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ABSTRACT 

 

The second largest producer of melon and cantaloupe is assigned to the Islamic Republic of Iran 

during the years 2001-2017 after China, and these products can play an important role in the 

development of non-oil exports. The paper aims to examine the place of Iran in the export of 

melons and cantaloupe among 15 major exporting countries. Needed information for calculating 

indices was gathered from FAO and TRADEMAP sources. The 15 largest exporting countries were 

selected for comparison: Spain, America, Brazil, Netherlands, Mexico, Guatemala, Costa Rica, 

France, Honduras, Morocco, China, Italy, Iran, Australia, South Africa. The structure of the melon 

and cantaloupe market was investigated using indices of concentration ratio and Herfindal-

Hirschman. Also, using the business mapping index and the global integration of the market, this 

market has been identified. In the following, by using the screening method (weighted average of 

the import advantage index and several other indicators), the target markets of Iranian melons and 

cantaloupe have been ranked.The results showed that the IRAN with the relative advantage of 

exporting 3.8 is ranked seventh in the world.Also, the average indices of the structure of the melon 

and cantaloupe market during the period of the study (2001-2017) are open-ended multilateral, with 

Spain having the highest share in the export of melon with 20% of the world market  and with other 

countries there is a lot of difference.in 2017, four countries (Spain, the Netherlands, Brazil, 

Guatemala) have nearly 50% of melon exports. Based on a basket of agricultural commodities, the 

evaluation of the trade plan during the period under review, showed that Iran was the winner in the 

declining markets. Based on the results of the screening method, the countries are the target 

markets for Iranian melons and cantaloupe, respectively In the first to thirteen priorities: United 

Kingdom, Germany, Denmark, Sweden, Estonia, Armenia, Kuwait, Bahrain, Qatar, the United 

Arab Emirates, China, Kazakhstan, Hungary.  
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Extended Abstract 

Introduction 

The largest melon and cantaloupe producers are China, Iran, Turkey, the United States, Spain, 

India, Egypt, Morocco, Italy and Mexico, respectively, according to statistics published on the 

Faostat during the study period (2001-2017); The first to tenths are allocated. The second largest 

producer of melon and cantaloupe in the world belongs to the Islamic Republic of Iran. In year 

2017, it occupied the second place in world production with 1.5 million tones with yielding 20.1 

tons per hectare and 78.9-thousand-hectare cultivation area. The global area under cultivation and 

production of melon and cantaloupe has been increasing over the years from 2001 to 2017 years, 

with the area under cultivation reaching from one million hectares to more than 1.2 million 

hectares, with production ranging from 24 to 31 million tons. Investigation of export status can be a 

good model for the development of Iran's melon and cantaloupe exports. Iran should also seek to 

identify new target markets to increase the value and value of melon and cantaloupe exports. 

 

https://ijaedr.ut.ac.ir/issue_9885_10056.html
https://ijaedr.ut.ac.ir/article_76612.html
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Materials and Methods 

In summing up these studies, it is worth noting that the most important research method for 

assessing the world market status of products is the comparative advantage index method. Not 

found. In this study, the competitive status of Iran in the global study export market as well as the 

import market of Iran's trading partners were evaluated and ranked based on the screening 

technique. The comparative advantage of it can be the development of productive and appropriate 

business planning to provide limited resources and opportunities. The paper aims to examine the 

place of Iran in the export of melons and cantaloupe among fifteen major exporting countries 

during the years 2001 to 2017. The 15 largest exporting countries were selected for comparison: 

Spain, America, Brazil, Netherlands, Mexico, Guatemala, Costa Rica, France, Honduras, Morocco, 

China, Italy, Iran, Australia, South Africa. For this purpose, RCA, RCAS, X2, indices were 

calculated. Needed information for calculating indices was gathered from FAO and TRADEMAP 

sources. The structure of the melon and cantaloupe market was investigated using indices of 

concentration ratio and Herfindal-Hirschman. Also, using the business mapping index and the 

global integration of the market, this market has been identified. In the following, by using the 

screening method (weighted average of the import advantage index and several other indicators), 

the target markets of Iranian melons and cantaloupe have been ranked. 

 

Results and discussion 

The results showed that the IRAN with the relative advantage of exporting 3.8 is ranked seventh in 

the world.Also, the average indices of the structure of the melon and cantaloupe market during the 

period of the study (2001-2017) are open-ended multilateral, with Spain having the highest share in 

the export of melon with 20% of the world market  and with other countries there is a lot of 

difference.in 2017, four countries (Spain, the Netherlands, Brazil, Guatemala) have nearly 50% of 

melon exports. Based on a basket of agricultural commodities, the evaluation of the trade plan 

during the period under review, showed that Iran was the winner in the declining markets. Based on 

the results of the screening method, the countries are the target markets for Iranian melons and 

cantaloupe, respectively In the first to thirteen priorities: United Kingdom, Germany, Denmark, 

Sweden, Estonia, Armenia, Kuwait, Bahrain, Qatar, the United Arab Emirates, China, Kazakhstan, 

Hungary. 

 

Suggestion 

Based on the findings of this study, relevant authorities should consider global experiences and 

develop short- and long-term stability programs. Some of these actions are suggested as follows: 

1-During the period under study (2001-2007), Iran was the second largest producer of melon and 

cantaloupe, but its export value share in the world market was about 1.5%. On the other hand, the 

rate of melon and cantaloupe yield in Iran is lower than its global average, Obviously, the increase 

in yield and production of melon and cantaloupe will be an effective aid in stabilizing the export 

process of these crops, so agricultural and technical engineering measures are needed to increase 

yield in melon and cantaloupe agriculture. 

2- Prioritize countries that do not re-export Iran's imported melons. 

3- Government support through political-economic consultations to remove existing barriers to the 

export of melon and cantaloupe to the top-5 ranked countries (England, Germany, Denmark, 

Sweden, Estonia) based on the screening method. 

4-The priority is to develop exports to neighboring Iranian trading partners whose shipping costs 

are lower than in other distant countries. 

5- Research and study on the instability factors in melon and cantaloupe exports to Iran's trading 

partners and reduce these factors in the medium and short term. 

6- Monitor the export situation of melon and cantaloupe competing countries, especially Morocco 

and Brazil, regarding Iran's main trading partners and adopt appropriate strategies with both 

countries in terms of export prices, packaging quality and more. 
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 چکیده

 
میالدی بعد از کشور چین، مقام دوم تولید جهانی خربزه و  2001-2017 هایدر طی سال

توانند نقش طالبی، اختصاص به کشور جمهوری اسالمی ایران دارد و این محصوالت می
-نسبی  مزیت هایشاخص رهیافت از استفاده با .باشند شتهدا رکشو نفتی غیر توسعه مهمی در

های مورد مطالعه، به بررسی دو طی سال آشکار شده، مزیت نسبی آشکار شده متقارن و کای
کشور بزرگ صادر کننده خربزه و طالبی پرداخته شده است.  15وضعیت رقابتی ایران و 

اطالعات مورد نیاز از سایت فائو و تریدمپ استخراج شد. پانزده کشور بزرگ صادرکننده 
اسپانیا، آمریکا، برزیل، هلند، مکزیک، گواتماال، کاستاریکا، فرانسه، هندوراس، مراکش،  شامل:

چین، ایتالیا، ایران، استرالیا، آفریقای جنوبی، جهت مقایسه انتخاب شدند. با استفاده از 
هیرشمن، ساختار بازار جهانی خربزه و طالبی بررسی  -های نسبت تمرکز و هرفیندالشاخص

ریزی تجاری و ادغام جهانی، وضعیت بازار شناسایی شده فاده از شاخص برنامهشد. با است
اند. بندی شدهگیری از روش غربالگری، بازارهای هدف خربزه و طالبی ایران رتبهاست. با بهره

در رتبه هفتم بازار جهانی صادراتی قرار  8/3کشور ایران با مقدار شاخص مزیت نسبی معادل 
های ساختار بازارخربزه و طالبی در دوره مطالعه، از نوع انحصاری چند خصدارد. میانگین شا

باالترین سهم در  از بازار جهانی دارایدرصد  20کشور اسپانیا با مقدارجانبه باز است که 
چهار کشور  عدر مجمو .دارد دییاز فختالا دارای هارکشو دیگر با بوده و خربزه صادرات

 از صادرات خربزه را دراختیار دارند. درصد 50ماال نزدیک بهاسپانیا، هلند، برزیل، گوات
ریزی تجاری نشان داد ارزیابی براساس سبد کاالی کشاورزی با استفاده از شاخص برنامه

بازار ایران در طی دوره مورد مطالعه در وضعیت برنده در بازارهای روبه افول است. براساس 
انگلستان، آلمان، دانمارک، سوئد، استونی،  نتایج حاصله از روش غربالگری، کشورهای:

ارمنستان، کویت، بحرین، قطر، بحرین، امارات، چین، قزاقستان، مجارستان بازارهای هدف 
 های اول تا سیزدهم هستند.خربزه و طالبی ایران در اولویت

 

هیرشمن، روش  -شاخص تمرکز، شاخص هرفیندل تجاری، ریزیبرنامه  :های کلیدیواژه

 الگری غرب
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 مقدمه

-مینشان کشورهای توسعه يافته و صنعتی تجربه 

 در جرياننقش حياتی  بخش کشاورزیتوسعه  دهد که

اوليه روند  در مراحل . اين بخشتوسعه اقتصادی دارد

لی دليل توليد بخش مهمی از درآمد متوسعه اقتصادی به

ای از نيروی کار و سرمايه برداشت قسمت عمده و در

رشد و توسعه  در جرياننقش اساسی  ر اقتصاددموجود 

های اقتصاد ايران بخش يکی از بخش اقتصادی دارد.

