصد فروش خـشک     93تر بوده و     صورتبههاآنيوسیلهبهفروخته شده   

درصد آن مـستقیم    7،  تاجرهايوسیلهبهتر خریداري شده     يدرصد پسته 6/8دیگر، از مجموع    
تـوان  پـس مـی   . شـود میدیگر خریداري    يتاجرهااز  ) 6/1≈23/1(آن   يقیهاز کشاورزان و ب   

.خوانی دارداورزان با هم همو کشتاجرها، اعداد استخراج شده از گفت
ي از محـصول خریـداري شـده    تـر بـیش بر خالف استان کرمـان، در اسـتان فـارس حجـم            

درصـد از   5/59،  دهـد میان  نش 5جدول همان گونه که  . استتر   صورتبهتاجرهايوسیلهبه
این در حـالی اسـت کـه فـروش          . استتر   صورتبهتاجرهايوسیلهبهخریداري شده    يپسته

، سـخن  بـه دیگـر   . اسـت درصـد   83،  1کشاورزان، طبق جدول   يوسیلهبهتر   صورتبهپسته  
ر شـود کـه کـا   دارانی فروخته مـی  کشاورزان به ترمینال   يدرصد از محصول پسته   23نزدیک به   

صـورت بـه فـرآوري و    داران محصول را پـس از       این ترمینال . دهندنمی انجامرا پسته يتاجرها
ایـن در   . داران فـرآوري اسـت    اصـلی ترمینـال    ي، وظیفه در واقع . فروشندمی تاجرهاخشک به   

دوبـاره پـسته،  يتاجرهـا يوسـیله بـه خریـداري شـده   يدرصد از پـسته 5/59که  استحالی  
5/27دیگـر،    سـخن بـه   . شـود مـی بعدي فروختـه     يتاجرهاتر به    يپستهدرصد  32صورتبه

اي هـاي حرفـه   و یا ترمینال   تاجرهاهاي فرآوري تحت تملک     درصد از این محصول در ترمینال     
توان گفت که برخالف استان     طور کلی می  به. شودمیفروخته   تاجرهايوسیلهبهخشک شده و    

. اندکی در فرآوري و خشک کردن پسته بر عهده دارند         کرمان، در استان فارس کشاورزان نقش       
خودشان فرآوري شـده و یـا         يوسیلهبهکشاورزان   يدرصد محصول پسته  17طوري که تنها    به
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بـه   دوبارهآن، بدون تغییر مالکیت،      ياي و پرداخت هزینه   هاي حرفه پس از فرآوري در ترمینال    
پـسته و    تاجرهاييوسیلهبهدرصد بقیه   83. شودمیخشک برگشت داده     صورتبهکشاورزان  
). 1جدول(شودمیداران بزرگ فرآوري یا ترمینال

تاجرهاعوامل خریدار پسته از ) 5(جدول
Fيآمارهاستان فارساستان کرماننام متغیر

95***6/85/59تر يدرصد خرید پسته
95***4/915/40خشکيدرصد خرید پسته

89/101***23/132تريدرصد فروش پسته
89/101***77/9868خشکيدرصد فروش پسته

19711889/0کشاورزيتعداد فروشنده
59/1450/1202/0تاجر يتعداد فروشنده

51/171038/0)درصد(داشتن صادرات پسته 
06/869956/1درصد فروش داخل 

94/13156/1درصد صادرات 
75/8237/1فروشیدرصد خرده

49/322817/0درصد خریدار غیر صادرکننده 
42/4**29/4469درصد خریدار صادرکننده 

07/14158/1درصد خریدار خارجی 
8/075/001/0)ماه(قسط يدوره

هاي تحقیق یافته: ماخذ

مـان و فـارس     کر هـاي اسـتان طور میـانگین در     ، هر تاجر پسته، به    )5(هاي جدول داده براساس
طـور در   نیـز بـه    تاجرهر   چنینهم. کندکشاورز محصول خریداري می    118و   197تیب از   تربه

البتـه  . کنـد تاجر دیگر پسته خریداري می     5/12و   59/14تیب از   تربهکرمان و فارس     هاياستان
نـشان   )4(جدول. مختلفی بفروشد  يتاجرهاتواند در سال محصول خود را به        یک کشاورز می  
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11/2و 54/4تیـب تربهکرمان و فارس هاياستانکه تعداد تاجر شناس هر کشاورز در         دهدمی
.استنفر 

يوسـیله بـه درصـد محـصول خریـداري شـده       06/86،  5، جدول 10و   9هاي  طبق ردیف 
درصـد آن  94/13ده و تنها دوم در داخل فروخته ش   يمرتبط با کشاورزان، در مرحله     يتاجرها

