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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 HerfindalHirschman. 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.
Keywords: Trade Plan, Concentration Index, Herfindal-Hirschman Index, Screening Method
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.
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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

در طی سالهای  2001-2017میالدی بعد از کشور چین ،مقام دوم تولید جهانی خربزه و
طالبی ،اختصاص به کشور جمهوری اسالمی ایران دارد و این محصوالت میتوانند نقش

مهمی در توسعه غیر نفتی کشور داشته باشند .با استفاده از رهیافت شاخصهای مزیت نسبی -
آشکار شده ،مزیت نسبی آشکار شده متقارن و کای دو طی سالهای مورد مطالعه ،به بررسی
وضعیت رقابتی ایران و  15کشور بزرگ صادر کننده خربزه و طالبی پرداخته شده است.
اطالعات مورد نیاز از سایت فائو و تریدمپ استخراج شد .پانزده کشور بزرگ صادرکننده
شامل :اسپانیا ،آمریکا ،برزیل ،هلند ،مکزیک ،گواتماال ،کاستاریکا ،فرانسه ،هندوراس ،مراکش،
چین ،ایتالیا ،ایران ،استرالیا ،آفریقای جنوبی ،جهت مقایسه انتخاب شدند .با استفاده از
شاخصهای نسبت تمرکز و هرفیندال -هیرشمن ،ساختار بازار جهانی خربزه و طالبی بررسی
شد .با استفاده از شاخص برنامه ریزی تجاری و ادغام جهانی ،وضعیت بازار شناسایی شده
است .با بهرهگیری از روش غربالگری ،بازارهای هدف خربزه و طالبی ایران رتبهبندی شدهاند.
کشور ایران با مقدار شاخص مزیت نسبی معادل  3/8در رتبه هفتم بازار جهانی صادراتی قرار
دارد .میانگین شاخصهای ساختار بازارخربزه و طالبی در دوره مطالعه ،از نوع انحصاری چند
جانبه باز است که کشور اسپانیا با مقدار 20درصد از بازار جهانی دارای باالترین سهم در
صادرات خربزه بوده و با دیگر کشورها دارای اختالف زیادی دارد .در مجموع چهار کشور
اسپانیا ،هلند ،برزیل ،گواتماال نزدیک به 50درصد از صادرات خربزه را دراختیار دارند.
ارزیابی براساس سبد کاالی کشاورزی با استفاده از شاخص برنامهریزی تجاری نشان داد
بازار ایران در طی دوره مورد مطالعه در وضعیت برنده در بازارهای روبه افول است .براساس
نتایج حاصله از روش غربالگری ،کشورهای :انگلستان ،آلمان ،دانمارک ،سوئد ،استونی،
ارمنستان ،کویت ،بحرین ،قطر ،بحرین ،امارات ،چین ،قزاقستان ،مجارستان بازارهای هدف
خربزه و طالبی ایران در اولویتهای اول تا سیزدهم هستند.
واژههای کلیدی :برنامهریزی تجاری ،شاخص تمرکز ،شاخص هرفیندل -هیرشمن ،روش
غربالگری
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مقدمه
تجربه کشورهای توسعه يافته و صنعتی نشان می-
دهد که توسعه بخش کشاورزی نقش حياتی در جريان
توسعه اقتصادی دارد .اين بخش در مراحل اوليه روند
توسعه اقتصادی بهدليل توليد بخش مهمی از درآمد ملی
و در برداشت قسمت عمدهای از نيروی کار و سرمايه
موجود در اقتصاد نقش اساسی در جريان رشد و توسعه
اقتصادی دارد .يکی از بخشهای اقتصاد ايران بخش
کشاورزی است که با توجه به ظرفيت ،امکانات فراوان و
برنامهريزی صحيح میتواند کشور را به يکی از مراکز
توليد و صادرات انواع محصوالت کشاورزی تبديل ،و
اصولی در زمينه استفاده مطلوب از عوامل توليد نمايد.
بررسی جايگاه صادراتی ،میتواند الگوی خوبی برای
توسعه صاردات کشور ايران در خصوص خربزه و طالبی
باشد .همچنين ،ايران بايد به دنبال شناسايی بازارهای
جديد هدف بهمنظور افزايش مقدار و ارزش صادرات
خربزه و طالبی باشد ،چرا که با اولويت قرار دادن
بازارهايی که محصول وارداتی را مجدد صادر نمیکنند،
رونق قابل مالحظهای به بازار صادراتی خربزه و طالبی
ايران وارد میکند .بازارهای جهانی با توجه به ماهيت
خود ،همواره نوعی رقابت را ايجاد میکنند .در بازار
جهانی خربزه نيز عرضهکنندﮔان تالش میکنند که سهﻢ
بازار خود را حفظ نمايند .برخی از اين عرضهکنندﮔان با
برنامههای بلندمدت و ميان مدت عمل میکنند تا با
ابزارهايی چون کاهش هزينهیتوليد و تبليﻐات،
بهداشتی بودن بستهبندی و ساير فعاليتهای بازاريابی
ضمن ايجاد مزيت نسبی ،سهﻢ خود را در بازار افزايش
دهند.
محصوالت صيفی از جمله خربزه و طالبی ،از
توليدات کشاورزی هستند که میتوانند نقش مهمی در
توسعه ﻏير نفتی کشور داشته باشند .در کشور در مقايسه
با ميانگين جهانی منابع بيشتری به توليد خربزه و طالبی

اختصاص داده میشود .در عينحال ،بهنظر میرسد
عملکرد کﻢ صادرات و قيمت صادراتی تا چند برابر زير
قيمت جهانی از بهرهوری نامناسب منابع ارزشمند در
توليد اين محصول حکايت دارند .اﮔر قرار است بهترين
منابع محدود کشور را صرف توليد محصولی لوکس کنيﻢ
بايد به کيفيت عملکرد و تجارت آن هﻢ توجه ويژه
مبذول شود در ﻏير اينصورت ،ضرری بزرگ متوجه
منافع ملی کشور خواهد بود ( Torabi & Torabi ,
.)2012
خربزه و طالبی در ميان محصوالت کشاورزی بهدليل
دارا بودن ارزش ﻏذايی باال و همچنين ،بهدليل تحمل
استرس باال در برابر شرايﻂ نامساعد آبی و خاکی ،از نظر
کشت و کار در مناطق نيمه ﮔرمسيری و زراعت ديﻢ؛
بسيار مهﻢ میباشد .طبق آمار منتشره در سايت فاﺋو طی
دوره مورد مطالعه ( )2001-2017بزرگترين
توليدکنندﮔان خربزه و طالبی به ترتيب کشورهای چين،
ايران ،ترکيه ،آمريکا ،اسپانيا ،هند ،مصر ،مراکش ،ايتاليا
و مکزيک هستند که به ترتيب در رتبههای اول تا دهﻢ
را به خود اختصاص میدهند .مقام دوم توليد جهانی
خربزه و طالبی ،اختصاص به کشور جمهوری اسالمی
ايران دارد .در سال  ،2017با توليد  1/5ميليون تن و با
عملکرد  20/1تن در هکتار و سطح زيرکشت  78/9هزار
هکتار ،مقام دوم توليد جهانی را در اختيار داشته است.
سطح زير کشت و توليد جهانی انواع خربزه و طالبی
درطی سالهای  2001الی  2016درحال افزايش بوده و
سطح زير کشت از يک ميليون هکتار به بيش از 1/2
ميليون هکتار و توليد آنها از  2۴به  31ميليون تن
رسيده است .همانطور که از نمودار ( )1مشخص است،
عملکرد خربزه و طالبی ايران ،پايينتر از ميانگين جهان
است ،ضمناً کشور چين دارای عملکردی باالتر از
ميانگين جهانی است.
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شکل  -1مقايسه عملکرد خربزه و طالبی ايران با جهان و کشور چين (ماخذ :یافتههای تحقیق)

