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    ۸۸ ارديبهشت  ـ فروردين و۳۴شماره                 هاي بازرگاني بررسي

  

۲۸  

  

  

  

  

  

بازارجهاني  حبوبات و جايگاه ايران در 
  ] ۱ [تجارت خارجي محصول

  
 

   منوچهر خوفي
  )كارشناس ارشد مديريت بازرگاني و دبير هسته مطالعاتي سازمان بازرگاني آذربايجان غربي(

mkhoufi@gmail.com   
   لورنس انويه تكيه

  )رزي و پژوهشگر مركز تحقيقات جهاد كشاورزي آذربايجان غربيدكتري اقتصاد كشاو(
dr.lorence_anvieh@yahoo.com 
  

  حبوبات / تجارت خارجي / ايران / بازارجهاني

  چكيده

حبوبات يكي از محصوالتي است كه به دنبال وقـوع بحـران            
 بازار داخلي كـشور را نيـز        ۲۰۰۷-۲۰۰۸اي  ه  مواد غذايي در سال   

 از صـادركنندگان    ياز آنجا كه ايران يك    . تحت تأثير قرارداده است   
 و يـك درصـد از       هعمده حبوبات به خصوص نخود در جهان بـود        

توليد جهاني حبوبات را به خود اختصاص داده است اين مقاله بـر             
آن اســت بــا بررســي نقــش حبوبــات بــه عنــوان يكــي از منــابع 

 مردم و اهميت آن در سبد كاالهاي زد نياركننده پروتئين مو أمينت
مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي كشور، ساختار بازار جهـاني      

هـاي حمـايتي تجـاري در         حبوبات، ساختار بازار داخلي و سياست     
هـاي    داده تعدادي از كشورهاي منتخب و ايران را بـا اسـتفاده از             

اده و بـا    دورد مطالعـه قـرار       مـ  ۱۳۶۲-۸۴هـاي     آماري طي سـال   

هاي اتخـاذ شـده بـرروي صـادرات و واردات             ارزيابي آثار سياست  
ــارت    ــعه تج ــت توس ــشنهادات الزم جه ــا و پي ــات راهكاره حبوب

 حمايت از توليد و تنظيم بازار داخلـي         درنظر گرفتن با  را  محصول  
  .ارائه نمايد

  مقدمه 

 .باشد دومين منبع مهم غذايي مي حبوبات پس ازغالت،
هاي خشك  خوراكي هستند كه به خانواده بقوالت  حبوبات دانه

خشك اين گياهان داراي ارزش غذايي  بذر رسيده و .دارند تعلق
ترين  مهماز جمله   آنقابليت نگهداريي بوده و به لحاظ  زياد

  .روند به شمار ميبع غذايي سرشار از پروتئين امن
اي مـصرفي    اين محصوالت در سبد كااله     اهميتبا توجه به    

ايـن   درها و به عنوان يكي از محصوالت صـادراتي كـشور         خانوار
 حبوبـات در    تجـارت  و   مصرفساختار توليد،    گردد  ميسعي  مقاله  
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۲۹      

۲۹  

تجـاري كـه    هاي    جهان مورد بررسي قرار گرفته و سپس سياست       
. گردد مورد ارزيابي قرار گيـرد       توسط كشورهاي منتخب اتخاذ مي    

ور در خـصوص ايـن گـروه از         هاي تجـاري كـش      در پايان سياست  
هـاي    محصوالت مورد بررسي قرار گرفته و پيشنهادات و توصـيه         

  .گردد سياستي ارائه مي

  توليد جهاني حبوبات. ۱

بررسي سطح زيركشت و توليد جهاني حبوبات حاكي از آن 
 سطح زير كشت حبوبات  با ۲۰۰۰-۲۰۰۷است كه  طي دوره 

  ۳/۷۳ به حدود  ميليون هكتار۷/۶۵درصد افزايش از ۱۷/۱۲
ميليون  ۳۷  آسيا با بيش ازقاره ]۲[.ميليون هكتار رسيده است

درصداز كل سطح زير كشت حبوبات در جهان  ۵۰هكتار بيش از 
   .تصاص داده است خود اخرا به

 توليدجهاني انواع حبوبات وسهم از -۱ جدول

  ۲۰۰۷ در سالتوليد

 )تن(توليد نام محصول
سهم از 

 )درصد(توليد
 ٤٤/۳۱ ۱۹۲۸۹۲۳۱ شكخلوبيا

 ۳۸/۱۰  ٦۳۷۱۳۳۳  لوبيا سبز

 ۸۱/۸  ٥٤۰۸٤۳۱  لوبياچشم بلبلي

 ۹۳/۷ ٤۸٦۸٦۸۱ باقال

 ۱۸/۱٥ ۹۳۱۳۰٤۳ نخود

 ۳/٦ ۳۸۷۳۸۰۱ عدس

 ٥/۱٦ ۱۰۱۲۸٤۸٦ نخودفرنگي

 ٤/۳ ۲۰۸۸٤٤٤ ساير

 ۱۰۰ ٦۱۳٤۱٤٥۰  توليدجهاني

  www.faostat.fao.org:ماخذ

  
  

 ۵۳نزديك به ۱۹۸۰ – ۲۰۰۷ دورهطي توليد جهاني حبوبات 
 ميليون تن در ۷/۳۹از به طوري كهافزايش يافته است درصد 