تنها اطالعات مربوط به استان کرمان آورده شده است زیرا با توجه به              جاایندر  . شودصادر می 
يتاجرهـا ينامـه پرسشتعداد چنینهم. داري بین دو استان وجود نداردمعناتفاوت F  يآماره

هـاي اسـتان    از داده  بنابراین.ادرکننده وجود دارد  تنها یک تاجر ص   یعنی  ،  استاستان فارس کم    
) درصـد 51/17(بـا عـدد درصـد صـادرکنندگان          94/13عـدد   . تحلیل استفاده شد   يبراکرمان  

بـه  . اسـت دلیل فروش درصـدي از محـصول صـادرکنندگان در داخـل      که به  دتفاوت کمی دار  
کنندگان پسته نیز درصد کمی از محصول خود را در داخل کشور به فـروش          دیگر، صادر  سخن

باالي پسته   يمبادله يدوم، نشان دهنده   يی در مرحله  این حد باالي خریداران داخل    . رسانندمی
. استدر داخل و دست به دست شدن محصول هابین دالل
صـادرکنندگان بـه خریـداران خـارجی فروختـه           يوسیلهبهمحصول خریداري شده     تربیش

با درصد صـادرات    ) درصد خریداران خارجی  14(،  )5(جدول 14طوري که ردیف    به ،شودمی
غیـر   يتاجرهـا فروش،  درصد فروش داخل به سه قسمت خرده      06/86. خوانی دارد هم 94/13

درصـد  06/86از مجمـوع    ). 13و   12،  11هاي  ردیف(شود  صادرکننده و صادرکننده تقسیم می    
درصـد  75/8، )مرتبط با کشاورزانيتاجرهايوسیلهبه(محصول فروخته شده در داخل کشور    

يتاجرهـا درصـد بـه     29/44غیر صادرکننده و     يتاجرهاصد به   در49/32فروشی،  آن به خرده  
غیر صادرکننده دوبـاره همـین       يتاجرهاهاي فروخته شده به     پسته. شودمیصادرکننده فروخته   

نهایـت ادامـه   از نظر تئوري تا بیمسالهو این شودمیروند را طی کرده و به سه قسمت تقسیم       
خریـداري شـده    ي، پسته سخن به دیگر . یابده ادامه می  مرحل 5تا   مسالهاز نظر عملی این     . دارد

هـا دسـت بـه دسـت شـده تـا بـه        و واسطههامرحله بین دالل5از کشاورز در بعضی موارد تا      
درصد محصول صـادر شـده   . رسدمی) داخل یا خریدار خارجی    يهکنندمصرف(مشتري اصلی   

: جمع ریاضی زیر نوشتصورتبهتوان طبق روند فوق را می
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37/70 =43/0 +32/1 +07/4 +55/12 +38 +14
هاي تکمیل شده، نزدیـک     نامهپرسشنتایج حاصل از     براساستوان گفت که    دیگر، می  سخنبه  
. رسـد رصد آن در داخل به مـصرف مـی  د30ایران صادر شده و   يدرصد محصول پسته  70به  

. دخوانی داراین اعداد با آمار اعالم شده در سطح کالن نیز هم

هاي بازاریابی هزینه-د
صـادرکننده و غیـر صـادرکننده بـه          يتاجرهـا هاي بازاریابی در سطح     ، هزینه )6(در جدول   

بنـدي، آب، بـرق، گـاز، تلفـن،         هاي جاري شامل کارگر، بسته    هزینه. تفکیک استانی آمده است   
رم محاسـبه   ریـال بـر کیلـوگ      صورتبهها  هزینه. است ونقل، گمرك، فرصت تاجر و سایر     حمل

ونقـل،  کـار گرفتـه در تمـام مراحـل حمـل          کارگر شامل نیروي انـسانی بـه       يهزینه. شده است 
گـونی   يهاي تهیـه  هزینه يبندي، تنها دربردارنده  بسته يهزینه. است...بندي و انبارداري، درجه 

ته هاي دیگر سهم ناچیزي از بـازار پـس        بنديزیرا بسته  استدوخت   برايوسوزن  پالستیکی، نخ 
يهاي چهارگانه هزینه. به آن پرداخته نشده است     جاایندر   به همین دلیل  دهند و   را تشکیل می  

نیز شامل قبوض پرداختی بـه ادارات مربوطـه در طـول            ) راههمثابت و   (آب، برق، گاز و تلفن      
درکننده در ایـن    غیـر صـا    يتاجرهـا هاي گمرك مربوط به صادرکننده بوده و        هزینه. استسال  
میلیون ریال در    5فرصت تاجر براي تمام سطوح مبلغ        يهزینه. پردازنداي نمی هیچ هزینه  زمینه

