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ػويِ اهيش تيوَسي ،1كتبيَى ؿوـبدي* ،1كبدق خليليبى
تبسيخ پزيشؽ90/11/02 :
تبسيخ دسيبفت90/08/01 :
چکیده
ّددذا اكددلن ايددي تحميددك ،ثشسػددن خبيگددبُ ايددشاى دس كددبدسا ساصيبًددِ ،دس ثدديي دُ كـددَس ػوددذُ
كبدسكٌٌذُي ايي هحلَل هنثبؿذ .ثذيي هٌظَس ؿبخقّبي هضيدت ًؼدجن آؿدابس ؿدذُ(،)RCA
هضيدت ًؼدجن آؿدابس ؿدذُي هتمدبسى( ،)RSCAهيچلدن( ،)MIكدبي دٍ( ٍ )χ2ػدْن دس تدشاص
تدبسي( )CTBهحبػجِ ؿذُاًذ .آهبس ٍ اعالػب الصم خْت هحبػجِي ؿبخقّب ثدِكدَس ػدشي
صهبًن عن ػبلّبي  1999-2008ثشاي دُ كـَس افغبًؼتبى ،ثلغبسػتبى ،چيي ،هلدش ،آمودبىٌّ ،دذ،
ايشاى ،ػٌگبپَس ،ػَسيِ ٍ تشكيِ اص ػبيت  FAOخوغ آٍسي گشديذُ اػت .ثش اػبع ًتبيح حبكد اص
ؿبخقّبي  ،RSCA ٍ RCAايشاى دس كبدسا ساصيبًِ ثِ تشتيت همبم ّفتن ٍ ؿـن سا داساػدت ٍ
ًتبيح حبك اص ػبيش ؿبخقّب ًـبى هندّذ كِ ايشاى اص هضيت ًؼجن دس كبدسا ساصيبًدِ ثشخدَسداس
هنثبؿذ ٍ ايي هحلَل لذس سلبثتن دس ػغح ثيياموللن سا داسد .اهب ثب تَخِ ثِ ٍخدَد ًَػدبًبتن دس
ايي ؿبخقّب ٍ ا ص آًدبين كِ ٍاسدا ساصيبًِ ثِ داخ كـَس ٍخدَد ًدذاسدم هدنتدَاى ثدب اػدتفبدُ اص
ػيبػتّب ٍ ساّابسّبي حؼبة ؿذُ ،ثِ ثْجدَد ايدي ٍيدؼيت پشداخدت .ثدذيي تشتيدت دس ساػدتبي
افضايؾ كبدسا غيشًفتن ٍ ثْجَد خبيگبُ كبدساتنم تذٍيي ًظبم خبهغ هذيشيت كـت ٍ ثْدشُثدشداسي
گيبّبى داسٍين اص خولِ ساصيبًِ ،حوبيت ٍ ثشًبهِسيضي خْت افضايؾ ػغح صيدش كـدت ،ؿٌبػدبين ٍ
هؼشفن ثبصاسّبي ّذا ساصيبًِ دس ػغح هلن ٍ ثيي اموللن ،تذٍيي لَاًيي ٍ يَاثظ خوغ آٍسي ،تَميذ،
فشآٍسي ،ثبصاسيبثن ٍ كبدسا ساصيبًِ تَكيِ هنگشدد.

طبقهبندی . F1: JEL
واشههاي كليدي :ساصيبًِ ،هضيت ًؼجن آؿابس ؿذُ ،هضيت ًؼجن آؿابس هتمبسى ،ؿبخق هيچلن،
ؿبخق كبي دٍ ٍ ػْن دس تشاص تدبسي.

 - 1ثِ تشتيت داًـدَيبى دكتشي ٍ داًـيبس گشٍُ التلبد كـبٍسصي ،داًـگبُ تشثيت هذسع.
* ًَيؼٌذُي هؼئَل همبمِamirtaimoori@yahoo.com ،