 ]۳[ .ه است رسيد۲۰۰۷ سال  در ميليون تن۳/۶۱ به ۱۹۸۰سال 
ترين   مهم، توليد جهاني حبوبات درصد۵/۴۶ با اقيانوسيه  آسيا و

كشورهاي صنعتي توليدكننده حبوبات  ]۴[ .باشند مناطق توليد مي
ي در ميزان توليد و عرضه جهاني محصول به نيز نقش اساس

 سهم ايران از توليد جهاني حبوبات ۲۰۰۷در سال . عهده دارند
  . درصد بوده است۱/۱

  مصرف جهاني حبوبات. ۲

 با ميانگين )۱۹۹۰-۲۰۰۷(مصرف جهاني حبوبات طي دوره  
 ۳۹ به ۱۹۹۰ ميليون تن در سال ۳۲درصد، از۴/۱ارشد ساالنه 

 كشورهاي شبه قاره ]۵[. رسيده است۲۰۰۷ميليون تن در سال 
كنندگان  ترين مصرف ها هند از جمله بزرگ راس آن هند و در

 ، درصد مصرف جهاني۲۷با  هند .باشند حبوبات در جهان مي
درصد ۷۰الي  ۶۵ . استكننده حبوبات درجهان ترين مصرف بزرگ

 ۲۵حدود  رسد و حبوبات در جهان به مصرف انسان مي كل توليد
 كه عمدتاً مربوط به كشورهاي مورد مصرف دامي استدرصد 

  .ست اتوسعه يافته در امريكا، اروپا و استراليا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                                ۲۰۰۰-۲۰۰۷هاي     طي سالتوليد جهاني حبوبات) ۲(جدول
  ميليون تن

 (www.faostat.fao.org)سايت فائو:ماخذ

  ۲۰۰۷  ۲۰۰٦ ۲۰۰٥ ۲۰۰٤ ۲۰۰۳ ۲۰۰۲ ۲۰۰۱ ۲۰۰۰ سال
  ۳/٦۱  ٤/٥۹ ۷/٦۰ ٤/٦۱ ۷/٥۷ ٥/٥٦ ٤/٥۲ ٦/٥٤ جهان
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۳۰  

  تجارت جهاني حبوبات. ۳

 ميليون تن در اواسط ۵/۴ات حبوبات در جهان از مقدار صادر
به .  رسيده است۲۰۰۶ميليون تن در سال ۴/۱۰ به ۱۹۸۰دهه 

المللي  درصد توليد روانه بازارهاي بين۱۶عبارت ديگر بيش از 
  .گرديده است

ترين  بزرگ  آرژانتين ازوكشورهاي ميانمار، كانادا، چين 
  .باشند صادركنندگان حبوبات در جهان مي

  سهم هريك صادركنندگان عمده و. ۴

 آرژانتـين و   امريكـا،  چـين،  استراليا، ميانمار، كانادا، كشورهاي
  .باشند ترين صادركنندگان حبوبات در جهان  مي بزرگ فرانسه از

هاي عمده  جدول زير نشان دهنده ميزان صادرات كشور
صادركننده حبوبات در جهان و سهم هريك از صادرات جهاني طي 

  ]۶[.باشد  مي۲۰۰۵ تا ۲۰۰۰ هاي سال

  

  )۲۰۰۰-۲۰۰۵( صادركننده هاي عمده  صادرات حبوبات  توسط كشورو سهم مقادير  -۳جدول 
  درصد:  تن     سهم ۱۰۰۰: واحد                 