و  کشاورزی است که با توجه به ظرفيت، امکانات فراوان

کز تواند کشور را به يکی از مراريزی صحيح میبرنامه

توليد و صادرات انواع محصوالت کشاورزی تبديل، و 

  يد.طلوب از عوامل توليد نمااصولی در زمينه استفاده م

ی تواند الگوی خوبی برابررسی جايگاه صادراتی، می

توسعه صاردات کشور ايران در خصوص خربزه و طالبی 

های دنبال شناسايی بازار به بايد ايران ،باشد. همچنين

منظور افزايش مقدار و ارزش صادرات جديد هدف به

ار دادن خربزه و طالبی باشد، چرا که با اولويت قر

، کنندبازارهايی که محصول وارداتی را مجدد صادر نمی

بی خربزه و طال بازار صادراتی به ایرونق قابل مالحظه

 يتماه به توجه با جهانی یهازارباکند. می وارد ايران

 زاربادر . کنندمی ديجاا را قابتنوعی ر ارههمود، خو

  سهم که کنندمی شتال نکنندگاضهعرخربزه نيز  جهانی

 با نگاکنندعرضه  ينا از برخی. حفظ نمايند را دخو زاربا

 با تا میکنند عمل مدت و ميان مدتبلند یهابرنامه

ت، تبليغاو توليد یهزينه کاهش نچو هايیاربزا

 ابیيزارباهای فعاليت ساير ی وبندبسته دنبو شتیابهد

 يشافزا زاربا در را دسهم خو، نسبی مزيت ديجاا ضمن

 هند.د

از  حصوالت صيفی از جمله خربزه و طالبی،م

 توانند نقش مهمی درهستند که می ورزیکشا اتتوليد

 مقايسه در کشور در .باشند شتهدا رکشو نفتی غير توسعه

خربزه و طالبی  توليد به بيشتری منابع جهانی ميانگين با

 رسدمی نظربه ،حالدر عين .شودمی داده اختصاص

زير  برابر چند تا مت صادراتیقي و صادرات کم عملکرد

ارزشمند در  منابع نامناسب وریبهره از جهانی قيمت

 بهترين است قرار اگر .دارند حکايت اين محصول توليد

 کنيم لوکس محصولی توليد صرف را کشور محدود منابع

 ويژه توجه هم آن تجارت و عملکرد کيفيت به بايد

 وجهمت بزرگ ضرری ،صورتاين غير در شود مبذول

 , Torabi & Torabi)بود  خواهد کشور ملی منافع

2012). 

 ليلدبه ورزیکشا تمحصوال نمياخربزه و طالبی در 

 تحمل ليلدبه ،همچنين و باال يیاغذ ارزش دنبو دارا

از نظر و خاکی،  بیآ نامساعد يطاشر برابر در باالاسترس 

کشت و کار در مناطق نيمه گرمسيری و زراعت ديم؛ 

طی  فائومنتشره در سايت  رماآ طبق باشد.یم مهم ربسيا

ترين ( بزرگ2001-2017دوره مورد مطالعه )

توليدکنندگان خربزه و طالبی به ترتيب کشورهای چين، 

ايران، ترکيه، آمريکا، اسپانيا، هند، مصر، مراکش، ايتاليا 

های اول تا دهم و مکزيک هستند که به ترتيب در رتبه

د. مقام دوم توليد جهانی دهنرا به خود اختصاص می

خربزه و طالبی، اختصاص به کشور جمهوری اسالمی 

ميليون تن و با  5/1، با توليد 2017ايران دارد. در سال 

هزار  9/78تن در هکتار و سطح زيرکشت  1/20عملکرد 

هکتار، مقام دوم توليد جهانی را در اختيار داشته است. 

ه و طالبی سطح زير کشت و توليد جهانی انواع خربز

درحال افزايش بوده و  2016الی  2001 هایدرطی سال

 2/1سطح زير کشت از يک ميليون هکتار به بيش از 

ميليون تن  31به  2۴ميليون هکتار و توليد آنها از 

 ( مشخص است،1) رسيده است. همانطور که از نمودار

تر از ميانگين جهان ينعملکرد خربزه و طالبی ايران، پاي

ناً کشور چين دارای  عملکردی باالتر از است، ضم

 ميانگين جهانی است.  
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 های تحقیق()ماخذ: یافته عملکرد خربزه و طالبی ايران با جهان و کشور چينمقايسه  -1شکل 

 

پنج  2016-2001 هایطور متوسط طی سالهب

کشور اول دنيا در صادرات خربزه و طالبی به ترتيب 

واتماال، هندوراس، آمريکا و برزيل عبارتند از: اسپانيا، گ

 اند. بوده

در مطالعات تجربی مربوط توسعه تجارت و بررسی 

های تجاری و رقابتی ، شاخص مزيت نسبی، امروزه الگو

 از ابزارهای اصلی تحقيق و پژوهش است. شناسايی

 برای جذاب عاملی و مطمئن راهنمايی نسبی، هایمزيت

لعات فراوانی در خصوص بود. مطا خواهد گذاریسرمايه

الملل نقش و جايگاه کشورهای جهان در تجارت بين

(. منشا اين مطالعات به Gupta, 2009) انجام شده است

 ,Hillman) شودهای مزيت نسبی ارجاع میتئوری

(. براساس تئوری مزيت نسبی، کشورها در توليد و 1980

بتوانند  شوند کهتجارت کاالهايی تبحر و متخصص می

ها را با مخارج کمتری نسبت به ساير کشورها توليد و آن

صادر کنند. در زمينه مزيت نسبی و رقابتی کاالها در 

بازار جهانی صادرات، مطالعات متعددی وجود دارد که 

اشاره   Abedin & Askari (2004) توان به مطالعهمی

ترين کشورهای وارد کننده کرد. آنها نشان دادند اصلی

، ترکيه، امارات  2003-1997طی دوره عسل ايران 

متحده عربی، آذربايجان، کويت، عربستان سعودی و قطر 

هستند. بازارهای هدف بالقوه ايران در صادرات عسل 

عبارت از کشورهای آلمان، عربستان سعودی، آمريکا، 

ژاپن و ليبريا بوده است. نتايج بررسی آنها نشان داد که 

 2003 سال ر داشته که درايران در گروه کشورهايی قرا

  Najafi & Hassani (2009)اند.صادراتی نداشته مزيت

هدف زيره سبز  صادرات و بازارهای مزيت نسبی توليد،

 ايراننشان داد که تحقيقات آنها  تحقيق نمودند. نتايج

بااليی است.  صادراتی نسبی مزيتمحصول دارای  ايندر 

، نيوزيلند، نکاسريال کشورهایهدف،  بهترين بازارهای

نوع  بازار واردات از ساختار و باشندمی مکزيکو  آمريکا

بازار   zamzadeh Shooraki et al (2011).. رقابتی است

صادراتی پسته ايران را بررسی نمودند و نتايج تحقيق 

داد که کشورهای ايران، آمريکا، آلمان، هنگ کنگ، در 

سانات در صادرات پسته مزيت نسبی رقابتی دارند و نو

مزيت نسبی صادراتی پسته ايران نشان دهنده عدم 

منظور ايجاد يک ثبات ريزی و هماهنگی بهوجود برنامه

 Taheri). باشدنسبی صادراتی پسته می در روند مزيت

reykande et al., 2016) در بازارايران  پذيریرقابت 

کشورهای هدف  لويتجهانی گياهان دارويی و او

که العه نمودند و نتايج تحقيق نشان داد را مطصادراتی 

ميالدی در صادرات  2011تا  2000 هایسالايران طی 
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 ،است. همچنين مزيت نسبی داشته گياهان دارويی

کشورهای امارات، عربستان، آمريکا، بريتانيا، قطر، 

، هلند، آلمان، دانمارک و کانادا دارای باالترين بوتسوانا

 باشند.میگياهان دارويی اولويت جهت انجام صادرات 

(1997) Lorenzo & Ferrett  جريان تجارت و توزيع

-جغرافيايی صادرات و واردات کشور کره را طی سال

بررسی کردند. هدف از اين  1995الی  1970های

مطالعه، تعيين جهت صادرات )تغيير شرکای تجاری( 

ر هدف محصوالت صادراتی اين کشور و شناسايی بازا

تايج تحقيق نشان داد که صادرات کره از ن بوده است.

لحاظ ترکيب کاالهای صادراتی به مقاصد صادراتی، 

کاهش نسبی  ،تغييرات چشمگيری داشته و همچنين

صادرات کره به کشورهای صنعتی همراه با رشد سريع 

صادرات آن به کشورهای درحال توسعه آسيايی صورت 

از اواخر  گرفته است. اين تغيير در مقاصد صادراتی کره

-1988 هایشديدتر شده است. طی سال 1980دهه 

 روند صادرات کره به کشورهای صنعتی تقريباً 199۴

ثابت بوده، درحالی که صادرات به کشورهای آسيايی 

)نظير هنگ کنگ، چين، اندونزی، سنگاپور، مالزی، 

 تايلند و ...( از رشد چشمگيری برخوردار بوده است.

Bojnec(2001) های مزيت محاسب شاخص از طريق

 نسبی، الگوی تجارت محصوالت کشاورزی را در
کشورهای اقيانوسيه، کشورهای عضو نفتا )اتحاديه 

آمريکای شمالی(  اروپای گمرکی آزاد بين کشورهای 

 مرکزی و شرقی  مورد محاسبه قرار داد.