هـایی از  فرصت تاجر در سال، تعـداد مـاه   ينهایی هزینه  يبراي محاسبه . ماه در نظر گرفته شد    
ها شامل عوارض،   سایر هزینه . مد نظر قرار داده شد    گرفت،  سال که خرید و فروش صورت می      

هـاي  گـذاري در انبـار و دسـتگاه       سـرمایه  يهاي ثابـت شـامل هزینـه      هزینه. است... مالیات و   
يهـاي سـاالنه   هزینـه  يبـراي محاسـبه   . اسـت ...چون جداکن، غربـال، بـاالبر و      بندي هم درجه

سـال و طـول عمـر مفیـد          50هـا ها، طول عمر مفید سـاختمان     گذاري در انبار و دستگاه    سرمایه
ثابـت، از نـرخ      يهزینـه  يتبـدیل سـالیانه    برايچنینهم. گرفته شد سال در نظر     20ها  دستگاه
. شددرصد استفاده 20تنزیل 
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معمـول پـسته را     طور  به،  هاکارالعملو حق  هاداللها،  غیر صادرکننده مانند واسطه    يتاجرها
پس. رسانندالعمل به فروش می   داري نکرده و پس از خرید و دریافت حق        در مالکیت خود نگه   

بـا  مـساله ایـن  . توان متصور شـد در گردش قابل توجهی را نمیيمورد این عوامل، سرمایه    در
براسـاس . شـود مـی تـر   مـشخص  تاجرهـا کـشاورزان و     يقسط فروش پسته   يدوره يمقایسه

روز 25و 45تیب تربهتاجرهاکشاورزان و    يقسط فروش پسته   ي، دوره )5(و )1(هاي  ولجد
روز، پـسته را  از کـشاورزان خریـداري           45پرداخت   يها با دوره  طه، واس سخن به دیگر . است
در نتیجـه قبـل از رسـیدن زمـان          . فروشـند روز بـه خریـدار مـی       25دریافت   يو با دوره   کرده

داري انـد و نیـازي بـه نگـه        پرداخت پول کشاورز، وجه مورد نظر را از خریدار دریافـت کـرده            
غیر صـادرکننده صـفر      يتاجرهادر گردش    يد سرمایه بنابراین سو . در گردش ندارند   يسرمایه

.در نظر گرفته شد
در گردش باالیی نیـاز دارنـد        يغیر صادرکننده، صادرکنندگان به سرمایه     يتاجرهابرخالف  

طـول  مـاه بـه    4مـدت   کمینهزیرا از زمان خرید تا صدور، فروش محصول و دریافت مبلغ آن،             
ونقـل، تـرخیص   ل فنی چـون حمـل    یکاال به علت مسا    این مدت در هنگام صادرات    . دانجاممی

و در هنگام انتقال پول به کـشور بـه علـت مـشکالت مـالی چـون                  ...کاال، تست آفالتوکسین و   
هـا آنيبنابراین در این مدت بایـستی سـرمایه       . تر نیز بشود  تواند طوالنی می...ها و تحریم بانک 

آن مجبور به خریـد بـا قیمـت بـاالتر           يجهدهند که در نتی    انجاممعطل مانده و یا خرید قسطی       
هزینـه   صورتبهدر گردش    يسود سرمایه  عنوانبهدر هر دو صورت بایستی مبلغی را        . هستند

ریـال بـر   40000درصد سالیانه، و مد نظر قرار دادن میـانگین  20با فرض سود     .در نظر گرفت  
ریـال بـر کیلـوگرم      2667ه،  مـا  4معطل ماندن سرمایه در مـدت        يکیلوگرم قیمت پسته، هزینه   

در گـردش نیـز در نظـر         يفرصت سـرمایه   يدیگر، در صورتی که هزینه     سخنبه  . خواهد بود 
حـال هـر چـه      . یابـد زیادي افزایش می   يبازاریابی صادرکنندگان تا اندازه    يگرفته شود، هزینه  

یافتـه و   رگـشت پـول کـاهش   د، زمـان ب کـر تـر  تر و روان بتوان عملیات صادرات پسته را آسان     
بـانکی، باعـث     يدرصد افزایش در بهره   1در مقابل، هر    . شودمیترکمهاي بازاریابی نیز    هزینه

