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سيب صادراتي بازار بررسي
صادرات نسبي مزيت اصل بر تاكيد با ايران

چكيده
سنوات همواره در آن صادرات ميدهد و را تشـكيل غير نفتي كشـور صادرات از بخشـي كه اسـت باغي محصوالت از سـيب يكي
طول زمان در آن روند تغييرات و ايران صاد راتي سيب رقابت قدرت بررسي با هدف پژوهش اين اسـت. بوده نوسان داراي گذشـته
بررسي مورد و تجارت سيب توليد در نام صاحب كشورهاي با سـاير رقابت را در سـيب ايران مزيت نسـبي وضعيت و گرد يده انجام
استفاده (۱۹۷۰-۲۰۰۲ سال هاي و صاد رات(طي توليد سـري زماني طريق اطالعات از اين مطالعه نياز مورد اطالعات اسـت. داد ه قرار
اساس بر چند هر كه نتايج تحقيق نشـان ميدهد بود هاند. RSCA۲ و RCA۱ قدرت رقابت صادراتي اندازهگيري شـاخصهاي و شـد ه
كاهشي نوساني و روند داراي آن صادراتي رقابت قدرت صادراتي است ولي نسبي مزيت داراي ايران سيب شـده، معرفي معيارهاي
ايران است سيب صادرات رقيب جدي كشـور اين كه مي دهد نشان ايتاليا و ايران سـيب RCA معيار بين همبسـتگي منفي اسـت.
قيمت صادرات، عرضه در تابع دهد. قرار شـعاع تحت را ايران صادرات بازار سـهم تكنولوژيهاي جديد اسـتفاده از با توانسـته و
همچنين دارند. سيب بر عرضه صادرات منفي اثر ملي ناخالص توليد و فروشـي عمد ه بهاي شـاخص متغيرهاي و مثبت اثر صادراتي

است. ايران صادرات سيب از ناپايد اري عرضه حاکي که گرد يد برآورد ۲۱ / معادل ۹ صادرات سيب ناپايد اري عرضه شاخص

صادراتي نسبي مزيت صادراتي، رقابت سيب، كليدي: كلمات

bb

Pajouhesh & Sazandegi No:73  pp: 145-155

Investigation on export market of Iranian apple with respect to comparative advantage export Index 
By: J. Azizi.,Assistant Professor of Agricultural Economics, Agriculture Faculty, Islamic Azad University, Rasht 
Branch, Iran.
S. Yazdani, Associate Professor of Agricultural Economics, Agriculture Faculty, Tehran University, Iran
Apple is one of the horticultural products which are part of the Iranian non-oil exports and its exports always have 
fluctuation during last years. This study carried out for study of export comparative advantage of Iranian apple and its 
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changes during last three decades (1970-2002). Furthermore at this research, it was investigated comparative advantages 
of Iranian apple in competition with other main countries from aspect of apple’s production and trade. In this research, 
required data obtained from some time series of production and export information as well as measuring indications 
of export comparative advantages i.e. RCA and RSCA. The obtained results indicated that although Iranian apple has 
egxport comparative advantage in accordance with the introduced criteria, but it has fluctuational and decreasment 
trend. Negative correlation between appale’s RCA at Iran and Italy, it showed that Italy is our serious competitor. 
Italy could obtaimed our share at apple’s world markets using modern techniologies. In export supply function, export 
prices have positive role and also wholesale price index and national gross production have negative role at its exports. 
Furthermore export elasticity index calculated 2.19 which this matter indicate inconstancy of Iran apple exports.  
 
Key words:  Apple, Comparative advantage, RCA, RSCA.

مقدمه
ــبي، نس مزيت هر البته ــت. اس اقتصادي برنامهريزي مهم جنبههاي از يكي اقتصادي, مختلف فعاليت هاي ــبي مزيت نس به توجه
به منطقه اي از مناسبتر، فناوري هاي آمدن و فراهم علمي پيشرفتهاي با و زمان در طول دارد امكان و نيست پايدار و دائمي امتياز
با و تدريجي است اين انتقال فرآيند يابد. ولي تغيير ديگر محصول به محصولي از يك بخش، درون در و يا د يگر، يا كشوري منطقه،

كرد(۷). تقويت يا و حفظ را آنها ميتوان مطلوب سياست هاي بستن كار به
ساير ميشود، ميباشند (۱۴). توليدي محسوب مهمترين منابع از ــرمايه كه س كمبود داراي معموًال توسعه, حال در ــورهاي كش
هستند. پاييني بهرهوري داراي يا و رفته هرز بهينه، استفاد ه عد م بهدليل كه باشد، فراوان كشورها اين د ر است ممكن توليدي منابع
دهند كه اوًال سبب تخصيص طوري را محدودشان سرمايه پيشرفت، و توسعه ــتاي راس در بود كه خواهد مهم ــورها اين كش براي لذا،
كه گرفته شود بهكار ــتاي توليد محصوالتي در راس توليدي منابع ثانيًا گردد ، آنها بهرهوري افزايش و توليدي عوامل ــاير س بكارگيري
و فراوان طبيعي استعدادهاي توجه به منطقه با يا كشور هر كه ميكند بيان نسبي ملي باشند. مزيت و منطقهاي نسبي مزيت داراي
مزيت ها از اين كشورها يا مناطق همه دارد. چنانچه مزيت محصوالت توليد بعضي از در ــبي نس طور توليد، به عوامل بهرهوري ــطح س
رونق اوج به جهاني و تجارت توليد شده و كامل بينالمللي و منطقهاي كار تقسيم و كنند , تخصيص آن عمل اساس بر و باشند آگاه
مزيت اصل نقض باعث حمايتي سياستهاي انواع كه ميد هد ــان نش تجاري سياستهاي تغييرات روند و ــي بررس ــد(۴). ميرس خود
آغاز پيش سال ها از اخالل، دخالتهاي پر يا كاهش براي حذف و تالش جهاني سعي اساس اين بر است. شده تاريخ طول در نسبي
گونه اين مهمترين از تجارت جهاني يكي سازمان موافقتنامههاي مجموعه در كشاورزي محصوالت تجارت گرفتن قرار گرديده است.
بخش اين در تجارت شفافيت افزايش موجب جهاني تجارت سازمان كشاورزي موافقتنامه چارچوب در حركت زيرا است، فعاليتها

خواهد آمد(۹). حساب به محيطي چنين اساس اين اصل شاخصه مهم عمل در بر رفتار و نسبي مزيت شد كه خواهد
كشاورزي بخش ميباشد. برخورد ار بااليي اهميت سازمان، لزوم توجه به مزيت نسبي از اين عضويت در برنامهريزي جهت براي لذا،
جامعه امنيت غذايي در كه نقشي همچنين و آن، د ر بالقوه طبيعي به مزيتهاي توجه با كشور، اقتصادي مهم بخشهاي يكي از عنوان به
تكنولوژيكي اقليمي و ــرمايه اي، س با توجه به محدوديتهاي بنابراين نياز به توجه دارد. نظر اين از بخشها ــاير س از بيش ايفا ميكند،
جستن از سود ضمن راستا، اين ميباشد. در برخوردار باالتري اهميت ــبي از نس مزيتهاي اساس برداشتن بر گام ــاورزي، كش در بخش
عرصه در رقابت و شدن جهاني بحث يافت. دست عرصه بينالمللي رقابت در و تجارت گسترش به ميتوان مقياس، از ناشي صرفههاي
پايد ار نسبي مزيت اين ولي گردد، نسبي مزيت سبب نوآوري و تكنولوژي كه شد ه سبب اقتصاد ي بخشهاي از بسياري در المللي بين
تحت حدودي تا نسبي محصوالت كشاورزي چند مزيت باشد(۱۷). هر داشته نوآوري پويايي و پيشرفت تكنولوژي اينكه مگر بود ، نخواهد
پيشرفت تاثير ميباشد ولي جغرافيايي منطقه هر محصوالت به فرد منحصر خصوصيات ــاير س و رنگ مزه، و اقليمي، طعم ــرايط تاثيرش
سيب هم ميشوند(۳). به نسبت توليدي سبب برتري مناطق و ميكند تعيين نسبي محصول را مزيت نهايتًا كه است نوآوري و تكنولوژي
داراي گذشته همواره در سنوات آن صادرات و ميدهد تشكيل را ــور كش نفتي غير صادرات از بخشي كه ــت اس باغي محصوالت يكي از
بخش همواره مسئوالن ميتواند تجاري، عرصه در ايران سيب صادراتي رقابت قدرت و بالقوه نسبي مزيتهاي شناخت بوده است. نوسان
تعيين و با شناخت اساس بر اين نمايد . آسان تر را بين المللي عرصه تجارت د ر محصول اين حضور ريزي براي جهت برنامه را كشاورزي
و بحث مورد تجارت عرصه در را محصول اين رقابتي و قدرت مزيت نسبي تقويت راههاي ميتوان ــيب، س محصول ــبي مزيت نس ميزان