بهطور متوسﻂ طی سالهای  2016-2001پنج
کشور اول دنيا در صادرات خربزه و طالبی به ترتيب
عبارتند از :اسپانيا ،ﮔواتماال ،هندوراس ،آمريکا و برزيل
بودهاند.
در مطالعات تجربی مربوط توسعه تجارت و بررسی
الگوهای تجاری و رقابتی  ،شاخص مزيت نسبی ،امروزه
از ابزارهای اصلی تحقيق و پژوهش است .شناسايی
مزيتهای نسبی ،راهنمايی مطمئن و عاملی جذاب برای
سرمايهﮔذاری خواهد بود .مطالعات فراوانی در خصوص
نقش و جايگاه کشورهای جهان در تجارت بينالملل
انجام شده است ( .)Gupta, 2009منشا اين مطالعات به
تئوریهای مزيت نسبی ارجاع میشود ( Hillman,
 .)1980براساس تئوری مزيت نسبی ،کشورها در توليد و
تجارت کاالهايی تبحر و متخصص میشوند که بتوانند
آن ها را با مخارج کمتری نسبت به ساير کشورها توليد و
صادر کنند .در زمينه مزيت نسبی و رقابتی کاالها در
بازار جهانی صادرات ،مطالعات متعددی وجود دارد که
میتوان به مطالعه  (2004) Abedin & Askariاشاره
کرد .آنها نشان دادند اصلیترين کشورهای وارد کننده
عسل ايران طی دوره  ، 2003-1997ترکيه ،امارات
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
ايران در ﮔروه کشورهايی قرار داشته که در سال 2003
مزيت صادراتی نداشتهاند(2009) Najafi & Hassani.
مزيت نسبی توليد ،صادرات و بازارهای هدف زيره سبز
تحقيق نمودند .نتايج تحقيقات آنها نشان داد که ايران
در اين محصول دارای مزيت نسبی صادراتی بااليی است.
بهترين بازارهای هدف ،کشورهای سريالنکا ،نيوزيلند،
آمريکا و مکزيک میباشند و ساختار بازار واردات از نوع
رقابتی است (2011) zamzadeh Shooraki et al. .بازار
صادراتی پسته ايران را بررسی نمودند و نتايج تحقيق
داد که کشورهای ايران ،آمريکا ،آلمان ،هنگ کنگ ،در
صادرات پسته مزيت نسبی رقابتی دارند و نوسانات در
مزيت نسبی صادراتی پسته ايران نشان دهنده عدم
وجود برنامهريزی و هماهنگی بهمنظور ايجاد يک ثبات
در روند مزيت نسبی صادراتی پسته میباشد .(Taheri
) reykande et al., 2016رقابتپذيری ايران در بازار
جهانی ﮔياهان دارويی و اولويت کشورهای هدف
صادراتی را مطالعه نمودند و نتايج تحقيق نشان داد که
ايران طی سالهای  2000تا  2011ميالدی در صادرات
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ﮔياهان دارويی مزيت نسبی داشته است .همچنين،
کشورهای امارات ،عربستان ،آمريکا ،بريتانيا ،قطر،
بوتسوانا ،هلند ،آلمان ،دانمارک و کانادا دارای باالترين
اولويت جهت انجام صادرات ﮔياهان دارويی میباشند.
) Lorenzo & Ferrett(1997جريان تجارت و توزيع
جﻐرافيايی صادرات و واردات کشور کره را طی سال-
های 1970الی  1995بررسی کردند .هدف از اين
مطالعه ،تعيين جهت صادرات (تﻐيير شرکای تجاری)
اين کشور و شناسايی بازار هدف محصوالت صادراتی
بوده است .نتايج تحقيق نشان داد که صادرات کره از
لحاظ ترکيب کاالهای صادراتی به مقاصد صادراتی،
تﻐييرات چشمگيری داشته و همچنين ،کاهش نسبی
صادرات کره به کشورهای صنعتی همراه با رشد سريع
صادرات آن به کشورهای درحال توسعه آسيايی صورت
ﮔرفته است .اين تﻐيير در مقاصد صادراتی کره از اواخر
دهه  1980شديدتر شده است .طی سالهای -1988
 199۴روند صادرات کره به کشورهای صنعتی تقريباً
ثابت بوده ،درحالی که صادرات به کشورهای آسيايی
(نظير هنگ کنگ ،چين ،اندونزی ،سنگاپور ،مالزی،
تايلند و  )...از رشد چشمگيری برخوردار بوده است.
) Bojnec(2001از طريق محاسب شاخصهای مزيت
نسبی ،الگوی تجارت محصوالت کشاورزی را در
کشورهای اقيانوسيه ،کشورهای عضو نفتا (اتحاديه
ﮔمرکی آزاد بين کشورهای آمريکای شمالی) اروپای
مرکزی و شرقی مورد محاسبه قرار داد.
) Laursen (2015مزيت نسبی صادراتی چهار ﮔروه
از کاالهای صنعتی ،کشاورزی ،کامپيوتر ،هوا و فضا را در
بين کشورهای عضو سازمان توسعه همکاریهای -
اقتصادی ،محاسبه شاخصهای مزيت نسبی ( )RCAو
مزيت نسبی متقارن ( ،)RSCAميچلی ( ،)MIسهﻢ تراز
تجاری ( ،)CTBکای دو ( )X2مورد تحقيق قرار داد.
نتايج تحقيق او نشان داد استفاده از شاخص متقارن
مزيت نسبی ( )RSCAاثرات ناهمگنی بين اندازه های
متفاوت کشورهای عضو  OECDرا مرتفع و بين
شاخصهای محاسبه شده ،نتايج قابل قبولتری ارايه
کرده است (2018) Rehman nasir et al. .با هدف
بررسی رقابت صادراتی صنعت نارنگی (شامل انواع
نارنگی و هيبريد نارنگی با ساير مرکبات) در کشور