 Laursen (2015)  مزيت نسبی صادراتی چهار گروه

زی، کامپيوتر، هوا و فضا را در از کاالهای صنعتی، کشاور

-های همکاری توسعهبين کشورهای عضو سازمان 

( و RCA)نسبی مزيت  هایاقتصادی، محاسبه شاخص

 تراز (، سهمMI)(، ميچلی RSCA)متقارن  نسبی مزيت

( مورد تحقيق قرار داد. 2X) (، کای دوCTBتجاری )

قارن نتايج تحقيق او نشان داد استفاده از شاخص مت

( اثرات ناهمگنی بين اندازه های RSCA) مزيت نسبی

را مرتفع و بين  OECDمتفاوت کشورهای عضو 

ه تری ارايهای محاسبه شده، نتايج قابل قبولشاخص

 هدف با Rehman nasir  et al (2018).. کرده است

)شامل انواع  نارنگی صنعت رقابت صادراتی بررسی

در کشور  ر مرکبات(نارنگی و هيبريد نارنگی با ساي

برتر صادرکننده  کشور پاکستان، بين اين کشور و پانزده

مطالعه نمود. عالوه براين، آنها  اين محصوالت در جهان

های پانل، اثر رشد دادهبا استفاده از روش رگرسيونی 

وری و نرخ ارز واقعی را بر شاخص رقابت نسبی بهره

يج تحقيق ( را بررسی نمودند. نتاRCA) صنعت نارنگی

نشان داد که از بين کشورهای مورد بررسی، فقط 

 در پرو، و ترکيه پاکستان، اسپانيا، کشورهای مراکش،

دارند و ساير کشورهای  نسبی مزيت نارنگی صادرات

بزرگ صادرکننده،  مزيت نسبی صادراتی ندارند. 

بيشترين تغيير در شاخص مزيت نسبی  ،همچنين

ای از توسعه ده که نشانهمتقارن برای کشور پاکستان بو

در صنعت نارنگی در اين کشور گزارش شده است. از اين 

 Mahmoodi & Jalaliتوان به دست مطالعات می

پذيری پسته ايران و آنها رقابت .؛ اشاره کرد (2017)

کشورهای رقيب را با استفاده از رهيافت شاخص های 

مزيت نسبی آشکار شده و مدل تصحيح خطای برداری 

-2012رسی نمودند. نتايج نشان داد که ايران در دوره بر

در صادرات پسته دارای مزيت نسبی و دارای رتبه  1975

اول  بوده است. پس از ايران به ترتيب کشورهای ترکيه، 

هنگ کنگ، آلمان، ايتاليا، آمريکا، بلژيک و هلند دارای 

با استفاده از ، Aminizadeh et al. (2015)اند. مزيت بوده

های مزيت نسبی صادراتی، مزيت وارداتی، شاخص

هيرشمن به بررسی  –های تمرکز و هرفيندال نسبت

ر بازار صادراتی و وارداتی وضعيت تجاری و ساختا

 2001-2011کشمش در جهان در دوره زمانی  محصول

بررسی کردند. بر اساس نتايج، ساختار بازار صادراتی در 

بوده اما در سال  اين دوره انحصار چند جانبه بسته

 تر شده است. پايانی، رقابتی

  Rezaei et al. (2011) های استفاده از شاخص اب

های مبتنی کسينوس، مزيت نسبی آشکار شده و برآورد

به  2002-2006بر کد سيستم هماهنگ کاالها در دوره 

های صادراتی کشورهای عضو بررسی امکانات و ظرفيت

 Rahelei (2018) اختند. سازمان کنفرانس اسالمی پرد

به بررسی مزيت نسبی و شناسايی بازار هدف محصوالت 

صادراتی بخش کشاورزی استان آذربايجان شرقی با 

های استفاده از روش تاکسونومی پرداخته است. بررسی

دهد هندوانه، زردآلو خشک و انگور خشک وی نشان می

 ،شده دارای باالترين مزيت نسبی هستند. همچنين
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های صادراتی برای زرد آلوی خشک شده رين گزينهبهت

نگور به ترکيه، صادرات هندوانه به ترکيه، صادرات ا

 باشد.میخشک شده به الجزاير و تونس 

 Khodaverdizadeh & Mohammadi (2017) به-

منظور تعيين ساختار بازار صادرات گياهان دارويی 

وره )رازيانه، باديان، انيسون و گشنيز( ايران طی د

از دو شاخص نسبت تمرکز و هرفيندال و  2012-2001

بندی از تحليل تاکسونومی عددی استفاده برای اولويت

اند. نتايج تحقيق آنها نشان داد که ساختار بازار از کرده

دو نوع بنگاه مسلط و انحصار چند جانبه بسته بوده و 

 ،ايران از تنوع در صادرات برخوردار نبوده است. همچنين

ورهای پاکستان، عربستان، امارات و قطر با توجه به کش

ترين درصدی از صادرات ايران، بزرگ 9۴تا  ۴سهم بين 

اند و شرکای تجاری ايران طی دوره مورد مطالعه بوده

کشورهای ويتنام، قرقيزستان، زيمباوه، ازبکستان، 

گرجستان، کامرون، جامائيکا، ارمنستان، هند و ليبی در 

 Pakravan etای هدف کشور ايران هستند. اولويت بازاره

al. (2011) های مزيت نسبی آشکار استفاده از شاخص با

شده و مزيت نسبی آشکار شده متقارن، شاخص هيلمن 

و نقشه تجاری، مزيت صادراتی پسته در بين محصوالت 

 کشاورزی و صادرات غير نفتی را بررسی کردند.

Torabi & Torabi (2012) سی جايگاه منظور برربه

ايران در توليد و تجارت جهانی خربزه در ده سال اخير، 

آمارهای سطح کشت، توليد، ارزش صادرات، واردات و 

آنها تايج های مربوطه را مورد بررسی قرار دادند. نقيمت

و توليد در رتبه  تزير کشاز نظر سطح  ايراندادند  نشان

دهمين  که از نظر عملکردحالی در .سوم جهان قرار دارد

نسبت سطح  هایبررسی شاخص .کشور جهان هستيم

زير خربزه به سطح اراضی قابل آبياری و سطح  تزير کش

و توليد خربزه نسبت به کل سبزی و صيفی و  تکش

کشور ما در مقايسه  روندهای مربوطه نشان دادند که در

با ميانگين جهانی منابع بيشتری به توليد اين محصول 

رسد نظر میبه ،درعين حال .دشواختصاص داده می

ناچيز و قيمت صادراتی تا چند برابر  عملکرد کم صادرات

در  وری نامناسب منابع ارزشمندقيمت جهانی از بهره زير

اگر قرار است  رسدنظر میبه .توليد خربزه حکايت دارند

بهترين منابع محدود کشور را صرف توليد محصولی 

د و تجارت آن هم لوکس کنيم بايد به کيفيت عملکر

ضرری بزرگ  ،صورتتوجه ويژه مبذول شود در غير اين

 .متوجه منافع ملی کشور خواهد بود

-مهم شايان ذکر است ،بندی اين مطالعاتدر جمع

ترين روش تحقيق در خصوص بررسی وضعيت بازار 

های مزيت نسبی است جهانی محصوالت، روش شاخص

 ون پژوهشی از، تاکننطبق بررسی نگارندگا ،و همچنين

اين نوع در خصوص محاسبه شاخصهای مزيت نسبی 

 آشکار شده برای خربزه و طالبی در ايران يافت نشده

است. در اين تحقيق، وضعيت رقابتی ايران در بازار 

تجاری  جهانی صادرات مطالعه و بازار واردات شرکای

- ايران مورد بررسی و بر اساس تکنيک غربالگری، رتبه

 ند. ابندی شده

 

 روش پژوهش

های مزيت هدف اين تحقيق، محاسبه انواع شاخص

ريزی نسبی آشکار شده، ساختار بازار صادراتی، نقشه

بندی بازارهای هدف در خصوص صادرات تجاری و رتبه

 وکشور بزرگ توليد  15انواع خربزه و طالبی ايران و 

ر، صادر کننده، بوده که با توجه به روش تحقيق موردنظ

، داتند به آمار و اطالعات متنوعی از صادرات، وارنيازم

ها توليد برای کشور ايران و ساير کشور قيمت، عملکرد،

بوده که از طريق سايت فائو استات و تريدمپ در طی 

آوری و استخراج شده جمع 2017الی  2001های سال

 است.

 آن کمک به که صولیا از يکی انعنوبه نسبی مزيت

 ایبر مناسب ریتجا و یتوليد هایزیريبرنامه انمیتو

تدوين کرد از  محدود را تمکاناا و منابعاز  بهينه دهستفاا

 از نسبی مزيت جايگاه مهمی برخوردار است. مفهوم

شده است.  زيادی دچار تحوالت تاکنون پيدايش ابتدای

مفهوم  Hinloopen  & Marrewijk (2008)به اعتقاد 

 Lisner (1958)ط مزيت نسبی، برای اولين بار توس

معرفی شده است. وليکن با تعديل و تاکيد آن توسط 

Balassa (1965, 1977)  .محبوبيت جهانی آن پديدار شد

ی جهت تعيين مزيت نسبی از شاخص تکامل يافته

صورت زير به RCAی شود که رابطه، استفاده می1باالسا

 ( :Rehman Nasir et al., 2018) صحيح است

                                                                                  
1.  Balassa 
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، کل  ؛  aاز کاالی  i، ميزان صادرات کشور  

 a، کل صادرات کاالی  ؛  iصادرات کشاورزی کشور 

-می ن، کل صادرات کشاورزی در جها در جهان و 

تر از يک باشد، کشور دارای بزرگ RCAباشد. اگر 

تر از يک باشد؛ کشور در صدور زيت نسبی و اگر کوچکم

کاال بدون مزيت نسبی و اگر برابر يک باشد، کشور 

نسبی، مزيت  دنبو اينکه، به توجه باوضعيت خنثی دارد. 