داد. افزايش را حاصل از آن درآمد صادراتي و صادرات ميزان صادراتي، مد ت بلند استراتژي و با تعيين داده قرار بررسي

سيب... صادراتي بازار بررسي
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اهميت موضوع
Malus - Pumila آن علمي نام كه است باغي محصوالت يكي از سيب
هوايي و آب شرايط ــتن د اش و ايران بهدليل ــد ميباش د انهد ار از ميوههاي و
در ممتازي جايگاه بهويژه سيب محصوالت سردسيري براي كشت ــب مناس
تا ولي است تاريخي ــينه پيش محصول داراي اين ــت كش هرچند د ارد . دنيا
ــتفاده اس تفنني مورد ميوه يك عنوان به محصول نوزدهم اين قرن ــط اواس
محلي مصرف براي آنرا اخير دهه سه تا ايران در حتي است. ميگرفته قرار
ــنات غذايي محس مردم از بهدليل آگاهي از آن ــد بع ولي ميكردند، ــد تولي
عاملي اين ــت و ياف افزايش ــيب در دنيا مصرف س براي تقاضا آن، ــد فوائ و
شود و شناخته در جهان ممتاز تجاري محصول عنوان يك به سيب ــد تا ش
در دارند آنرا و توليد كشت پتانسيل كه تا كشورهايي گردد فراهم زمينهاي

كنند(۶). تالشهاي زيادي آن توليد راستاي
تا ۳۰ ــي جنوب و ــمالي ش عرضهاي بين دنيا در ــيب س عمد ه مناطق
اروپاي ــامل، ش نظر توليد از اهميت ــب ترتي به كه ــه، قرارگرفت ــه ۶۰ درج
آرژانتين و استراليا ژاپن، ــرقي،كانادا، ش اروپاي آمريكا، متحده اياالت غربي،
بوده سازگار ايران هوايي ــرايط آب و ش كه با سيب خارجي ــود. ارقام مي ش
استاركينگ، د ليشس، رد ــس، د ليش گلدن : عبارتند از ميگردند، ــت كش و
اينتاش، مك اورنج، ــتاين،كاكس گراونش اسپارتان، جوناتان، گرانياسميت،
در عرصه ــا، در د ني موجود به ارقام ــه توج …(۶). با و ــي ــال گاال، فوج روي
برابورنز، فوجي، و گاال رويال دلشيس، رد ــس، گلد ن دليش رقمهاي تجاري،
توسط بيشتر رويالگاال سيب دارند. را مبادالت ــترين بيش ــتار الس جوناگلد و
مي گردد. عرضه اسپانيا و ايتاليا فرانسه، نيوزيلند، آمريكا، چون ــورهايي كش
وكلمبيا جنوبي، فرانسه آفريقاي ــورهاي كش ــط توس اسميت گراني ــيب س
و آمريكا ــورهايي چون كش ــط توس دليشس ــيب گلدن س ــود. ميش عرضه
و ايتاليا توسط الستار سيب نيوزيلند، توسط برابورنز سيب جنوبي، آفريقاي

مي گردند. عرضه جهاني بازارهاي به آمريكا توسط فوجي سيب
ايران قديم االيام در از ــه ــيبهايي ك س ارقام موجود، قرائن به توجه با
مختلف با مناطق د ر گاهي كه ــت اس فراوان و ميشده بسيار متنوع ــت كش
زمان به توجه با را ــيب س محلي ارقام ــد هاند. ش محلي نامگذاري ــمهاي اس
اهرياشكي، يرپاق، قره گالب، ــيب س تابستانه (شامل دسته د و به ــيدن رس
زمستانه و پائيزه ) و قندك و.... ــفيع آبادي، قارپوزآلما، ش ــي، آلماس مراغه،
اخلمد، زنوز، روئين، شيروان، اوغاز ــاهي، عباسي مشهد،گلش سيب شامل )
سيب محصول ميكنند. ــيم تقس (.... و خلخال سلطاني، ــميراني، ش دريان،
ايراني، به صورت ــوار خان ميوه مصرفي ــبد در س تازهخوري مصرف بر عالوه
استفاده مورد غيره و سيب برگه سركه، كنسانتره، كمپوت ــيب، س آب مربا،
درآمد كسب سبب جامعه تغذيه ــالمت س تأمين عالوه بر كه ميگيرد ، قرار
و ارزآوري فرآوري، صنايع توسعه جمعيت، از زيادي تعداد براي ــتغال اش و

غيره گرديده است.
زيركشت سطح (FAO)كشاورزي و خواربار ــازمان س آمارهاي براساس
سطح با چين بوده است. هكتار ۵۶۰۵۱۸۲ برابر سال ۲۰۰۲ د ر دنيا ــيب س
جهان زيركشت سطح كل درصد ۴۲/۸ هكتار ۲۴۰۰۸۰۰ معاد ل زيركشتي
روسيه (۷/۷ آن بعد از است. اول رتبه داراي و اختصاص ميد هد به خود را
اكراين و جهان) زيركشت سطح ۴ / هند (۱ جهان)، زيركشت سطح درصد
با ايران دارند . قرار بعدي مقامهاي در جهان) ــت زيركش درصد سطح ۳/۴)
۲/۶ سهمي معادل ۲۰۰۲ سال در هكتار ۱۴۸۶۶۵ معادل زيركشتي ــطح س

مقام در نظر از اين و اختصاص داده به خود را ــت دنيا زيركش ــطح س درصد
مقام در ــيب ــت س زيركش ــطح نظر س از هرچند ايران قرار دارد. د نيا هفتم
زير كشت ــطح س مقدار اين كه ــت داش توجه دارد، ولي بايد قرار هفتم دنيا
و پراكنده باغات از ــطحي س و چه و مدرن صورت باغات يك پارچه به چقدر
مقايسه دنيا سيب توليدكننده كشورهاي ساير با سپس ــند و ميباش مركب

گردد(۱).
كه بود ه ۵۵۵۷۶۸۷۳ تن برابر ۲۰۰۲ ــال س در دنيا ميزان توليد سيب
توليد كل ــد د رص حدود ۳۴/۶ ۱۹۲۵۰۶۳۴ تن ــد تولي با تنهايي به ــن چي
ــزان توليد در مي اول ــه رتب داراي مي دهد و ــاص اختص خود ــه ب را ــان جه
ــان)، توليد جه ــد كل (۷/۴ درص ــورهاي آمريكا آن كش ــد از بع ــد. مي باش
( ۴ د رصدكل توليد جهان حد ود (هركدام و ايران ــه فرانس تركيه، لهستان،
قرار بعد ي هاي مقام د ر ترتيب به ( جهان توليد كل درصد ۲/۸) ــيه روس و
۴/۲ حد ود سال ۲۰۰۲، سيب در تن ۲۳۵۳۳۵۹ با توليدي برابر ايران دارند.
اختالف با توليد مي دهد و از نظر اختصاص خود جهان را به توليد درصدكل
ششم مقام در و فرانسه به كشورهاي لهستان، تركيه نسبت ناچيزي ــيار بس

دارد. قرار دنيا
جهان در صادرات سيب نظر ميزان از فائو ، ــايت اينترنتي س آمار طبق
كه آمريكا ــود ه، ب تن ۵۶۶۸۱۹۲ د نيا ــيب صادرات س كل ،۲۰۰۲ ــال در س
را دنيا ــادرات ص كل درصد ۱۰/۵ ــدود ح ــيب، س تن ۵۹۶۱۲۶ صاد رات با
ــورهايي كش از آن بعد ــد. ميباش اول مقام داراي و د اد ه اختصاص خود به
درصد از ــك ي حدود هركدام و چين بلژيك ايتاليا، ــيلي، ش ــه، فرانس چون
ــورها سايركش ميد هند و اختصاص خود به را ــيب جهان س صادرات ــهم س
جهان ــيب س صادرات ــهم س درصد يك از كمتر هركد ام تعداد زياد با ــز ني
با توجه كه ــت آن اس ــان دهنده نش امر اين ميد هند. خود اختصاص به را
ولي داراست را سيب جهان سهم صاد رات آمريكا بيشترين ــور كش به اينكه
به تنهايي آمريكا نميتواند و زياد بوده بسيار دنيا تعداد صادركنندگان سيب
است. مؤثر جهاني قيمتهاي در باشد ولي جهاني بازارهاي در قيمتگذار