. ریالی هر کیلوگرم پسته براي کشاورزان خواهد شد133يکاهش قیمت دریافتی به اندازه



… ١٣١

يتاجرهـا يوسـیله بـه ونقل پسته   هاي حمل ، هزینه دهدمینشان   )6(جدول همان گونه که  
در تاجرهـا گـروه از  نقل اینوهاي حمل غیر صادرکننده در استان فارس بیش از دو برابر هزینه         

يتاجرهـا درصـد   100، نزدیک بـه     دهدمینشان   )3(جدول همان طور که  . استاستان کرمان   
ایـن در  . کننـد فروش به خارج از استان منتقل می     براياستان فارس محصول خریداري شده را       

درصد از محصول خریـداري شـده را بـه سـایر            20استان کرمان تنها     يتاجرهاحالی است که    
پـس . رسـانند درصد آن را در داخل استان بـه فـروش مـی           80ها انتقال داده و نزدیک به       استان

نظـر  اسـتان فـارس منطقـی بـه        يغیـر صـادرکنننده    يتاجرهاونقل  هاي حمل باالتر بودن هزینه  
ه تفاوت  کنندصادريتاجرهاونقل  هاي حمل خصوص هزینه  این در حالی است که در     . رسدمی

.بین دو استان کرمان و فارس وجود نداردجندانی 
ین سـهم  تـر بـیش فرصت تـاجر  يد، هزینهکران یب)6(جدول براساستوان  طور کلی، می  به
يدومین و سـومین رقـم هزینـه       . دهدمیغیر صادرکننده را تشکیل      يتاجرهابازاریابی   يهزینه

و ) انبار و مغازه   يیا اجاره (گذاري در انبار    تیب مربوط به سرمایه   تربهغیر صادرکننده   ي  تاجرها
هـاي بازاریـابی   درصـد از هزینـه  60در مورد صادرکنندگان پسته، نزدیک بـه    . استنیروي کار   

گـذاري در انبـار و      هـاي سـرمایه   هزینـه . در گردش اسـت    يفرصت سرمایه  يمربوط به هزینه  
را )6(و)1(هـاي  ولاگر نتایج حاصل از جد. هاي دوم و سوم قرار دارند  قل نیز در رده   ونحمل

هـاي پـس از   هـاي شـدید قیمـت پـسته در مـاه     توان به راحتی افـت در کنار هم قرار دهیم، می   
هاي بعـد از  بسیار باالي پسته در ماهياز طرفی عرضه. دکرخوبی تفسیر برداشت محصول را به 

يوسـیله بـه آذر و دي     ماه مهر، آبان،   4درصد محصول پسته در     80بیش از   (برداشت محصول 
سود(فرصت بسیار باالي تامین نقدینگی       ي، و از طرف دیگر، هزینه     )شودکشاورزان عرضه می  

تـوان گفـت    طور کلی می  به. خواهد شد  هاقیمت، باعث افت شدید     )در گردش  يسرمایه باالي
در . شوددر بازار پسته می    کاراییمشکالت مالی باعث ایجاد نا     که در دو سمت عرضه و تقاضا،      

بـاره  سمت عرضه، به علت نیازهاي مالی کشاورزان به نقدینگی باعث فروش زود هنگام و یک              
تـامین   بـراي صادرکننده   يتاجرهاتوانایی  ناباعث   ادر سمت تقاضا نیز بازار مالی ناکار      . شودمی
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بـازار پـسته     کـارایی توان گفت که مشکالت نا    می پس. شودمی) در گردش  يسرمایه(نقدینگی  
. گرددساختار مالی برمیکاراییناشی از ساختار این بازار نبوده و به نا

)ریال بر کیلوگرم: واحد(هاي بازاریابی پسته هزینه) 6(جدول
استان فارساستان کرمان

تاجر صادرکنندهصادرکنندهتاجر غیرتاجر صادرکنندهتاجر غیر صادرکنندهنام هزینه
مقدار 
هزینه

يهزینه
تجمعی

مقدار 
هزینه

يهزینه
تجمعی

مقدار 
هزینه

يهزینه
تجمعی

مقدار 
هزینه

يهزینه
تجمعی

7/1467/1462552557/1467/146255255کارگر
71/2041/16717042571/2041/167170425بنديبسته

آب، بــرق، گــاز و 
تلفن

94/6735/2358350894/6735/23583508

56/11691/35175/38475/89240/24575/480405913ونقلحمل
091/3512675/918075/48026939گمرك
هـاي  هزینـه سـایر 
جاري