82

جایگاه ایران در صادرات رازیانه :رهيافت مسیت نسبی صادراتی

پیشگفتار
هتان ثَدى التلبد ايشاى ثش دسآهذّبي ًفتن ٍ تبثيشپزيشي ايي دسآهذّب اص هؼبي ػيبػن ٍ
التلبدي ،هَخت آػيتپزيشي التلبد كـَس ؿذُ اػت .يان اص ساُّبي همبثلِ ثب ايي چبمؾ،
تَػؼِي تَميذاتن اػت كِ يوي ثْجَد ٍيغ التلبد داخلن ،ػجت افضايؾ كبدسا غيشًفتن ؿَد.
دس ايي هيبى هحلَال خٌگلن ،هشتؼن ،گيبّبى داسٍين ٍ كٌؼتن ػالٍُ ثش ًمؾ خبكن كِ دس
التلبد داخلن داسًذ ،هنتَاًٌذ تبثيش ثِػضاين دس اهش كبدسا غيشًفتن داؿتِ ثبؿٌذ(هفتبحن صادُ ٍ
ًبكشي .) 1388،خَؿجختبًِ ثب سٍي آٍسدى دًيب ،ثِ خلَف كـَسّبي پيـشفتِ ثِ اػتفبدُ اص
داسٍّبي ثب هٌـب عجيؼن ،هَخت تَػؼِي سٍصافضٍى تَميذ گيبّبى داسٍين ،فشآٍسي ،هلشا(چِ دس
كٌؼت داسٍػبصي ٍ چِ دس كٌبيغ غزاين ٍ آسايـن– ثْذاؿتن) ٍ تدبس آى دس ػغح دًيب ؿذُ
اػت(كـفن ثٌبة .) 1389،ايي اهش ثب تَخِ ثِ تٌَع الليون ٍ پَؿؾ هتٌَع گيبّن ايشاى ،تَاى ثؼيبس
خَثن سا ثشاي ٍاسد ؿذى ثِ ثبصاس تدبس گيبّبى داسٍين ٍ داسٍّبي گيبّن فشاّن كشدُ اػت.
دس ٍالغ هنتَاى گفت كِ ايدبد اؿتغبل ٍ سؿذ كبدسا غيشًفتن ،دٍ هَيَع اػبػن دس التلبد ايشاى
اػت كِ ثب ثشًبهِسيضي خبهغ ثشاي ثْشُثشداسي ثْيٌِ اص اػتؼذادّب ٍ تَاًوٌذيّبي ثبممَُي التلبد
كـَس دس ثخؾّبي هختلف لبث حلَل هنثبؿذ .ايشاى كـَسي ٍػيغ ثب تٌَع آة ٍ َّاين اػت .اص
چْبسدُ گًَِ اللين آة ٍ َّاين ؿٌبختِ ؿذُ دس خْبى ،دٍاصدُ ًَع آى سا دس ًمبط هختلف كـَس
ايشاى هَخَد اػتم اص ايي سٍ اص اػتؼذاد عجيؼن ثشاي سٍيؾ اًَاع گيبّبى اص خولِ گ ّب ٍ گيبّبى
داسٍين ٍ هؼغش ثشخَسداس اػت(فشلبًن ٍ كيبًن اثشي .)1384،ثِسغن ايي تَاى ثبممَُ ،ػغح صيش كـت
گيبّبى داسٍين هْن دس ايشاى دس ػبل  ،1387حذٍد ّ 28ضاس ّاتبس ٍ هيضاى تَميذ آى تمشيجبً ثشاثش ثب
 50تي هنثبؿذ(آهبسًبهِي كـبٍسصي .)1387،دس حبل حبيش ٍصاس خْبد كـبٍسصي ثب پشداخت
تؼْيال اسصاى ليوت ،ػؼن دس تَػؼِ ٍ افضايؾ ػغح صيش كـت گيبّبى داسٍين داسد(دفتش ػجضي،
كيفن ٍ گيبّبى داسٍين ٍصاس خْبد كـبٍسصي.)1389،
دس ايشاى ،خْت سّبين اص التلبد تك هحلَمن هتان ثِ ًفت ،تَخِ ٍيظُاي ثِ كبدسا غيشًفتن
ٍخَد داسد .ثٌبثشايي تؼييي هضيت ًؼجن گيبّبى داسٍين ،هنتَاًذ دس ثشًبهِسيضيّبي ثبصسگبًن
خبسخن ثِػٌَاى اثضاس تلوينگيشي ٍ ساّجشدي هَسد تَخِ لشاس گيشد.
ساصيبًِ اص گيبّبى داسٍين هْن دسكـت ٍ كٌؼت اكثش كـَسّبي تَػؼِ يبفتِ اػت(سئَا فشد ٍ اهيذ
ثيگن .)1385،ايي گيبُ دس اػتبىّبي گشگبى ،هبصًذساى ،آرسثبيدبى ،كشدػتبى ،كشهبى ،خشاػبى
ؿوبمن ٍ گيالى هنسٍيذ(ثبًك همبال تخللن ،ػبيت ؿشكت هتخلليي كـبٍسصي) ٍ دس صاسػت ٍ
كٌبيغ داسٍين كـَس ًيض خبيگبُ هْون داسد .اص اييسٍ دس ايي همبمِ ػؼن ؿذُ اػت تب هضيت ًؼجن
كبدساتن ساصيبًِ ثِػٌَاى يان اص هْنتشيي گيبّبى داسٍين ،ثب اػتفبدُ اص ؿبخقّبي هضيت ًؼجن
آؿابس ؿذُ ،هضيت ًؼجن آؿابسؿذُي هتمبسى ،هيچلن،كبي دٍ ٍ ػْن دس تشاص تدبسي عن دٍسُي