 ۲۰۰۰ 
سهم از 
 صادرات

۲۰۰۱ 
سهم از 
 صادرات

۲۰۰۲ 
سهم از 
 صادرات

۲۰۰۳ 
سهم از 
 صادرات

۲۰۰۴ 
سهم از 
 صادرات

۲۰۰۵ 
سهم از 

 اتصادر

 ۷/۳۲ ۳۱۹۹ ۳/۲۷ ۲۳۷۳ ٦/۲۲ ۱۸٦۰ ۳/۸ ۱٤٦٤ ٤/۳۳ ۲۹٤۷ ۹/۳٤ ۲۷٤٥ كانادا

 ۸/۳۹ ۳۸۸۸ ۱/۲۹ ۲٥۲۷ ٥/٥٥ ٤٥۷۲ ٤/۲۱ ۳۷۳۳ ۱/٤۰ ۳٥۳۳ ۸/۱٤ ۱۱٦٦ ميانمار

 ٦ ٥۸۹ ٥/۸ ۷٤۰ ۱/٥ ٤۱۹ ۱/٦ ۱۰٦٦ ۹/۱۲ ۱۱۳۹ ٤/۱۳ ۱۰٥٥ استراليا

 ۸/۸ ۸٥۹ ٤/۹ ۸۲۰ ٦/۱۳ ۱۱۱۸ ٤/٥ ۹۳۹ ۷/۸ ۷۷۰ ٥/۷ ٥۹٤ چين

 ٥/٦ ٦۳۹ ٤/۸ ۷۳۱ ٤/۸ ٦۹۷ ٥/٤ ۷۹۳ ٦/۸ ۷٦۳ ۷/۱۰ ۸٤۸ امريكا

 ۳/۷ ۷۱۹ ۳/٦ ٥٥۲ ۸/٦ ٥٥۹ ۷/۲ ٤۸۲ ۲/٥ ٤٥۷ ۱/٥ ٤۰٤ آرژانتين

 ۸/٦ ٦٦۷ ۹ ۷۸۳ ۲/۹ ۷٥٦ ٦/٥ ۹۸۸ ۲/۷ ٦۳٥ ٥/۱۰ ۸۳۲ فرانسه

 ۸/۳ ۳۷۷ ۹/٤ ٤۲٥ ۱/٦ ٥۰۲ ۷/۱ ۳۰۷ ۹/۱ ۱٦۷ ۲/۳ ۲٥٥ انگلستان

 ٦/٤ ٤٥٦ ۹/۲ ۲٥۷ ۹/۱ ۱٥۸ ۸/۰ ۱٥۳ ۸/۱ ۱٦۲ ۱/۳ ۲٤٥ هند

 ٥/۲ ۲٤۹ ۷/۳ ۳۲٤ ٤/٥ ٤٥۰ ٤/۱ ۲٤٦ ۱/٤ ۳٦۲ ۱/۲ ۱٦۷ تركيه

 ۸/۰ ۷۹ ۱ ۸۹ ۳/۱ ۱۰۹ ۹/۰ ۱٦٥ ٥/۱ ۱۳۱ ۳/۰ ۲۹ ايران

 -  ۹۷۷۳ -  ۸٦۸۰ -  ۸۲۳۰ -  ۱۷٤٦۸ -  ۸۸۰٦ -  ۷۸۸۲  جهان
  www.faostat.fao.org :ماخذ

  واردات. ۵
 بـه   ۱۹۸۰سـال    ميليون تن در     ۵/۲واردات جهاني حبوبات از     

حجـم قابـل     . افزايش يافته است   ۲۰۰۶ ميليون تن در سال      ۸/۱۰
واردات حبوبـات در جهـان توسـط كـشورهاي درحـال             توجهي از 

 ميزان توليـد داخلـي در هـر سـال زراعـي،      .گيرد توسعه انجام مي 
هاي بازار جهاني، قيمت ساير كاالهاي جانشين، نـرخ ارز و             قيمت

  هستند كـه    مهمترين عواملي   جمله    هاي تامين مالي از       مكانيسم
كشورهاي درحال توسعه تحت تـاثير قـرار         را در    تقاضاي واردات   

  .دنده مي
 مـصر و   اسـپانيا،  چين، بـنگالدش،   پاكستان، كشورهاي هند، 

ترين واردكننـدگان حبوبـات در جهـان بـه شـمار             امريكا از بزرگ  
 كـه  ترين وارد كننده حبوبات در جهـان اسـت     هند بزرگ  .روند  مي

 ميليـون تـن حبوبـات وارد        ۲ الـي    ۵/۱ساالنه بـه طـور متوسـط        
كشورهاي عمده وارد كننده حبوبات در منطقه خاورميانه        .  كند  مي

 ۳۶/۰( مـصر  :و شمال افريقا و سهم هريك از واردات  عبارتند از     
،  ) درصـد  ۸( ، امارات متحده عربـي       ) درصد ۱۶( ، الجزاير   )درصد
  ]۷[ .) درصد۷(سعودي ، عربستان ) درصد۸(تركيه 

  سياست تجاري . ۶

بيشترين اقدامات و ابزارهاي سياستي به كار گرفتـه شـده در            
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۳۱      

۳۱  

بخش تجارت به خصوص واردات، مربوط به كشورهاي شبه قاره           
باشد كه  بخش قابـل تـوجهي از مـصارف             هند و جنوب آسيا مي    

با توجه به بحران . ها به غالت و حبوبات اختصاص دارد غذايي آن
اد غذايي در جهان، اكثـر كـشورها بـراي مقابلـه بـا بحـران از                 مو

هـاي مقـداري و       ابزارهاي برقراري تعرفه بر روي واردات، كنتـرل       
   .اند اخذ عوارض از صادرات استفاده نموده

  
هاي حمايتي تجاري  تعدادي   سياست-۴جدول  

ازكشورهاي عمده توليد كننده حبوبات و ساير 

  ۲۰۰۸ در سال محصوالت كشاورزي
  نوع سياست مرزي

  نام كشور  صادرات  واردات
تعرفه و 

  ساير
هاي  كنترل

  مقداري
صادرات،  بر  ماليات
  هاي صادراتي قيمت

        چين

        هند

        ايران

        پاكستان

        بنگالدش

        كره جنوبي

        مكزيك

      روسيه 

        اوكراين

 www.fao.org/giews/English/policy/index.htmائوفاسايت :ماخذ

          

  ]۸ [هاي آتي  بيني روند پيش. ۷

تحقيقات به عمل آمده توسط فائو، سطح  بر اساس مطالعات و
ساله تا ۲۵هاي زماني  جهان در دوره زير كشت و توليد حبوبات در

بر اين اساس سطح زير كشت . بيني گرديده است  پيش۲۱۰۰سال 
در دوره   افزايشي،۱۹۹۰-۲۰۱۰هاي  حبوبات در فاصله سال

  . ثابت و سپس داراي روند كاهشي خواهد بود۲۰۲۵-۲۰۱۰
روند افزايشي  حاكي از توليد جهاني حبوبات نيز بيني روند پيش

 وسپس روند كاهشي ۲۰۵۰كشورهاي در حال توسعه تا سال  توليد

   .باشد مي) ۲۰۵۰-۲۱۰۰(  سال بعدي ۵۰ توليد محصول طي 

ــاختار . ۸ ــي س ــاني  بررس ــارت جه ــد و تج تولي
  ]۹ [حبوبات

  حاكي از ۲۰۰۰-۲۰۰۵هاي تمركز طي دوره  بررسي نسبت
ند چآن است كه ساختار توليد جهاني  حبوبات به سمت انحصار 

