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 چکیده

پردازد. برای المللی آلو میپژوهش حاضر به بررسی مزیت نسبی کشورها مختلف جهان در بازار تجارت بین

شود و عالوه بر تعریف مرسوم ( استفاده میSRCAبه شکل متقارن ) این منظور از شاخص مزیت نسبی آشکارشده

به سهم صادرات کشور از کل صادرات جهانی محاسبه « سهم صادرات آلو از کل صادرات هر کشور»که در آن نسبت 

 یافته به شکل نسبت سهم مذکور به سهم کشور از تولید جهان( از سه تعریف تعمیمSRCAxشود )می

(SRCAp به ،) سهم کشور ازGDP  جهان(SRCAg) و سهم کشور از ،GDP  کشاورزی جهان(SRCAa) 

دهد با لحاظ هر چهار شاخص، کشورهای شیلی، صربستان، مولداوی، تاجیکستان و شود. نتایج نشان میمحاسبه می

ی ایران ، براSRCAxآرژانتین از بیشترین مزیت نسبی آشکارشده برخوردار هستند. مقدار عددی شاخص مرسوم، 

قرار دارد. با  36محاسبه شد که حاکی از وجود مزیت نسبی آشکارشده در ایران است و از این نظر در رتبه  673/0

یافته در مقاله حاضر، نشان داد که ایران از پتانسیل باالتری در این زمینه های تعمیماین وجود، محاسبه شاخص

بخش  GDPرات آلوی ایران در مقام مقایسه با تولید آلو و نیز طوری که رتبه مزیت نسبی صادبرخوردار است. به

 سازد.یابد. در مجموع نتایج تحقیق امکان ارتقای جایگاه صادرات آلو را روشن میتنزل می 63کشاورزی به 

 

 آلو، مزیت نسبی آشکارشده متقارنواژگان کلیدی: 
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Abstract 
This study investigates the comparative advantage of world countries in the plum's trade 

market. For this purpose, the revealed comparative advantage indices in the form of 

symmetric (SRCA) were calculated. In addition to the traditional definition of RCA 

where the "plum's export share in the country" is divided by the "country's export share 

in the world" (SRCAx), this study generalized RCA in three forms, where the "plum's 

export share in the country" is divided by the "country's share in the world plum 

production" (SRCAp), the "country's share in the world GDP" (SRCAg), and the 

"country's share in the world agricultural GDP" (SRCAa). According to the results, 

Chile, Serbia, Moldova, Tajikistan and Argentina have the most revealed comparative 

advantage in the plum's world market. Conventional SRCAx for Iran was calculated 

0.376 (is ranked 13 between the countries), indicating the presence of revealed 

comparative advantage. However, generalized indices calculated in the paper, indicated 

that Iran has higher potential. So that SRCAp and SRCAa shows Iran has not revealed 

comparative advantage, and Iran's rank falls to 26. Overall results revealed the 

possibility of improving Iran's plum's export. 
 

Keywords: Revealed Comparative Advantage (RCA), symmetric RCA, generalized 
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 مقدمه

از  یشمار محدود یا یک یصادراتی درآمدهابه از حد  یشب یدر حال توسعه اتکا یکشورها یاساس یهااز چالش یکی

و همکاران،  ی)خالدهای اقتصادی این کشورهاست های سیاستبخشی و افزایش صادرات از اولویتو از این رو تنوعکاالهاست 

. یابدیم یشمنابع افزا یدر حال توسعه فشار رو یدر کشورها یتنابع و تراکم جمعم یتتوجه به محدود با این وجود، با (.3631

نسبت به  یبرتر یآن دارا یدبکنند که در تول ییکاال یدبه کشورها کمک کند تا مبادرت به تول یرمس یندر ا تواندیم ینسب یتمز

 .کشورها هستند یرسا

کاال را نسبت به  یک یکه چنانچه کشور کندیم یانمطرح شد ب یکاردوتوسط ر 3337 البار در س ینکه اول ینسب یتمز