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دُػبمِي  2007-1998هَسد ثشسػن لشاس گيشد تب ػيبػتّبي الصم خْت تَػؼِي تَميذ ٍ افضايؾ
تَاى كبدساتن آى اتخبر گشدد.
هغبمؼب صيبدي ثِ اسصيبثن هضيت ًؼجن ٍ تؼييي ػبختبس ثبصاس هحلَال هختلف دس ايشاى ٍ خْبى
پشداختِاًذ .اًَيِ تايِ( ) 1386دس پظٍّـن هضيت ًؼجن كبدسا ػيت ايشاى سا ثب كـَسّبي
كبدسكٌٌذُي ػوذُي ايي هحلَل عن دٍسُي صهبًن  78-1362ثب اػتفبدُ اص ؿبخقّبي هضيت
ًؼجن آؿابس ؿذُ ،هضيت ًؼجن آؿابس ؿذُي هتمبسى ٍ كبي دٍ همبيؼِ كشدً .تبيح ًـبى داد كِ
ايشاى ثؼذ اص كـَسّبي ؿيلن ،آفشيمبي خٌَثن ٍ ًيَصمٌذ ثِ محبػ داؿتي هضيت ًؼجن كبدساتن دس
همبم چْبسم لشاس گشفتِ ٍ هَلؼيت سلبثتن ايشاى(هضيت ًؼجن) دس هَسد ايي هحلَل تضؼيف ؿذُ
اػت .اؿشفن ٍ ّوابساى( )1386هضيت ًؼجن كبدسا كـوؾ ايشاى سا عن دٍسُي  80-1340ثب
اػتفبدُ اص ؿبخقّبي هضيت ًؼجن آؿابس ؿذُ ٍ هضيت ًؼجن آؿابسؿذُي هتمبسى ثشسػن كشدًذ.
يبفتِّبي تحميك ًـبى داد كِ ايشاى عن دٍسُي هَسد هغبمؼِ ،دس كبدسا كـوؾ هضيت داؿتِ ٍ
دسخِي اعويٌبى ثشاي اداهِي حضَس دس ثبصاس خْبًن ًيض دس ايي دٍسُ افضايؾ داؿتِ اػت .فشلبًن ٍ
ّوابساى( )1384دس پظٍّـن ثب ػٌَاى ثشسػن هضيت ًؼجن صيشُ ػجض ايشاى ،دس همبيؼِ ثب گشٍُ
كـَسّبي هٌتخت ثِ ثشسػن هضيت ًؼجن ايي هحلَل عن ػبلّبي  2000-1997ثب اػتفبدُ اص
ؿبخق هضيت ًؼجن آؿابس ؿذُ پشداختٌذً .تبيح ايي تحميك ًـبى داد كِ كـَس ايشاى دس ػبل
 1997ستجِي دٍم ،دس ػبلّبي  1999 ٍ1998ستجِي اٍل ٍ دس ػبل  2000ستجِي دٍم سا دس ثيي
كـَسّبي هَسد ثشسػن ثِخَد اختلبف دادُ اػت .دؿتن ٍ ّوابساى دس ػبل  1389دس همبمِاي ثب
ػٌَاى تحلي هضيت ًؼجن ٍ ػبختبس ثبصاس كبدسا خْبًن پؼتِ ،ثِهٌظَس تؼييي هضيت ًؼجن
كـَسّبي كبدس كٌٌذُي پؼتِ اص دٍ ؿبخق هضيت ًؼجن آؿابس ؿذُ ٍ هضيت ًؼجن آؿابس ؿذُي
هتمبسى اػتفبدُ كشدُ اًذً .تبيح تحميمب ًـبى داد كِ اص ثيي كـَسّبي كبدس كٌٌذُي پؼتِ ،تٌْب
كـَسّبي مَكضاهجَسگ ،آهشياب ،ػَسيِّ ،لٌذ ،لجشع ،اػلَاكن ،يًَبى ٍ اسدى داساي هضيت ًؼجن دس
كبدسا پؼتِ هنثبؿٌذ .ثِ ػالٍُ ًتبيح حبك اص ؿبخق هضيت ًؼجن ثيبًگش اختالا فشاٍاى هضيت
ًؼجن كبدساتن كـَس ايشاى ًؼجت ثِ ػبيش كـَسّبي كبدسكٌٌذُي پؼتِ هنثبؿذم اهب ايي هضيت
ًؼجن عن ػبلّبي هَسد هغبمؼِ دس حبل كبّؾ ثَدُ اػت .ػالهن ٍ پيؾ ثْبس( )1380هضيت
ًؼجن كبدساتن هحلَال ثبغن ايشاى اص خولِ پؼتِ سا ثب اػتفبدُ اص هضيت ًؼجن آؿابس ؿذُ ٍ
هضيت ًؼجن آؿابس ؿذُي هتمبسى ثشاي دٍسُي صهبًن  1999-1989هَسد ثشسػن لشاس دادًذ .هغبثك
يبفتِّبي آًبى ،ايشاى هضيت ًؼجن لبث تَخْن دس تَميذ ايي هحلَل داؿتٍِ ،من هَلؼيت سلبثتن
آى دس ثبصاسّبي خْبًن تضؼيف ؿذُ اػت .من ٍ ثٌذس( )2002دس هغبمؼِاي هضيت ًؼجن آؿابس ؿذُ
كبدسا كٌؼتن سا ثشاي ّفت هٌغمِ خْبى هحبػجِ كشدًذً .تبيح ًـبى داد كِ كـَسّبي اسٍپبين ٍ