 تا يک زهبادر نسبیمزيت  دجوو ؛يک تا صفر یزهبادر 

 ينا ردمو در رنتقا معد مسئله بدست می آيد، نهايت بی

 تا هشد سبب مرا همين. دشومی حمطر شاخص

 ينا به. باشند رنمتقا شاخصی يافتن پیدر  انهشگروپژ

 دیياز انهشگروپژ ،شاخص ينا از دهستفاا رکنادر  ليلد

 دهستفاانيز  رنمتقا یهشد رشکاآ نسبیمزيت  شاخص از

 ( :Rehman nasir & et al, 2018کنند )می

(2) 
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 مثبت تا يک منفی بين باال شاخص ييراتتغ دامنه

 نبود نشان دهنده آن منفی مقادير که باشدمی يک

 در مزيت وجود دهندةنشان آن مثبت مقادير و مزيت

 تحقيقات درHillman (1980 )است.  محصول صادرات

 از پيش نسبی هایقيمت اساس بر که داد نشان خود

 داشته سبین مزيت iدرکاالی  j کشور برای اينکه تجارت

( 3رابطه شماره ) صورت به کافی و الزم شرط باشد،

 (:Hinloopen  & Marrewijk, 2008)برقرار باشد 

(3) 
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مورد  کشور ،j، نوع کاال، i(، 3رابطه شماره ) در

صادرات  ، کلw، نمايانگر کل سبد محصوالت، Tبررسی، 

صادرات محصوالت  ،X درجهان و محصوالت کشاورزی

اين است که دامنه  RCAيکی از معايب شاخص  است.

 و شدت تواندنمی و باشدمی زياد بسيار آن تغييرات

به خوبی نشان  را نسبی مزيت عدم يا مزيت نسبی درجه

 دهد. 

 تخصصی بررسی جهت ديگر استفاده مورد شاخص

توسط  که است دوکایشاخص درصادرات، شدن

Archibugi  & Pianta (1994) شاخص . است شده هاراي

 سهم صادرات دوم توان یدهندهنشان واقع در دوکای

 شاخص یاندازه. است جهان صادرات سهم از کشور يک

 به نسبت مطالعه مورد کشور که دهدمی نشان مذکور،

 پيدا مزيت يا تخصص اندازه چه تا جهانی صادرات الگوی

 سمت صفر به هرچه گفته پيش شاخص .است کرده

 الگوی که است اين به معنای باشد، نزديک

 الگوی به نزديک نظر مورد تجارت)صادرات( کشور

 پيدا مزيت و تخصص کاال آن در کشور و بوده جهانی

 صفر از بزرگتر هرچه و است داشته رقابتی قدرت و کرده

 کاالی در کشور تجارت الگوی که می دهد نشان باشد،

-به .گرفته فاصله جهانی رتتجا الگوی از مطالعه مورد

نسبی خود را از دست داده است. مزيت  ،ديگر عبارت

( بيان شده ۴صورت رابطه شماره )هشاخص ياد شده ب

 است:

(۴) 

      
2

2 i i w w w w

a t a t a tX X X X X X X 

يکی از مباحث مهم در بررسی بازار جهانی و مزيت 

نسبی صادراتی، داشتن تجارت درون بخشی در يک 

)کشاورزی يا  ارت درون بخشیباشد. تجکشور می

صنعت( به واردات و صادرات همزمان کاالهای همگن 

)صنعت يا کشاورزی( اطالق می  متمايز يک بخش خاص

شود که به مبادله در داخل اين بخش و نه بين همه 

عنوان مثل: خربزه انجامد. اين محصوالت بهها میبخش

 يا طالبی و... هرچند ممکن است نام مشترک داشته

های کمی و يا کيفی باشند ولی قطعاً از نظر ساير ويژگی

کنند تا بين کشورها متمايز هستند و کشورها سعی می

های کيفی کاالهای متمايز در امر صادرات از اين تفاوت

مجدد استفاده نموده و منافع تجاری خود را افزايش 

دهند. شاخص تجارت درون بخش برای اولين بار توسط 

Grubel & Lloyd (1975) ، استفاده شده است. مقدار

-نشان LG=0اين شاخص بين صفر و يک قرار دارد. 

دهنده عدم وجود تجارت درون بخشی )کشاورزی يا 

صنايع کشاورزی( است که در اين حالت کشور مورد نظر 

يا صادر کننده خالص است. در  هبين دو حالت وارد کنند

بخشی روندهنده تجارت دباشد نشان LG=1صورتی که 
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عبارتی، صادرات برابر با واردات برای کشور است و به

 Bojnec (2001)باشد. اين شاخص توسط مورد نظر می

در خصوص صادرات و واردات کاالهای کشاورزی در 

(، کشورهای اقيانوسی، کشورهای EU-15اتحاديه اروپا)

آمريکای عضو نفتا )اتحاديه گمرکی آزاد بين کشورهای 

شورهای اروپای شرقی و مرکزی انجام شده شمالی( و ک

نيز از اين شاخص برای  ندر کشور ايرا ،است. ضمناً

 Najafi & Hassaniبندی کشورهای هدف توسط گروه

 برای محصول زيره انجام شده است. (2009)

(5) 

1 *100
t t

t t

M X
HT

M X

 
  

 
    

ترتيب ميزان واردات و به tXو  tMکه در آن، 

دهد. برای يک محصول را نشان می صادرات يک کشور

است و هر چه اين  100اين شاخص هميشه بين صفر و 

نزديک باشد، به اين معناست که تجارت  100شاخص به 

، کامل درون بخشی وجود دارد و محصول پس از واردات

صادرات مجدد خواهد شد؛ اين شاخص هرچه به صفر 

 بخشیرت درون تجا دنبونزديک تر باشد، نشان دهنده 

اگر هدف رتبه بندی کشورهای هدف  ،بنابراين. ستا

صادرات باشد، بديهی است که هرچه اين شاخص برای 

تر باشد به معنای صادرات ، بزرگهکشور وارد کنند

- ندهمجدد کاال بوده و بايد اولويت با کشورهای وارد کن

 تر باشد. ای باشد که اين شاخص در آنها کوچک

درجه  به راجع قضاوت ایبر تجربی مطالعات در

 تمرکز مفهوم از اساساً بازار، هر در انحصار و رقابت

 ساختاری متغيرهای ازجمله بازار تمرکز. شودمی استفاده

 و رقابتی هایفعاليت سطح گيریاندازه برای که است

 بازار ساختار .دارد وسيعی کاربرد مطالعات در انحصاری

 تمرکز ملهج از بازار های سازمانیويژگی معرف

 درجه و ورود شرايط خريداران، تمرکز فروشندگان،

 ماهيت توانمی آنها شناسايی با که است کاال همگنی

 و رقابت بين بازار نوع و بازار در رقابت گذاری،قيمت

 ,Hosseini & Hoomanکرد ) مشخص را کامل انحصار

 ساختار شناخت برای مطالعات، از بسياری در. (2008

 از .شودمی استفاده تمرکز شاخصهای از اساًاس بازارها،

 به توانمی بازار ساختار هایشاخص ترينمعروف جمله

و شاخص   (CRn)بنگاه  nتمرکز  نسبت شاخص

 nتمرکز  اشاره نمود. نسبت( HI)هيرشمن  -هرفيندال

 از تا nبيانگر نسبت مجموع اندازه فروش  (CRn)بنگاه 

 بازار کل اندازه به زاربا در موجود هایبنگاه ترينبزرگ

نشان  (1CR)نسبت تمرکز يک بنگاهی  ،است. همچنين

دهد که بزرگترين بنگاه موجود در بازار چه سهمی از می

دهد شاخص بيان کل اندازه فروش بازار را تشکيل می

ه کرد ( اراي6صورت رابطه )هتوان بشده را می

(Bozorghy  & Hosseini,2008): 
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فعال در عرصه  کشورهایتعداد  k ،در اين رابطه

 i کشورسهم بازار  iS بزرگ کشورهایتعداد  n ،جهانی

برای رفع  .باشدمی کشور nنسبت تمرکز  nCRام و 

 از های تمرکزهای وارد بر شاخص نسبتاز کاستی بعضی

ی هاهجمله عدم لحاظ توزيع اندازه بازار در بين بنگا

و  ، اريس سی هرفيندالموجود و نوع ساختار بازار

گيری زهاشاخصی را برای اند همزمان با او  هيرشمن

هم که از مجموع توان دوم س کردند پيشنهادقدرت بازار 

-محاسبه می جهانیفعال در عرصه  کشورهایبازار همه 

 آيددست می( به7. اين شاخص از رابطه )شود

(Hosseini & Hooman,2008:)  
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 جهانی عرصه در فعال کشورهای ، تعداد kآن  در که