49/124/36412275/104049/1224/4931221061

گـذاري در   سرمایه
انبار

2/2076/57178375/18232/20744/7007831844

گـذاري در   سرمایه
ــتگاه ــاي دســ هــ

بنديدرجه

25/2185/59211175/193425/2169/7211111955

4/34425/9377275/20064/34409/1066722027فرصت تاجر
در  يسود سرمایه 

گردش
025/937266772/4673009/106626674694

هاي تحقیقیافته: ماخذ

بازار پسته قیمت در 
فارس و   هاياستانتولید شده در     يدرصد از محصول پسته   60که نزدیک به    با توجه به این   

قیمت این رقم در بازار پسته مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار           جااین، در   استکرمان، رقم فندقی    
و دانـه    30فندقی خشک خندان با اونس       ي، میانگین قیمت خرید پسته    )7(در جدول . گیردمی

ایـن جـدول     همان گونـه کـه    . در سطوح مختلف آمده است     1386و   1385رویت در دو سال     
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تـر  در استان فارس پـایین     غیر صادرکننده  يتاجرهايوسیلهبهدهد، قیمت خرید پسته     نشان می 
دار معنـا کـه ایـن تفـاوت        دهـد مینشان   Fيآماره. از قیمت خرید پسته در استان کرمان است       

هـاي  نـشان داده شـد بـه علـت هزینـه           )6(در جـدول   کهاین تفاوت قیمت،     مقداري از . است
قـسمت دیگـري از ایـن تفـاوت نیـز       . اسـت ونقل در استان فـارس      حمل بویژهبازاریابی باالتر   
همـان طـور کـه در       . پـسته اسـت   ) ریال بر کیلوگرم   1000(هاي فرآوري پسته    مربوط به هزینه  

. شـود مـی انجامتاجرهايوسیلهبهه در استان فارس     اشاره شد، مراحل فرآوري پست     گذشته نیز 
زمانی  ينیز در محدوده   نسبت به استان کرمان   بر این، زمان فروش پسته در استان فارس        افزون
نیز با افزایش فشار عرضه باعث       مسالهاین  . گیردتري بعد از برداشت محصول صورت می      کوتاه

. شودافت قیمت می

دانه و رویت  در دو 30فندقی خشک خندان با اونس يت خرید پستهمیانگین قیم) 7(جدول
)ریال بر کیلوگرم: واحد(1386و 1385سال 

Fيآمارهاستان فارساستان کرمانقیمت 

4/4***4060737815غیر صادرکننده يتاجرهايوسیلهبهقیمت خرید 
414024125955/0صادرکنندهيتاجرهايوسیلهبهقیمت خرید 
47000470000فروش داخلیخردهيوسیلهبهقیمت خرید 
51200512000خریدار خارجیيوسیلهبهقیمت خرید 

هاي تحقیق یافته: ماخذ

در خصوص قیمت خرید در سطح صادرکنندگان، بین دو اسـتان کرمـان و فـارس تفـاوت                  
ادرکننده و غیـر صـادرکننده در       ص يتاجرهابا این وجود، تفاوت قیمت      . داري وجود ندارد  معنا

سـخن بـه   . اسـت ریـال بـر کیلـوگرم        3444و   795تیب برابر با    تربهکرمان و فارس     هاياستان
علت قـسمتی از  . در استان فارس باالتر از استان کرمان استفروشیعمدهبازار   يدیگر، حاشیه 

ـ  تـر بیشتوضیح  . شد گفتهاین تفاوت نیز در پاراگراف قبل        ه در قـسمت محاسـبه   در ایـن زمین
. بازار خواهد آمدکارایی
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داخلی و خریـدارن خـارجی نیـز تفـاوتی بـین دو              فروشیخردهواضح است که در سطوح      
اسـتان بـوده و   ياستان وجود نداشته باشد زیرا این بازارها از نظـر مکـانی خـارج از محـدوده       

فروشـی  ت سطح خرده  که تفاوت قیم   شودمیص  ین ترتیب مشخ  اهب. کننداختصاصی عمل نمی  
این در حالی است که     . استریال بر کیلوگرم     5600ه برابر با    کنندصادرغیر   يتاجرهاداخلی با   

ریال بر کیلوگرم    9800ه برابر با    کنندصادرغیر   يتاجرهاتفاوت قیمت بین خریدارن خارجی و       
زیـرا،  اسـت ی هـاي بازاریـاب  تفاوت قیمت در دو مسیر نیز مربوط به هزینه         يسهم عمده . است

، تفـاوتی  کاراییبازار مشخص خواهد شد، این دو مسیر از نظر کاراییدر بخش همان گونه که  
.با هم ندارند