آػيبي ؿشلن دچبس ػذم هضيت ًؼجن ؿذُ اػتم دسحبمنكِ كـَسّبي آػيبي خٌَثن ٍ آهشيابي
التيي ثِ هضيت ًؼجن ثبالين دػت يبفتِاًذ .ايوش فشتَ ٍ ّوابساى( )2003دس پظٍّـن ثشاي ثشسػن
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هضيت ًؼجن آؿابس ٍ هتمبسى دس ثخؾ كـبٍسصي-غزا هدبسػتبى ،ؿبخقّبي هضيت ًؼجن آؿابس ٍ
هتمبسى سا ثشاي دٍسُي  1998-1992ثِكبس ثشدُاًذً .تبيح ًـبى هندّذ كِ هدبسػتبى داساي هضيت
ًؼجن دس هحلَال كـبٍسصي ٍ غزاين ؿبه گَؿت ،دام ٍ غال هنثبؿذً .تبيح آصهَى ثجب ًـبى
هندّذ كِ ؿبخق  RCAعن دٍسُي هَسد ثشسػن ثبثت ثَدُ اػت .اگشچِ ؿَاّذي هجٌن ثش
هضيت ًؼجن يؼيف عن دٍسُي هَسد ثشسػن ٍخَد داسد .خبًيٌگ ٍ ّوابساى( )2007دس هغبمؼِاي
ثب اػتفبدُ اص ؿبخق هضيت ًؼجن آؿابس ؿذُ) ،(RCAهضيت ًؼجن چٌذ هحلَل اكلن ّبٍائن
ؿبه ؿاش خبم ٍ هالع ،آًبًبع ،اًجِ ٌّذي ،هَص ٍ آٍاكبدٍ سا ثشسػن كشدُاًذً .تبيح ًـبى هندّذ
كِ هحلَل ؿاش خبم دس ػبل  2.62 ،2003ثَدُ كِ ًـبى دٌّذُي ٍخَد هضيت ًؼجن دس تَميذ
ايي هحلَل هنثبؿذ .اهب تغييشا ايي ؿبخق دس عن ػبلّبي ً 1993-2003ـبىدٌّذُي
كبّؾ هؼٌبداسي دس هضيت ًؼجن ايي هحلَل هنثبؿذ .ؿبخق  RCAثشاي هحلَل هالع،
ًـبىدٌّذُي ػذم هضيت ًؼجن دس تَميذ ايي هحلَل ٍ تغييشا ايي ؿبخقً ،ـبىدٌّذُي كبّؾ
هضيت ًؼجن عن دٍسُي هَسد ثشسػن هنثبؿذّ .بٍائن دس تَميذ آًبًبع ٍ پبپبيب دس ػبل  2003داساي
هضيت ًؼجن ثَدُ اػتم اهب تغييشا ايي ؿبخق ثشاي ّش دٍ هحلَلً ،ـبى دٌّذُي كبّؾ آى دس
ػبلّبي  1993-2003ثَدُ اػت .ؿبخق  RCAثشاي هحلَل هَص ٍ آٍاكبدٍ ػذم هضيت ًؼجن دس
ػبل  2003سا ًـبى هندّذم اهب تغييشا ايي ؿبخقً ،ـبىدٌّذُي ثْجَد آى دس عن دٍسُي هَسد
ثشسػن هنثبؿذ .ػشيي ٍ ّوابساى( )2008دس پظٍّـن ثب اػتفبدُ اص ؿبخق CEP ٍ RCA
(ؿبخق تشخيحب كبدسا ) ثِ ثشسػن هضيت ًؼجن گَخِ فشًگن ،سٍغي صيتَى ٍ كٌؼت آثويَُ
پشداختِ ٍ تغييشا آى سا عن دٍسُي  2005-1995ثشسػن كشدُاًذً .تبيح ًـبى دادُ كِ تشكيِ
ثِ عَس لبث تَخْن دس كٌؼت آثويَُ ٍ ثبصاس سٍغي صيتَى دس اسٍپب داساي هضيت ًؼجن ثَدُ ،اهب دس
ثبصاس گَخِ فشًگن داساي هضيت ًؼجن ًونثبؿذ.
اص آًدبين كِ ؿٌبخت ػلون هضيت ًؼجن هحلَال كـبٍسصي ،هنتَاًذ ثِ تؼْي كبدسا ٍ تثجيت
هَلؼيت تدبسي كـَس دس ثبصاسّبي خْبًن كوك ؿبيبًن ًوبيذ ٍ ثب تَخِ ثِ ايٌاِ هغبمؼب گزؿتِ
ثيـتش دس هَسد هحلَال ػوذُي ثخؾ كـبٍسصي ايشاى ثَدُ ٍ تحميمن دس صهيٌِي هضيت ًؼجن
ساصيبًِ ،ثِػٌَاى يان اص هْنتشيي گيبّبى داسٍين كَس ًگشفتِ اػت ،هغبمؼِي حبيش ثب اّذاا
تؼييي هضيت ًؼجن ساصيبًِ اص ديذگبُ تدبسي(كبدسا ) ٍ ثشسػن خبيگبُ كبدسا ساصيبًِي ايشاى دس
ثيي كـَسّبي ػوذُي كبدسكٌٌذُ ،كَس پزيشفتِ اػت.
مواد و روشها
دس هَسد هضيت ًؼجن اص ديذگبُ تدبسي ،ؿبخقّبي صيبدي ثيبى ؿدذُ كدِ ػجدبس اص هضيدت ًؼدجن
آؿابس ؿذُ ،هضيت ًؼجن آؿابس ؿذُي هتمبسى ،هيچلن ،كبي دٍ ،ػْن دس تشاص تدبسي ،ؿبخقّدبي