 بنگاه بسياری تعداد رام است. اگ iکشور سهم بازار  و 

 شاخص باشند، بازار در يکسانی نسبی اندازه های با

 یکم تعداد اگر و کوچک بسيار هيرشمن، -هرفيندال

 داشته وجود بازار در نابرابر سهم های با و توليدکننده

 يک به نزديک هيرشمن، -هرفيندال شاخص باشند،

هر  که است آماره يک شده بيان شاخص .بود خواهد

 بيشتر رقابت درجه نشانگر باشد نزديک صفر به رچقد

 انحصار درجه باشد، نزديک يک به چقدر هر و بازار

بندی بازارها براساس اين قسيمت .دهدمی نشان را بيشتر

 ( است. 1صورت جدول شماره )هدو شاخص ب
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 های نسبت تمرکز و هرفيندالبندی بازارها براساس شاخصروش تقسيم -1جدول 
 بازار اصلي ویژگي HI شاخص نسبت تمرکز بازار

 بنگاه رقيب وجود دارند. 50بيش از  01CR HHI0 کامل رقابت

 انحصار دارند در را بازار درصد 10از  کمتر 1CR (1/HHI) 10>10 انحصاری رقابت

 دارند. انحصار در را بازار درصد ۴0حداکثر بنگاه 404CR 6<(1/HHI) 10 ۴> باز هچند جانب انحصار

 دارند. انحصار در را بازار درصد 60حداکثر بنگاه 604CR 3<(1/HHI) 6 ۴< جانبه بسته دانحصار چن

 درصد بازار در انحصار يک بنگاه است. 50بيش از 501CR 1<(1/HHI) 3< مسلط بنگاه

 يک بنگاه کل بازار را در انحصار دارد. 1001CR HHI1 کامل انحصار

   ((Dabson et al., 1995ماخذ: 

 

الملل بين تريزی تجاری که توسط مرکز تجاربرنامه

استفاده  کاالها صادراتی عملکرد تحليل برای 1آنکتاد

 مقايسه جهانیتقاضای  رشد با را صادرات رشد د،شومی

 همانند تحليل تجاری ريزیبرنامه شاخص در. کندمی

 j توسط کشور iکاالی  صادرات رشد بازار، ثابت سهم

(ijdبا ) همان جهانی واردات رشد ( کاالirرشد کل ،) 

 گروه .می گيرد قرار مقايسه مورد( r)جهانی  واردات

ريزی تجاری به برنامه اسبراس صادراتی محصوالت

برندگان و بازندگان )در بازارهای رو به رشد و رو به 

 ( مختصات2شوند. جدول شماره)بندی میافول( طبقه

دهد. براساس اين می نشان را تجاری ريزیبرنامه شاخص

 iجدول، در صورتی که نرخ رشد جهانی واردات کاالی 

بزرگتر)کوچکتر(  (r)انی واردات جه کل رشد نرخ از ()

 باشد، بازارهای اين کاال با عنوان بازار رو به رشد )رو به

  jکشور  صادرات رشد نرخ شود. اگرافول( شناسايی می

نيز  ()از نرخ رشد واردات اين کاال  ()، iدر کاالی 

 صادرات در بررسی مورد بزرگتر )کوچکتر( باشد، کشور

 & Rahsekhi) برنده )بازنده( خواهد بود نظر مورد یکاال

Zabihi Lahrami, 2009.) 
 ريزی تجاریامهمشخصات برن -2جدول

 توضيح ويژگی مختصات

 رشد به رو بازارهای در برندگان  >  > r ربع اول

 رشد به رو بازارهای زندگان دربا  < ،   > r ربع دوم

 افول به رو بازارهای در بازندگان  <  < r ربع سوم

 افول به رو بازارهای برندگان در  > ،   < r ربع چهارم

 Najafi & Hassani (2009) ماخذ: 

 

ليدکننده، بيشينه ترين هدف اقتصادی هر تواصلی

نمودن سود مستمر خود در بازار محصوالت توليدی 

                                                                                  
1 .UNCTAD 

های اقتصادی رسيدن به خويش است. براساس نظريه

اين امر، به شدت وابسته به وضعيت تقاضای اين 

های طرف شناخت ويژگی ،بنابراين .محصول است

 شدر و هبالقو و بالفعل نمشترياتقاضای محصول شامل 

ی تواند راهبرد آيندهمیعاملها  ساير و هيندآ در تقاضاها

بنگاه در جهت حداکثر کردن سود را در بازارهای 

 مشخص کنند که به سرعت در حال رقابتی شدن بوده و

 .(Abedin & Askari,2004) باشد نمحصوالتشا دراتصا

در اين مقاله بازارهای هدف برای صادرات خربزه و 

ساس چند اند و براطالبی کشور ايران شناسايی شده

اند. منظور از بندی شدهلويتوشاخص، اين بازارها ا

بهترين بازار هدف، بازاری است که با توجه به شاخص 

معرفی شده، دارای باالترين رتبه گردد. مزيت نسبی 

واردات همتای مزيت نسبی صادرات برای محصول مورد 

-آشکار شده برای وارد مزيت شاخصباشد. نظر می

شود تا بهترين بازارهای کار برده میکنندگان محصول به

هدف موجود را شناسايی نمايند. اين شاخص در واقع 

 که ستا هايیرکشونسبی در  مزيتبيان کننده نبود 

برای  ،در نتيجهباالست.  نهاآ ایبر شاخص ينا ارمقد

 ينا به را دخو دراتصا تاصادرکنندگان بهتر است 

-هشاخص ب در زير محاسبه اينهند. د صختصاا هارکشو

 ,Ishchukova & Smutka) باشد( می8صورت رابطه )

2013 :) 
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 ، iدر کشور  j: واردات کاالی ijMکه در آن

 :، iکل واردات کشاورزی کشور  :
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: کل در دنيا،  jکل واردات کاالی 

بندی کشاورزی دنيا. در اينجا برای اولويت واردات

بازارهای هدف صادرات انواع خربزه و طالبی ايران از 

)ميانگين موزون از متغيرهای استاندارد  روش غربالگری

شده( مورد استفاده قرار گرفته است. شايان ذکر است 

 اين محصوالت هکه از بين بيست و سه کشور وارد کنند

در اين  هکار رفتههای بان، شاخص( از اير080719)با کد

بندی کشورهای هدف صادرات طی منظور گروهتحقيق به

 شرح زير است:( به2017الی  201۴های اخير)سال

( : ميانگين واردات خربزه و طالبی 1Mشاخص )

 کشور هدف 

( : ميانگين نسبت واردات خربزه و 2Mشاخص )

 طالبیطالبی کشور هدف به کل واردات جهانی خربزه و 

(: ميانگين نسبت واردات خربزه و 3Mشاخص )

 طالبی به کل واردات آن کشور هدف

(: ميانگين مزيت نسبی وارداتی خربزه و 4Mشاخص )

 طالبی کشور هدف

(: ميانگين رشد واردات خربزه و طالبی 5Mشاخص )

 کشور هدف

(: ميانگين قيمت وارداتی خربزه و 6Mشاخص )

 طالبی کشور هدف

عکوس ميانگين شاخص ادغام (: م7Mشاخص )

 جهانی کشور هدف

های براساس روش غربالگری، ميانگين از شاخص

، برای فعنوان رتبه کشور هدشود و بهفوق گرفته می

شود. بديهی است با بندی استفاده میارزيابی و اولويت

به اينکه شش شاخص اول مربوط به  تقاضای  هتوج

و شاخص آخر ناظر  واردات خربزه و طالبی از ايران بوده

بر تجارت درون بخشی خربزه و طالبی در کشورهای 

طور معکوس در فرمول ميانگين هباشد که بهدف می

شود تا وزن کمتری برای کشورهايی که صادرات وارد می

(؛ Mمجدد دارند اعمال شود. شاخص غربالگری )

دهد. رتبه ه میهای فوق را ارايميانگين ساده از شاخص

مورد بررسی با مقدار اين شاخص رابطه کشور هدف 

 يفرتعا ها و( ويژگی3مستقيم دارد. در جدول شماره )

، با به کارگيری اين روشست. ا هشد يهارا ين شاخصهاا

تعداد مشخص و محدودی از کشورها که شاخص 

ميانگين استاندارد شده در مورد آنها از باالترين مقدار 

بندی انتخاب تلويعددی نسبی برخوردار است، برای او

 شوند.می

 
 های تعيين بازار هدفشاخص -3جدول 

 تعريف شاخص نوع شاخص

 
 طی دوره مورد بررسی jتوسط کشور  iمتوسط واردات کاالی 

 ، به کل واردات جهانی آن کاال jتوسط کشور  iنسبت واردات کاالی  

 j، به کل واردات کشور  jتوسط کشور  iنسبت واردات کاالی  

 iدر خصوص کاالی  jشاخص نبود مزيت نسبی کشور  

 در طی سالهای مورد بررسی jتوسط کشور  iنرخ رشد واردات کاالی  

 
 عکس شاخص ادغام جهانی)حداقل اين شاخص  يک است(

J=P7m قيمت وارداتی 

 
 غربال کردن شاخص ها ) ميانگين شاخص های نرمال شده(

 ( Abedin & Askari, 2004) ماخذ:

 

 نتایج و بحث

که به زبان التين ملون  انواع خربزه و طالبی

(Melonsخوانده می ) بندی طبقه 080719شود، با کد

شده و بر اساس آمار مندرج در سايت تريدمپ، ارزش 

 1618557، بالغ بر2017صادرات جهانی آن در سال 

ميليارد دالر( و مقدار واردات  6/1هزار دالر ) معادل 

ميليون تن( و ميانگين  3/2تن )بالغ بر 236857۴معادل 

دالر بوده است.  683قيمت صادراتی به ازاءی هر تن 
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ترين کشورهای صادر کننده انواع خربزه و طالبی بزرگ