پاکستان ،بين اين کشور و پانزده کشور برتر صادرکننده
اين محصوالت در جهان مطالعه نمود .عالوه براين ،آنها
با استفاده از روش رﮔرسيونی دادههای پانل ،اثر رشد
بهرهوری و نرخ ارز واقعی را بر شاخص رقابت نسبی
صنعت نارنگی ( )RCAرا بررسی نمودند .نتايج تحقيق
نشان داد که از بين کشورهای مورد بررسی ،فقﻂ
کشورهای مراکش ،اسپانيا ،پاکستان ،ترکيه و پرو ،در
صادرات نارنگی مزيت نسبی دارند و ساير کشورهای
بزرگ صادرکننده ،مزيت نسبی صادراتی ندارند.
همچنين ،بيشترين تﻐيير در شاخص مزيت نسبی
متقارن برای کشور پاکستان بوده که نشانهای از توسعه
در صنعت نارنگی در اين کشور ﮔزارش شده است .از اين
دست مطالعات میتوان به Mahmoodi & Jalali
) (2017؛ اشاره کرد .آنها رقابتپذيری پسته ايران و
کشورهای رقيب را با استفاده از رهيافت شاخص های
مزيت نسبی آشکار شده و مدل تصحيح خطای برداری
بررسی نمودند .نتايج نشان داد که ايران در دوره -2012
 1975در صادرات پسته دارای مزيت نسبی و دارای رتبه
اول بوده است .پس از ايران به ترتيب کشورهای ترکيه،
هنگ کنگ ،آلمان ،ايتاليا ،آمريکا ،بلژيک و هلند دارای
مزيت بودهاند ،Aminizadeh et al. (2015) .با استفاده از
شاخصهای مزيت نسبی صادراتی ،مزيت وارداتی،
نسبتهای تمرکز و هرفيندال – هيرشمن به بررسی
وضعيت تجاری و ساختار بازار صادراتی و وارداتی
محصول کشمش در جهان در دوره زمانی 2001-2011
بررسی کردند .بر اساس نتايج ،ساختار بازار صادراتی در
اين دوره انحصار چند جانبه بسته بوده اما در سال
پايانی ،رقابتیتر شده است.
) Rezaei et al. (2011با استفاده از شاخصهای
کسينوس ،مزيت نسبی آشکار شده و برآوردهای مبتنی
بر کد سيستﻢ هماهنگ کاالها در دوره  2002-2006به
بررسی امکانات و ظرفيتهای صادراتی کشورهای عضو
سازمان کنفرانس اسالمی پرداختندRahelei (2018) .
به بررسی مزيت نسبی و شناسايی بازار هدف محصوالت
صادراتی بخش کشاورزی استان آذربايجان شرقی با
استفاده از روش تاکسونومی پرداخته است .بررسیهای
وی نشان میدهد هندوانه ،زردآلو خشک و انگور خشک
شده دارای باالترين مزيت نسبی هستند .همچنين،
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بهترين ﮔزينههای صادراتی برای زرد آلوی خشک شده
به ترکيه ،صادرات هندوانه به ترکيه ،صادرات انگور
خشک شده به الجزاير و تونس میباشد.
) Khodaverdizadeh & Mohammadi (2017به-
منظور تعيين ساختار بازار صادرات ﮔياهان دارويی
(رازيانه ،باديان ،انيسون و ﮔشنيز) ايران طی دوره
 2001-2012از دو شاخص نسبت تمرکز و هرفيندال و
برای اولويتبندی از تحليل تاکسونومی عددی استفاده
کردهاند .نتايج تحقيق آنها نشان داد که ساختار بازار از
دو نوع بنگاه مسلﻂ و انحصار چند جانبه بسته بوده و
ايران از تنوع در صادرات برخوردار نبوده است .همچنين،
کش ورهای پاکستان ،عربستان ،امارات و قطر با توجه به
سهﻢ بين  ۴تا  9۴درصدی از صادرات ايران ،بزرگترين
شرکای تجاری ايران طی دوره مورد مطالعه بودهاند و
کشورهای ويتنام ،قرقيزستان ،زيمباوه ،ازبکستان،
ﮔرجستان ،کامرون ،جاماﺋيکا ،ارمنستان ،هند و ليبی در
اولويت بازارهای هدف کشور ايران هستندPakravan et .
) al. (2011با استفاده از شاخصهای مزيت نسبی آشکار
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 (2012بهمنظور بررسی جايگاه
ايران در توليد و تجارت جهانی خربزه در ده سال اخير،
آمارهای سطح کشت ،توليد ،ارزش صادرات ،واردات و
قيمتهای مربوطه را مورد بررسی قرار دادند .نتايج آنها
نشان دادند ايران از نظر سطح زير کشت و توليد در رتبه
سوم جهان قرار دارد .در حالیکه از نظر عملکرد دهمين
کشور جهان هستيﻢ .بررسی شاخصهای نسبت سطح
زير کشت خربزه به سطح اراضی قابل آبياری و سطح زير
کشت و توليد خربزه نسبت به کل سبزی و صيفی و
روندهای مربوطه نشان دادند که در کشور ما در مقايسه
با ميانگين جهانی منابع بيشتری به توليد اين محصول
اختصاص داده میشود .درعين حال ،بهنظر میرسد
عملکرد کﻢ صادرات ناچيز و قيمت صادراتی تا چند برابر
زير قيمت جهانی از بهرهوری نامناسب منابع ارزشمند در
توليد خربزه حکايت دارند .بهنظر میرسد اﮔر قرار است
بهترين منابع محدود کشور را صرف توليد محصولی
لوکس کنيﻢ بايد به کيفيت عملکرد و تجارت آن هﻢ
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توجه ويژه مبذول شود در ﻏير اينصورت ،ضرری بزرگ
متوجه منافع ملی کشور خواهد بود.
در جمعبندی اين مطالعات ،شايان ذکر است مهﻢ-
ترين روش تحقيق در خصوص بررسی وضعيت بازار
جهانی محصوالت ،روش شاخصهای مزيت نسبی است
و همچنين ،طبق بررسی نگارندﮔان ،تاکنون پژوهشی از
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
جهانی صادرات مطالعه و بازار واردات شرکای تجاری
ايران مورد بررسی و بر اساس تکنيک ﻏربالگری ،رتبه -
بندی شدهاند.
روش پژوهش
هدف اين تحقيق ،محاسبه انواع شاخصهای مزيت
نسبی آشکار شده ،ساختار بازار صادراتی ،نقشهريزی
تجاری و رتبهبندی بازارهای هدف در خصوص صادرات
انواع خربزه و طالبی ايران و  15کشور بزرگ توليد و
صادر کننده ،بوده که با توجه به روش تحقيق موردنظر،
نيازمند به آمار و اطالعات متنوعی از صادرات ،واردات،
قيمت ،عملکرد ،توليد برای کشور ايران و ساير کشورها
بوده که از طريق سايت فاﺋو استات و تريدمپ در طی
سالهای  2001الی  2017جمعآوری و استخراج شده
است.
مزيت نسبی بهعنوان يکی از اصولی که به کمک آن
میتوان برنامهريزیهای توليدی و تجاری مناسب برای
استفاده بهينه از منابع و امکانات محدود را تدوين کرد از
جايگاه مهمی برخوردار است .مفهوم مزيت نسبی از
ابتدای پيدايش تاکنون دچار تحوالت زيادی شده است.
به اعتقاد ) Hinloopen & Marrewijk (2008مفهوم
مزيت نسبی ،برای اولين بار توسﻂ )Lisner (1958
معرفی شده است .وليکن با تعديل و تاکيد آن توسﻂ
) Balassa (1965, 1977محبوبيت جهانی آن پديدار شد.
جهت تعيين مزيت نسبی از شاخص تکامل يافتهی
باالسا 1،استفاده میشود که رابطهی  RCAبهصورت زير
صحيح است (: )Rehman Nasir et al., 2018
1. Balassa
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 ،ميزان صادرات کشور  iاز کاالی  a؛
 ،کل صادرات کاالی a
صادرات کشاورزی کشور  i؛
 ،کل صادرات کشاورزی در جهان می-
در جهان و
باشد .اﮔر  RCAبزرگتر از يک باشد ،کشور دارای
مزيت نسبی و اﮔر کوچکتر از يک باشد؛ کشور در صدور
کاال بدون مزيت نسبی و اﮔر برابر يک باشد ،کشور
وضعيت خنثی دارد .با توجه به اينکه ،نبود مزيت نسبی،
در بازهی صفر تا يک؛ وجود مزيت نسبی دربازه يک تا
بی نهايت بدست می آيد ،مسئله عدم تقارن در مورد اين
شاخص مطرح میشود .همين امر سبب شده تا
پژوهشگران در پی يافتن شاخصی متقارن باشند .به اين
دليل در کنار استفاده از اين شاخص ،پژوهشگران زيادی
از شاخص مزيت نسبی آشکار شدهی متقارن نيز استفاده
میکنند (: )Rehman nasir & et al, 2018
()2

RCAij  1

RCAS 

RCAij  1
دامنه تﻐييرات شاخص باال بين منفی يک تا مثبت
يک میباشد که مقادير منفی آن نشان دهنده نبود
مزيت و مقادير مثبت آن نشاندهندة وجود مزيت در
صادرات محصول است )1980( Hillman .در تحقيقات
خود نشان داد که بر اساس قيمتهای نسبی پيش از
تجارت برای اينکه کشور  jدرکاالی  iمزيت نسبی داشته
باشد ،شرط الزم و کافی به صورت رابطه شماره ()3
برقرار باشد (:)Hinloopen & Marrewijk, 2008
()3
X ij  X ij  X iw 

HI  1 
 1 


 X iw  X Tj  X Tw 
در رابطه شماره ( ،i ،)3نوع کاال ،j ،کشور مورد
بررسی ،T ،نمايانگر کل سبد محصوالت ،w ،کل صادرات
محصوالت کشاورزی درجهان و  ،Xصادرات محصوالت
است .يکی از معايب شاخص  RCAاين است که دامنه
تﻐييرات آن بسيار زياد میباشد و نمیتواند شدت و
درجه مزيت نسبی يا عدم مزيت نسبی را به خوبی نشان
دهد.

شاخص مورد استفاده ديگر جهت بررسی تخصصی
شدن درصادرات ،شاخصکایدو است که توسﻂ
) Archibugi & Pianta (1994ارايه شده است .شاخص
کایدو در واقع نشاندهندهی توان دوم سهﻢ صادرات
يک کشور از سهﻢ صادرات جهان است .اندازهی شاخص
مذکور ،نشان میدهد که کشور مورد مطالعه نسبت به
الگوی صادرات جهانی تا چه اندازه تخصص يا مزيت پيدا
کرده است .شاخص پيش ﮔفته هرچه به سمت صفر
نزديک باشد ،به معنای اين است که الگوی
تجارت(صادرات) کشور مورد نظر نزديک به الگوی
جهانی بوده و کشور در آن کاال تخصص و مزيت پيدا
کرده و قدرت رقابتی داشته است و هرچه بزرﮔتر از صفر
باشد ،نشان می دهد که الگوی تجارت کشور در کاالی
مورد مطالعه از الگوی تجارت جهانی فاصله ﮔرفته .به-
عبارت ديگر ،مزيت نسبی خود را از دست داده است.
شاخص ياد شده بهصورت رابطه شماره ( )۴بيان شده
است:
()۴



X aw X tw
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 X ai X ti  X aw X tw