تحقيقات اقتصاد كشاورزي/جلد/3شماره/4زمستان(0331صص)80-35

85

كًَيوَتَ ،ثبالًغ ،ميضًش ،ثبٍى ٍ غيشُ هنثبؿذ .دس اداهِ ،ؿبخقّبي هَسد اػدتفبدُ دس ايدي تحميدك
هَسد ثشسػن لشاس هنگيشد.
اٍميي ؿبخق اسائِ ؿذُ دس صهيٌِي هضيت ًؼجن اص ثؼدذ تدبسي(كدبدسا ) ،ؿدبخق هضيدت ًؼدجن
آؿابس ؿذُ ٍامشاع اػت كِ اٍميي ثبس تَػظ ثبالػب دس ػبل (1965ثبالػب )1965،ثِكدبس ثدشدُ ؿدذُ
اػت .ايي ؿبخق اص ساثغِي صيش ثِدػت هنآيذ(ثبّتب.)2005،
()1

∑
∑ ∑

∑

اسصؽ كبدسا كبالي هَسد ًظدش ( iساصيبًدِ) اص كـدَس ( jايدشاى يدب ػدبيش كـدَسّبي
كِ دس آى
∑ اسصؽ
∑ اسصؽ ك كدبدسا كـدَس هدَسد هغبمؼدِ،
ػوذُي كبدسكٌٌذُي ساصيبًِ)،
∑ ∑ اسصؽ ك كبدسا خْبًن اػت .ثِ ػجبس ديگش ،كَس كؼدش
كبدسا ساصيبًِ خْبى ٍ
ػْن كبالي كبدساتن اص ك كبدسا كـَس هَسد هغبمؼِ ٍ هخشج كؼش ػْن كبالي كبدساتن اص كد
كبدسا خْبى اػت.
اص ؿبخق هضيت ًؼجن آؿابس ؿذُ ثِػٌَاى ؿبخق ػولاشد كبدساتن ًيض ًبم ثشدُ ؿذُ اػدت .ايدي
ؿبخق ثِتٌْبين ثشاي يك ػبل داساي كبساين الصم ًيؼت ٍ ثب هحبػدجِي آى ًودنتدَاى دس هدَسد
ٍخَد هضيت ًؼجن لضبٍ كشد .داهٌِي تغييشا ؿبخق هزكَس اص كفش تب ثن ًْبيدت اػدت ٍ لدشاس
گشفتي دس داهٌِ كفش تب يكً ،ـبى دٌّذُي ػذم ٍخَد هضيت ٍ يك تدب ثيٌْبيدتً ،ـدبى دٌّدذُي
ٍخَد هضيت ٍ حشكت ثِ ػَي تخللن ؿذى تدبس اػت(ّوبى هٌجغ) .سًٍذ افضايـن ؿبخق يدبد
ؿذُ دس عن صهبى سا ،هنتَاى ًـبىدٌّذُي ثْجَد هَلؼيت سلبثتن يك كبال دس ػغح خْبى ثِ ؿوبس
آٍسد .افضٍى ثش اييًَ ،ػبىّبي صيبد ايي ؿبخق سا عن صهبى هنتَاى ثِػٌدَاى هؼيدبسي ثدشاي ًجدَد
ثجب دس سطين تدبسي يك كـَس تلمن كشد .تغييشا دس هضيت ًؼجن هواي اػت ثِ داليلن ّوچدَى
تغييش ًؼجن ّضيٌِ تَميذ كبال ،تغييدش دس ًدشم هجبدمدِ اسص ٍ يدب تغييدش دس هَاًدغ تددبسي داخلدن يدب
كـَسّبي هتمبين كبال ثبؿذ(ػالهن ٍ ّوابساى.)1380،
ثشسػن داهٌِي تغييشا ؿبخق  RCAتَػظ السػيً ،ـبى هندّذ كِ يك حبمت ػذم تمبسى ثيي
همذاس هحبػجبتن  RCAدس ؿشايظ ٍخَد يب ًجَد هضيت ًؼجن ٍخَد داسدم ثِ عَسيكِ همذاس كفش تب
يك ثش ًجَد هضيت ٍ يك تب ثن ًْبيت ثش ٍخدَد هضيدت دالمدت داسد .ثدشاي سفدغ ايدي يدؼف ،ؿدا
هتمبسًن اص ايي ؿبخق ثٌبم ؿبخق هضيت ًؼجن آؿابس ؿذُي هتمدبسى ثدِكدَس صيدش اسائدِ ؿدذُ
اػت(هبًيش:)1996،
()2
(
()⁄
)
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داهٌِي تغييشا ؿدب خق فدَق ثديي هٌفدن يدك ٍ هثجدت يدك هدنثبؿدذ كدِ همدبديش هٌفدن آى،
ًـبىدٌّذُي ًجَد هضيت ٍ همبديش هثجدت آىً ،ـدبىدٌّدذُي ٍخدَد هضيدت دس كدبدسا هحلدَل
هنثبؿذ.
ؿبخق هيچلن) )MIثِهٌظَس ثشسػن تخللن ؿذى كدبدسا تَػدظ هيچلن(هيچلدن)1962/67،
اسائِ ٍ هَسد تَػؼِ لشاس گشفت ،ايي ؿبخق كبدسا ًؼجن يك كـَس سا ًـبى هندّدذ ٍ ثدِكدَس
صيش اسائِ هنگشدد:
()3
∑
∑
ؿبخق ثبال ثِػٌَاى ؿبخق خبًـيي ثبالػب اسائِ ؿذُ كِ دس ٍالغ اختالا ثيي ػْن كبدساتن كبالي
 iاص ك كبدسا كـَس ٍ ٍ jاسدا كبالي  iاص ك ٍاسدا ّوبى كـَس سا ًـبى هندّدذ ٍ داهٌدِي
تغييشا آى ثيي  -1تب  +1اػت .همبديش هثجت ايي ؿدبخقً ،ـدبىدٌّدذُي ٍخدَد هضيدت ًؼدجن
كبالي پيـگفتِ دس ثبصاس خْبًن ٍ يب دس ػغح هٌغمِاي ٍ همبديش هٌفن آىً ،ـبىدٌّذُي ًجَد ايدي
هضيت اػت .دس ٍالغ ،ؿبخق يبد ؿذُ هجيي خبمق كبدسا ًؼجن دس يك ثخؾ ٍ حتن يك كدبال ٍ
گَيبي خْت ٍ حدن تدبس هيبى كٌبيغ هـبثِ اػت(السػي.)1998 ،
ؿبخق هَسد اػتفبدُي ديگش خْت ثشسػن تخللن ؿذى دس كبدسا  ،كدبي دٍ اػدت كدِ تَػدظ
اسچن ثبگن ٍ پيبًتب دس ػبل  1992اسائِ ؿذُ اػت .ايي ؿبخق دس ٍالدغ ًـدبىدٌّدذُي تدَاى دٍم
ػْن(تَصيغ) كبدسا يك كـَس اص ػْن كبدسا خْبى اػت(آسچيجيَگن ٍ پيبًتب .)1992 ،اًدذاصُي
ؿبخق هزكَسً ،ـبى هندّذ كِ كـَس هَسد هغبمؼِ ًؼجت ثِ امگَي كبدساتن خْبى تب چدِ اًدذاصُ
تخلق يب هضيت پيذا كشدُ اػت .ؿبخق پيؾ گفتِ ّش چِ ثِ كفش ًضدياتش ثبؿذً ،ـدبىدٌّدذُي
ايي اػت كِ امگَي تدبسي(كبدسا ) كـَس هَسد ًظش ًضديك ثِ امگَي خْبًن ثدَدُ ٍ كـدَس دس آى
كبال تخلق ٍ هضيت پيذا كشدُ ٍ لذس سلبثتن داؿتِ اػت ٍ ّش چِ ثضسگتش اص كدفش ثبؿدذً ،ـدبى
هندّذ كِ امگَي تدبسي كـَس دس كبالي هَسد هغبمؼِ اص امگدَي تددبس خْدبًن فبكدلِ گشفتدِ ٍ
تخلق ٍ سلبثت ٍ ثِ ػجبس ديگدش هضيدت ًؼدجن خدَد سا اص دػدت دادُ اػدت ،ؿدبخق يبدؿدذُ
ثِكَس صيش ثيبى ؿذُ اػت:
∑( ) ∑
∑( ]) ∑ ∑
) ∑ ∑
([
ؿبخق ديگش تحت ػٌَاى ػْن دس تشاص تدبسي) (CTBاػدت كدِ اص ػدَي هؤػؼدِي تحميمدب
التلبد ثيي امول فشاًؼِ ،دس ػبل  1983اسائِ ؿذُ اػت .ايي ؿبخق ًـبىدٌّذُي ًمؾ ٍ يب ػْن
يك كبال دس ك تدبس يك كـَس اػت ٍ ثِكَس صيش ًـبى دادُ هنؿَد:
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()5