يوسـیله بـه نیـز مـشخص شـد، تفـاوت قیمـت خریـد پـسته                همان طـور کـه در گذشـته       
ایـن در حـالی اسـت کـه         . ریال بـر کیلـوگرم اسـت       9800گان و خریداران خارجی     کنندصادر
دیگـر،   سـخن بـه   . اسـت ریال بـر کیلـوگرم       4700،  )6(ي صادرات پسته طبق جدول    هاهزینه

يیی کـه بـراي محاسـبه      جـا آناز  . ریـال بـر کیلـوگرم اسـت        5100تفاوت این دو عدد معادل      
در يثابت، سـود سـرمایه     يهاي اقتصادي از جمله سود سرمایه     ي بازاریابی تمام هزینه   هاهزینه

ریـال بـر   5100تفاوت قیمـت  پسنیز در نظر گرفته شده است، فرصت مدیر  يگردش، هزینه 
توان آن را بـه نـوعی رانـت    از سود اقتصادي بوده و میتربیشکیلوگرم مقدار سود کسب شده   

همـان طـور   . جاي بحـث دارد شودمیاین رانت نصیب چه کسانی       کهاینحال  . اقتصادي نامید 
. شـد درصـد اسـتفاده   20در گردش از نرخ يهسود سرمایيشد براي محاسبه دیدهکه در قبل  

گفت که  توانمیباشد،   ترکمدرصد و یا    20منابع مالی    يوسیلهبهاگر نرخ واقعی سود دریافتی      
این در حالی اسـت کـه دریافـت منـابع           . شوده می کنندصادريتاجرهارانت ایجاد شده نصیب     

شدت باال بوده و تقاضـاي  حصول به م يدر زمان بعد از برداشت محصول که عرضه        بویژهمالی  
حتـی در زمـان   . درصد اسـت 20نقدینگی زیاد است، سود تسهیالت غیررسمی بسیار باالتر از          

همان گونه کـه در گذشـته      . استدرصد  36معمولی نیز عرف سود غیررسمی در بازار نزدیک         
133يبه انـدازه  بازاریابی صادراتی    ينیز مشخص شد با هر واحد افزایش در نرخ بهره، هزینه          

درصد افـزایش یابـد رانـت       59ین ترتیب، اگر نرخ بهره تا       اهب. یابدریال بر کیلوگرم افزایش می    
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يگفتـه بـه   . رودگان حذف شده و به سمت منابع مالی می        کنندصادرریال بر کیلوگرم از      5100
ـ صـادر گردد که لزوما    آمده نصیب صاحبان منابع مالی می      دستبهدیگر رانت    . گان نیـستند  دکنن

شود که سهمی از رانـت ایجـاد        درصدي، مشخص می  36غیررسمی فعلی   حال با پذیرش نرخ     
. رسدگان شده و سهم دیگري از آن به صاحبان منابع مالی میکنندصادرشده نصیب 

بازار پستهيحاشیهيمحاسبه-و
در . ر پسته محاسـبه شـد  هاي بازاشده در روش تحقیق، حاشیهارایههاي با استفاده از فرمول   

. هاي بازار پسته در دو استان کرمان و فارس آمده است، حاشیه)8(جدول

)ریال بر کیلوگرم: واحد(بازار پسته يحاشیه) 8(جدول
کليحاشیهنام بازارنام استان

6393بازار داخلیاستان 
10593بازار صادراتیکرمان
9184بازار داخلیاستان 
13384ازار صادراتیبفارس
هاي تحقیقیافته: ماخذ

بازار در اسـتان فـارس بـاالتر از اسـتان            يدهد، حاشیه نشان می   )8(جدول همان طور که  
هاي هزینه چنینهماز استان کرمان بوده و       تربیشهزینه بازاریابی در استان فارس      . کرمان است 

بازار مشخص خواهد    کاراییدر بخش    -ود  با این وج  . است تاجرهافرآوري پسته نیز بر دوش      
ها نیست بلکه ایـن موضـوع بـه    بازار در دو استان به علت هزینهيکل تفاوت بین حاشیه -شد

بازار دو مسیر بـازار داخلـی و         يدر مقابل، تفاوت در حاشیه    . گرددبازار نیز برمی   کاراییمساله
در این خصوص در    . بازار ندارد  کاراییي بازاریابی برگشته و ربطی به     هاهزینهبه   همهخارجی  

. شودمیارایهي تربیشبازار توضیحات کاراییبخش 
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بازار پسته  کاراییيمحاسبه-ز
هـاي بـازار محاسـبه شـده در         شده در روش تحقیق و حاشیه      ارایههاي  با استفاده از فرمول   

بـازار پـسته در دو بـازار         کـارایی ،  )9(در جـدول  . بازار پسته محاسبه شـد     کاراییبخش قبل،   
.داخلی و صادراتی در دو استان کرمان و فارس آمده است