كشورهاي در بين كه نيوزيلند سيب هركيلوگرم قيمت صاد راتي ميانگين
ازاء به د الر ۰/۶۲ برابر و مقدار ــترين ۲۰۰۲ بيش ــال س د ر ــيب س صادركننده
جعبههاي۱۰ ــگاال در رويال رقم ــيب س قيمت كه ــت، بوده اس ــرم هركيلوگ
كيلوگرمي۲۶/ ۱۸ جعبههاي د ر برابورنز رقم سيب و كيلوگرمي۱۵/۷۴ دالر
ارقام ــه عرض با آمريكا ــور كش ــت. اس بوده كانادا ــو تورنت ــازار ب د ر دالر ۲۲
دنيا بيشترين صادرات سيب جهاني بازارهاي به ــيب س و متنوع ــند بازارپس
۲۰۰۲ ــال س در آمريكا ــيب س صادراتي قيمت ــن ميانگي ــد. را دارا ميباش
رد ــالگاال، روي ــيب س ارقام ــت. بودهاس هركيلوگرم ازاء به دالر ۰/۵۷ برابر
به ۱۰ كيلوگرمي جعبه هاي د ر آمريكا فوجي و ــس د ليش گلدن ــس، دليش
بوده كانادا تورنتو ــازار ب دالر در ۱۶/۰۶ و ۲۱/۸۴ ،۱۶/۰۶ ،۱۹/۲۷ ــب ترتي
اسپتيال نيو بازار د ر دليشس آمريكا و رد د ليشس گلد ن سيب ارقام ــت. اس
معامله پوند ۶/۲ ۸ و ترتيب كيلوگرمي به د ر جعبههاي۱۰ ــتان انگلس فيلدز
۰/۱۵ برابر ۲۰۰۲ سال د ر ايران سيب صادراتي قيمت ميانگين است. ــده ش
با عربي و متحده امارات به نيز صادرات ايران مقدار ــترين بيش كه د الر بوده
به سيب ايران صاد راتي قيمت ــت. اس بوده هركيلو ازاء دالر به قيمت ۰/۱۲
هركيلو) براي د الر ۰/۲) آلمان هركيلو)، براي دالر ۰/۲) انگلستان كشورهاي
صادراتي قيمت ــت. اس صاد ر گرديده كيلو ) هر ــراي (۰/۱۸ دالر ب ــراق و ع
مزه، و طعم كه در تقاضا مورد رقمهاي براساس بازارهاي جهاني د ر ــيب س
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بازار دارد. بزرگترين بستگي هستند، متفاوت نوع بستهبندي و ظاهري شكل
ــس، د ليش ارقام گلد ن كه د ارد قرار آلمان ــهر هامبورگ در ش ــيب س بورس
ــورهاي سايركش از ــتار الس و رويالگاال ــميت، جوناگلد ،گرانياس ــز، برابورن
مقام در ــور آلمان كش واردات از نظر ميگردد و عرضه آن ــده در صادركنن
گمركي كشورهاي تعرفه است. ميزان قرار داشته ۲۰۰۲ سال جهان در اول
ــورهاي كش مقابل د ر درصد و ۷ ــيب س وارد ات اتحاديه اروپا در مقابل عضو
نباتي و غذايي ــت بهداش ضمن اينكه موانع ــد ميباش ۱۲ د رصد عضو ــر غي
ميكند تالش هركشور حال، ميكنند. اعمال سيب واردات براي شديدي را
صاد راتي بازار از بيشتري سهم پائينتر قيمت با بازارپسند، ارقام عرضه با كه
محصول خود تبليغات طريق از ــي از اين كه بخش دهد اختصاص خود را به
در شده گفته اطالعات زير ، جدول ميكند. تحقق پيد ا جهاني در بازارهاي

ميدهند. نشان را فوق
جايگاه توليد ــيل و پتانس مورد د ر ــده ش پيش گفته مطالب به با توجه
ما نتوانسته ــور كش ــد كه به نظر مي رس ظاهرا جهان، ــيب در س صادرات و
باشد. داشته خود پتانسيلهاي و توانائي ها بر مبتني ــب مناس جايگاه ــت اس
و به تجزيه اقتصادي معيارهاي از استفاده با موضوع اين جهت بررسي حال،

ميپرد ازيم. ايران سيب صادرات استراتژي قوت و ضعف نقاط تحليل

تحقيق اهداف
و روند تغييرات ايران سيب رقابتي قدرت و صادرات مزيت نسبي تعيين - ۱

زمان طول د ر آن
ــيب ايران با صادات س ــبي معيار مزيت نس ــتگي تحليل ميزان همبس - ۲

آفريقا فرانسه ايتاليا شيلي آمريكا ايران سال
۰ / ۸ ۳ / ۴۱ ۵ / ۱ ۱۳ / ۳۴ ۰ / ۲۲ ۰ / ۰۳ ۱۹۷۰
۰ / ۷۹ ۳ / ۰۸ ۶ / ۱۱ ۱۵ / ۰۸ ۰ / ۲۱ ۰ / ۰۱ ۱۹۷۱
۰ / ۸۴ ۳ / ۰۳ ۶ / ۰۵ ۱۸ / ۵۴ ۰ / ۲۰ ۰ / ۰۲ ۱۹۷۲
۰ / ۷۱ ۳ / ۳۸ ۷ / ۳۱ ۳۴ / ۲ ۰ / ۲۱ ۰ / ۰۲ ۱۹۷۳
۰ / ۷۶ ۳ / ۱۵ ۶ / ۰۱ ۱۳ / ۲۱ ۰ / ۲۲ ۰ / ۰۷ ۱۹۷۴
۰ / ۷۴ ۲ / ۹۸ ۶ / ۶۱ ۱۴ / ۲۲ ۰ / ۲۵ ۰ / ۰۴ ۱۹۷۵
۰ / ۹ ۳ / ۰۱ ۶ / ۳۸ ۲۰ / ۵۷ ۰ / ۲۸ ۰ / ۰۱ ۱۹۷۶
۰ / ۳۷ ۳ / ۲۷ ۸ / ۷۴ ۱۳ / ۸ ۰ / ۳۵ ۰ / ۱۴ ۱۹۷۷
۰ / ۸۴ ۲ / ۶۷ ۶ / ۸۲ ۲۲ / ۹۹ ۰ / ۳۳ ۰ / ۲۳ ۱۹۷۸
۰ / ۸۳ ۳ / ۲ ۳ / ۶ ۲۲ / ۹۶ ۰ / ۴۹ ۰ ۱۹۷۹
۰ / ۹۷ ۲ / ۸۲ ۴ / ۶۹ ۲۸ / ۳ ۰ / ۵۱ ۰ ۱۹۸۰
۱ / ۰۳ ۲ / ۷۵ ۴ / ۱۲ ۳۰ / ۹۸ ۰ / ۶۱ ۰ ۱۹۸۱
۱ / ۳۱ ۲۶ / ۲۴ ۴ / ۴۶ ۳۰ / ۳۹ ۰ / ۵۸ ۰ ۱۹۸۲
۰ / ۸۲ ۲ / ۰۳ ۳ / ۸۷ ۲۵ / ۲۲ ۰ / ۵۲ ۰ / ۰۱ ۱۹۸۳
۱ / ۳۸ ۲ / ۳۹ ۴ / ۵۹ ۲۹ ۰ / ۵۶ ۰ / ۰۹ ۱۹۸۴
۰ / ۸۲ ۲ / ۵۳ ۳ / ۳۴ ۲۴ / ۶۴ ۰ / ۶۰ ۲ / ۵۹ ۱۹۸۵
۰ / ۸۳ ۳ / ۳۸ ۴ / ۸۵ ۳۷ / ۳۸ ۰ / ۸۳ ۳ / ۸۷ ۱۹۸۶
۱ / ۰۳ ۳ / ۰۶ ۳ / ۸۷ ۳۰ / ۵۲ ۰ / ۶۳ ۲ / ۲۲ ۱۹۸۷
۰ / ۶ ۲ / ۶۶ ۳ / ۷۳ ۲۷ / ۵۳ ۰ / ۷۱ ۱ / ۲۴ ۱۹۸۸