2

يکی از مباحث مهﻢ در بررسی بازار جهانی و مزيت
نسبی صادراتی ،داشتن تجارت درون بخشی در يک
کشور میباشد .تجارت درون بخشی (کشاورزی يا
صنعت) به واردات و صادرات همزمان کاالهای همگن
متمايز يک بخش خاص (صنعت يا کشاورزی) اطالق می
شود که به مبادله در داخل اين بخش و نه بين همه
بخشها میانجامد .اين محصوالت بهعنوان مثل :خربزه
يا طالبی و ...هرچند ممکن است نام مشترک داشته
باشند ولی قطعاً از نظر ساير ويژﮔیهای کمی و يا کيفی
بين کشورها متمايز هستند و کشورها سعی میکنند تا
از اين تفاوتهای کيفی کاالهای متمايز در امر صادرات
مجدد استفاده نموده و منافع تجاری خود را افزايش
دهند .شاخص تجارت درون بخش برای اولين بار توسﻂ
) ،Grubel & Lloyd (1975استفاده شده است .مقدار
اين شاخص بين صفر و يک قرار دارد GL=0 .نشان-
دهنده عدم وجود تجارت درون بخشی (کشاورزی يا
صنايع کشاورزی) است که در اين حالت کشور مورد نظر
بين دو حالت وارد کننده يا صادر کننده خالص است .در
صورتی که  GL=1باشد نشاندهنده تجارت درونبخشی

X
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است و بهعبارتی ،صادرات برابر با واردات برای کشور
مورد نظر میباشد .اين شاخص توسﻂ )Bojnec (2001
در خصوص صادرات و واردات کاالهای کشاورزی در
اتحاديه اروپا( ،)EU-15کشورهای اقيانوسی ،کشورهای
عضو نفتا (اتحاديه ﮔمرکی آزاد بين کشورهای آمريکای
شمالی) و ک شورهای اروپای شرقی و مرکزی انجام شده
است .ضمناً ،در کشور ايران نيز از اين شاخص برای
ﮔروهبندی کشورهای هدف توسﻂ Najafi & Hassani
) (2009برای محصول زيره انجام شده است.
()5

جمله معروفترين شاخصهای ساختار بازار میتوان به
شاخص نسبت تمرکز  nبنگاه ( )CRnو شاخص
هرفيندال -هيرشمن ( )HIاشاره نمود .نسبت تمرکز n
بنگاه ( )CRnبيانگر نسبت مجموع اندازه فروش  nتا از
بزرگترين بنگاههای موجود در بازار به کل اندازه بازار
است .همچنين ،نسبت تمرکز يک بنگاهی ( )CR1نشان
میدهد که بزرﮔترين بنگاه موجود در بازار چه سهمی از
کل اندازه فروش بازار را تشکيل میدهد شاخص بيان
شده را میتوان بهصورت رابطه ( )6ارايه کرد
(:)Bozorghy & Hosseini,2008
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که در آن Mt ،و  Xtبهترتيب ميزان واردات و
صادرات يک کشور برای يک محصول را نشان میدهد.
اين شاخص هميشه بين صفر و  100است و هر چه اين
شاخص به  100نزديک باشد ،به اين معناست که تجارت
کامل درون بخشی وجود دارد و محصول پس از واردات،
صادرات مجدد خواهد شد؛ اين شاخص هرچه به صفر
نزديک تر باشد ،نشان دهنده نبود تجارت درون بخشی
است .بنابراين ،اﮔر هدف رتبه بندی کشورهای هدف
صادرات باشد ،بديهی است که هرچه اين شاخص برای
کشور وارد کننده ،بزرگتر باشد به معنای صادرات
مجدد کاال بوده و بايد اولويت با کشورهای وارد کننده -
ای باشد که اين شاخص در آنها کوچکتر باشد.
در مطالعات تجربی برای قضاوت راجع به درجه
رقابت و انحصار در هر بازار ،اساساً از مفهوم تمرکز
استفاده میشود .تمرکز بازار ازجمله متﻐيرهای ساختاری
است که برای اندازهﮔيری سطح فعاليتهای رقابتی و
انحصاری در مطالعات کاربرد وسيعی دارد .ساختار بازار
معرف ويژﮔیهای سازمانی بازار از جمله تمرکز
فروشندﮔان ،تمرکز خريداران ،شرايﻂ ورود و درجه
همگنی کاال است که با شناسايی آنها میتوان ماهيت
قيمتﮔذاری ،رقابت در بازار و نوع بازار بين رقابت و
انحصار کامل را مشخص کرد ( Hosseini & Hooman,
 .)2008در بسياری از مطالعات ،برای شناخت ساختار
بازارها ،اساساً از شاخصهای تمرکز استفاده میشود .از

n

()6

 CR n , i  1, 2,...n , k<n

i

S
i 1

در اين رابطه k ،تعداد کشورهای فعال در عرصه
جهانی n ،تعداد کشورهای بزرگ  Siسهﻢ بازار کشور i
ام و  CRnنسبت تمرکز  nکشور میباشد .برای رفع
بعضی از کاستیهای وارد بر شاخص نسبتهای تمرکز از
جمله عدم لحاظ توزيع اندازه بازار در بين بنگاههای
موجود و نوع ساختار بازار ،اريس سی هرفيندال و
همزمان با او هيرشمن شاخصی را برای اندازهﮔيری
قدرت بازار پيشنهاد کردند که از مجموع توان دوم سهﻢ
بازار همه کشورهای فعال در عرصه جهانی محاسبه می-
شود .اين شاخص از رابطه ( )7بهدست میآيد
(:)Hosseini & Hooman,2008
k

()7

HHI   S i2
i 1

که در آن  ، kتعداد کشورهای فعال در عرصه جهانی
و سهﻢ بازار کشور  iام است .اﮔر تعداد بسياری بنگاه
با اندازه های نسبی يکسانی در بازار باشند ،شاخص
هرفيندال -هيرشمن ،بسيار کوچک و اﮔر تعداد کمی
توليدکننده و با سهﻢ های نابرابر در بازار وجود داشته
باشند ،شاخص هرفيندال -هيرشمن ،نزديک به يک
خواهد بود .شاخص بيان شده يک آماره است که هر
چقدر به صفر نزديک باشد نشانگر درجه رقابت بيشتر
بازار و هر چقدر به يک نزديک باشد ،درجه انحصار
بيشتر را نشان میدهد .تقسيﻢبندی بازارها براساس اين
دو شاخص بهصورت جدول شماره ( )1است.
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جدول  -1روش تقسيﻢبندی بازارها براساس شاخصهای نسبت تمرکز و هرفيندال
بازار

نسبت تمرکز

شاخص HI
HHI0

ویژگي اصلي بازار

رقابت کامل

CR10

رقابت انحصاری
انحصار چند جانبه باز

CR1<10

(1/HHI) 10

CR4<40
CR4>60
CR1>50
CR1100

6<(1/HHI) 10

کمتر از  10درصد بازار را در انحصار دارند
 ۴بنگاه حداکثر ۴0درصد بازار را در انحصار دارند.

3<(1/HHI) 6
1<(1/HHI) 3
HHI1

 ۴بنگاه حداکثر 60درصد بازار را در انحصار دارند.
بيش از 50درصد بازار در انحصار يک بنگاه است.
يک بنگاه کل بازار را در انحصار دارد.

انحصار چند جانبه بسته
بنگاه مسلﻂ
انحصار کامل

بيش از  50بنگاه رقيب وجود دارند.

ماخذ) Dabson et al., 1995):

برنامهريزی تجاری که توسﻂ مرکز تجارت بينالملل
آنکتاد 1برای تحليل عملکرد صادراتی کاالها استفاده
میشود ،رشد صادرات را با رشد تقاضای جهانی مقايسه
میکند .در شاخص برنامهريزی تجاری همانند تحليل
سهﻢ ثابت بازار ،رشد صادرات کاالی  iتوسﻂ کشور j
( )dijبا رشد واردات جهانی همان کاال ( ،)riرشد کل
واردات جهانی ( )rمورد مقايسه قرار می ﮔيرد .ﮔروه
محصوالت صادراتی براساس برنامهريزی تجاری به
برندﮔان و بازندﮔان (در بازارهای رو به رشد و رو به
افول) طبقهبندی میشوند .جدول شماره( )2مختصات
شاخص برنامهريزی تجاری را نشان میدهد .براساس اين
جدول ،در صورتی که نرخ رشد جهانی واردات کاالی i
( ) از نرخ رشد کل واردات جهانی ( )rبزرﮔتر(کوچکتر)
باشد ،بازارهای اين کاال با عنوان بازار رو به رشد (رو به
افول) شناسايی میشود .اﮔر نرخ رشد صادرات کشور j
در کاالی  ) ( ،iاز نرخ رشد واردات اين کاال ( ) نيز
بزرﮔتر (کوچکتر) باشد ،کشور مورد بررسی در صادرات
کاالی مورد نظر برنده (بازنده) خواهد بود ( & Rahsekhi
.)Zabihi Lahrami, 2009
جدول -2مشخصات برنامهريزی تجاری
مختصات
ربع اول
ربع دوم
ربع سوم
ربع چهارم