جانبه متمايل است و كشورهاي هند، چين، كانادا و برزيل 
مقايسه تمركز طي . كشورهاي مسلط در توليد جهاني هستند

 ۴/۶۸دهد اندازه تمركز  توليد از  شان مي ن۲۰۰۰-۲۰۰۵هاي  سال
  . كاهش پيدا كرده است۳/۶۵به 

  محاسبه شاخص تمركز در توليد حبوبات . ۱-۸

 دهد هاي تمركز نشان مي محاسبه شاخص بخش توليد، در
و برزيل چهار كشور بزرگ  كشورهاي هند، چين، كانادا

 ۲۰۰۰-۲۰۰۵هاي  جهان بوده و طي سال توليدكننده حبوبات در
 درصد توليد جهاني حبوبات را در اختيار ۴۶ تا ۴۲ساالنه 

در  را  درصد توليد۲۴  تا حدود۲۰كشور هند به تنهايي  .اند داشته
مقادير و روند . ستا  هاي مختلف به خود اختصاص داده سال

دهد سهم هشت كشور اول  هاي تمركز نشان مي تغييرات نسبت
 درصد بوده است كه ۵۹  تا۵۵توليد كننده طي دوره مورد بررسي 

توليدات حبوبات داراي ساختار انحصار چند  توان گفت بازار مي
  .جانبه بسته است

به طور كلي توليدات كشورهاي در حال توسعه عمدتا در 
هاي مصرف داخلي  بوده و بازار جهاني محصول   جهت تامين نياز

ي ست كه دارا ا اي در اختيار آن دسته از كشورهاي توسعه يافته
توليدات صادراتي بوده و ساالنه بخشي از تقاضاي حبوبات 

 كشورهاي كانادا،.سازند كشورهاي درحال توسعه را برآورده مي
فرانسه و انگلستان از جمله كشورهايي  امريكا، چين، استراليا،

  .باشند ميهستند كه داراي توليد صادراتي 
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    ۸۸ ارديبهشت  ـ فروردين و۳۴شماره                 هاي بازرگاني بررسي

  

۳۲  

  يد جهاني حبوباتتغييرات آن در تول هاي تمركز و  نسبت- ۵جدول  

  هاي تمركز نسبت
 

  
  
 

  مقدارتوليد
 )تن ميليون(

CR1 CR2 CR4 CR8 CR16 

كشور بزرگ  چهار
  كننده توليد

 

 نوع ساختار

۲۰۰۰ ٦/٥٤ ۲/۲٤ ۲/۳۲ ۲۹/٤٦ ۲/٥۸ ٤/٦۸ 

-كانادا-چين-هند
  برزيل

 

انحصارچندجانبه 
 بسته

۲۰۰۱ ٤/٥۲ ٥/۲۱ ۲/۳۱ ٥ ٦/٤٤۹ ۳/٦۸ 

-برزيل-چين-هند
  كانادا

 

انحصارچندجانبه 
 بسته

۲۰۰۲ ٥/٥٦ ۲۳ ۲۷ ۷/٤۲ ۸/٥٥ ۹/٦٥ 

-برزيل  - چين -هند
  ميانمار

 

انحصارچندجانبه 
 بسته

۲۰۰۳ ۷/٥۷ ٦/۲۰ ۸/۲٥ ۸/٤۱ ۳/٥٥ ۸/٦٤ 

-برزيل-چين-هند
  كانادا

 

انحصارچندجانبه 
 بسته

۲۰۰٤/٦ ٤۱ ۹/۲۳ ۸/۳۱ ٦/٥٥ ٤٤ ۷/٦٥ 

 - كانادا -چين - هند
  برزيل

 

انحصارچندجانبه 
 تهبس

۲۰۰٥ ۷/٦۰ ٦/۲۲ ٥/۳۰ ٤/٤۳ ۸/٥٦ ۳/٦٥ 
 - كانادا -چين -هند

 برزيل

انحصارچندجانبه 
 بسته

   تحقيقمحاسبات:ماخذ
  

   شاخص تمركز در صادرات حبوبات. ۲-۸
هاي  جهت تعيين ساختار بازار از نسبت در بخش صادرات،

  .تمركز براي محصوالت عمده حبوبات استفاده شده است
 با در اختيار ۱۹۹۰د، كشور تركيه در سال در بازار جهاني نخو

به عنوان بنگاه مسلط در ميان   درصد سهم بازار،۶۲داشتن 
در سال  .كشورهاي عمده صادركننده محصول شناخته شده است

افزايش سهم  و  درصد۷/۴۰ با كاهش سهم تركيه به ۲۰۰۰
ايران  و ميانمار چين، امريكا، مكزيك، كانادا، كشورهاي استراليا،

هاي اخير ساختار بازار به سمت انحصار چند جانبه بسته  ي سالط
به طوري كه سهم چهار كشور اول ، تغيير جهت پيدا كرده است

در  .متغير بوده است ۶/۸۵ تا درصد ۶/۶۵ از دصادركننده نخو
 ۸/۶۵ايران و مكزيك  تركيه،  چهار كشور استراليا،۲۰۰۴سال 