۰ / ۹۴ ۲ / ۶۱ ۲ / ۸۶ ۲۱ / ۵۸ ۰ / ۶۳ ۱ / ۰۲ ۱۹۸۹
۱ / ۴۴ ۳ / ۳۸ ۴ / ۱۶ ۲۰ / ۱۲ ۱ / ۱۴ ۲ / ۰۷ ۱۹۹۰
۱ / ۸۳ ۳ / ۰۲ ۴ / ۲ ۱۸ / ۸۶ ۱ / ۰۴ ۵ / ۸۶ ۱۹۹۱
۲ / ۰۵ ۱ / ۶۹ ۳ / ۷۶ ۱۶ / ۹۰ ۱ / ۰۲ ۲ / ۵۸ ۱۹۹۲
۱ / ۵۹ ۱ / ۴۴ ۲ / ۰۴ ۱۱ / ۶۷ ۰ / ۹۱ ۳ / ۷۱ ۱۹۹۳
۱ / ۰۷ ۲ / ۳۶ ۳ / ۱۳ ۱۴ / ۳۷ ۱ / ۶ ۳ / ۲۸ ۱۹۹۴
۱ / ۱۱ ۱ / ۸۷ ۳ / ۰۲ ۱۲ / ۹۱ ۰ / ۹۷ ۴ / ۱۳ ۱۹۹۵
۰ / ۸ ۲ / ۱۵ ۲ / ۶۲ ۱۲ / ۱۲ ۰ / ۸۸ ۴ ۱۹۹۶
۱ / ۰۳ ۲ / ۲۸ ۲ / ۸۴ ۱۲ / ۱۵ ۱ / ۱ ۲ / ۱۷ ۱۹۹۷
۱ / ۲۷ ۲ / ۱۲ ۲ / ۶۷ ۱۴ / ۰۱ ۱ / ۰۱ ۳ / ۰۲ ۱۹۹۸
۱ / ۰۴ ۱ / ۸۲ ۲ / ۷۲ ۱۳ / ۱۸ ۱ / ۱۳ ۲ / ۳۹ ۱۹۹۹
۰ / ۸۹ ۲ / ۲۹ ۲ / ۷۹ ۱۱ / ۴۴ ۱ / ۲۳ ۲ / ۵۳ ۲۰۰۰
۰ / ۹۶ ۲ / ۴۷ ۲ / ۷۴ ۱۲ / ۵۹ ۱ / ۲۳ ۲ / ۲۹ ۲۰۰۱
۰,۹۵ ۲ / ۶۹ ۲ / ۲۷ ۱۲ / ۳۱ ۱ / ۲۰ ۲ / ۳ ۲۰۰۲

۱ / ۰۱ ۳ / ۳۹ ۴ / ۳۷ ۲۰ / ۱۵ ۰ / ۶۹ ۱ / ۵۵ ميانگين
۰ / ۱۲۱۴ ۱۷ / ۶۷۳ ۲ / ۶۶۳ ۵۸ / ۱۷۱ ۰ / ۱۴۲۰۸۶ ۲ / ۷۸۴ واريانس

.۱۹۷۰-۲۰۰۲ سالهاي طي جهان در سيب صادركننده عمده كشورهاي براي RCAمقادير جدول۱-

هاي تحقيق ماخذ: يافته

سيب... صادراتي بازار بررسي
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صادراتي رقباي
رقيب كشورهاي سيب نسبي مزيت تغييرات روند بررسي - ۳

تحقيق فرضيات
ــبي مزيت نس د اراي رقيب ــورهاي كش ــيب مقابل س در ايران ــيب س - ۱

است. صادرات
است. يافته زمان كاهش رقابت صادراتي سيب ايران در طول قدرت - ۲

جهاني صادرات بازار سهم تغييرات با ايران سيب صادرات نسبي مزيت - ۳
است. در نوسان ايران، همواره سيب

تحقيق روش
ويژه به كنوني ــرايط ش در كه ــتند هس اعتقاد اين غالب اقتصاددانان بر
در اقتصاد كه و كيفي كمي تحوالت و تجارت جهاني ــعه توس به رو روند با
براي هر جهاني تجارت ــازمان س د ر عضويت هستيم, آن ــاهد ش الملل بين
اعتقاد به است. ضروري الزم و حال توسعه د ر و يافته توسعه از اعم كشوري
ــازمانهاي س در عضويت عد م و اقتصاد جهاني در انزوا پرد ازان، نظريه ــن اي
اينكه به عنايت ــا ب (WTO)۳جهاني تجارت ــازمان س المللي از جمله ــن بي
جهاني ــه تجارت در عرص معتبر و قدرتمند د اراي اقتصاد ــورهاي ــر كش اكث
و ــورهاي عضو كش براي كه امتيازاتي ــه ب توجه با و ــد ــت دارن عضوي آن در
هر براي است، ــده ش تعيين ــورهاي غير عضو كه براي كش محدوديتهايي
جهاني بازارهاي د ر حضور از حيث مدت زيان بار و بلند د ر بهويژه ــوري كش

محدودتر خواهد بود(۱۹).
ر د ــا باالس ــط توس بار اول كه ــبي نس مزيت معيارهاي از ــي يك
و ــور كش راتي صاد عملكرد ــنجش س ــرآورد و ب ۱۹۶۵ جهت ــال س
ــده ــكار ش آش ــبي نس مزيت معيار ، يد گرد ارائه ــف مختل ــاي كااله
نان ا د اقتصاد از اد كثيري تعد و ــا باالس عاي اد به . ــد ميباش  RCA
رات براي صاد موجود  ــاختار س بر تكيه ــا ب ، RCA ــاخص ش معاصر
ــازمان س به ــعه توس حال د ر ــورهاي كش ــتن پيوس ــكان ام ــي بررس
نيز ــاري تج ــازي س آزاد مد ت بلند آثار ارزيابي و ــي جهان ــارت تج
ه ــاد س عنوان روش به فوق ــار معي . د مي گرد ــي ــبي تلق مناس بزار ا
ه ــد ش ــنهاد پيش صاد رات ــبي نس كارايي ارزيابي براي ــري كه يگ د
ــت كه اس ــتوار اس ــبي مزيت نس تعريف از ــن بر اي ــع ر واق د ــت اس
توليد و د ر ارد د ــبي نس ــت مزي خاص كاالي ر د ــه ك ــوري كش هر
كاالهائي مقابل ر د ــرد و ك خواهد ا ــص پيد تخص كاال آن رات ــاد ص
وارد ميكند . ــورها ــاير كش س از ارد  ند ــبي نس مزيت آنها ر د كه را
ــد رش نرخ وره، د ر هر د RCA ــط متوس ــبه محاس ضمن بهطوريكه
محاسبه ــي مورد بررس وره نيز طي د را ه ــد ش ــكار آش ــبي نس مزيت
رات صاد ــه مجموع از كاال ــك ي رات صاد ــهم س .(۱۲ ــت( اس ه نمود
نشان را ــور آن كش صاد راتي ــاختار س اصل د ر ــور كش يك كاالهاي
كل از يك كاال ــده ركنن صاد ــورهاي كش ــهم مجموعه س هد و ميد
يا و ــي رات جهان ــاد ص ــاختار س اي، منطقه ــا ي ــي و جهان رات ــاد ص
تغييرات ــن، بنابراي .(۲ ــازد ( ميس ــان نماي را ــر نظ ــورد ــه م منطق
واكنش ــي چگونگ ــوان ــان را ميت زم طي ر د ــه پيش گفت ــاخص ش
صاد راتي ــوي تغييرات الگ ــر ب برا ر د ــور كش يك ــي رات ــوي صاد الگ
ياد ــاخص ــي ش افزايش روند ــت. انس د منطقه يك ــا ي و ــان جه كل

موقعيت ــود  ه بهب هند ــاند ميتوان نش ــز ني را زمان طي د ر ــده ش
تالشهاي و اي ــه منطق ــا ي ــي و جهان ــطح د ر س كاال ــك ي ــي رقابت
ه ــتفاد اس و يا ــب مناس فرصت هاي ايجاد ــتاي راس ر د ــده ش انجام
ــور براي كش جهاني ــطح س ر د آمده پيش ــاي فرصته از ــع به موق
اين زياد  ــانهاي نوس بر اين، ۵). افزون آورد ( ــمار ش به ــورد نظر م
نبود ــراي ب معياري ــوان عن به مي توان ــان زم ــي ط ر د را ــاخص ش
ــبي نس مزيت ــاخص . ش كرد تلقي ــور كش يك تجاري رژيم د ر ثبات
. ــود ميگيرد خ به ــت بينهاي و ــر صف بين يري مقاد ه ــد ش ــكار آش
كه هد ميد ــان محصول نش براي ــاخص ش اين از يك بزرگتر ار مقد
ــته اش د ــبي مزيت نس محصول اين رات صاد ر ه د ركنند ــور صاد كش
ير ــت. مقاد اس ه كرد حركت آن تجارت ــدن ش تخصصي ــوي س و به
ر صاد رات د ــبي را نس مزيت نبود هم، ــاخص ش اين يك ــر از كمت
پيشگفته ــر ي مقاد بنابراين، . ــد ميكن ــان نماي نظر مورد ــاي كااله
را كاال ــبي آن نس مزيت ــد وضعيت ن ــي ميتوا رات صاد ــراي كاالي ب
اين، ــر ب افزون هد . ــان د نش اي منطقه ــا و ي ــي جهان ــاي بازاره ر د
ر د تغيير ــوان عن به نيز ــان زم طي ر د ــد ه ياد ش ــاخص ش تغييرات
مزيت ر د تغيير ــن اي . ــود مي ش تلقي كاال يك ــبي نس مزيت جايگاه
توليد ــبي هزينه نس كاهش همچون ــي اليل به د ــت اس ممكن ــبي نس
و داخلي موانع تجاري در ــا تغيير و ي له ارز مباد نرخ ر ــر د تغيي كاال،