ماخذ:

ويژﮔی
< <r
<r
>r

،

>r

،

>
>
<

توضيح
برندﮔان در بازارهای رو به رشد
بازندﮔان در بازارهای رو به رشد
بازندﮔان در بازارهای رو به افول
برندﮔان در بازارهای رو به افول

)Najafi & Hassani (2009

خويش است .براساس نظريههای اقتصادی رسيدن به
اين امر ،به شدت وابسته به وضعيت تقاضای اين
محصول است .بنابراين ،شناخت ويژﮔیهای طرف
تقاضای محصول شامل مشتريان بالفعل و بالقوه و رشد
تقاضاها در آينده و ساير عاملها میتواند راهبرد آيندهی
بنگاه در جهت حداکثر کردن سود را در بازارهای
مشخص کنند که به سرعت در حال رقابتی شدن بوده و
صادرات محصوالتشان باشد (.)Abedin & Askari,2004
در اين مقاله بازارهای هدف برای صادرات خربزه و
طالبی کشور ايران شناسايی شدهاند و براساس چند
شاخص ،اين بازارها اولويتبندی شدهاند .منظور از
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
نظر میباشد .شاخص مزيت آشکار شده برای وارد-
کنندﮔان محصول بهکار برده میشود تا بهترين بازارهای
هدف موجود را شناسايی نمايند .اين شاخص در واقع
بيان کننده نبود مزيت نسبی در کشورهايی است که
مقدار اين شاخص برای آنها باالست .در نتيجه ،برای
صادرکنندﮔان بهتر است تا صادرات خود را به اين
کشورها اختصاص دهند .در زير محاسبه اين شاخص به-
صورت رابطه ( )8میباشد ( Ishchukova & Smutka,
:) 2013
t

ij

()8
ij

اصلیترين هدف اقتصادی هر توليدکننده ،بيشينه
نمودن سود مستمر خود در بازار محصوالت توليدی
1 .UNCTAD

M
j 1
n

M ij
t

 M
j 1 j 1

n

ij

M

RMA 

j 1

که در آن :Mijواردات کاالی  jدر کشور ،i
:
 :کل واردات کشاورزی کشور ،i
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 :کل
کل واردات کاالی  jدر دنيا،
واردات کشاورزی دنيا .در اينجا برای اولويتبندی
بازارهای هدف صادرات انواع خربزه و طالبی ايران از
روش ﻏربالگری (ميانگين موزون از متﻐيرهای استاندارد
شده) مورد استفاده قرار ﮔرفته است .شايان ذکر است
که از بين بيست و سه کشور وارد کننده اين محصوالت
(با کد )080719از ايران ،شاخصهای بهکار رفته در اين
تحقيق بهمنظور ﮔروهبندی کشورهای هدف صادرات طی
سالهای اخير( 201۴الی  )2017بهشرح زير است:
شاخص ( : )M1ميانگين واردات خربزه و طالبی
کشور هدف
شاخص ( : )M2ميانگين نسبت واردات خربزه و
طالبی کشور هدف به کل واردات جهانی خربزه و طالبی
شاخص ( :)M3ميانگين نسبت واردات خربزه و
طالبی به کل واردات آن کشور هدف
شاخص ( :)M4ميانگين مزيت نسبی وارداتی خربزه و
طالبی کشور هدف
شاخص ( :)M5ميانگين رشد واردات خربزه و طالبی
کشور هدف
شاخص ( :)M6ميانگين قيمت وارداتی خربزه و
طالبی کشور هدف
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شاخص ( :)M7معکوس ميانگين شاخص ادﻏام
جهانی کشور هدف
براساس روش ﻏربالگری ،ميانگين از شاخصهای
فوق ﮔرفته میشود و بهعنوان رتبه کشور هدف ،برای
ارزيابی و اولويتبندی استفاده میشود .بديهی است با
توجه به اينکه شش شاخص اول مربوط به تقاضای
واردات خربزه و طالبی از ايران بوده و شاخص آخر ناظر
بر تجارت درون بخشی خربزه و طالبی در کشورهای
هدف میباشد که بهطور معکوس در فرمول ميانگين
وارد میشود تا وزن کمتری برای کشورهايی که صادرات
مجدد دارند اعمال شود .شاخص ﻏربالگری ()M؛
ميانگين ساده از شاخصهای فوق را ارايه میدهد .رتبه
کشور هدف مورد بررسی با مقدار اين شاخص رابطه
مستقيﻢ دارد .در جدول شماره ( )3ويژﮔیها و تعاريﻒ
اين شاخصها ارايه شده است .با به کارﮔيری اين روش،
تعداد مشخص و محدودی از کشورها که شاخص
ميانگين استاندارد شده در مورد آنها از باالترين مقدار
عددی نسبی برخوردار است ،برای اولويتبندی انتخاب
میشوند.

جدول  -3شاخصهای تعيين بازار هدف
نوع شاخص

تعريﻒ شاخص
متوسﻂ واردات کاالی  iتوسﻂ کشور  jطی دوره مورد بررسی
نسبت واردات کاالی  iتوسﻂ کشور  ، jبه کل واردات جهانی آن کاال
نسبت واردات کاالی  iتوسﻂ کشور  ، jبه کل واردات کشور j
شاخص نبود مزيت نسبی کشور  jدر خصوص کاالی i
نرخ رشد واردات کاالی  iتوسﻂ کشور  jدر طی سالهای مورد بررسی
عکس شاخص ادﻏام جهانی(حداقل اين شاخص يک است)

m7=PJ

قيمت وارداتی
ﻏربال کردن شاخص ها ( ميانگين شاخص های نرمال شده)

ماخذ)Abedin & Askari, 2004 ( :

نتایج و بحث
انواع خربزه و طالبی که به زبان التين ملون
( )Melonsخوانده میشود ،با کد  080719طبقهبندی
شده و بر اساس آمار مندرج در سايت تريدمپ ،ارزش

صادرات جهانی آن در سال  ،2017بالغ بر1618557
هزار دالر ( معادل  1/6ميليارد دالر) و مقدار واردات
معادل  236857۴تن (بالغ بر 2/3ميليون تن) و ميانگين
قيمت صادراتی به ازاءی هر تن  683دالر بوده است.
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بزرگترين کشورهای صادر کننده انواع خربزه و طالبی
به ترتيب اسپانيا ،هلند ،برزيل ،ﮔواتماال ،آمريکا ،چين،
مکزيک ،فرانسه ،کاستاريکا ،هندوراس ،مراکش ،ايتاليا و
جمهوری اسالمی ايران به ترتيب در رتبههای اول تا
سيزدهﻢ بودهاند .سهﻢ بازار جهانی صادرات به ترتيب
برای کشورهای مذکور،6/2 ،8/1 ،8/7 ،10 ،10/6 ،20 ،
 1/9 ،1/9 ،3/3 ،3/7 ،3/8 ، ۴/2 ،6/1درصد می باشد.
سهﻢ کشور ايران از اين بازار جهانی کمتر از  2درصد و
حدود 30ميليون دالر بوده؛ درحالی که دومين توليد
کننده بزرگ خربزه و طالبی در جهان است .متوسﻂ

قيمت صادراتی کشور ايران ،حدود  350دالر به ازاءی
هر تن بوده که حدود نيمی از قيمت جهانی خربزه و
طالبی است .شايان ذکر است ،متوسﻂ قيمت صادراتی
کشور چين ،که بزرﮔترين توليد کننده خربزه و طالبی
است ،معادل 1566دالر در هر تن بوده است.
ابتدا الزم است جهت محاسبه مزيت نسبی صادراتی،
شاخص هيلمن بهعنوان پيش شرط محاسبه شاخص،
بررسی ﮔردد .شاخص هيلمن محاسبه شده ،در تمام
سالهای مورد بررسی نشان میدهد که شرط اوليه برای
محاسبات شاخص مزيت نسبی برقرار بوده است.