 مورد یعالوه، اگر کشور مذکور بتواند کاالدارد، به ینسب یتمز ییکاال ینچن یدکشور در تول ینا ید،نما یدتر تولکاالها ارزان یگرد

در صادرات برخوردار  ینسب یتکشورها از مز یرسابا  یسهدر مقا اید،صادر نم ترییینپا ینهکشورها با هز یربا سا یسهنظر را در مقا

هستند راه استفاده بهتر از امکانات  ینسب یتمز یکه دارا یمحصوالت شناسایی (.316، 3671 ی،و فتح فریمیخواهد بود )فه

ات است و به صادرات و وارد ید،تول یزیربرنامه یمهم اقتصاد یارهایاز مع یکی ینسب یتمزدر واقع، . کندیموجود را فراهم م

منطقه با  یاکه هر کشور  داردیم یانب یهنظر ینکمتر است. ا ینهکاال با هز یک یدمنطقه در تول یک یاکشور  یک ییتوانا یمعنا

دارد  یتاز محصوالت مز یگروه خاص یددر تول یبه طور نسب ید،عوامل تول یورو سطوح بهره یعیطب یهااستعداد یتوجه به فراوان

 ییکشورهاپذیری در گرو وجود مزیت نسبی است و بر این اساس، رقابت (.3630یبایی،و ز یزی؛ عز3673 یمی،رح ی)حاج

 برخوردار باشند. ینسب یتموفق باشند که در صادرات محصوالت خود از مز یجهان یدر بازارها توانندیم

خته شده است. از جمله مطالعات و جهان پردا یرانمحصوالت مختلف در ا ینسب یتمز یابیبه ارز یادیمطالعات ز در

 ینسب یت( اشاره کرد که با استفاده از شاخص مز3611و همکاران ) ی ریکندهطاهر یقبه تحق توانیم ینهزم یندر ا یداخل

داده و با  قرار یابیرا مورد ارز ییدارو یاهانگ یجهان یدر بازارها یرانا یریپذمتقارن رقابت شدهآشکار ینسب یتآشکارشده و مز

نشان  یجاند. نتاپرداخته یهدف صادرات یکشورها بندییتچندشاخصه، به اولو گیرییمو تصم یریگغربال یهاروش یریکارگب

 داشته است. ینسب یتآن مز یهاوردهآو فر ییدارو گیاهاندر صادرات  یالدیم 6033تا  6000 یهادر سال یرانداد که ا

 یدوره زمان یمنتخب ط یو کشورها یرانا یمحصوالت کشاورز رییپذرقابت ی( به بررس3611و همکاران ) یراسخ

شده مشخص و تجارت پرداختند. براساس محاسبات انجام یواردات ی،صادرات یریپذرقابت یهاتوسط شاخص 6033تا  3111

 یندر ب یت کشاورزاول در صادرات و تجارت محصوال کشورو غنا پنج  ینآرژانت یوزلند،عاج، اروگوئه، نساحل یکه کشورها یدگرد

مورد  یاز کشورها یاریبا بس یسهدر مقا یمناسب یریپذرقابت یگاهاز جا یرانا یو بخش کشاورز باشندیمنتخب م یکشورها

شاخص  ین،بوده است. همچن یدر محصوالت کشاورز یصادرات یتمز یدارا 3677و تنها در سال  یستمطالعه برخوردار ن

 داشته است. یو نوسان یمحصوالت، روند نزول ینا یرقابت یتکه مز دهدیلعه نشان مدوره مورد مطا یط یرانا یصادرات

دادند که پرداخته و نشان 6001تا  6000 یهاسال یط یرانکشمش ا یابعاد تجار ی( به بررس3611و همکاران ) یرنژادام

 .برخوردار است ییباالماکان از سطح اما، کداشته است  ینزول یبه بعد روند 6001چند از سال  هر یرانکشور ا ینسب یتمز

و  DRCبا استفاده از شاخص را  یدریهحزعفران در شهرستان تربت یدتول ینسب یت( مز3616) پوریو رستگار یکرباس