باشد . كاال متقاضي كشورهاي يا
هالست ون يونيدو(۲۳)، آكينو(۱۰)، ــا(۱۱)، باالس از بعد RCA معيار از
پيش ــالميو س مقاري(۸)، و ــور كش از خارج در ليم(۲۲) همكاران(۲۴)، و
ــاخص كه اين ش معتقدند آنها داد هاند. قرار ــتفاده اس مورد ايران د ر بهار(۵)
يك جهاني ــگاه جاي يا تعيين و محصوالت ــي صاد رات مزيت ــناخت ش براي

ميباشد. بسيار مناسب زمان طي در تغييرات آن و محصول
ــده  ش تعريف ــورت معادله -۱ ص به ــبات محاس اين ــي رياض ــط رواب

است(۵):
معاد له-۱

ــادرات ص كل  ،j ــور كش به ــوط i مرب كاالي ــاد رات ص
جهان، صادرات كل جهان، در i كاالي صاد رات كل ،jكشور
شماره كشور j ،زمان t ، ام i كاالي صاد رات ، صادرات كل :
مختلف ــع مقاط د ر ميتواند معيار ــن اي ــد. ميباش جهان صادرات h و

شود. اندازهگيري براي کاال
عنوان ــه ب معيار فوق از ــا باالس ــان از جمله ــاد دان ــي از اقتص بعض
استفاد ه خود تحليلهاي ــده در ش ــكار آش ــبي نس مزيت ــاخص ش يك
در j شده(RCA) كشور ــكار آش ــبي نس كه مزيت طريق بدين كردهاند.
ــور كش آن صادرات در آن محصول ــهم س ــاس اس بر i محصول تجارت
به ميشود. اندازهگيري جهاني تجارت كل در محصول آن سهم به نسبت
كل و jكشور محصول از امين i ارزش صادرات اگر عبارتي
بهصورت شد ه آشكار ــبي نس مزيت شاخص ــد ، باش ــور كش آن صادرات
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۱۵۰ و باغباين    در  زراعت

۱۳۸۵ زمستان  شماره ۷۳،

باغباين۱۵۱ و زراعت  در

آفريقا فرانسه ايتاليا شيلي آمريكا ايران سال

-۰/۱۱ ۰/۵۵ ۰/۶۷ ۰/۸۶ -۰/۶۳ -۰/ ۹۳ ۱۹۷۰

-۰/۱۲ ۰/۵۱ ۰/۷۲ ۰/۸۸ -۰/۶۶ -۰/ ۹۹ ۱۹۷۱

-۰/۰۸ ۰/۵ ۰/۷۲ ۰/۹ -۰/۶۷ -۰/ ۹۷ ۱۹۷۲

-۰/۱۷ ۰/۵۴ ۰/۷۶ ۰/۹۴ -۰/۶۵ -۰/ ۹۶ ۱۹۷۳

-۰/۱۴ ۰/۵۲ ۰/۷۱ ۰/۸۶ -۰/۶۴ -۰/ ۸۸ ۱۹۷۴

-۰/۱۵ ۰/۵ ۰/۷۴ ۰/۸۷ -۰/۶ -۰/۹۱ ۱۹۷۵

-۰/۰۵ ۰/۵ ۰/۷۳ ۰/۹۱ -۰/۵۷ -۰/۹۸ ۱۹۷۶

-۰/۴۶ ۰/۵۳ ۰/۷۹ ۰/۸۶ -۰/۴۸ -۰/۷۶ ۱۹۷۷

-۰/۰۹ ۰/۴۵ ۰/۷۴ ۰/۹۲ -۰/۵ -۰/۶۳ ۱۹۷۸

-۰/۰۹ ۰/۵۱ ۰/۵۷ ۰/۹۲ -۰/۳۴ -۱ ۱۹۷۹

-۰/۰۲ ۰/۴۸ ۰/۶۵ ۰/۹۳ -۰/۳۲ -۱ ۱۹۸۰

۰/۰۲ ۰/۴۷ ۰/۶۱ ۰/۹۴ -۰/۲۴ -۱ ۱۹۸۱

۰/۱۳ ۰/۹۳ ۰/۶۳ ۰/۹۴ -۰/۲۷ -۱ ۱۹۸۲

۰/۱ ۰/۳۴ ۰/۵۹ ۰/۹۲ -۰/۳۲ -۰/۹۷ ۱۹۸۳

۰/۱۶ ۰/۴۱ ۰/۶۴ ۰/۹۳ -۰/۲۸ -۰/۸۳ ۱۹۸۴

-۰/۱ ۰/۴۳ ۰/۵۴ ۰/۹۲ -۰/۲۵ ۰/۴۴ ۱۹۸۵

-۰/۰۹ ۰/۵۴ ۰/۶۶ ۰/۹۵ -۰/۰۹ ۰/۵۹ ۱۹۸۶

۰/۰۱ ۰/۵۱ ۰/۵۹ ۰/۹۴ -۰/۲۲ ۰/۳۸ ۱۹۸۷

-۰/۲۵ ۰/۴۵ ۰/۵۸ ۰/۹۳ -۰/۱۷ ۰/۱۱ ۱۹۸۸

-۰/۰۳ ۰/۴۵ ۰/۴۸ ۰/۹۱ -۰/۲۳ ۰/۰۱ ۱۹۸۹

۰/۱۸ ۰/۵۴ ۰/۶۱ ۰/۹۱ ۰/۰۶ ۰/۳۵ ۱۹۹۰

۰/۲۹ ۰/۵ ۰/۶۲ ۰/۹ ۰/۰۲ ۰/۷۱ ۱۹۹۱

۰/۳۴ ۰/۲۶ ۰/۵۸ ۰/۸۹ ۰/۰۱ ۰/۴۴ ۱۹۹۲

۰/۲۳ ۰/۱۸ ۰/۳۴ ۰/۸۴ -۰/۰۵ ۰/۵۸ ۱۹۹۳

۰/۰۳ ۰/۴ ۰/۵۲ ۰/۸۷ ۰/۲۳ ۰/۵۳ ۱۹۹۴

۰/۰۵ ۰/۳ ۰/۵ ۰/۸۶ -۰/۰۲ ۰/۶۱ ۱۹۹۵

-۰/۱۱ ۰/۳۷ ۰/۴۵ ۰/۸۵ -۰/۰۶ ۰/۶ ۱۹۹۶

۰/۰۲ ۰/۳۹ ۰/۴۸ ۰/۸۵ ۰/۰۵ ۰/۳۷ ۱۹۹۷

۰/۱۲ ۰/۳۶ ۰/۴۵ ۰/۸۷ ۰/۰۱ ۰/۵ ۱۹۹۸

۰/۰۲ ۰/۲۹ ۰/۴۶ ۰/۸۶ ۰/۰۶ ۰/۴۱ ۱۹۹۹

-۰/۰۶ ۰/۳۹ ۰/۴۷ ۰/۸۴ ۰/۱ ۰/۴۳ ۲۰۰۰

-۰/۰۲ ۰/۴۲ ۰/۴۶ ۰/۸۵ ۰/۱ ۰/۳۹ ۲۰۰۱

-۰/۰۲ ۰/۴۱ ۰/۴۷ ۰/۸۷۵ ۰/۱ ۰/۳۸ ۲۰۰۲

-۰/۰۲ ۰/۴۵ ۰/۶ ۰/۸۹ -۰/۲۴ -۰/۲ ميانگين

۰ / ۰۲۵۲۲ ۰/۰۱۵۸ ۰/۰۱۲۵۴ ۰/۰۰۱۲ ۰/۰۷۴ ۰/۴۹۶ واريانس

۱۹۷۰-۲۰۰۲ سالهاي در جهان طي صادركننده سيب مقاديرRSCA براي كشورهاي عمده جدول۲-

هاي تحقيق ماخذ: يافته

سيب... صادراتي بازار بررسي
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۱۳۸۵ زمستان  شماره ۷۳،

باغباين۱۵۱ و زراعت  در

: -۲ تعريف مي شود معادله

                    

 

معاد له-٢

د ارد(۲۱). اشاره جهان كل به w انديس آن در كه
مقدار آن كه اگر صورت بدين سادهاي دارد . نسبتًا تغيير ــاخص ش اين
كمتر از سهم j صادرات كشور د ر محصول سهم ــد (يعني باش واحد از كمتر
كشور عدم آن كه ميدهد ــان نش ــد) جهاني باش صادرات كل در i محصول
مقدار اگر و همين طور دارد i محصول صادرات شده د ر آشكار ــبي نس مزيت
مزيت i كاالي كشور j در كه ميدهد از يك باشد نشان بيشتر شاخص اين
RCA براي محصول سيب معيار محاسبه براي لذا، نسبي آشكار شده دارد.
به نسبت كشور آن صادرات كل كشور به هر سيب محصول صاد رات نسبت
سال در جهان صادرات به كل جهان در سطح ــيب س كل صاد رات محصول