جدول -۴ميانگين شاخص در کشورهای صادر کننده خربزه و طالبی ()2016-2001
کشور
ﮔواتماال
هندوراس
کاستاريکا
مراکش
اسپانيا
مکزيک
ايران
برزيل
هلند
فرانسه
آمريکا
چين
ايتاليا
استراليا
آفريقای جنوبی

RCA
27/8
26/2
18/9
8/3
6/7
3/9
3/8
1/6
1/1
0/9
0/8
0/7
0/5
0/۴
0/3

RSCA
0/93
0/92
0/89
0/8
0/7
0/6
0/5
0/2
0/01
-0/06
-0/11
-0/32
-0/37
-0/۴8
-0/60

رتبه

هيلمن

کای دو

سهﻢ تجاری

تراز تجاری

1
2
3
۴
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1۴
15

25
30
۴0
50
8۴
19۴
3۴۴
۴18
661
773
8۴2
2852
157۴
2098
۴۴17

1/055
1/016
0/50۴
0/158
0/0۴7
0/01۴
0/018
0/001
0/000
0/000
0/000
0/001
1/055
0/001
0/001

6
3/1
5/8
2/9
2۴/8
6/8
1/۴
8/2
7/6
5/6
9/1
2/5
1/6
1/0
0/2

116570
۴77۴8
70000
39768
2۴8128
7981۴
1۴765
110۴70
-38802
-89026
17859۴
37913
-1۴713
12239
25۴0

ماخذ :يافتههای تحقيق

در جدول شماره ( )۴مقادير مربوط به متوسﻂ
شاخصهای مزيت نسبی صادرات ( RCA، RSCA،
 )X2 ،HIخربزه و طالبی براساس سبد صادرات
محصوالت کشاورزی ،طـی سالهای  2016-2001برای
 15کشور بزرگ صادرکننده اين محصوالت ارايه شده
است .براساس نتايج اين جدول ،متوسﻂ شاخص RCA
برای ايران در دوره مورد بررسی برابر  3/8میباشد که
حاکی از وجود مزيت نسبی در صادرات خربزه و طالبی
بوده و نشاندهنده قدرت رقابتی باالی اين محصول
صادراتی دربازارهای جهانی و همچنين سهﻢ مناسب
(حدود  )%1/5اين محصول از سبد کاالی صادرات
کشاورزی کشور است .از منظر شاخص  RCAو ،RSCA
ايران در بين پانزده کشور بزرگ صادرکننده خربزه و

طالبی ،رتبه هفتﻢ را دارا میباشد؛ اين درحالی است که
سهﻢ کشورمان در بازار جهانی صادرات اين محصوالت
فقﻂ  1/5درصد میباشد .بررسی مقدار متوسﻂ شاخص
مزيت آشکار شده صادراتی ( )RCA, RSCAخربزه و
طالبی ساير کشورها نشان میدهد شاخص RCA
کشورهای ﮔواتماال ،هندوراس ،کاستاريکا  ،مراکش و
اسپانيا به ترتيب با مقادير  8/3 ، 18/9 ، 26/2 ، 27/8و
 6/7با مرجع قرار دادن سبد کاالی کشاورزی ،دارای
مزيت نسبی صادراتی و در رتبههای اول تا پنجﻢ جهان
هستند ،در حالیکه سهﻢ ارزش صادراتی اين کشورها به
ترتيب  6درصد 3/1 ،درصد 5/8 ،درصد  2/9 ،درصد و
 2۴درصد در بازار جهانی میباشند .بهعبارتی ،بين رتبه
سهﻢ ارزش صادراتی و رتبه مزيت رقابتی برای صادرات
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اين محصوالت تفاوت وجود دارد بطوری که اسپانيا با
داشتن سهمی حدود  25درصد از ارزش صادراتی خربزه
و طالبی ،مقام اول جهان است .درحالیکه از نظر قدرت
رقابتی بر اساس شاخص  ،RCAدر رتبه پنج جهان قرار
میﮔيرد .شاخص  ،RSCAکشورهايی که مقدار متوسﻂ
اين شاخص در طی دوره مورد بررسی ،منفی شده است
شامل کشورهای فرانسه ،آمريکا ،ايتاليا ،استراليا ،آفريقای
جنوبی و چين هستند که حاکی از عدم مزيت نسبی در
صادرات محصول خربزه و طالبی میباشد .همه اين
کشورها (به ﻏير از استراليا و آفريقای جنوبی) از نظر تراز
تجاری منفی هستند .بهعبارتی ،اين کشورها بهعنوان
يک وارد کننده خالص در بازار جهانی خربزه و طالبی
مطرح هستند و تجارت درون بخشی داشته و به صادرات
مجدد اقدام میکنند که در قسمت قبلی به آنها اشاره
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شده است .همانطور از جدول شماره ( )۴مشخص است،
کشور ايران (با کای دو  )0,018مزيت نسبی خود را
حفظ نموده است .همانگونه که مشخص است کشورهای
ﮔواتماال ،هندو راس ،کاستاريکا و مراکش بهترتيب با
مقادير 0/158 ،0/50۴ ،1/01 ،1/05وضعيت بدتری
نسبت به ساير کشورها دارند ،اين کشورها در حال
ازدست دادن مزيت خود در جهان هستند .از طرفی،
کشورهای فرانسه ،آمريکا و هلند وضعيت بهتری نسبت
به بقيه کشورها دارند و در رتبه های نخست قرار دارند.
بازارهای جهانی با توجه به ماهيت خود ،همواره نوعی
رقابت را ايجاد میکنند .در بازار جهانی خربزه نيز عرضه
کنندﮔان تالش میکنند که سهﻢ بازار خود را افزايش
دهند.

جدول  -5ضريب همبستگی شاخص  RCAبين کشورهای صادرکننده خربزه و طالبی()2016-2001
ﮔواتماال

هندوراس

کشور
ﮔواتماال

1/00

هندوراس

-0/08

1/00

کاستاريکا

اسپانيا

مکزيک

کاستاريکا

-0/03

-0/09

1/00

اسپانيا

-0/25

0/00

0/39

1/00

مکزيک

-0/51

-0/23

0/10

0/27

1/00

ايران

-0/23

0/1۴

0/02

0/57

0/01

ايران

برزيل

هلند

فرانسه

آمريکا

ايتاليا

استراليا

آفريقای
جنوبی

چين

مراکش

معنادار در سطح  5درصد تر

1/00

برزيل

-0/1۴

-0/35

-0/18

-0/25

0/19

-0/۴9

1/00

هلند

0/09

0/12

-0/8۴

-0/39

-0/19

-0/10

0/06

1/00

فرانسه

-0/15

0/13

-0/65

-0/08

0/00

0/23

-0/06

0/75

1/00

آمريکا

-0/۴8

-0/26

0/15

0/09

0/26

0/2۴

0/01

-0/09

-0/19

1/00

ايتاليا

0/13

0/02

-0/75

-0/۴1

-0/32

0/22

-0/16

0/65

0/58

-0/13

1/00

استراليا
آفريقای
جنوبی
چين

0/16

-0/33

-0/3۴

-0/50

-0/20

-0/۴0

0/23

0/08

-0/09

-0/15

0/۴2

1/00

0/2۴

0/15

-0/7۴

-0/79

-0/29

-0/36

0/1۴

0/66

0/33

-0/3۴

0/72

0/57

1/00

0/23

0/20

-0/89

-0/56

-0/28

-0/1۴

0/01

0/88

0/58

-0/30

0/72

0/28

0/86

1/00

مراکش

-0/0۴

-0/18

-0/۴2

-0/۴6

0/22

-0/55

0/32

0/31

0/2۴

0/03

0/18

0/50

0/۴0

0/28

ماخذ :يافته های تحقيق

جدول شماره ( )5رابطه همبستگی بين شاخص
 RCAکشورهای مورد بررسی در صادرات خربزه را
نشان میدهد .به عبارتی ،اين جدول کشورهای تهديد
کننده و ﻏير تهديد کننده را نشان میدهد .ضرايب
همبستگی معنادار با های اليت زرد رنگ مشخص شده
است و ساير ضرايب از نظر آماری در سطح  5درصد
معنادار نيستند .مالحظه میشود بين  RCAايران با
 RCAکشور اسپانيا رابطه همبستگی مثبت و با

کشورهای برزيل و مراکش همبستگی منفی و معنادار
آماری در سطح  5درصد و کمتر از آن دارد .اين
اطالعات ﮔويای آن است که مزيت نسبی صادراتی کشور
ايران در جهت مثبت با کشور اسپانيا ارتباط داشته و اين
کشور بهعنوان يک کشور مکمل با ايران در بازار جهانی
صادرات خربزه و طالبی است .از طرف ديگر همبستگی
منفی و معنادار بين  RCAايران با دو کشور برزيل و
مراکش وجود دارد و اين ارتباط نشان میدهد صادرات

1/00
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خربزه و طالبی مراکش و برزيل ،در حکﻢ رقبای جدی
برای بازار صادراتی ايران عمل میکنند و اين کشورها
میتوانند بازار صادراتی خربزه و طالبی ايران را بهطور

جدی تهديد نمايند؛ وليکن اين تهديد از سوی کشور
مراکش با ضريب همبستگی  -0/59بيشتر از برزيل با
ضريب  -0/۴9است.