به ترتيب اسپانيا، هلند، برزيل، گواتماال، آمريکا، چين، 

مکزيک، فرانسه، کاستاريکا، هندوراس، مراکش، ايتاليا و 

های اول تا می ايران به ترتيب در رتبهجمهوری اسال

اند. سهم بازار جهانی صادرات به ترتيب سيزدهم بوده

، 2/6، 1/8، 7/8، 10، 6/10، 20برای کشورهای مذکور، 

درصد می باشد.  9/1، 9/1، 3/3، 7/3، 8/3،  2/۴، 1/6

درصد و  2سهم کشور ايران از اين بازار جهانی کمتر از 

؛ درحالی که دومين توليد دهميليون دالر بو 30حدود

کننده بزرگ خربزه و طالبی در جهان است. متوسط 

دالر به ازاءی  350قيمت صادراتی کشور ايران، حدود 

هر تن بوده که حدود نيمی از قيمت جهانی خربزه و 

طالبی است. شايان ذکر  است، متوسط قيمت صادراتی 

ی کشور چين، که بزرگترين توليد کننده خربزه و طالب

 دالر در هر تن بوده است. 1566است، معادل 

جهت محاسبه مزيت نسبی صادراتی،  است الزم ابتدا

 شاخص، محاسبه شرط پيش عنوانبه هيلمن شاخص

 تمام در شده، محاسبه هيلمن شاخص. گردد بررسی

 برای اوليه شرط که دهدمی نشان بررسی مورد هایسال

 ست. بوده ا برقرار نسبی مزيت شاخص محاسبات

 
 (2016-2001) خربزه و طالبی هميانگين شاخص در کشورهای صادر کنند -۴جدول

دو کای هيلمن رتبه RCA RSCA کشور  تراز تجاری  سهم تجاری 

 116570 6 055/1 25 1 93/0 8/27 گواتماال
 ۴77۴8 1/3 016/1 30 2 92/0 2/26 هندوراس
 70000 8/5 50۴/0 ۴0 3 89/0 9/18 کاستاريکا

شمراک  3/8  8/0  ۴ 50 158/0  9/2  39768 
 2۴8128 8/2۴ 0۴7/0 8۴ 5 7/0 7/6 اسپانيا
9/3 مکزيک  6/0  6 19۴ 01۴/0  8/6  7981۴ 
 1۴765 ۴/1 018/0 3۴۴ 7 5/0 8/3 ايران
 110۴70 2/8 001/0 ۴18 8 2/0 6/1 برزيل
 -38802 6/7 000/0 661 9 01/0 1/1 هلند

 -89026 6/5 000/0 773 10 -06/0 9/0 فرانسه
 17859۴ 1/9 000/0 8۴2 11 -11/0 8/0 آمريکا
 37913 5/2 001/0 2852 12 -32/0 7/0 چين
 -1۴713 6/1 055/1 157۴ 13 -37/0 5/0 ايتاليا

 12239 0/1 001/0 2098 1۴ -۴8/0 ۴/0 استراليا
جنوبی آفريقای  3/0 60/0- 15 ۴۴17 001/0 2/0 25۴0 

 های تحقيقماخذ: يافته

 

 متوسط به طير مربود( مقا۴) شماره لدر جدو

 ،RCA، RSCA)مزيت نسبی صادرات  های صشاخ

HI، 2X )براساس سبد صادرات خربزه و طالبی 

برای  2016-2001 هایسالی ـطمحصوالت کشاورزی، 

 شده هبزرگ صادرکننده اين محصوالت اراي کشور 15

 RCA شاخص متوسط جدول، اين نتايج براساس. است

 که باشدمی 8/3بررسی برابر  مورد دوره در ايران برای

 طالبی و خربزه صادرات در نسبی مزيت وجود از حاکی

محصول  اين باالی رقابتی قدرت دهندهبوده و نشان

 مناسب سهم همچنين و جهانی دربازارهای صادراتی

 صادرات کاالی سبد از محصول اين (%5/1)حدود 

، RSCA و RCAاست. از منظر شاخص  کشور کشاورزی

ايران در بين پانزده کشور بزرگ صادرکننده خربزه و 

باشد؛ اين درحالی است که طالبی، رتبه هفتم را دارا می

سهم کشورمان در بازار جهانی صادرات اين محصوالت 

 مقدار متوسط شاخص باشد. بررسیدرصد می 5/1فقط 

و  خربزه( RCA, RSCA) صادراتی هآشکار شد مزيت

 RCAشاخص  دهدمی نشان اطالبی ساير کشوره

کاستاريکا ، مراکش و  هندوراس، گواتماال، کشورهای

و  3/8،  9/18،  2/26،  8/27 مقادير به ترتيب با اسپانيا

کشاورزی، دارای  با مرجع قرار دادن سبد کاالی 7/6

های اول تا پنجم جهان مزيت نسبی صادراتی و در رتبه

ين کشورها به که سهم ارزش صادراتی ادر حالی هستند،

درصد و  9/2درصد ،  8/5درصد، 1/3درصد ،  6ترتيب 

بين رتبه  ،عبارتیبه .باشنددرصد در بازار جهانی می 2۴

سهم ارزش صادراتی و رتبه مزيت رقابتی برای صادرات 



 307 ...بررسی جايگاه ايران در بازار جهانی خربزه و طالبی و همکاران:محمودی  

اين محصوالت تفاوت وجود دارد بطوری که اسپانيا با 

درصد از ارزش صادراتی خربزه  25داشتن سهمی حدود 

که از نظر قدرت درحالی .طالبی، مقام اول جهان استو 

، در رتبه پنج جهان قرار RCAرقابتی بر اساس شاخص 

، کشورهايی که مقدار متوسط RSCA گيرد. شاخصمی

اين شاخص در طی دوره مورد بررسی، منفی شده است 

شامل کشورهای فرانسه، آمريکا، ايتاليا، استراليا، آفريقای 

 در عدم مزيت نسبی از د که حاکیجنوبی و چين هستن

همه اين  .باشدخربزه و طالبی می محصول صادرات

کشورها )به غير از استراليا و آفريقای جنوبی( از نظر تراز 

عنوان اين کشورها به ،عبارتیبه .تجاری منفی هستند

خالص در بازار جهانی خربزه و طالبی  هيک وارد کنند

داشته و به صادرات  بخشیمطرح هستند و تجارت درون 

کنند که در قسمت قبلی به آنها اشاره مجدد اقدام می

( مشخص است، ۴شده است. همانطور از جدول شماره )

( مزيت نسبی خود را 0,018کشور ايران )با کای دو 

حفظ نموده است. همانگونه که مشخص است کشورهای 

ترتيب با ، کاستاريکا و مراکش بهسگواتماال، هندو را

 یبدتر وضعيت158/0، 50۴/0، 01/1، 05/1دير مقا

اين کشورها در حال   دارند، رهاساير کشو به نسبت

 ،از طرفی هستند. نجهاازدست دادن مزيت خود در 

کشورهای فرانسه، آمريکا و هلند وضعيت بهتری نسبت 

. دبه بقيه کشورها دارند و در رتبه های نخست قرار دارن

نوعی  ارههمود، خو اهيتم به توجه با جهانی یهازاربا

 ضهعرخربزه نيز  جهانی زاربا در. کنندمی ديجاا را قابتر

 يشافزا را دخوزار با سهم که کنندمی شتال نکنندگا

 . دهند

 
 (2016-2001بين کشورهای صادرکننده خربزه و طالبی) RCA ضريب همبستگی شاخص -5جدول 

 استراليا ايتاليا آمريکا فرانسه هلند برزيل راناي مکزيک اسپانيا کاستاريکا هندوراس گواتماال کشور
آفريقای 
 جنوبی

 مراکش چين

00/1 گواتماال  
              

-08/0 هندوراس  00/1  
             

-03/0 کاستاريکا  09/0-  00/1  
         

 درصد تر 5معنادار در سطح 

-25/0 اسپانيا  00/0  39/0  00/1  
           

-51/0 مکزيک  23/0-  10/0  27/0  00/1  
          

-23/0 ايران  1۴/0  02/0  57/0  01/0  00/1  
         

-1۴/0 برزيل  35/0-  18/0-  25/0-  19/0  ۴9/0-  00/1  
        

09/0 هلند  12/0  8۴/0-  39/0-  19/0-  10/0-  06/0  00/1  
       

-15/0 فرانسه  13/0  65/0-  08/0-  00/0  23/0  06/0-  75/0  00/1  
      

-۴8/0 آمريکا  26/0-  15/0  09/0  26/0  2۴/0  01/0  09/0-  19/0-  00/1  
     

13/0 ايتاليا  02/0  75/0-  ۴1/0-  32/0-  22/0  16/0-  65/0  58/0  13/0-  00/1  
    

16/0 استراليا  33/0-  3۴/0-  50/0-  20/0-  ۴0/0-  23/0  08/0  09/0-  15/0-  ۴2/0  00/1  
   

آفريقای 
 جنوبی

2۴/0  15/0  7۴/0-  79/0-  29/0-  36/0-  1۴/0  66/0  33/0  3۴/0-  72/0  57/0  00/1  
  

23/0 چين  20/0  89/0-  56/0-  28/0-  1۴/0-  01/0  88/0  58/0  30/0-  72/0  28/0  86/0  00/1  
 

-0۴/0 مراکش  18/0-  ۴2/0-  ۴6/0-  22/0  55/0-  32/0  31/0  2۴/0  03/0  18/0  50/0  ۴0/0  28/0  00/1  