∑
∑

∑

)

∑

∑
∑(

)

∑

∑(

تؼشيف اخضاي فشهَل ثبال ،لجالً ثيبى ؿذ ٍ ً Mيض ًـبى دٌّذُ ٍاسدا اػت .ؿبخق هزكَس اص ػَي
آهيج دس ػبل  ،1977آهٌذٍال ٍ ّوابساًؾ دسػبل  ٍ 1992گدَييش دس ػدبل  1997ثدِكدبس سفتدِ
اػت.
دس ايي تحميك اص ؿبخقّبي هزكَس خْت ثشسػن هضيت ًؼجن كبدسا ٍ تخللن ؿذى كدبدسا
ثشاي كـَسّبي ػوذُي كبدسكٌٌذُي ساصيبًِ(افغبًؼتبى ،ثلغبسػتبى ،چيي ،هلش ،آموبىٌّ ،ذ ،ايدشاى،
ػٌگبپَس ،ػَسيِ ٍ تشكيِ) عن دٍسُي  1999-2008اػتفبدُ گشديذُ ٍ آهدبس ٍ اعالػدب هشثدَط ثدِ
هحبػجِي ؿبخقّبي هَسد ًظش اص پبيگبُ ايٌتشًتن ػبصهبى خَاس ٍ ثبس كـبٍسصي ( )FAOاػدتخشاج
گشديذُ اػت.
نتایج و بحث
ثب تَخِ ثِ خذٍل  ، 1ايشاى دس كبدسا ساصيبًِ ثش اػبع اسصؽ كبدسا دس خبيگبُ ًْن لشاس داسد،
كـَس ٌّذ ستجِ اٍل سا ثِ خَد اختلبف دادُ ٍ كـَس افغبًؼتبى ًيض دس ستجِ دّن لشاس گشفتِ اػت.
ّوچٌيي ايبال هتحذُ اهشياب ػوذُتشيي كـَس ٍاسدكٌٌذُي ساصيبًِ ثَدُ ٍ ايشاى عن ايي ػبلّب
ّيچ ٍاسداتن ًذاؿتِ اػت.
ًتبيح هشثَط ثِ هحبػجِي ؿبخقّبي هضيت ًؼجن ٍ تخللن ؿذى كبدسا ساصيبًِ ثشاي ايشاى ٍ 9
كـَس ديگش دس يك دٍسُي دُ ػبمِ دس خذٍل  ،2آٍسدُ ؿذُ اػت.
ثش اػبع ؿبخقّبي  ،RSCA ٍ RCAايشاى دس كبدسا ساصيبًِ اص هضيت ًؼجن ثشخَسداس ثَدُ ٍ
ثش اػبع ايي ؿبخقّب ثِتشتيت همبم ّفتن ٍ ؿـن سا دس ثيي دُ كـَس ػوذُي كبدسكٌٌذُ،
داساػت .همذاس ؿبخق  RCAدس ؿشٍع دٍسُ(ػبل  )1999ثبالتشيي همذاس خَد يؼٌن  25/41ثَدُ ٍ
پغ اص آى تب ػبل  2002داساي سًٍذ ًضٍمن ثَدُ اػت .دس ػبل  2003هدذداً افضايؾ يبفتِ ،اهب اص آى
پغ تب ػبل ً 2008يض داساي سًٍذ ًضٍمن ثَدُ اػت .سًٍذ ؿبخق هضيت ًؼجن آؿابس هتمبسى
)ً (RSCAيض ثِ ّويي كَس هنثبؿذ .اص اثتذاي دٍسُ دس ػبل  1999هيضاى ايي ؿبخق 0/92
ثَدُ ٍ پغ اص عن يك سًٍذ ًضٍمن ،تب ػبل  2003هدذداً افضايؾ يبفتِ ٍ ثؼذ اص آى دٍثبسُ كبّؾ
يبفتِ اػت.
ػلت ًضٍمن ثَدى هضيت ًؼجن سا هنتَاى دس هَاسدي ّوچَى كيفيت پبييي خذهب ثبصاسيبثن،
ثبصاسپؼٌذ ًجَدى ٍاسيتِّبي تَميذي كـَس ،ػذم ؿٌبخت دسػت ايي هحلَل دس ثيي ػبيش
هحلَال كـبٍسصي ٍ پبسُاي همشسا اسصي ٍ تدبسي ػذ ساُ تَػؼِ كبدسا كـَس ثيبى كشد.
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ثب تَخِ ثِ ًضٍمن ثَدى ايي ؿبخق ،الصم اػت دس خْت اػتفبدُ اص سٍؽّبي هٌبػت ٍ ّذفوٌذ
ثشاي ثْجَد تَميذ ،ثبصاسيبثن ٍ كبدسا ايي هحلَل ثشًبهِسيضي ّوِ خبًجِاي كَس گيشد تب كـَس
ثِ ػوت خْبًن ؿذى پيؾ سٍد.
ثش اػبع ؿبخق  RCAكـَس افغبًؼتبى ٍ ػَسيِ ثِتشتيت ستجِي اٍل ٍ دٍم سا دس كبدسا ساصيبًِ
داؿتِ ٍ دس عن ػبلّبي هَسد ثشسػنّ ،وَاسُ اص هضيت ًؼجن ثبالين ثشخَسداس ثَدُاًذ .كـَسّبي
آموبى ٍ چيي ًيض دس دٍسُي هَسد ثشسػن اص ػذم هضيت ًؼجن كبدساتن هحلَل ساصيبًِ ثشخَسداس
ثَدُاًذ .كـَسّبي ثلغبسػتبى ،هلشٌّ ،ذ ،تشكيِ ،ايشاى ٍ ػٌگبپَس ثِ تشتيت همبمّبي ػَم تب ّـتن
سا ثِ خَد اختلبف دادُاًذّ .وچٌيي ثشسػن ؿبخق  RCAثشاي ديگش كـَسّبً ،ـبى هندّذ كِ
هضيت ًؼجن ساصيبًِ دس عن ػبلّبي هَسد ثشسػن داساي سًٍذ افضايـن ًجَدُ ٍ ػذم ثجب دس سًٍذ
آًْب ٍخَد داسد.
ؿبخق RCAثشاي كـَس افغبًؼتبى داساي ًَػبًب صيبدي دس عن دٍسُ هَسد ثشسػن اػت.
ثِعَسيكِ ّوَاسُ داساي سًٍذ افضايـن ٍ كبّـن ثَدُ ،اهب دس ػبل  2008ثِ ؿذ كبّؾ يبفتِ
اػت .ػلنسغن كبّؾ ؿذيذ دس ػبل ٌَّ 2008ص ّن داساي ستجِ اٍل دس هضيت ًؼجن كبدساتن
ساصيبًِ هن ثبؿذ .كـَس ػَسيِ ًيض عن دٍسُ هَسد ثشسػن داساي ًَػبًب صيبدي اػت .دس ػبل 2008
ؿبخق  RCAثِ ؿذ كبّؾ يبفتِ ٍ ثِ  37/63سػيذُ اػت .ثش ايي اػبع دس ػبل  ،2008كـَس
ػَسيِ داساي ستجِ ػَم ٍ كـَس ثلغبسػتبى داساي ستجِ دٍم دس هضيت ًؼجن كبدساتن هنثبؿٌذ.