جدول  -6بررسی ساختار بازار صادراتی خربزه و طالبی در سال 2017-2001
نسبت های تمرکز

سال
2001
2002
2003
200۴
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
201۴
2015
2016
2017

29
33
35
32
25
27
22
2۴
20
23
21
23
2۴
20
19
20
20

۴1
۴۴
۴5
۴1
3۴
36
31
3۴
31
32
31
33
33
31
29
31
31

52
51
53
۴9
۴2
۴۴
۴0
۴3
۴1
۴1
۴1
۴3
۴3
۴1
38
۴0
۴1

بزرﮔترين صادرکنندﮔان
61
58
60
56
۴8
51
۴8
۴9
50
۴9
50
51
51
50
۴8
۴9
۴9

اسپانيا،آمريکا ،مکزيک،کاستاريکا
اسپانيا ،آمريکا،کاستاريکا،مکزيک
اسپانيا ،آمريکا،کاستاريکا،فرانسه
اسپانيا ،آمريکا،کاستاريکا،برزيل
اسپانيا ،آمريکا ،برزيل،کاستاريکا
اسپانيا ،آمريکا ،برزيل ،کاستاريکا
اسپانيا ،برزيل،ﮔواتماال،آمريکا
اسپانيا ،برزيل ،آمريکا ،هلند
اسپانيا ،هلند ،برزيل؛ ﮔواتماال
اسپانيا،مکزيک ،برزيل ،آمريکا
اسپانيا ،هلند ،آمريکا ،برزيل
اسپانيا ،ﮔواتماال ،برزيل،،آمريکا
اسپانيا ،هلند ،برزيل ،ﮔواتماال
اسپانيا ،هلند ، ،ﮔواتماال ،برزيل
اسپانيا ،برزيل ،ﮔواتماال ،هلند
اسپانيا ،ﮔواتماال ،هلند ،چين
اسپانيا ،هلند ،برزيل،ﮔواتماال

شاخص ها
1/HH
HI
9
0/12
8
0/13
7
0/1۴
8
0/12
13
0/08
11
0/09
1۴
0/07
12
0/08
1۴
0/07
13
0/07
1۴
0/07
13
0/08
112
0/08
1۴
0/07
16
0/06
1۴
0/07
1۴
0/07

ساختار بازار
انحصار چند جانبه
انحصار چند جانبه
انحصار چند جانبه
انحصار چند جانبه
انحصار چند جانبه باز
انحصار چند جانبه باز
انحصار چند جانبه باز
انحصار چند جانبه باز
انحصار چند جانبه باز
انحصار چند جانبه باز
انحصار چند جانبه باز
انحصار چند جانبه باز
انحصار چند جانبه باز
انحصار چند جانبه باز
رقابت انحصاری
انحصار چند جانبه باز
انحصار چند جانبه باز

ماخذ :يافتههای تحقيق

در جدول شماره ( )6محاسبات مربوط به درجه
تمرکز و شاخصهای هرفيندال و عکس هرفيندال برای
بررسی وضعيت بازار صادرات خربزه و طالبی طی سال-
های  2001الی 2017اراﺋه شده است .در سال،2001
شاخص  CR1برای کشور اسپانيا 29درصد بوده است،
يعنی اسپانيا 29درصد از بازار جهانی را در اختيار داشته
است .در همين سال ،شاخص  ،CR4 ،CR3 ،CR2به
ترتيب برای کشورهای آمريکا ،مکزيک و کاستاريکا به
ترتيب  ۴1درصد(يعنی کشورهای اسپانيا و آمريکا ۴1
درصد از بازار جهانی صادرات را در اختيار دارند)52 ،
درصد (يعنی کشورهای اسپانيا ،آمريکا و مکزيک 52
درصد از بازار جهانی صادرات را در اختيار دارند) و 61
درصد است .بهعبارتی ،اين چهار کشور با هﻢ سهمی
حدود  61درصد از بازار صادرات جهانی خربزه و طالبی
را در دست داشتند .وضعيت اين بازار از سال  2001به
شکل انحصار چند جانبه بوده و تا آخر سال200۴
ميالدی ادامه داشته است .از سال  2005الی 201۴بازار
جهانی صادرات خربزه و طالبی بشکل انحصار چند جانبه
باز بوده است که در اين بازار ،سهﻢ ارزش صادراتی چهار
کشور بزرگ ،تﻐيير داشته و با هﻢ و با ساير کشورها

مانند فرانسه ،هلند ،برزيل و ﮔواتماال ،جا به جا شده
است .درسال ،2015وضعيت اين بازار به شکل رقابت
انحصاری تﻐيير میيابد و ما شاهد کاهش سهﻢ صادراتی
چهار کشور بزرگ صادر کننده (اسپانيا ،مکزيک ،آمريکا،
کاستاريکا) هستيﻢ همچنين کشور چين با افزايش سهﻢ
ارزش صادراتی خود از  2/5درصد در سال 2011به 9
درصد درسال ،2016به چهارمين کشور بزرگ صادر
کننده خربزه و طالبی بدل میشود .به دليل رقابت جدی
در اين بازار و برنامهريزی بلند مدت و با ثبات کشورهای
برزيل و اسپانيا ،در سالهای  2016و  2017شکل بازار
مجدداً بهشکل انحصار چند جانبه باز برمیﮔردد .ضمناً،
کشورهای اروپايی مانند هلند و فرانسه به همراه کشور
آمريکا ،از طريق واردات کالن خربزه و طالبی و صادرات
مجدّداً آن سعی دارند تا با حضور خود در بازار صادراتی
اين محصوالت ،منافع تجاری خود را حفظ نموده و مانع
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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جدول  -7برنامه ريزی تجاری بين هفت کشور نخست صادر کننده خربزه و طالبی طی دوره 2017-2001
نوع شاخص
ميانگين نرخ رشد واردات جهانی
ميانگين نرخ رشد واردات خربزه و طالبی
کشور
ايران
ﮔواتماال
هندوراس
ميانگين نرخ رشد صادرات
اسپانيا
آمريکا
خربزه و طالبی طی دوره
کاستاريکا
مکزيک

مقدار(درصد)
262
1۴
138
6
6
1
2

مقدار (درصد)
7/67
5/52
وضعيت کشور
برنده در بازار های روبه افول
برنده در بازار های روبه افول
برنده در بازار های روبه افول
برنده در بازار های روبه افول
برنده در بازار های روبه افول
بازنده در بازارهای رو به افول
بازنده در بازارهای رو به افول

ماخذ :يافتههای تحقيق

برای محاسبه شاخص برنامهريزی تجاری نيز ابتدا
ميانگين رشد واردات جهانی خربزه ،ميانگين رشد
صادرات خربزه هفت کشور نخست صادرکننده و
ميانگين رشد کل واردات جهانی طی دوره 2016-2001
مورد بررسی قرار ﮔرفت .اين نتايج در جدول شماره ()7
ارايه شده است .براساس نتايج اين جدول متوسﻂ رشد
صادرات خربزه ايران طی دوره مورد بررسی  262درصد
و ميانگين نرخ رشد واردات خربزه جهان  5/52درصد و

نرخ رشد کل واردات جهان برابر  7/67درصد بوده است.
همچنين ،براساس اين جدول ارزيابی براساس سبد
کاالی کشاورزی انجام شده است که متوسﻂ آن در طی
دوره مورد بررسی محاسبه شده است که مالحظه می-
شود کشور جمهوری اسالمی ايران ،برنده در بازارهای
جهانی رو به افول است .بازار رو به افول يعنی بازاری که
نرخ رشد واردات محصول (خربزه و طالبی) از نرخ رشد
کل واردات جهان ،کمتر باشد.