 ینسب یتآشکارشده و مز ینسب یتبا استفاده از شاخص مزرا صادرات زعفران  ینسب یتو مز PAM یاستیس یلتحل یسماتر

 ین،است. همچن ینسب یتمز یزعفران دارا یددر تول یدریهحنشان داد که شهرستان تربت یج. نتاررسی کردندبآشکارشده متقارن 

 یا، اسپانیرانا یکشورها 6036تا  6000 یهامتقارن در سال دهشآشکار ینسب یتشده و مزآشکار ینسب یتمز یاربر اساس دو مع

 .باشندیدر جهان معفران زصادرات  ینسب یتمز یتاولو یدارا یببه ترت یونانو 

بازار  ،آشکارشده متقارن ینسب یتو مز ارشدهآشک ینسب یتمز یها( با استفاده از شاخص3616) پوریو عل نژادیرام

 یندر صادرات ا یراننشان داد که کشور انتایج اند. کردهبررسی  6001-3170 یبازه زمان دررا  یرانا یجنگل یهافراورده یصادرات

کشور  یمشخص شد که روند حرکت تجار یشاخص ثبات عملکرد صادرات ی، با بررسیناست. همچن ینسب یتفاقد مز هافراورده

 .باشدیم یو منف یهمراه با رشد کاهش یدهعد یهادچار نوسان یجنگل یهاصادرات فراورده ینهدر زم



 

در صادرات  یرانا یگاهجا یینه تعآشکارشده ب ینسب یت( با استفاده از شاخص مز3610) ی یاسوریو ابوالحسن یذریچ

 نشاننتایج اند. پرداخته 6001تا  3113 یهامحصول در فاصله سال ینعمده صادرکننده ا هایکشور ینب آن در یگاهو جا یویک

ین، همچن اند.برخوردار بوده ینسب یتو هلند از مز یرانا ،یکبلژ یتالیا،ا یونان، یلی،ش یوزلند،ن یکشورها 6001داد که در سال 

مثبت را در  ییراتتغ یشتریناساس ب ینبوده و بر ا یشیافزا یصادرات ینسب یتمز یوزلند دارایو ن یتالیا، ایکبلژ یتنها کشورها

 اند.خود تجربه کرده یالگو

دوره  یطرا زعفران  یو ساختار بازار صادرات و واردات جهان ینسب یتمزدر تحقیق خود ( 3610و همکاران ) یصادق

آشکارشده  ینسب یتآشکارشده و مز ینسب یتاز دو شاخص مز ینسب یتمز یین. به منظور تعبررسی کردند 6003تا  6001

 یکشورها یننشان داد که از ب یجو نسبت تمرکز استفاده شد. نتا یندالساختار بازار از شاخص هرف یینتع یمتقارن و برا

 ینسب یتمز ین. اما اباشندیدر صادرات زعفران م ینسب یتمز یرادا یونانو  یااسپان یران،ا یصادرکننده زعفران تنها کشورها

از حالت  یرانصادرات زعفران ا بازار نشان داد که ساختارهمچنین،  یجنتااست. مورد مطالعه در حال کاهش بوده  یهاسال یط

 .است یافته ییربنگاه مسلط به انحصار چندجانبه بسته تغ

توسط دو شاخص  یانهراز یدکنندهده کشور عمده تول یندرب یران،ا یگاهجا یررس( به ب3610) و همکاران امیرتیموری

 ینسب یتآشکارشده و مز ینسب یتمز یهااند. طبق شاخصآشکارشده متقارن پرداخته ینسب یتآشکارشده و مز ینسب یتمز

 یرانها نشان داد که اشاخص یرسا یجتاهفتم و ششم را داراست و ن ایهمقام یببه ترت یانهدر صادرات راز یرانآشکارشده متقارن ا

 را دارد. یالمللینمحصول قدرت رقابت در سطح ب ینبرخوردار است و ا یانهدر صادرات راز ینسب یتاز مز

 یتمز یج. نتااندپرداختهدر مقابل رقبا  یرانا یویصادرات ک ینسب یتمز ی( به بررس3633و همکاران ) یانیماچیکانی پ