شد. گرفته نظر در مورد نظر
نقاط يكي از باال در شده آشكار نسبي مزيت شاخص بودن نامتقارن
ــبي نبود مزيت نس كه معنا بد ين ميآيد، ــمار ش به ــاخص ش ضعف اين
كه ــود، در حالي ميش د اد ه ــان نش يك صفر تا در محد وده محصول يك
ميگردد. براي ــان بي نهايت بي تا يك محد وده در ــبي نس ــود مزيت وج
ارائه صورت معادله-۳ ــاخص به اين ش از متقارني ــكل ش ضعف، اين رفع

:(۲۰) است شده

     

 
معاد له -۳

به را تا ۱+ -۱ بين مقادير متقارن ــده ش ــبي آشكار نس ــاخص مزيت ش
ميگيرد. خود

صادراتي درآمد پايداري و صادرات عرضه بر موثر عوامل
مؤثر عوامل مهمترين در زمينه صاد رات، ــته گذش مطالعات با توجه به
بهاي ــاخص ش نظر، مورد كاالي صادراتي قيمت ــامل ش صادرات، عرضه بر
توليد و نظر مورد د اخلي كاالي توليد ميزان مبادله ارز، ــي، نرخ فروش عمده
خطي نوع توابع دو از استفاده اين مطالعه با در مي باشد. ملي كشور ناخالص
قرار گرفت، بررسي مورد صاد رات عرضه بر مؤثر عوامل خطي- لگاريتمي، و

است: ۴- معادله بهصورت لگاريتمي خطي- تابع پيشنهادي فرم كه

ــه-۴ معاد ل
                        

قيمت مبدا،  از عرض A ــول، محص صاد رات ــزان عرضه مي
توليد GNP كاالها، فروشي عمده بهاي ــاخص ش صادراتي محصول،
كه ميباشد ارز مبادله نرخ ER محصول و داخلي توليد ملي، ناخالص

مي باشد. a۵>o و a۴<o, a۳>o, a۲<o , a۱>o آن در
است: معادله-۵ بهصورت خطي تابع فرم

    معاد له -۵            

ميزان  بر تاثير مثبت قيمت صادراتي ــه ك ميرود انتظار فوق ــع در تواب
با همچنين ــد. باش صفر از a۱ بايد بزرگتر لذا، ــد (۱۸). ــته باش د اش صادرات
در ملي و درآمد كه ميرود انتظار ،(GNP)ملي ناخالص توليد افزايش مقد ار
و عرضه افزايش محصول داخلي و تقاضاي يافته افزايش سرانه نتيجه د رآمد
ــي ــد. براي بررس باش منفي a۴ كه ميرود انتظار لذا، يابد. كاهش صادراتي
كشش ميزان متغيرها، از هر كدام به ــبت نس صاد رات درصد ميزان تغييرات
وجود عدم وجود يا ميشود. براي متغير، اندازهگيري آن به ــبت نس صادرات
و محصول صادرات از حاصل درآمد بين لگاريتمي تابع يك ابتد ا ناپايداري،

ميگردد: برآورد ۶- معادله بهصورت زمان

معاد له-۶                                              
ــد زماني متغير رون t و ــادرات ص ــد حاصل از درآم ــع  تاب ــن اي در
به نسبت درآمد صاد راتي و كشش ثابت تابع ترتيب به و ــد. مي باش
صاد رات از حاصل درآمد در ــان نوس ناپايد اري يا سپس ميزان ــت. زمان اس

محاسبه گرديد. ۷- فرمول معادله از با استفاد ه محصول

                             
ــه-۷                      معاد ل

                       
درآمد  طبيعي لگاريتم ــداري، ناپاي ميزان دهنده ــان نش
تابع آمده از بدست درآمد صادراتي ميزان شده، ــاهد ه مش صادراتي
چه هر ــت. اس مورد مطالعه ــالهاي س تعداد n و  به زمان ــبت نس صادرات
از حاصل درآمد در باالتر ناپايداري ميزان د هنده ــد نشان باش عدد بزرگتري
را آن ارتباط ناپايداري،ميتوان عوامل شناخت با لذا، ميباشد(۱۵). صاد رات

نمود. تحليل (RCA)شده آشكار مزيت نسبي معيار با
در مورد نياز اطالعات که انجام شده است ۱۳۸۳ ــال س مطالعه در اين
ثبتي اطالعات از ۱۳۵۰-۸۳ ــالهاي طي س ــور توليد کش ميزان ــوص خص
ملي، ناخالص توليد به مربوط اطالعات ــاورزي، جهاد كش وزارت آمار ــز مرک
مربوط اطالعات ايران، آمار از مرکز ــه ارز نرخ مباد ل و ــي فروش عمده قيمت
گمرك ــات ثبتي اطالع از ۱۳۵۰-۸۳ ــالهاي س طي واردات و صادرات ــه ب
واردات و صادرات به ــوط اطالعات مرب و همچنين ايران ــالمي اس جمهوري
۲۰۰۲-۱۹۷۰ از سالهاي عمده توليدکننده طي کشورهاي و ــيب جهان س

گرد يد. جمع آوري فائو اينترنتي سايت

بحث و نتايج  
توجه با ايران صادراتي سيب رقابت قد رت براي تحليل پژوهش اين در
RSCA و RCA معيارهاي از ــده، ش ارائه متدولوژي و موجود ــات اطالع به
روند ايران و ــيب س صادرات نسبي مزيت محاسبه ضمن كه ــد ش ــتفاده اس
در سيب ايران رقيب ــورهاي كش مورد د ر اين موضوع همچنين آن تغييرات

گرفت. بررسي قرار مورد تجارت نيز عرصه
آفريقا و فرانسه ايتاليا، شيلي، آمريكا، كشورهاي شد، گفته همانطوريكه
RCA ــدار مق لذا، ــتند هس نام صاحب دنيا در ــيب س صادرات ــد و تولي د ر
طي در آفريقا و فرانسه ايتاليا، ــيلي، ش آمريكا، ايران، ــيب براي س RSCA و
آمده و۴ ۳ جد ول د ر نتايج كه است، شده محاسبه ۱۹۷۰ ـ ۲۰۰۲ سالهاي
و ايتاليا شيلي، كشورهاي فقط ،۱۹۷۰ سال در RCA معيار براساس ــت. اس
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آفريقا فرانسه ايتاليا شيلي آمريكا ايران

۱ ايران

۱
۰ / ۷۵۹

(۰ / ۰۰۰۱) آمريكا

۱
-۰/ ۳۰۸
(۰ / ۰۸۷)

-۰/ ۲۷۵
(۰ / ۱۲۸) شيلي

۱
۰ / ۲۱۵

(۰ / ۲۳۷)
-۰/ ۷۴۹

(۰ / ۰۰۰۱)
-۰/ ۶۰۵

(۰ / ۰۰۰۱) ايتاليا

۱
۰/ ۰۹۷

(۰/ ۵۹۶)
۰ / ۲۹۲
(۰/ ۱۰۵)

-۰/ ۱۲۴
(۰/ ۴۹۸)

-۰/ ۲۲۲
(۰/ ۲۲۳) فرانسه

۱
۰ / ۰۹۹

(۰ / ۵۹۱)
-۰/۴۳۶

(۰ / ۰۱۳)
-۰/۰۷۲

(۰ / ۶۹۵)
۰/ ۴۸۹

(۰ / ۰۰۵)
۰/ ۴۸۹

(۰ / ۰۰۵) آفريقا

ضرايب
خطي لگاريتمي- خطيمدل مدل

ضرايب tمقدار ضرايبآماره tمقدار آماره

(A)مبدا از /۰-۱۴۲۲۹۶-عرض ۰۲**-۳۷۱۴۵-۲/۱۹**

(a۱)صاد راتي قيمت / ۴۳۱**۶۹۹۰۱۲/۱۸ضريب ۵۰ / ۵۹

(a۲)فروشي عمده بهاي شاخص /۹۲۱۱۲-ضريب ۵-۲/۹۳***-۶۳/ ۵-۰/ ۹۸

(a۳)توليد داخلي ۱۶۱۳۶۰ضريب / ۱۱ / ۰۵۱۴۸۷۰ / ۸۶

(a۴)ملي ناخالص توليد /۶۱۴۰۸-ضريب ۳-۲/ ۱۷**۱۴ / ۳۲/۴۱**

(a۵)نرخ مبادله ارز ۱۵۸۷۴۷۱ضريب / ۰۵۱۹۳۲/۳۳*

R۲۰ / ۸۴۷۰ / ۷۰۴

R۲a۰ / ۸۰۶۰ / ۶۲۰

F۹ / ۱۱۱۱ / ۳۶

D.W۲ / ۱۴۱ / ۹۸

آمريكا ايران، كشورهاي براي معيار اين و هستند نسبي مزيت داراي فرانسه
۱۹۷۰ سال در كشورها اين ميدهد كه نشان بوده و يك از كوچكتر آفريقا و
از ايران سيب براي RCA ــيب بودهاند. معيار ــبي صادراتي س نس فاقد مزيت
سال به از اين نشان ميدهد كه است شده يك بزرگتر از به بعد سال ۱۹۸۵
است. اما گرديده و د اراي مزيت نسبي ــده ش مطرح جهاني بازارهاي د ر بعد