رغم  علي. اند  داشتهرات جهاني نخود را در اختيارددرصد صا

ساختار بازار  هاي مختلف، هاي تمركز طي سال نوسانات نسبت
  .همچنان به صورت انحصار چند جانبه بسته باقي مانده است

   ۲۰۰۰-۲۰۰۴ساختار صادرات  بازار جهاني حبوبات در دوره 
در بازار جهاني دهد  بر اساس محصوالت عمده حبوبات نشان مي

ر ساختار بازار به سمت انحصار چند جانبه هاي اخي نخود، طي سال
به طوري كه سهم چهار كشور .بسته تغيير جهت پيدا كرده است

در . متغير بوده است ۶/۸۵  درصد تا۶/۶۵ از اول صادركننده نخود
 ۸/۶۵ايران و مكزيك  تركيه،  چهار كشور استراليا،۲۰۰۴سال 

رغم  يعل .اند رات جهاني نخود را در اختيار داشتهددرصد صا
ساختار بازار  هاي مختلف، هاي تمركز طي سال نوسانات نسبت

در . همچنان به صورت انحصار چند جانبه بسته باقي مانده است
با توجه به سهم نسبتا باالي چهار كشور  نيز صادراتي لوبيا بازار

داراي ساختار  در طول بيش از دو دهه، بازار بزرگ صادركننده،
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  هاي بازرگاني    بررسي          ۸۸ ـ فروردين و ارديهبشت  ۳۴شماره  

  

۳۳      

۳۳  

 هاي تمركز چهاركشور نسبت .بوده استانحصار چند جانبه بسته 
 در صد در سال ۵/۷۳به ۱۹۸۰  درصد در سال ۳/۶۵بزرگ از 

به  اين روند حاكي از گرايش بازار . تغيير پيدا كرده است۲۰۰۴
در بازار صادرات جهاني . باشد انحصاري پايدار مي سمت يك بازار

شرايط انحصار  ساير محصوالت عمده حبوبات، عدس نيز همانند
به طوري كه نسبت محاسبه شده . چند جانبه بسته وجود دارد

 در طول دوره )هند-فرانسه-امريكا-تركيه( براي چهار كشور اول
   . درصد بوده است۶۰مورد بررسي حداقل 

  شاخص تمركز درواردات حبوبات. ۳-۸

ساختار واردات بازار جهاني حبوبات به سمت انحصار 
 ۸ نسبت تمركز ۱۹۹۰-۲۰۰۵ه در دور .چندجانبه باز متمايل است

كشورهاي هند،  . افزايش يافته است۵/۵۲ به ۶/۳۲كشوري از 
  .اند ترين واردكنندگان حبوبات بوده اسپانيا، ايتاليا و مصر بزرگ

  

 تغييرات آن در واردات جهاني حبوبات هاي تمركز و نسبت -۶جدول 

 نوع ساختار  هاي تمركز نسبت
  
  مقدارواردت 

  )تن ميليون(
CR1 CR2 CR4 CR8 چهاركشور بزرگ واردكننده كننده 

 

۱۹۹۰ 
 انحصارچندجانبه باز چين اسپانيا، ايتاليا، هند، ۳۲/٦ ۲۸/٦ ۱/۲۰ ۸/۱۲ ٥/۸

۱۹۹٥ 
 انحصارچندجانبه باز پاكستان ايتاليا، هند، اسپانيا، ۳٥ ۳۰ ۱۹ ۷/۱۱ ۷

 چندجانبه بازانحصار بنگالدش بلژيك، هند، اسپانيا، ٦/٤٥ ۲۹/٥ ۱/۱۷ ۹/٥ ۸ ۲۰۰۰

۲۰۰۱ 
 انحصارچندجانبه باز مصر باژيك، اسپانيا، هند، ٥٤/۲ ٥/٤۰ ۳۱/٥ ۸/۲۳ ۹/٥

 انحصارچندجانبه باز اسپانيا بنگالدش، پاكستان، هند، ٥۱/۷ ۷/۳۷ ۱/۲۸ ۷/۲۲ ۸/۸ ۲۰۰۲

۲۰۰۳ 
 انحصارچندجانبه باز ايتاليا مصر، اسپانيا، هند، ٤/٤۷ ۷/۳٥ ۲/۲٦ ۲۱ ۸/۸

 انحصارچندجانبه باز ايتاليا مصر، اسپانيا، هند، ٤۹/۸ ۳٥/٥ ۹/۲٤ ۳/۱٥ ۱/۹ ۲۰۰٤

۲۰۰٥ 
 انحصارچندجانبه باز هند،اسپانيا، ايتاليا، مصر ٥/٥۲ ۳۸/٦ ۸/۲۹ ۸/۱۷ ۱۰/٥

  تحقيقمحاسبات :ماخذ    
  

شرايط اقليمي و آب و هوايي مناسب، خاك،  برخورداري از
ار، آموزش و سطح استفاده از فناوري و مديريت محصول و باز

  .نيروي انساني از عوامل مهم ايجاد تمركز در توليد حبوبات است

  بازار داخلي حبوبات. ۹

 هزار تن ۲۹۰ از ۱۳۶۰-۸۴ توليد حبوبات در ايران طي دوره 
از كل توليد حبوبات  . هزار تن افزايش پيدا كرده است۶۳۹به 

 رتبه اول در  درصد۵۲/۴۱ سهم توليدبا دركشور، محصول نخود

 درصد و۷/۱۷ عدس  درصد،۸۴/۳۳ با محصول لوبياقرار دارد و 
بررسي . اند هاي بعدي قرارگرفته رتبه در  درصد۹/۶ساير حبوبات 