 ینسب یتمناسب داشته که شاخص مز ی، رشد6001-3110 یهاسال یط یرانا یصادرات یتداد که مزآشکارشده نشان  ینسب

 اربا مقد ،3111آشکارشده، مربوط به سال  ینسب یتمقدار شاخص مز ینترمطلب بوده است. کم ینا یانگرب یزآشکارشده متقارن ن

درصد بوده  336/33 یمورد بررس یهاسال یرشد آن طو  6001مربوط به سال  ،360/30ر براب یزمقدار ن یشترینو ب 331/3

 شد. داریمعن ییبا صادرات آن در سطح باال یرانا یویک یصادرات ینسب یترابطه مز است.

 یبررسبرای پرداختند.  یرانا یارهدف خاو یبازارها بندییتو اولو ینسب یتمز ی( به بررس3637و همکاران ) ینیحس

 یهادر همه سال یرانکه اداد نشان  یج. نتاکردندآشکارشده استفاده  ینسب یتشاخص مز یاراودر صادرات خ یرانا ینسب زیتم

 .بوده است ینسب یتمز یدارا یاردر صادرات خاو یمورد بررس

 ینسب یتتوسط شاخص مز3630-3610 یسالها یرا ط یرانکشمش ا ینسب یت( مز3633و همکاران ) یاشرف

در  دوره مورد مطالعه، یط یراننشان داد که ا یقتحق هاییافته .کردند یقارن بررسآشکارشده مت ینسب یتآشکارشده و مز

 داشته است. یشدوره افزا یندر ا یزن یجهان حضور در بازار یبرا ینانداشته و درجه اطم یتصادرات کشمش مز

دوره  یمحصول ط ینه اصادرکننده عمد یرا با کشورها یرانا یبصادرات س ینسب یتمز هشی( در پژو3633) یه تکیهانو

 یجکرد. نتا یسهمقا دویآشکارشده متقارن و کا ینسب یتآشکارشده، مز ینسب یتاستفاده از شاخص مز با 3673-3636 یزمان

در مقام چهارم قرار  یصادرات ینسب یتبه لحاظ داشتن مز یوزلندو ن جنوبییقایآفر یلی،ش یبعد از کشورها یراننشان داد که ا

 شده است. یفمحصول تضع یندر مورد ا یرانا یسبن یتگرفته و مز

 ینههز یهاشاخص یریو صادرات پسته را با بکارگ یددر تول یرانا ینسب یت( مز3630) آبادییلخل میرزایی و فریمیسل

 یتزصادرات پسته از م و یددر تول یراننشان داد که ا تایجاند. نآشکارشده محاسبه کرده ینسب یت( و مزDRC) یمنابع داخل

 برخوردار بوده است. ینسب

که به بررسی مزیت نسبی و  اشاره کردبنو و اسکریم جو  یقبه تحق توانیم ینهزم ینانجام شده در ا یمطالعات خارج از

پرداختند. نتایج بررسی نشان داد که کشور نیوزلند دارای  3133-6033رشد صادرات صنعت کیوی کشور نیوزلند در بازه زمانی 

باشد. همچنین ، نتایج نشان داد که درآمد شرکای داخلی و بازرگانی، آشکارشده قابل توجهی در این صنعت میمزیت نسبی 

صادرات  ینسب یت( مز6006) زو بندر ی. لباشداندازه بازار و فصلی بودن از عوامل تعیین کننده صادرات کیوی در این کشور می

 ینسب یتدچار عدم مز یشرقیایو آس ییاروپا ینشان داد که کشورها یجتاهفت منطقه جهان محاسبه کردند. ن یرا برا یصنعت



 

( در 6003) سیونو  ین. سراندیافتهدست  ییباال ینسب یتبه مز ینالت یکایو آمر یجنوبیایآس یکه کشورها یاند در حالشده

و  یتون، روغن زیفرنگجهگو ینسب یتمز یصادرات( به بررس یحات)شاخص ترج CEPو  RCAبا استفاده از شاخص  یپژوهش