گرفته خود به را روند ثابتي يك ۱۹۸۵ سال ــبت از نس به ايران RCA روند
حالت به دوباره ولي د اد ه نشان را كميافزايش كه سالهايي از بهغير ــت اس
بررسي مورد سالهاي ايران در طي ميانگين RCA سيب است. برگشته اول
ايران RCA ميزان بودن ــت ــد . ثاب ۲ ميباش / ۷۸۴ واريانس با ۱ / ۵۵ برابر
بهبود وضعيت جهت مشخص صادراتي ــتراتژي اس يك وجود عدم از نشان

جهان صاد ركننده سيب RCA كشورهاي مقادير ۳- همبستگي جدول

ميدهند . را نشان معنيد اري احتمال سطح داخل پرانتز اعداد *
مآخذ: محاسبات تحقيق

سيب ايران صادراتي عرضه توابع برآورد جدول ۴-

د رصد ۱ سطح در معنيداري ***
درصد ۵ سطح د ر معني داري **
درصد ۱۰ سطح در داري معني *

تحقيق يافتههاي ماخذ:

سيب... صادراتي بازار بررسي
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۱۵۲ و باغباين    در  زراعت

۱۳۸۵ زمستان  شماره ۷۳،

باغباين۱۵۳ و زراعت  در

ميباشد. خدادادي آن طبيعي و مزيتهاي باتوجه به سيب ايران صادراتي
ــدار منفي داراي مق ۱۹۸۵ ــال س تا ــز ني ايران ــيب س RSCA ــار معي
آن صاد راتي ــبي نس مزيت عدم از ــان نش كه ــت اس بوده صفر از كوچكتر و
بين فاصله د ر و ــده ش مثبت RSCA مقدار دوباره ۱۹۸۵ ــال س از بعد دارد.
سيب نسبي مزيت از ــبت ثابتي نس به روند كه ــت اس يك قرار گرفته و صفر
RSCA براي كشورهاي و RCA معيارهاي براساس ــان ميد هد. نش را ايران
هستند، دنيا سيب صاد رات و توليد در نام صاحب كه فرانسه و ايتاليا شيلي،
يك و صفر بين و مثبت RSCA مقد ار و يك بزرگتر از همواره RCA مقادير
ــبي در مزيت نس داراي ــالها س اين همه د ر كه ــان ميدهد نش د ارد و قرار
براي اين كشورها RSCA, RCA معيارهاي روند ــند . ميباش سيب صادرات
شيلي كشور نسبي كه مزيت ميدهد نشان مورد بررسي ــال هاي س طي در
كاهش ابتد ا در بسيار ماليمي با سرعت نسبي ايتاليا مزيت كاهش، حال در
ميانگين است. كاهش يافته نسبي فرانسه مزيت است و شد ه ثابت سپس و
واريانس۰/۱۴۲)، شيلي ۰/۶۹ و كشورهاي آمريكا(ميانگن براي RCA معيار
و واريانس ۴/۳۷ ــس ۵۸/۱۷۱) ، ايتاليا (ميانگين واريان و ۲۰/۱۵ (ميانگين
(ميانگين آفريقا و (۱۷/۶۷۳ ــس واريان ۳/۳۹ و (ميانگين ــه فرانس ،(۲/۶۶۳

ميباشد. واريانس۰/۱۲۱) ۱/۰۱و
در ميدهد كه فقط نشان آمريكا سيب براي RSCA و RCA معيارهاي
و بوده مزيت نسبي داراي و ۲۰۰۲ ـ ۱۹۹۷  ۱۹۹۰ سالهاي ۱۹۹۲ـ فاصله
اين معيارها است. بوده سيب در صاد رات نسبي مزيت فاقد ساير سال ها در
آن همواره در سيب صادرات نسبي مزيت كه ميدهند نشان براي آفريقا نيز
ندارد . بهطوريكه وجود آن براي مشخصي صاد راتي استراتژي بوده و نوسان
فاصله در مثًال سالها از بعضي در نسبي و فاقد مزيت متعددي سالهاي در
است. نسبي بوده مزيت داراي ۱۹۹۷ ـ ۱۹۹۹ و ۱۹۹۰ ۱۹۹۵ ـ ــالهاي س
آمريكا، ايران، كشورهاي RSCAو RCA معيارهاي براساس ۲۰۰۲ سال در
ميزان بين اين در بودهاند كه ــبي مزيت نس داراي ــه فرانس و ايتاليا ــيلي، ش
بوده ديگر كشور سه از و كمتر آمريكا بيش از ايران صادراتي ــبي نس مزيت
از نشان ايران، ــيب س براي RSCAو RCA معيارهاي روند به باتوجه ــت. اس
آن صادراتي سهم افزايش ايران و سيب مزيت نسبي افزايش باالي پتانسيل
تدوين صادراتي مشخص استراتژي بايد يك لذا ــت. اس جهاني بازارهاي در
ــته بندي بس نوين روشهاي از ــتفاده اس توليد، هزينههاي كاهش با تا گردد
گسترش و سبب نمود نمايان بيشتر را آن طبيعي ــبي نس مزيت صادرات، و
ــد تغييرات رون وضعيت ــي بررس از كه آنچه گرديد . آن ــاري تج ــاي بازاره
است اين است، ــخص مش ــيب س ــورهاي صاد ركننده براي كش RCA معيار
رنگ و طعم، زمينه د ر خود خداد ادي ــيلهاي از پتانس دنيا ــورهاي كش كه
و بستهبندي د ر نظر دقت ضمن كه نموده استفاده خود توليد ي ــيب س مزه
توجه لذا، با ميدهند. افزايش را صاد راتي ــبي نس مزيت آن بودن بهداشتي
نياز ــيب، س از خاصي يا رقم طعم و جهاني براي رنگ، بازارهاي به تقاضاي
گردد. تنظيم بازار گرايش به در راستاي كشور سيب در توليد روند كه است
مختلف بازارهاي ذائقههاي بايد با سيب ايراني كيفيت و اينكه رقمها ضمن

نمايد. پيدا را خود جايگاه تا گردد تست جهاني

سيب صادركننده كشورهاي براي RCA معيار همبستگي
ايجاد را نوع رقابتي يك ماهيت خود، همواره به با توجه جهاني بازارهاي
سهم كه مي كنند تالش كنندگان عرضه نيز جهان ــيب س بازار در ميكنند.

د هند. افزايش را خود بازار
مدت عمل ميان مدت و بلند برنامههاي با عرضه كنند گان اين بعضي از
بودن، بهداشتي تبليغات، كاهش هزينه توليد، چون ابزارهايي با ميكنند تا
مزيت نسبي، سهم ايجاد ضمن بازاريابي فعاليتهاي ــاير و س بندي ــته بس
شده د اد ه ــان نش جدول زير د ر همانطوريكه افزايش دهند . بازار را از خود
مثبت رابطه يك آفريقا و آمريكا كشورهاي RCA با ايران RCA معيار است
يك در كشور دو اين صادراتي بازار ميدهد سهم نشان كه دارد، دار معني و
هر فرانسه و شيلي ــورهاي همچنين RCA سيب كش مي كند. ــتا تغيير راس
نيست. معني دار اين همبستگي ولي منفي هستند ــتگي همبس داراي چند
دارد منفي و معنيدار وجود يك رابطه ايران و ايتاليا RCA سيب معيار بين
براي بازار رقيب ــك ي به عنوان ايتاليا ــيب س مي دهد، ــان كه اين رابطه نش
تحت ايران سيب نسبي صادراتي مزيت معموًال و ــيب ايران عمل ميكند س
است الزم لذا، است. آن بازاري و قدرت ايتاليا سيب صادراتي مزيت الشعاع