جدول  -8رتبه بندی بازارهای هدف خربزه و طالبی ايران بر اساس شاخص های ﻏربالگری طی سالهای 201۴-2016
کشور

متوسﻂ واردات

نسبت واردات به
کل واردات جهانی

نسبت واردات به
کل واردات کشور

شاخص مزيت
نسبی واردات

عکس شاخص
ادﻏام

نرخ رشد واردات
کاال

قيمت واردات

شاخص ﻏربال
شده

رتبه ﻏربالگری

ماخذ :يافتههای تحقيق

رتبه
فعلی()2017

انگلستان
عراق
آلمان
امارت
قطر
عمان
کويت
ترکيه
بحری
روسيه
سوﺋد
افﻐانستان
مجارستان
دانمارک
قزاقستان
آذربايجان
ارمنستان
چين
استيون
ﮔرجستان

167985
1506
137700
27109
3685
2011
8263
130
۴3۴2
7723
28072
128
5893
36121
7313
19
10
26
28۴9
129

9/67
0/07
7/92
1/53
0/21
0/1
0/۴5
0/007
0/2۴9
0/۴01
1/59
0/005
0/29
2/03
0/55
0/001
0/001
0/002
0/162
0/007

0/29
0/02
0/16
0/15
0/12
0/1
0/17
0/00۴
0/1۴2
0/02۴
0/236
0/003
0/099
0/32
0/23
0/001
0/001
0/000
0/202
0/011

2/30
0/15
1/2۴
1/18
0/95
0/۴
1/30
0/0۴
1
0/19
1/85
0/03
0/77
2/۴9
1/91
0/01
0/01
0/00
1/58
0/09

0/188
10/9
0/08
0/11
1
0
0/82
0/18
1
0/09
./37
0/20
0/۴6
0/05
0/02
0/05
0/02
1
1/00
0/37

1/5
1
0
9/25
2۴/5
36/8
1/5
0
25/3
23/3
0/8
16/3
25/5
3/75
-7/75
50
155/3
17/3
2
5۴/5

10۴1/7
۴01
1130
827
77۴
۴23
893
۴13
728
776
935
1133
۴81
868
272
2556
1969
155۴
928
161

0/378
-0/389
0/72
-0/01
0/13
-0/۴6
0/16
-0/68
0/16
-0/61
0/31
-0/۴۴
-0/19
0/۴6
-0/13
-0/39
0/20
-0/06
0/29
-0/۴6

1
1۴
2
10
9
17
7
20
8
19
۴
16
13
3
12
15
6
11
5
18

9
1
8
2
۴
3
5
6
7
10
11
12
13
1۴
15
16
17
18
19
20
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رتبهبندی به روش ﻏربالگری کشورها براساس
شاخصهای پتانسيل وارداتی مورد محاسبه قرار ﮔرفته
است که شاخصهای محاسبه شده شامل متوسﻂ
واردات خربزه و طالبی ،نسبت واردات خربزه و طالبی از
کل واردات کشور ،نسبت واردات خربزه و طالبی از
واردات جهانی خربزه و طالبی ،نرخ رشد واردات خربزه و
طالبی ،شاخص مزيت نسبی واردات خربزه و طالبی در
سالهای  201۴تا  2017بوده است .بهعبارتی ،شاخص
ﻏربالگری ،ميانگين سادهای از شاخصهای نرمال شده
است .در جدول شماره ( 20 ،)8کشور بزرگ وارد کننده
خربزه و طالبی از ايران ،ﻏربال شده و جهت الويتبندی
نهايی انتخاب شدهاند .بر اساس اين جدول ،کشورهايی
که ميزان ميانگين استاندارد شده در مورد آنها از
باالترين مقدار عددی نسبی برخوردار است ،در اولويت-
های باالتری از بازار هدف صادراتی کشور جمهوری
اسالمی ايران محسوب میشوند .در ستون آخر جدول
( ،)8کشورهای هدف صادرات خربزه و طالبی ايران در
رتبههای اول تا بيستﻢ مشخص شدهاند.
در روش ﻏربالگری ،همانطور که مشخص است،
اولويتهای اول تا پنجﻢ به کشورهای ﻏربی به ترتيب
انگلستان ،آلمان ،دانمارک ،سوﺋد ،استونی ،اختصاص
يافته است .با توجه به تحريﻢ های اقتصادی و بانکی
آمريکا و کشورهای ﻏربی ،طبعاً اين اولويت بندی دچار
محدوديت ميشود و لذا ،در عمل امکان پذير نيست و
عمالً بخشی عظيمی از منافع تجار و صادرکنندﮔان
خربزه و طالبی ،از اين تحريﻢ دچار خسران شده و از
جنبه اقتصاد کالن ،اين ضرر و زيان به تراز تجاری کشور
وارد می شود .بهعنوان مثال ،قيمت صادراتی هر تن
خربزه در کشور انگلستان 10۴1 ،و قيمت صادراتی به
کشور عراق  ۴01دالر است .به عبارتی قيمت صادراتی
هر تن خربزه و طالبی صادراتی به کشور انگلستان،
 1000دالر بيشتر از کشور عراق است .همين موضوع
برای کشور آلمان و ساير کشورهای اروپايی عموميت
دارد.
اولويتهای ششﻢ تا دوازدهﻢ به ترتيب کشورهای
ارمنستان ،کويت ،بحرين ،قطر ،امارات ،چين ،قزاقستان
هستند؛ همانطور که ديده میشود ،بهﻏير از ارمنستان،
رتبه بندی کشورهای هدف به روش ﻏربالگری ،تقريباً با

رتبهبندی عملی تقريباً يکسان است .اولويتبندی
سيزدهﻢ مربوط به کشور مجارستان است که با رتبه
عملی يکسان است .اولويت چهاردهﻢ به کشور عراق
اختصاص يافته است ،در حالیکه در رژيﻢ تجاری فعلی،
کشور عراق در رتبه اول صادرات خربزه و طالبی قرار
ﮔرفته است و اين به دليل تحريﻢ های بانکی و ﻏير
بانکی ،ﮔسترش روابﻂ دو جانبه و ساير عوامل فرهنگی -
سياسی ارتباط دارد .اولويتهای پانزدهﻢ الی بيستﻢ به
روش ﻏربالگری به کشورهای آذربايجان ،عمان،
ﮔرجستان ،روسيه و ترکيه اختصاص دارد که تقريب ًا با
الگوی فعلی کشورهای هدف صادرات کشور جمهوری
اسالمی ايران مشابهت دارد.
نتيجهگيري و پيشنهادها

تحقيق حاضر بهمنظور بررسی و تجزيه و تحليل
مزيت نسبی و رقابتی انواع خربزه و طالبی ايران و
ارزيابی ساختار بازار صادراتی اين محصول و شناسايی
بازارهای هدف خربزه و طالبی ايران در طی سالهای
 2001تا  2017انجام شده است .بنابراين ،الزم است
مسئولين ذیربﻂ اين تجارب جهانی را مد نظر قرار داده
و در اين خصوص دارای برنامههای با ثبات کوتاه و بلند
مدت باشد .بعضی از اين اقدامات به شرح زير پيشنهاد
میشوند:
 -1در طی دوره مورد مطالعه ( )2001-2017کشور
ايران از نظر توليد خربزه و طالبی در سال  2017مقام
دوم را داشته است ،وليکن سهﻢ ارزش صادراتی آن در
بازار جهانی حدود  1/5درصد بوده است .از طرفی ،ميزان
عملکرد خربزه و طالبی در ايران کمتر از مقدار ميانگين
جهانی آن میباشد .بديهی است افزايش عملکرد و توليد
خربزه و طالبی ،کمک موثری در جهت ثبات روند
صادرات اين محصوالت خواهد بود .بنابراين ،اقدامات
فنی و مهندسی زراعی جهت افزايش عملکرد در زراعت
خربزه و طالبی ضروری بهنظر میرسد.
 -2اولويت قرار دادن کشورهای وارد کنندهای که
خربزه و طالبی وارداتی ايران را مجدد صادر نمیکنند.
 -3حمايت دولت از طريق رايزنیهای سياسی –
اقتصادی برای رفع موانع موجود برای صادرات خربزه و
طالبی به کشورهای رتبهبندی شده اول تا پنجﻢ
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 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
 کيفيت بستهبندی،اين دو کشور از نظر قيمت صادراتی
.و ساير موارد
، با توجه به نتايج شاخص برنامهريزی تجاری-9
 برنده در بازارهای رو به،ايران در طی دوره مورد مطالعه
- تدوين استراتژی کوتاهمدت و بلند، لذا.افول بوده است
مدت (موارد مندرج در بندهای فوقالذکر) بهمنظور
،حفظ اين جايگاه با توجه به اهميت صادرات ﻏير نفتی
.ضروری بهنظر میرسد

 استونی) بر اساس، سوﺋد، دانمارک، آلمان،(انگلستان
.روش ﻏربالگری
 اولويت توسعه صادرات به شرکای تجاری-۴
همسايه ايران که هزينه حمل و نقل به مقصد آنها کمتر
.از ساير کشورهای دور دست است
 برنامهريزی بلندمدت و ايجاد ثبات در مقدار-5
صادرات خربزه و طالبی به شرکای اصلی از طريق
.تسهيل تجارت دو جانبه با کشورهای همسايه
 تحقيق و مطالعه در خصوص عوامل بی ثباتی در-6
صادرات خربزه و طالبی ايران به شرکای تجاری و کاهش
.اين عوامل طی برنامهريزیهای ميانمدت و کوتاهمدت
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