روند توليد حبوبات در كشور نشان دهنده نوسانات توليد از سال 
بيشترين  . است۱۳۷۲-۸۱هاي   به بعد به خصوص سال۱۳۷۰

به طور  .باشد  هزارتن مي۷۰۴ با ۱۳۷۵مقدار توليد مربوط به سال 
 درصد عرضه حبوبات در كشور از طريق توليد ۹۸متوسط بيش از 
ها به علت افزايش  بعضي سال در هرچند .شود داخل تامين مي

  صادرات وتقاضاي داخلي ميزان واردات رو به افزايش گذاشته ولي 
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۳۴  

  .تامين تقاضاي داخلي ندارد تاثير قابل توجهي در
  

عملكرد  وسطح زير كشت وليد،  روندت-  )۷(جدول

  حبوبات در ايران

  ۱۳۶۰-۷۱هاي  مركز آمار ايران، سالنامه آماري كشور، براي سال-۱ :مآخذ
  ۱۳۷۲-۸۴هاي  هاي وزارت جهادكشاورزي براي سال سالنامه -۲       

  

هاي تجاري و تنظـيم بـازار          ارزيابي سياست . ۱۰
  برروي صادرات و واردات حبوبات

  صادرات. ۱-۱۰

ـ            ات در داخـل  با توجه به اين كه بخـش عمـده اي از توليـد حبوب
رسد، به استثناي محـصول نخـود كـه بـا مـازاد               كشور به مصرف مي   

مصرف در داخل كشور مواجه است صادرات ساير محصوالت حبوبات          
. نمايـد  بازار داخلي را تحت تاثير قرار داده و با كمبود عرضه مواجه مي         

هـاي متفـاوت و     هاي مختلـف سياسـت      در ارتباط با حبوبات طي دوره     
در برنامه اول توسعه    . هاي اخير اجرا شده است       در سال  حتي متناقضي 

 هزارتن رسيد كه  در سـال  ۷/۱۱۵ صادرات حبوبات به    ۱۳۷۲  در سال 
در برنامه دوم با توجـه      .  هزارتن تنزل يافت   ۸/۴۰ اين ميزان به     ۱۳۷۳

به سياست تشويق صادرات محصوالت كشاورزي، صادرات حبوبات از         
  و حـدود   ۱۳۷۶ هزارتن در سـال   ۵/۱۱۷به  ۱۳۷۴  تن در سال      ۳۲۹۳

بيشترين مقدار صادرات بـه برنامـه       . رسيد۱۳۷۷ هزارتن  در سال        ۸۳
با توجه به اتخاذ سياست جهش صـادراتي        .سوم توسعه اختصاص دارد   

 به باالترين مقـدار خـود       ۱۳۸۰توسط دولت صادرات حبوبات در سال       
منظـور  بـه    نيـز      ۸۱-۸۴هاي    طي سال .   هزارتن رسيد  ۴/۱۵۵يعني    

 ۵/۱تــشويق صــادرات انــواع حبوبــات، جــايزه صــادراتي بــه ميــزان  
هـاي   بنـدي  درصدارزش كل صادرات براي صادرات حبوبات در بـسته        

كيلوگرم وكمتـر در   ۲هاي   بندي  درصد براي بسته   ۳ كيلوگرم و  ۲باالي  
رغـم تاكيـد قـانون        در برنامه چهارم نيـز علـي      . نظر گرفته شده است   

  تنظيم بازار داخلي نبايد مانع صادرات شود ابتدا        برنامه مبني بر اين كه    
، ۱۳۸۵بر اساس دستورالعمل نحوه پرداخت جوايز صـادراتي در سـال            

حبوبات از ليست كاالهاي مشمول پرداخـت جـوايز صـادراتي حـذف             
هـاي    هاي بعدي به علت افزايش قابل توجه قيمـت           و در سال   گرديده

 در بازار حبوبات در داخـل       جهاني انواع مواد غذايي و بروز عدم تعادل       
كشور عوارض صادراتي براي صادرات انواع حبوبات برقرار گرديد كـه           
اين امر كاهش صادرات حبوبات را به دنبال داشـت، بـه طـوري كـه                

 هـزار   ۹/۷۳صادرات حبوبات در سه سال  اول برنامه چهارم توسعه از            
تـن   هـزار    ۶/۰ و ۱۳۸۵ هزار تن  در سال       ۰۵/۲۳ به   ۱۳۸۴تن در سال  

  . كاهش يافت۱۳۸۶در سال 

  واردات. ۲-۱۰

حبوبات توليدي كشور عمدتا به مصرف داخلي رسيده و 
 .دهد واردات سهم اندكي از عرضه داخلي را به خود اختصاص مي