در  یبه طور قابل توجه یهکه ترک ندنشان دادآنها کردند.  یبررس 3111-6001دوره  یط آن را ییراتپرداخته و تغ یوهصنعت آبم

مطالعات  باشد.ینم ینسب یتمز یدارا یفرنگبوده اما در بازار گوجه ینسب یتمز یدر اروپا دارا یتونو بازار روغن ز یوهصنعت آبم

(، 6007) یگرز(، رودر6006) واو هو یو(، 6003) و همکاران یاگراسشده در زمینه مزیت نسبی متعدد است و مطالعات نجاما

 .تنها بخش ناچیزی از آن است( 6001) ینکف

ای درخصوص مزیت نسبی محصول آلو انجام نشده است. رغم مطالعات گسترده پیرامون مزیت نسبی، تاکنون مطالعهبه

از  یغن یمناطق قابل کشت است و منبع یشتردر ب یرانا ییآب و هوا یطدار است که با توجه به شراهسته هاییوهاز م یکی وآل

سازمان  یبراساس آمارها گیرد.مورد استفاده قرار میشده آن و خشک یخورکه به شکل تازههاست  یتامینو انواع ویم پتاس

میلیون هکتار  1/6طور میانگین به 6036تا  6033دوره سه ساله  یدر ط یادن یکشت آلویرسطح ز 3یجهان یخواربار و کشاورز

کشت جهان را به خود اختصاص داده و  یردرصد کل سطح ز 13هزارهکتار  3763از  یشب یکشت یربا سطح ز ینبوده است. چ

کشت جهان  یردرصد کل سطح ز 3/1معادل  هزارهکتار 376از  یشب یرکشتبا سطح ز صربستانرتبه اول است. بعد از آن  یدارا

محصول  ینا یجهان یدتولدارد.  در مقام سوم قراردرصد  6/6هزار هکتار معادل  17و بوسنی و هرزگوین با بیش از در مقام دوم 

بیشترین تولید را با رتبه پنجم در  یلیش ی وصربستان، رومان ین،چ یکشورهاایران بعد از بوده است که  میلیون تن 1/363

کشورها سوال تحقیق حاضر این است که کدام  یرو بازده مناسب محصول نسبت به سا میزان تولیداست. با توجه به داشته  اختیار

کشورها در تولید و صادرات آلو از مزیت نسبی برخوردارند و جایگاه ایران در از نظر مزیت نسبی تولید و صادرات آلو در جهان 

 چگونه است؟

 روش تحقیق

در مورد مزیت  تواند باعث تسهیل صادرات و تثبیت موقعیت تجاری کشور در بازارهای جهانی شود.ی میوجود مزیت نسب

 6توان به مزیت نسبی آشکارشدهها میهای زیادی ارائه شده است که از مهمترین این شاخصنسبی از دیدگاه تجاری شاخص

گیرد. شاخص مزیت تفاده از این شاخص مورد بررسی قرار میاشاره کرد. در این تحقیق مزیت نسبی صادراتی محصول آلو با اس

استفاده شد و به شاخص عملکرد صادراتی نیز معروف است به صورت  3131نسبی صادراتی نخستین بار توسط باالسا در سال 

 شود.نسبت سهم صادرات کاال در کشور مورد نظر به سهم صادرات کاال در جهان تعریف می

(3)  

به  و  است. همچنین،  aدر صادرات کاالی  iشاخص مزیت نسبی آشکارشده کشور بیانگر  که در آن 

و کل  iارزش کل صادرات کشور ترتیب نیز به و  و کل جهان است.  iدر کشور  aترتیب بیانگر ارزش صادرات کاالی 

دهد. چنانچه مقدار عددی این شاخص در مورد کاالیی بزرگتر از یک باشد کشور مورد نظر در رات جهانی را نشان میصاد

صادرات آن کاال مزیت نسبی دارد. چنانچه مقدار عددی این شاخص کوچکتر از یک باشد کشور مورد نظر در صادرات آن کاال 

 کند.باشد یعنی کشور اقدام به صادرات کاالی تولید شده نمی مزیت نسبی ندارد. اگر مقدار این شاخص برابر صفر