)درصد: واحد(بازار پسته کارایی) 9(جدول
استان فارساستان کرماننام بازار 

189198بازار داخلی 
189198بازار صادراتی

هاي تحقیقیافته: ماخذ

اعـداد  . وجـود دارد کـارایی ناستان و در هـر دو بـازار   در هر دو ا   که دهدشان می ن )9(جدول
و ) بخـش روش تحقیـق    (محاسبه شده است    ) 1965(ي شفرد   نهادپیشفرمول   براساسجدول،  
اما در مـورد ایـن   . در بازار استاراییناکبیانگر وجود   100این فرمول، اعداد باالتر از       براساس

بـازار پـسته در اسـتان فـارس          کـارایی ناکهایننخست  . استیادآوريچند نکته قابل     کارایینا
،ایـن تفـاوت    هـاي ین دلیـل  ترمهماز   شد که اشاره   در گذشته نیز  . از استان کرمان است    تربیش

علـت ایـن    ). 1جـدول (اسـت کشاورزان پس از برداشت محـصول        يتر پسته سریع يعرضه
نقـدینگی کـشاورزان   خود کشاورزان عواملی چون ناکـافی بـودن       يسریع نیز به گفته    يعرضه

. اسـت به امکانات فرآوري و انبارداري محـصول         نداشتن یرسدستداري محصول و    براي نگه 
در استان فـارس نـسبت بـه    تربیشکاراییل مالی و فنی علت اصلی این نایدیگر، مساسخن به  

زیـر   که بدانیم در استان فارس سطح      شودمیتر  مالی زمانی قابل فهم    مسایل. استان کرمان است  
سـطح زیـر کـشت غیربـارور     . کشت غیربارور بسیار باالتري نسبت به استان کرمان وجود دارد        

بـه  . دهـد مـی این استان را تـشکیل  يدرصد کل سطح زیر کشت پسته40استان فارس يپسته
باغات با مساحت نزدیک به دو برابر خـود را  يدیگر، سطح زیر کشت پایین باید هزینه يگفته

انـداز  تـر بـوده، پـس   نسبت بـه درآمـدها بـسیار پـایین    هاهزینهدر چنین شرایطی،  . دتامین نمای 
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دومـین  . کشاورزان در حد ناچیزي قرار داشته و در نتیجه نیاز به نقدینگی باالتري وجـود دارد               
دیگـر،   يگفتهبه  . دو بازار داخلی و صادراتی است      کاراییبرابري   )9(نکته درخصوص جدول  

دو بازار باعث شده است تا تفـاوت قیمـت دو بـازار    کان ورود و خروج هر    فضاي رقابتی و ام   
. بازار هیچ نقشی در این زمینـه نداشـته باشـد           کاراییناي بازاریابی بوده و     هاهزینهتنها به علت    
يفرصت سـرمایه يهزینه،دکربایستی به آن توجه  )9(اي که در خصوص جدول    آخرین نکته 
ي بازاریـابی اسـت     هاهزینهبراساس)9(هاي جدول کاراییيبهمحاس. است تاجرهادر گردش   

ایـن در حـالی   . درصد در نظر گرفتـه شـده اسـت   20دریافت منابع مالی  يکه در آن نرخ بهره    
ي بازاریـابی تـا     هاهزینهدرصد افزایش یابد،    59دریافت تسهیالت تا     ياست که، اگر نرخ بهره    

تـوان مـی دیگر، در چنین شرایطی      سخنبه  . شودذف می بازار ح  کاراییرود که نا  حدي باال می  
یابی بـوده و بـه علـت        ي بازار هاهزینهگفت که تفاوت قیمت در سطوح مختلف بازار ناشی از           

فـصل بعـد از   (زیـاد محـصول   يوجود چنین شرایطی، در زمـان عرضـه     . بازار نیست  کارایینا
منـابع مـالی بـا محـدودیت زیـادي           يکه نیاز به نقدینگی باال بوده و عرضه       ) برداشت محصول 

پـسته   يتاجرهـا کـه ایـن در قضاوت نهـایی مبنـی بـر          پس. رو است دور از انتظار نیست     هروب
اسـت   تـر بـه . ي کـرد  تـر بـیش آورند بایستی دقت    می دستبهي باالتر از سود اقتصادي      سودها

همیـشه  رود که هاي ایجاد شده به سمت صاحبان منابع مالی می        بگوییم که در این شرایط رانت     
در . شترکاتی نیـز داشـته باشـند      مـ نـد بـا هـم       توانمیپسته نیستند هر چند که این دو         يتاجرها