ؿبخق  RCAثشاي كـَس ثلغبسػتبى دس ػبل  1999هؼبدل  34/6ثَدُ كِ دس ػبل  2000كبّؾ
يبفتِ ٍ ػپغ تب ػبل  2004داساي سًٍذ افضايـن ثَدُ اػت .دس عن ػبلّبي  2007 -2005داساي
سًٍذ ًضٍمن ثَدُ ،اهب دس ػبل  2008ؿبخق  RCAثب 93دسكذ افضايؾ ًؼجت ثِ ػبل  ،2007ثِ
 40/37سػيذُ اػت .ثٌ بثشايي ثلغبسػتبى دس ايي ػبل اص ستجِ دٍم دس هضيت ًؼجن كبدساتن ثشخَسداس
ثَدُ اػت.
ثش اػبع ؿبخق ً RSCAيض كـَسّبي افغبًؼتبى ٍ ػَسيِ داساي ستجِ اٍل ٍ دٍم دس كبدسا
ساصيبًِ هن ثبؿٌذ .ايي ؿبخق ثشاي كـَسّبي افغبًؼتبى ٍ ػَسيِ اص يك ثجب ًؼجن عن دٍسُي
هَسد ثشسػن ثشخَسداس هنثبؿٌذ .كـَسّبي ثلغبسػتبى ،هلشٌّ ،ذ ،ايشاى ٍ تشكيِ ٍ ػٌگبپَس ثِتشتيت
همبمّبي ػَم تب ّـتن سا داسا هنثبؿٌذّ .وچٌيي كـَس چيي ٍ آموبى ًيض داساي ػذم هضيت ًؼجن
دس كبدسا ساصيبًِ ّؼتٌذ.
2
ثشاػبع ؿبخق كبي دٍ )  ،(χػلنسغن اييكِ كـَسّبي افغبًؼتبى ٍ ػَسيِ داساي هضيت ًؼجن دس
كبدسا ساصيبًِ هنثبؿٌذم اهب همذاس ايي ؿبخقً ،ـبىدٌّذُي آى اػت كِ امگَي تدبسي ايي
كـَسّب ًضديك ثِ امگَي خْبًن ًجَدُ ٍ هحلَل كبدساتن آًْب لذس سلبثتن ًذاؿتِ ٍ اص تخلق ٍ
هضيت ثيي اموللن ثشخَسداس ًجَدُاًذ .هيضاى ايي ؿبخق ثشاي كـَس ايشاى  0/006هنثبؿذ،
ّوبىگًَِ كِ لجالً ثيبى ؿذً ،ضديك ثَدى ؿبخق ثِ كفش ًـبى هندّذ كِ امگَي تدبسي ايشاى
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ًضديك ثِ امگَي ثيي اموللن ثَدُ اػت ٍ هحلَل كبدساتن ساصيبًِ لذس سلبثتن دس ػغح ثيي اموللن
داسد .مزا ثب تَخِ ثِ ايٌاِ ايشاى همبم ّفتن سا دس هضيت ًؼجن كبدساتن ساصيبًِ داساػت ٍ ثب تَخِ ثِ
ًضديك ثَدى امگَي تدبسي كـَس ثِ امگَي تدبس خْبًن ثبيذ ثب تذاثيش ٍ اتخبر ػيبػتّبي هٌبػت
دس خْت گؼتشؽ تَميذ گيبّبى داسٍين ،ثْجَد ثبصاسيبثن ،اػتفبدُ اص ٍاسيتِّبي ثْتش خْت افضايؾ
كيفيت هَاد اػتخشاج ؿذُ اص آىم ػؼن دس افضايؾ تَاى كبدساتن ٍ افضايؾ هضيت ًؼجن كبدساتن
ايي هحلَل داؿت.
ثش اػبع ؿبخق هيچلن) ٍ (MIػْن دس تشاص تدبسي) (CTBايشاى داساي هضيت ًؼجن كبدساتن
عن دٍسُي هَسد ثشسػن ثَدُ اػت .كـَسّبي ػٌگبپَس ،چيي ٍ آموبى ،ثش اػبع ايي ؿبخقّب
داسي هضيت ًؼجن كبدساتن ًونثبؿٌذ ٍ آهبس هشثَط ثِ كـَس افغبًؼتبى ثشاي هحبػجِي ؿبخقّب
دس دػتشع ًجَد .ثش اػبع ايي ؿبخقّب ،كـَسّبي ػَسيِ ،ثلغبسػتبىٌّ ،ذ ،تشكيِ ،هلش ٍ ايشاى
دس ستجِ اٍل تب ؿـن لشاس داسًذ .ؿبيبى ركش اػت كِ ؿبخقّبي تخللن ؿذى كبدسا ثشاي
كـَسّبي آموبى ٍ چيي كِ اص هضيت ًؼجن ثشخَسداس ًجَدُاًذ ،هحبػجِ ًـذُ اػت.
ثشسػن كلن ًتبيح ؿبخقّبي هزكَس عن دٍسُي ً 1999-2008ـبى هندّذ كِ ايشاى همبم ّفتن
سا دس هضيت ًؼجن كبدسا ساصيبًِ دس ثيي دُ كـَس ػوذُ كبدسكٌٌذُي آى داساػت .سًٍذ ايي
ؿبخقً ،ـبىدٌّذُي كبّـن ثَدى هضيت ًؼجن كبدساتن ساصيبًِ ايشاى هنثبؿذ.
ٍخَد ًَػبًب دس ؿبخق هضيت ًؼجن آؿابس ؿذُي هحلَل ساصيبًًِ ،ـبى هندّذ كِ ساّجشد
تَػؼِي كبدسا دس كـَس ّوشاُ ثب ثشًبهِسيضي ًيؼت ،ثلاِ ثِكَس همغؼن ٍ هَسدي ثِ اخشا دس
هنآيذ ،مزا دس دػتَس كبس لشاس گشفتي ثشًبهِّبي دساصهذ حؼبة ؿذُ دس صهيٌِي تَػؼِي
كبدسا ٍ ػيبػتّبي فؼبل ٍ اًؼغباپزيش تدبسي ،هنتَاًذ ثِ ثْشُگيشي ثْتش ٍ ثيـتش هضيتّبي
ًؼجن كـَس دس ثخؾ كـبٍسصي اًدبهذ.
ثب تَخِ ثِ ؿشايظ ثبممَُ كـَس خْت سؿذ گيبّبى داسٍين ٍ ثِهٌظَس افضايؾ كبدسا غيش ًفتن ،مزا
تذٍيي ًظبم خبهغ هذيشيت كـت ٍ ثْشُثشداسي گيبّبى داسٍين ٍ ساصيبًِ ،حوبيت ٍ ثشًبهِسيضي
خْت افضايؾ ػغح صيش كـت گيبّبى داسٍين ٍ ساصيبًِ ،ؿٌبػبين ٍ هؼشفن ثبصاسّبي ّذا ساصيبًِ دس
ػغح هلن ٍ ثيي اموللن ،تذٍيي لَاًيي ٍ يَاثظ خوغآٍسي ،تَميذ ،فشآٍسي ،ثبصاسيبثن ٍ كبدسا
ساصيبًِ يشٍسي ثِ ًظش هنسػذ.
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X2