گردد. تنظيم ايران سيب صادراتي سياست

آنها پايداري تعيين و صادراتي سيب عرضه توابع تخمين
ارائه ــه متدولوژي توجه ب با ــيب س صادراتي عرضه ــراي تخمين توابع ب
گرديد و نكته استفاده طي دوره ۱۳۵۰-۸۳ زماني سري داده هاي ــده، از ش
ابتدا كه ــت آنهاس همگرايي درجه دادهها، اين از ــتفاده اس جهت قابل توجه
تابع ــپس س گرديد. ــت تس آنها همگرايي درجه واحد، ــه ريش تعيين ضمن
برآورد خطي لگاريتمي- و خطي صورت د و به ايران ــيب س صادراتي عرضه

است. آمد ه زير جدول د ر نتايج كه شد
عرض متغيرهاي خطي لگاريتمي- مدل در كه مي دهد ــان نش نتايج
عالمت ملي با ــص ناخال توليد و ــي فروش عمده قيمت ــاخص ش ، مبدا از
فروشي عمده قيمت شاخص ضريب بودن منفي ــد هاند. معنيدار ش منفي
ــي فروش عمده قيمت هرگاه ميد هد ــان نش و ــت انتظار بوده اس مطابق
توجه ــا ب جهت صادرات ــزه انگي يابد، ــش افزاي ــور داخل كش د ر ــيب س
ترجيح ــدگان صاد ركنن ــت و وجود نخواهد داش ــي صادرات ــكالت مش به
عرضه نمايند. كمتري با مشكالت و در داخل ــيب را محصول س ميدهند
قيمت ــاخص ش متغير ضريب خواهد يافت. كاهش ــادرات ــذا، عرضه ص ل
ــش کش که ۹۲۱۱۲- بود ه / ۵ با برابر تخميني ــدل م ــي در فروش عمد ه
ــت اس -۱ / ۴۱ برابر ــت تابع خطي- لگاريتمي اس اينکه ــاس اس بر آن
ــي فروش عمده بهاي ــاخص ش د ر افزايش يک درصد که ميدهد ــان نش و
به متغير مربوط ضريب مييابد. درصد کاهش ۱/۴۱ صاد رات مقدار عرضه
عرضه كشش که است شده محاسبه -۶۱۴۰۸ /۳ برابر ملي توليد ناخالص
نشان و است -۰ / ۹۴ با است برابر ملي به توليد ناخالص نسبت صادراتي
عرضه مقد ار ملي ناخالص توليد تغيير در ــد درص افزايش يك مي دهد با
افزايش درآمد نيز آن ــل دلي و مييابد، درصد كاهش -۰/۹۴ ــي صادرات
ــت. داش خواهد بهدنبال را داخل ــاي تقاض نتيجه افزايش در و ــي داخل
و برابر ــده ش معنيدار مثبت با عالمت صادراتي قيمت متغير ــن همچني
ــان نش که ــت ۱/۰۷ اس برابر آن به مربوط ــش کش ــد و مي باش ۶۹۹۰۱
عرضه يابد، ــش افزاي درصد يک ــيب س صادراتي قيمت ــد، هرگاه ميده
نيز متغرهاي مدل خطي د ر مييابد. ــش د رصد افزاي ۱/۰۷ آن صادراتي
ــده اند. ش دار معني ارز مبادله نرخ و ملي ناخالص توليد و مبدا از عرض
به ترتيب خطي ــي- لگاريتم مد ل خطي و ــراي ــخيص ب تش مقدار ضريب

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

۱۵۴ و باغباين    در  زراعت

۱۳۸۵ زمستان  شماره ۷۳،

باغباين۱۵۵ و زراعت  در

درصد توضيح مقدار ميدهد ــان كه نش ــد ميباش درصد ۷۰ /۴ ۸۴/۷ و
موجود مستقل متغيرهاي ــط توس كه را صادراتي) ــته(عرضه وابس متغير
در موجود د ار معني ــاي متغيره به توجه با ــود. لذا، ميش تابع انجام در
تقويت مورد را ــي صادرات عرضه به مربوط ــتهاي سياس ميتوان ــدل، م

د اد. قرار
متغيرهاي ضرايب آن در كه صاد راتي فوق، عرضه ــع تواب به با توجه
ــدم پايد اري ع پايداري و ميزان گرد يدند ، ــخص در مدل مش ــي دار معن
يا پايد اري تعيين ــراي ب گرفت. قرار ــي مورد بررس ايران ــيب س صادرات
تابع بين ــك ي ابتدا ــيب، س صادرات از حاصل درآمد ــدم پايداري در ع
صورت به ــرآورد گرديد كه ب لگاريتمي بهصورت زمان و ــادرات ارزش ص

است: ۸ معادله

Ln E=  ۲ / ۳۸ + ۸ / ۵ Ln t                        ۸- معادله

Se(۲/۱۳)*** (۰/۴۹)***                                  

نشان دهنده متغير روند زماني t و ــيب س صادرات E ارزش تابع اين در
تابع ناپايداري ــده ميزان ش معرفي ــاخـــص ش از ــتفاد ه اس با ــدكه ميباش
ارزش ميدهد ــان نش كه آمده ــت بدس معادل ۲۱/۹ ــيب س صادرات عرضه
چقد ر هر ــته است. داش بااليي ــانات نوس زمان طول در ــيب س صادرات كل
يك و بيشتر باشد ــيب س بلند مدت بهبود صادرات ــتاي در راس برنامهريزي
تدوين سيب ايران رقابتي قد رت افزايش براي مشخص صاد راتي ــتراتژي اس
اظهار و آنگاه بود خواهد كوچكتر ــده ش محاسبه ناپايداري شاخص گردد،
هر است. بيشتر ايران ــيب س حاصل از صادرات درآمد پايداري كه مي گردد
توليد و باشد، انگيزههاي بيشتر محصول در درآمد صادراتي پايداري چه قدر
و صادركنندگان توليدكنند گان پذيري آسيب و ــتر بيش محصول آن تجارت

كمتر خواهد شد.

پيشنهادات
ــور کش چند و ايران براي RCA معيار از حاصل ــج نتاي به توجه ــا ب ۱ـ
صاد رات در نسبي سال ۱۹۸۵ داراي مزيت ايران از شد که ــخص مش رقيب
ــنهاد پيش حال ــت. اس آن همواره ناپايدار صادراتي درآمد اما ــت اس ــده ش
ثابت و يا حتي سيب صادراتي رقابت قد رت وضعيت بهبود ميگردد که براي
هزينههاي بر اينكه بايد عالوه مدت، بلند برنامه يك طي در ــتن آن نگهداش
توليد) روش ــت و كيفي بهبود ــيون، مكانيزاس ارقام، اصالح طريق ــد(از تولي
عرصه بينالمللي بايد سبب در ــب مناس و بازاريابي تبليغات با شود ــته كاس
محصوالت نمايشگاه ايجاد بازارگرد يد. ــترش گس و صادراتي قيمت افزايش
رسانهها، طريق از بيشتر رساني اطالع دنيا، مختلف كشورهاي د ر كشاورزي
ساختن صادركنندگان آشنا همچنين و غيره و تجارت الكترونيك اينترنت،
توسط دولت بايد كه است اقداماتي جمله از دنيا صادرات نوين به علم سيب

گردد. انجام
ــاي جهاني، ــاختار صادراتي بازاره س با تطابق ــاي روشه از ــي يك - ۲
است الزم لذا، مي باشد. به كشورهاي مبدا مربوط ــتي بهد اش رعايت ضوابط
با ضوابط ــيب مطابق س محصول صادرات ويژه به ــور كش صاد راتي ــاختار س
آموزش طريق از اينكار باشد. اروپا اتحاديه بويژه و مبدا كشورهاي بهداشتي

بازارهاي خواست مطابق و استاندارد محصوالت براي توليد باغداران ترويج و
در ــاورزي كش محصوالت براي غذايي مواد ــت بهداش قوانين وضع ــي، جهان
گذاري ــرمايه افزايش س د اخلي، مصرف جهت جهاني حتي كدكس ــطح س
عرضه به قابل محصوالت بندي بسته و بهداشتي كنترل ــگاههاي آزمايش د ر

خواهد بود. بازار خارجي
فروشي داخلي عمده شاخص بهاي ــت آمده، بد س نتايج ــاس اس - بر ۳
دولت ــذا، ل مييابد. کاهش ــيب س صادرات عرضه افزايش يابد ميزان ــر اگ
باشد داشته ــيب س داخلي بازار ــاماندهي س جهت اصولي در برنامه بايد يک
حضور در اثر ــه ک ــي فروش عمده قيمت ــاخص ش بي رويه افزايش بدليل تا

جلوگيري گردد. بيفتد، اتفاق است واسطهها ممکن
 

پاورقيها
1 - Revealed Comparative Advantage(RCA)
2 - Revealed Symmetric Comparative Advantage(RSCA)
3 - World Trade Organization(WTO)
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