هـاي  سـرمایه  ينیست بلکه نتیجه   تاجرهاگفت که رانت ایجاد شده حاصل از         توانمیحقیقت  
لکـه  بازار محصول دانـسته ب     کاراییموجود را نبایستی نا    کارایینا پس. نقدي و منابع مالی است    

شـود مـی درصدي، مشخص   36حال با پذیرش نرخ غیررسمی فعلی       . بازار مالی نامید   کارایینا
بـازار  کـارایی موجود مربوط به بازار پسته بوده و سهم دیگر مربوط بـه نا کاراییکه سهمی از نا  

.استمالی 



١٣٨٨/ ٣/١جلد /  ١٣٨

هانهادپیشگیري و نتیجه
پـسته در دو اسـتان کرمـان و          هـاي جراتهـایی از کـشاورزان و       مطالعه، با بررسی نمونه   این  در  

نتایج نشان داد که مشکالت فنـی و  . شدپسته بررسی    آوري تجارت بازار و سود  فارس، کارآیی   
محـصول بعـد از      يباعث شده است تـا عرضـه       ياعتمادبیمالی، نیاز به تامین نقدینگی و جو        

همـین عوامـل باعـث    . شدمدت باهاي کوتاهصورت نقدي یا دورهفصل برداشت بسیار باال و به   
سود باالتر، کشاورزان ارتباط مستقیم بـا صـادرکنندگان را رهـا کـرده و                برخالفشده است تا    

تفـاوت قیمـت پـسته در        يمقایـسه . محلی بفروشـند   هايها و دالل  محصول خود را به واسطه    
یتی طـور کلـی تجـارت پـسته فعـال         دهد کـه بـه    هاي بازاریابی نشان می   مراحل مختلف با هزینه   

له باعـث  اایـن مـس  . کندآور است و در بخش صادرات، رانت اقتصادي باالیی نیز ایجاد می   سود
تر نشان دادکه رانت ایجاد شـده  بررسی بیش. شده است تا کارآیی بازار پسته در کل پایین باشد   

در . گـردد ناشی از تجارت نبوده بلکه حاصل منابع مالی است و به صـاحبان ایـن منـابع برمـی                  
: شوده مییزیر اراهاينهادتاي نتایج تحقیق پیشراس

چنینهمهاي ضبط و فرآوري پسته و       هاي نوظهور در صنعت پسته، ایجاد ترمینال      در استان -1
. این محصول در اولویت قرار گیرديذخیرهبرايانبارهاي عمومی مخصوص پسته 

بـازار پـسته     کـارایی بـود بهاي  هترین راه حل  اصالح بازار مالی و تامین نقدینگی از اساسی       -2
هاي نوظهور در صنعت پسته در سـمت کـشاورز مـورد            بایستی در استان   مسالهاین  . است

ها تـامین نقـدینگی کـشاورزان در        دیگر در این استان    يگفتهبه  . ي قرار گیرد  تربیشتوجه  
تاجرهـا ی رو در صنعت پسته، تامین نقدینگهاي پیشدر مقابل در استان   . اولویت قرار دارد  

.  داراي اولویت است
کـشاورزان بـه   يوسـیله بـه با ایجاد جو اعتماد در بازار پسته، امکان فروش مـستقیم پـسته       -3

يارایـه در این خـصوص     . دار محصول فراهم شود   فروش مدت  چنینهمگان و   کنندصادر
ـ  . رسدنظر می هاي تحقیقاتی مناسب و یافتن ساختارهاي مناسب ضروري به        طرح ین در چن

. طور خودکار صورت خواهد گرفتنیز بهيهاي غیرضرورشرایطی حذف واسطه
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ي معطل مانـدن    ن فرآیند صادرات محصول و برگشت پول، طول دوره        کردبا آسان و روان     -4
فرصـت آن کـاهش داده       يه و در نتیجـه هزینـه      کننـد صادريتاجرهادر گردش    يسرمایه

. شود
و منابع مالی را از      تاجرهافعال در بازار پسته، بحث      ها در خصوص عوامل     گیريدر تصمیم -5

ــارایینابایـــستی نخـــست ســـهم یعنـــی. دکـــرهـــم جـــدا  آوري، رانـــت ، ســـودکـ
حساب نکـردن  و منابع مالی مشخص شده و سپس ضمن          تاجرهاهر یک از دو بخش      ...و

عدالت حکم   ود  کرگذاري  سهم هر یک به حساب دیگري، در خصوص هر کدام سیاست          
. و یا عکس آن صورت نگیردکرده یک بخش را به حساب گناه نکرده مجازات نکند کمی
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