MI

RSCA

RCA

0.08
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هأخز :يبفتِ ّبي تحميك ** اػذاد هشثَط ثِ كـَس افغبًؼتبى هَخَد ًجَد.

ثلغبسػتبى

ػَسيِ
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2001

2002

0.19
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68.41
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0.08

0.02
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21.89
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1

467.16

0.14
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0.95

40.37

0.15
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0.010
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**
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10.13
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524.35
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هيبًگيي دٍسُ

جایگاه ایران در صادرات رازیانه :رهيافت مسیت نسبی صادراتی
94

CTB

X2

MI

RSCA

RCA

CTB

X2

MI

RSCA

RCA

CTB

X2

MI

RSCA

RCA

هأخز :يبفتِ ّبي تحميك

تشكيِ

ٌّذ

هلش

كـَس

ؿبخق

1999

4

2000

2

2001

5

2002

2003

2004

2005

2006

2

2007

3

2008

ادامهي جدول شماره  :8نتایج محاسبات شاخص هاي مسیت نسبی طی دوره 8118-0333

هيبًگيي دٍسُ

95
تحقيقات اقتصاد كشاورزي/جلد/3شماره/4زمستان(0331صص)80-35

RSCA

RCA

X2

MI

RSCA

RCA

CTB

X2

MI

RSCA

RCA

هأخز :يبفتِ ّبي تحميك

چيي

آموبى

ػٌگبپَس

ايشاى

كـَس

ؿبخق

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

ادامهي جدول شماره  :8نتایج محاسبات شاخص هاي مسیت نسبی طی دوره 8118-0333
2008

هيبًگيي دٍسُ

96

جایگاه ایران در صادرات رازیانه :رهيافت مسیت نسبی صادراتی