  سال
سطح زير 

  كشت
  )هزارهكتار(

  توليد
  

  )هزارتن(

  عملكرد
كيلوگرم (

  )درهكتار

۱۳۶۰  ۳۰٤  ۲۹۰  ۹٥٤  

۱۳۶۱  ۳٤٤  ۲۹٦  ۸٦۰  

۱۳۶۲  ٤۱۰  ۲۹۰  ۷۰۷  

۱۳۶۳  ٤۳۰  ۳۰۳  ٦/۷۰٤  

۱۳۶۴  ٤٦۹  ۳٤۳  ٤/۷۳۱  

۱۳۶۵  ٤۹۱  ۳۷٦/٦٥  ٦۱  

۱۳۶۶  ٥۰۹  ۳٤۱  ٦۷۰  

۱۳۶۷  ٥٦۲  ۲۹۹  ٥۳۲  

۱۳۶۸  ٦۱۸  ۲٦٤  ۲/٤۲۷  

۱۳۶۹  ٦۸۱  ۳۲٥  ۲/٤۷۷  

۱۳۷۰  ۹۸۱  ٥۷٥  ٦۸۷  

۱۳۷۱  ۱۱۲۱  ٦۷٤  ۲/٦۰۱  

۱۳۷۲  ۱۰٤۸  ٦٤۳  ٥/٦۱۳  

۱۳۷۳ ۹٦  ٤٦۲٦  ۷/٦٦۱  

۱۳۷۴ ۱۱۱۰  ٦۷۷  ٦۱۰  

۱۳۷۵ ۱۳٦۳  ۷۰٥/٥  ٤۱٦  

۱۳۷۶ ۱۰۳٥  ٥٤٦  ٤۲۸  

۱۳۷۷ ۹٥۹  ٥۷۷  ٦/٦۰۱  

۱۳۷۸ ۹۳٤  ٦۷۲  ۳/٥۰٤  

۱۳۷۹ ۱۰۱۷  ٥٦۱  ٦/٥٥۱  

۱۳۸۰ ۱۱٥٥٥  ٤٦  ۳/٤۸٤  

۱۳۸۱ ۱۰۹۹  ٦۷۰  ۳/٦۰۹  

۱۳۸۲ ۱۰۱٦  ٤۷۰  ٦/٦٦۰  

۱۳۸۳ ۹۳۰  ٦٦٥  ۷۱٥  

۱۳۸۴ ۹۰۸  ٦۳۹  ۷/۷۰۳  
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۳۵      

۳۵  

  ۶/۲ از ۱۳۸۰-۸۶واردات  حبوبات طي  دوره 

ــن در ســال  ــيش از ۱۳۸۰ هــزار ت ــه ب ــن در ۱۰۰ ب  هــزار ت
 دولـت بـا     ۱۳۸۴-۸۷ي  هـا   طـي سـال   .  رسيده اسـت   ۱۳۸۶سال  

استفاده از دو ابـزار تعرفـه و عـوارض صـادراتي  موجـب  ايجـاد                  
در ســـال . تغييراتـــي در صـــادرات و واردات حبوبـــات گرديـــد

 بــراي حمايــت از توليــدات داخلــي حبوبــات،  تعرفــه      ۱۳۸۴
درصــد بــراي كليــه محــصوالت حبوبــات   ۴ واردات حبوبــات از 

ــه ۱۳۸۳در ســال  ــراي ن۱۵و۱۵، ۵ ب ــه  درصــد ب خــود رســمي ب
ــال  ــراي  س ــب ب ــاي ترتي ــد ۳۰ و۱۳۸۶، و۱۳۸۵، ۱۳۸۴ ه  درص

در خـصوص      .هـاي مـذكور افـزايش يافـت         براي لوبيا طي سـال    
 بــه ۱۳۸۳ درصــد در ســال  ۴عــدس نيــز تعرفــه واردات از   

ــال ۳۰ و۱۵،۳۰ ــد در س ــاي   درص ــي ۱۳۸۴ه ــزايش ۱۳۸۶ ال  اف
ــت ــي . ياف ــه عل ــه اينك ــل توج ــه قاب ــه   نكت ــزايش  تعرف ــم اف رغ

هـا افـزايش يافـت،        ات، مقدار واردات نيز بـا افـزايش تعرفـه         وارد
ــك     ــشور از ي ــه ك ــات واردشــده ب ــه حجــم حبوب ــه طــوري ك ب

 هـــزارتن در ســـال ۲۵ بـــه حـــدود ۱۳۸۳هـــزارتن در ســـال 

 افــزايش پيــدا كــرد ۱۳۸۵ هــزارتن در ســال ۱۳۴و حــدود ۱۳۸۴
  . هزارتن بالغ گرديد۱۰۰ نيز به بيش از ۱۳۸۶و در سال 

هــاي جهــاني محــصوالت اساســي     افــزايش قيمــت بــا 
ــده در      ــد كنن ــده تولي ــشورهاي عم ــذايي در ك ــشاورزي و غ ك

ــت   ســال ــزايش تقاضــاي مــصرف و عــدم كفاي ــر ، اف هــاي اخي
ــراي صــادرات،   ــرغم  ايجــاد محــدوديت ب ــي علي ــدات داخل تولي
قيمــت انــواع حبوبــات در كــشور رو بــه افــزايش گذاشــت  كــه  

ــازار و كــاهش  ــا عــدم تعــادل در ب ــه ب ــراي مقابل هــاي   قيمــتب
هـاي وارداتـي اقـالم عمـده حبوبـات شـامل نخـود                داخلي تعرفه 

كـاهش  ۱۳۸۷در سـال  درصـد  ۵رسمي، لوبيا قرمـز و عـدس بـه         
يافت كه نتيجـه آن هـم افـزايش قابـل مالحظـه واردات انـواع                

هـا،    جدول زيـر نـشان دهنـده وضـعيت تعرفـه          . باشد  حبوبات مي 
ــال   ــي سـ ــات طـ ــادراتي و واردات حبوبـ ــوارض صـ ــاي عـ   هـ