 ماخذ: يافته های تحقيق
 

شاخص بستگی بين ( رابطه هم5جدول شماره )
RCA مورد بررسی در صادرات خربزه را  کشورهای

اين جدول کشورهای تهديد  ،دهد. به عبارتینشان می
دهد. ضرايب کننده و غير تهديد کننده را نشان می

همبستگی معنادار با های اليت زرد رنگ مشخص شده 
درصد  5است و ساير ضرايب از نظر آماری در سطح 

ايران با   RCAشود بين الحظه میمعنادار نيستند. م
RCA  کشور اسپانيا رابطه همبستگی مثبت و با

کشورهای برزيل و مراکش همبستگی منفی و معنادار 
درصد و کمتر از آن دارد. اين  5آماری در سطح 

 رکشو تیدراصااطالعات گويای آن است که مزيت نسبی 
اين با کشور اسپانيا ارتباط داشته و  مثبت جهت در انيرا

عنوان يک کشور مکمل با ايران در بازار جهانی کشور به
صادرات خربزه و طالبی است. از طرف ديگر همبستگی 

ايران با دو کشور برزيل و  RCAمنفی و معنادار بين 
دهد صادرات مراکش وجود دارد و اين ارتباط نشان می
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خربزه و طالبی مراکش و برزيل، در حکم رقبای جدی 
کنند و اين کشورها دراتی ايران عمل میبرای بازار صا

طور هتوانند بازار صادراتی خربزه و طالبی ايران را بمی

 کشور سوی از تهديد وليکن اين ؛جدی تهديد نمايند
بيشتر از برزيل با  -59/0 مراکش با ضريب همبستگی

  .است  -۴9/0ضريب 
 

 2017-2001ال بررسی ساختار بازار صادراتی خربزه و طالبی در س -6جدول 

 سال
 نسبت های تمرکز

 صادرکنندگان بزرگترين
 ها شاخص

 بازار ساختار
    HI 1/HH 

12/0 مکزيک،کاستاريکا اسپانيا،آمريکا، 61 52 ۴1 29 2001  جانبه چند انحصار 9 

13/0 آمريکا،کاستاريکا،مکزيک اسپانيا، 58 51 ۴۴ 33 2002  جانبه چند انحصار 8 

1۴/0 آمريکا،کاستاريکا،فرانسه اسپانيا، 60 53 ۴5 35 2003  جانبه چند انحصار 7 

12/0 آمريکا،کاستاريکا،برزيل اسپانيا، 56 ۴9 ۴1 32 200۴  جانبه چند انحصار 8 

08/0 برزيل،کاستاريکا آمريکا، اسپانيا، ۴8 ۴2 3۴ 25 2005  جانبه باز چند انحصار 13 

09/0 کاستاريکا برزيل، آمريکا، اسپانيا، 51 ۴۴ 36 27 2006  جانبه باز چند انحصار 11 

07/0 برزيل،گواتماال،آمريکا اسپانيا، ۴8 ۴0 31 22 2007  جانبه باز چند انحصار 1۴ 

08/0 هلند آمريکا، برزيل، اسپانيا، ۴9 ۴3 3۴ 2۴ 2008  جانبه باز چند انحصار 12 

 جانبه باز چند رانحصا 1۴ 07/0 گواتماال برزيل؛ هلند، اسپانيا، 50 ۴1 31 20 2009

 جانبه باز چند انحصار 13 07/0 آمريکا برزيل، اسپانيا،مکزيک، ۴9 ۴1 32 23 2010

 جانبه باز چند انحصار 1۴ 07/0 برزيل آمريکا، هلند، اسپانيا، 50 ۴1 31 21 2011

 جانبه باز چند انحصار 13 08/0 برزيل،،آمريکا گواتماال، اسپانيا، 51 ۴3 33 23 2012

 جانبه باز چند انحصار 112 08/0 گواتماال برزيل، هلند، اسپانيا، 51 ۴3 33 2۴ 2013

07/0 برزيل گواتماال، ، هلند، اسپانيا، 50 ۴1 31 20 201۴  جانبه باز چند انحصار 1۴ 

06/0 هلند گواتماال، برزيل، اسپانيا، ۴8 38 29 19 2015  انحصاری رقابت 16 

07/0 چين هلند، ،گواتماال اسپانيا، ۴9 ۴0 31 20 2016  جانبه باز چند انحصار 1۴ 

 جانبه باز چند انحصار 1۴ 07/0 برزيل،گواتماال هلند، اسپانيا، ۴9 ۴1 31 20 2017

 های تحقيقماخذ: يافته
 

( محاسبات مربوط به درجه 6در جدول شماره )
های هرفيندال و عکس هرفيندال برای تمرکز و شاخص

-ربزه و طالبی طی سالبررسی وضعيت بازار صادرات خ

، 2001سال ارائه شده است. در 2017الی 2001های 
درصد بوده است، 29برای کشور اسپانيا  1CRشاخص 

داشته  رختيادر ا را جهانیزار با درصد از29يعنی اسپانيا 
به  ،CR2 ،CR3 ،CR4است. در همين سال، شاخص 

ترتيب برای کشورهای آمريکا، مکزيک و کاستاريکا به 
 ۴1درصد)يعنی کشورهای اسپانيا و آمريکا  ۴1 ترتيب

 52درصد از بازار جهانی صادرات را در اختيار دارند(، 
 52درصد )يعنی کشورهای اسپانيا، آمريکا و مکزيک 
 61درصد از بازار جهانی صادرات را  در اختيار دارند(  و 

اين چهار کشور با هم سهمی  ،عبارتیدرصد است. به
ازار صادرات جهانی خربزه و طالبی درصد از ب 61حدود 

به  2001را در دست داشتند. وضعيت اين بازار از سال 
 200۴جانبه بوده و تا آخر سال شکل انحصار چند

بازار  201۴الی 2005ميالدی ادامه داشته است. از سال 
جهانی صادرات خربزه و طالبی بشکل انحصار چند جانبه 

هم ارزش صادراتی چهار باز بوده است که در اين بازار، س
کشور بزرگ، تغيير داشته و با هم و با ساير کشورها 

مانند فرانسه، هلند، برزيل و گواتماال، جا به جا شده 
، وضعيت اين بازار به شکل رقابت 2015است. درسال

يابد و ما شاهد کاهش سهم صادراتی انحصاری تغيير می
آمريکا،  چهار کشور بزرگ صادر کننده )اسپانيا، مکزيک،

کاستاريکا( هستيم همچنين کشور چين با افزايش سهم 
 9به  2011درصد در سال 5/2ارزش صادراتی خود از 

، به چهارمين کشور بزرگ صادر 2016درصد درسال
شود. به دليل رقابت جدی کننده خربزه و طالبی بدل می

ريزی بلند مدت و با ثبات کشورهای در اين بازار و برنامه
شکل بازار  2017و  2016سپانيا، در سالهای برزيل و ا

 ،ضمناً .گرددشکل انحصار چند جانبه باز برمیهب مجدداً
کشورهای اروپايی مانند هلند و فرانسه به همراه کشور 
آمريکا، از طريق واردات کالن خربزه و طالبی و صادرات 

آن سعی دارند تا با حضور خود در بازار صادراتی  مجدّداً
ت، منافع تجاری خود را حفظ نموده و مانع اين محصوال

از انحصار چند جانبه بسته توسط کشورهای برزيل، 
اسپانيا، مکزيک، گواتماال و کاستاريکا شوند و منافع 
ناشی از حضور و تثبيت در اين بازار جهانی برخوردار 

 شوند.
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 2017-2001طی دوره  طالبیخربزه و  هصادر کنندتجاری بين هفت کشور نخست برنامه ريزی  -7جدول 
شاخص نوع (درصد) مقدار   

جهانی واردات رشد نرخ ميانگين  67/7  

 52/5 طالبی و خربزه واردات رشد نرخ ميانگين

 

 

 صادرات رشد نرخ ميانگين

 دوره طی طالبی و خربزه

 کشور وضعيت (درصد)مقدار کشور

افول روبه های بازار در برنده 262 ايران  

افول روبه های بازار در رندهب 1۴ گواتماال  

افول روبه های بازار در برنده 138 هندوراس  

افول روبه های بازار در برنده 6 اسپانيا  

افول روبه های بازار در برنده 6 آمريکا  

افول به رو بازارهای در بازنده 1 کاستاريکا  

 افول به رو بازارهای در بازنده 2 مکزيک

 يقهای تحقماخذ: يافته
 

ريزی تجاری نيز ابتدا برای محاسبه شاخص برنامه

ميانگين رشد واردات جهانی خربزه، ميانگين رشد 

کننده و صادرات خربزه هفت کشور نخست صادر

 2016-2001ميانگين رشد کل واردات جهانی طی دوره 

( 7اين نتايج در جدول شماره )مورد بررسی قرار گرفت. 

ج اين جدول متوسط رشد ه شده است. براساس نتاياراي

درصد  262صادرات خربزه ايران طی دوره مورد بررسی 

درصد و  52/5و ميانگين نرخ رشد واردات خربزه جهان 

. درصد بوده است 67/7برابر  جهان واردات کل رشد نرخ

براساس اين جدول ارزيابی براساس سبد  ،همچنين

کشاورزی انجام شده است که متوسط آن در طی  کاالی

-وره مورد بررسی محاسبه شده است که مالحظه مید

شود کشور جمهوری اسالمی ايران، برنده در بازارهای 

جهانی رو به افول است. بازار رو به افول يعنی بازاری که 

)خربزه و طالبی( از نرخ رشد  نرخ رشد واردات محصول

 کل واردات جهان، کمتر باشد. 

 
 201۴-2016بزه و طالبی ايران بر اساس شاخص های غربالگری طی سالهای رتبه بندی بازارهای هدف خر -8جدول 
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67/9 167985 انگلستان  29/0  30/2  188/0  5/1  7/10۴1  378/0  1 9 
07/0 1506 عراق  02/0  15/0  9/10  1 ۴01 389/0-  1۴ 1 
92/7 137700 آلمان  16/0  2۴/1  08/0  0 1130 72/0  2 8 
53/1 27109 امارت  15/0  18/1  11/0  25/9  827 01/0-  10 2 
21/0 3685 قطر  12/0  95/0  1 5/2۴  77۴ 13/0  9 ۴ 
1/0 2011 عمان  1/0  ۴/0  0 8/36  ۴23 ۴6/0-  17 3 
۴5/0 8263 کويت  17/0  30/1  82/0  5/1  893 16/0  7 5 
007/0 130 ترکيه  00۴/0  0۴/0  18/0  0 ۴13 68/0-  20 6 
2۴9/0 ۴3۴2 بحری  1۴2/0  1 1 3/25  728 16/0  8 7 
۴01/0 7723 روسيه  02۴/0  19/0  09/0  3/23  776 61/0-  19 10 
07228 سوئد  59/1  236/0  85/1  37/.  8/0  935 31/0  ۴ 11 

005/0 128 افغانستان  003/0 03/0  20/0  3/16  1133 ۴۴/0-  16 12 
29/0 5893 مجارستان  099/0  77/0  ۴6/0  5/25  ۴81 19/0-  13 13 
03/2 36121 دانمارک  32/0  ۴9/2  05/0  75/3  868 ۴6/0  3 1۴ 
55/0 7313 قزاقستان  23/0  91/1  02/0  75/7-  227  13/0-  12 15 
001/0 19 آذربايجان  001/0  01/0  05/0  50 2556 39/0-  15 16 
001/0 10 ارمنستان  001/0  01/0  02/0  3/155  1969 20/0  6 17 

002/0 26 چين  000/0  00/0  1 3/17  155۴ 06/0-  11 18 
162/0 28۴9 استيون  202/0  58/1  00/1  2 928 29/0  5 19 

007/0 129 گرجستان  011/0  09/0  37/0  5/5۴  161 ۴6/0-  18 20 

 های تحقيقماخذ: يافته
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 سساابر کشورها لگریغربا روش به بندیرتبه

مورد محاسبه قرار گرفته تی واردا پتانسيل هایشاخص

 متوسط شاملهای محاسبه شده شاخص است که

 از نسبت واردات خربزه و طالبی خربزه و طالبی، واردات

 از خربزه و طالبینسبت واردات  کشور، کل واردات

واردات خربزه و  شدنرخ ر خربزه و طالبی،جهانی  واردات

مزيت نسبی واردات خربزه و طالبی در  شاخص طالبی،

شاخص  ،عبارتیبه. ستا بوده 2017تا  201۴سالهای 

های نرمال شده ای از شاخصغربالگری، ميانگين ساده

کشور بزرگ وارد کننده  20(، 8است. در جدول شماره )

بندی ، غربال شده و جهت الويتخربزه و طالبی از ايران

اند. بر اساس اين جدول، کشورهايی نهايی انتخاب شده

 که ميزان ميانگين استاندارد شده در مورد آنها از

-ردار است، در اولويتبرخو نسبی دیعد ارمقد باالترين

های باالتری از بازار هدف صادراتی کشور جمهوری 

شوند. در ستون آخر جدول سوب میاسالمی ايران مح

(، کشورهای هدف صادرات  خربزه و طالبی ايران در 8)

 اند.های اول تا بيستم مشخص شدهرتبه

در روش غربالگری، همانطور که مشخص است، 

های اول تا پنجم به کشورهای غربی به ترتيب اولويت

انگلستان، آلمان، دانمارک، سوئد، استونی، اختصاص 

با توجه به تحريم های اقتصادی و بانکی  .يافته است

آمريکا و کشورهای غربی، طبعاً اين اولويت بندی دچار 

در عمل امکان پذير نيست و  ،محدوديت ميشود و لذا

عمالً بخشی عظيمی از منافع تجار و صادرکنندگان 

خربزه و طالبی، از اين تحريم دچار خسران شده و از 

زيان به تراز تجاری کشور جنبه اقتصاد کالن، اين ضرر و 

قيمت صادراتی هر تن  ،عنوان مثالوارد می شود. به

و قيمت صادراتی به  10۴1خربزه در کشور انگلستان، 

دالر است. به عبارتی قيمت صادراتی  ۴01کشور عراق 

هر تن خربزه و طالبی صادراتی به کشور انگلستان، 

دالر بيشتر از کشور عراق است. همين موضوع  1000

برای کشور آلمان و ساير کشورهای اروپايی عموميت 

 دارد. 

های ششم تا دوازدهم به ترتيب کشورهای اولويت

ارمنستان، کويت، بحرين، قطر، امارات، چين، قزاقستان 

غير از ارمنستان، شود، بههستند؛ همانطور که ديده می

رتبه بندی کشورهای هدف به روش غربالگری، تقريباً با 

بندی عملی تقريباً يکسان است. اولويت بندیرتبه

سيزدهم مربوط به کشور مجارستان است که با رتبه 

عملی يکسان است. اولويت چهاردهم به کشور عراق 

که در رژيم تجاری فعلی، اختصاص يافته است، در حالی

کشور عراق در رتبه اول صادرات خربزه و طالبی قرار 

بانکی و غير  گرفته است و اين به دليل تحريم های

 -بانکی، گسترش روابط دو جانبه و ساير عوامل فرهنگی 

های پانزدهم الی بيستم به سياسی ارتباط دارد. اولويت

روش غربالگری به کشورهای آذربايجان، عمان، 

گرجستان، روسيه و ترکيه اختصاص دارد که تقريبًا با 

الگوی فعلی کشورهای هدف صادرات کشور جمهوری 

 ان مشابهت دارد.اسالمی اير

 گيري و پيشنهادهانتيجه

بررسی و تجزيه و تحليل  منظورتحقيق حاضر به

مزيت نسبی و رقابتی انواع خربزه و طالبی ايران و 

ارزيابی ساختار بازار صادراتی اين محصول و شناسايی 

های بازارهای هدف خربزه و طالبی ايران در طی سال

الزم است  ،راينانجام شده است. بناب 2017تا  2001

ربط اين تجارب جهانی را مد نظر قرار داده مسئولين ذی

های با ثبات کوتاه و بلند و در اين خصوص دارای برنامه

مدت باشد. بعضی از اين اقدامات به شرح زير پيشنهاد 

 شوند: می

( کشور 2001-2017در طی دوره مورد مطالعه ) -1

مقام  2017سال ايران از نظر توليد خربزه و طالبی در 

وليکن سهم ارزش صادراتی آن در  ،دوم را داشته است

ميزان  ،درصد بوده است. از طرفی 5/1بازار جهانی حدود 

عملکرد خربزه و طالبی در ايران کمتر از مقدار ميانگين 

باشد. بديهی است افزايش عملکرد و توليد جهانی آن می

خربزه و طالبی، کمک موثری در جهت ثبات روند 

اقدامات  ،بنابراين .صادرات اين محصوالت خواهد بود

فنی و مهندسی زراعی جهت افزايش عملکرد در زراعت 

 رسد. نظر میخربزه و طالبی ضروری به

ای که اولويت قرار دادن کشورهای وارد کننده -2

 کنند.خربزه و طالبی وارداتی ايران را مجدد صادر نمی

 –ای سياسی هحمايت دولت از طريق رايزنی -3

اقتصادی برای رفع موانع موجود برای صادرات خربزه و 

بندی شده اول تا پنجم طالبی به کشورهای رتبه
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)انگلستان، آلمان، دانمارک، سوئد، استونی( بر اساس 

 روش غربالگری. 

ه صادرات به شرکای تجاری اولويت توسع -۴

تر همسايه ايران که هزينه حمل و نقل به مقصد آنها کم

 ز ساير کشورهای دور دست است.ا

جاد ثبات در مقدار مدت و ايريزی بلندبرنامه -5

صادرات خربزه و طالبی به شرکای اصلی از طريق 

 تسهيل تجارت دو جانبه با کشورهای همسايه.

لعه در خصوص عوامل بی ثباتی در تحقيق و مطا -6

ش صادرات خربزه و طالبی ايران به شرکای تجاری و کاه

 دت.ممدت و کوتاههای ميانريزیامل  طی برنامهاين عو

پايش وضعيت صادرات خربزه و طالبی کشورهای  -7

رقيب بخصوص دو کشور مراکش و برزيل در خصوص 

شرکای اصلی تجاری ايران و اتخاذ استراتژی مناسب با 

بندی کيفيت بسته ين دو کشور از نظر قيمت صادراتی،ا

 و ساير موارد.

ريزی تجاری، نتايج شاخص برنامهبا توجه به  -9

ايران در طی دوره مورد مطالعه، برنده در بازارهای رو به 

-مدت و بلندتدوين استراتژی کوتاه ،لذا. افول بوده است

منظور الذکر( بهمدت )موارد مندرج در بندهای فوق

حفظ اين جايگاه با توجه به اهميت صادرات غير نفتی، 

 رسد.نظر میضروری به
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