  .باشد  مي۸۶-۱۳۸۰ 
  

  
   صادرات، واردات، تعرفه و عوارض صادراتي حبوبات- ۸جدول 

  سال
  سطح زير

 كشت
  )هزارهكتار(

  توليد
  )هزار تن( 

  صادرات
  )هزار تن( 

  واردات
  )هزار تن( 

مصرف 
مطلوب 

  )تن( حبوبات

  نرخ تعرفه
  )درصد(

عوارض 
  صادراتي

  )درصد(

۱۳۸۰  ۱۱٤  ٥٥٥  ٤٦/۱٦  ٥٥/۲  ٦۱۲۹۷۸  -  -  

۱۳۸۱  ۱۰۹۹  ٦۷۰  ۲/۱٥۰  ۰۰۰۳۰۸/۰  ٦۲۱۹۷٤  -  -  

۱۳۸۲  ۱۰۱٦  ٤۷۱  ۱/۸۸  ۰٤/۰  ٦۳۰۸۹٤  ٥  -  

۱۳۸۳  ۹۳۰  ٤  ٦٦٦/۸٤  ۰۸/۱  ٦٤۰۳٦۱  ٤  -  

۱۳۸٤  ۹۰۸  ٦۳۸  ۹/۷۳  ۹/۲٦٤  ٤۹۷٥  ٥٥ -  

۱۳۸٥  ۸/۹٤۰  ٦۷۰  ۰٥/۲۳  ۹/۱۳۳  ٦٦٤۷٥  ٦٥ ۳۰  

۱۳۸٦  -  ۷۹٦  ٤/۰  ۲/۱۰۰  -  ٥  ۳۰  

 پنج ماهه
  ۱۳۸۷اول

  
-  

  
-  ۸/٥  ۹/٤۹  

  
-  

٥  
  

۳۰  

  سازمان توسعه تجارت ايران - وزارت جهاد كشاورزي :ماخذ   
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صادرات واردات

  ۱۳۸۳-۸۶ي ها صادرات حبوبات طي سال واردات  و -۱نمودار 

  
  هاي سياستي  توصيه

 صـادراتي محـصوالت  نخـود و عـدس،     مزيـت با توجـه بـه      
ت حبوبــات ريــزي اســتراتژيك بــراي بازاريــابي و صــادرا برنامــه

بــه طــوري كــه نوســانات  قيمتــي      .انجــام نگرفتــه اســت  
ــه    ــرار داده و ب ــاثير ق ــات را تحــت ت ــازارداخلي، صــادرات حبوب ب

ايـن   .دهـد   صورت برقـراي عـوارض صـادراتي خودرانـشان مـي          
 .شـود   امر موجب لطمه زدن بـه بازارهـاي صـادراتي كـشور مـي             

ريـزي مـشخص بـراي صـادرات         لذا الزم اسـت بـا يـك برنامـه         
واع حبوبــات، مــوارد كــسري را از طريــق واردات جبــران     انــ

  :ساير مشكالت موجود در صادرات عبارتند از .نمود
صادرات برخي محصوالت نامرغوب و با كيفيت پايين  -۱

هايي در  وجود ناخالصي، توسط تعدادي از صادركنندگان
حبوبات صادراتي كه سبب تقليل كيفيت محصول 

تر از سايز  هاي كوچكگردد، عدم قابليت صدور نخود مي
بندي درمقايسه با   بستهيرفناو ضعف متر و  ميلي۷

 .كشورهاي رقيب

هاي  هاي الزم براي توسعه فناوري فراهم نمودن زمينه -۲
جديد در فرآيند كاشت، داشت و برداشت محصول به 

هاي توليد و تامين نيازهاي بازار  منظور كاهش هزينه
 .ارهاي خارجيافزايش توان رقابتي  در باز داخلي و

فراهم نمودن تسهيالت الزم براي تشويق و حمايت از  -۳
گذاري براي ايجاد  بخش خصوصي جهت انجام سرمايه

آالت و  سازي حبوبات، ماشين انبارهاي مناسب ذخيره
 .بندي مدرن بندي  و بسته تجهيزات درجه

هاي پيشرفته بوجاري حبوبات  استفاده از دستگاه -۴
ص و بهبود كيفي محصوالت منظور افزايش درجه خلو به

 .صادراتي

تقويت شبكه جامع اطالع رساني جهت آگاهي  -۵
 .اندركاران توليد و بازار محصول دست

 .اي حبوبات در غرب كشور ايجاد بورس منطقه -۶

تدوين برنامه جامع راهبردي براي افزايش توليد  -۷
 .حبوبات

ريزي صادراتي به منظور ايجاد ثبات در  برنامه -۸
ها و  ز طريق تعيين منطقي تعرفههاي مرزي ا سياست

عوارض صادراتي با لحاظ  اصل حمايت از   
  .توليدكنندگان داخلي

  
  ها نوشت پي

مطالعه پشتيبان تنظيم   " اين مقاله مستخرج از طرح تحقيقاتي        .۱
باشد كه در موسسه مطالعات و پژوهشهاي          مي "بازار حبوبات 

  .بازرگاني انجام شده است

 

2. www.faostat.fao.org  
  همان ماخذ. ۳
   همان . ۴
هـاي    آمارهاي مصرف از پايگاه اطالعاتي  سايت فائو در سـال          . ۵

  .مختلف استخراج شده است

زمان تهيه مقاله مربوط به سال  آخرين آمار قابل دسترس در. ۶
  .باشد  مي۲۰۰۵
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