در تحقیق حاضر شاخص مزیت نسبی صادراتی آشکارشده به چهار روش تعریف شد که در آنها سهم صادرات کاال از کل 

ر جهان و ترتیب نسبت به سهم صادرات کاال در جهان، سهم تولید محصول در جهان، سهم تولید کل کشور دصادرات کشور به 

 گیرد.سهم تولید بخش کشاورزی در جهان مورد سنجش و محاسبه قرار می

مزیت نسبی صادرات محصول نسبت به صادرات کل کشور: این شاخص، شاخص مرسوم مزیت نسبی آشکارشده است  -3

کل صادرات دنیا که در آن سهم صادرات کاالی مورد نظر از کل صادرات کشور نسبت به سهم صادرات کاالی مورد نظر از 

 (.3شود )رابطه سنجیده می
                                                           
1 FAO 
2 Revealed Comparative Advantage 



 

مزیت نسبی صادرات نسبت به موقعیت تولید کشور در جهان: برخالف شاخص قبلی که به جایگاه و مقدار تولید  -6

رات محصول کشور مورد نظر از کل کرد در این حالت، سهم صادمحصول کشور و نقش آن در ایجاد مزیت نسبی توجه نمی

شود )رابطه صادرات محصول در جهان نسبت به سهم تولید محصول کشور مورد نظر از کل تولید محصول در جهان سنجیده می

6.) 

(6)  

این اساس، مزیت نسبی آشکارشده  و در کل جهان است. بر iدر کشور  aترتیب مقدار تولید محصول به و  که در آن 

برای کشوری بیشتر است که سهم آن در صادرات جهانی بیش از سهم آن در تولید جهانی باشد. همچنین، برخالف شاخص 

شدن مقدار عددی آن وجود ندارد در صورتی که کشوری تنها صادرات مجدد داشته باشد نهایت مرسوم که در عمل امکان بی

های تجارت نهایت خواهد بود و بیانگر آن است که کشور از فرصتنباشد( مقدار عددی شاخص برابر با بی )تولیدکننده محصول

 آورد.برداری را به عمل میالملل حداکثر بهرهبین

کشور در جهان: این شاخص، بزرگی یک کشور در بازار تجارت  GDPمزیت نسبی صادرات محصول نسبت به  -6

دهد. در واقع، سهم صادرات محصول کشور بزرگی کشور در عرصه اقتصاد جهان مورد مقایسه قرار میالمللی محصول را با بین

 دهد.کل جهان مورد محاسبه قرار می GDPاز  iکشور  GDPمورد نظر از کل صادرات محصول در جهان را نسبت به سهم 

(6)  

زوده بخش کشاورزی در جهان: این شاخص، بزرگی یک کشور افمزیت نسبی صادرات محصول نسبت به جایگاه ارزش  -1

دهد. در این حالت، سهم المللی محصول را با بزرگی بخش کشاورزی کشور در جهان مورد مقایسه قرار میدر بازار تجارت بین

اورزی کل کش GDPکشاورزی کشور از  GDPصادرات محصول کشور مورد نظر از کل صادرات محصول در جهان نسبت به سهم 

 گیرد.جهان مورد محاسبه قرار می

(1)  

به ترتیب مزیت نسبی صادرات آلو نسبت به جایگاه صادرات کل کشور در  1تا  3های بعد از جایگذاری اعداد در فرمول

 GDPجایگاه جهان، مزیت نسبی صادرات آلو نسبت به جایگاه تولید آلوی کشور در جهان، مزیت نسبی صادرات آلو نسبت به 

 آید.بخش کشاورزی کشور در جهان به دست می GDPکشور در جهان و مزیت نسبی صادرات آلو نسبت به جایگاه 

نهایت است. با توجه به گستردگی دامنه طور که گفته شد مقدار عددی شاخص مزیت نسبی آشکارشده بین صفر تا بیهمان

شده بین دهد و امکان مقایسه عددهای محاسبها به خوبی نشان نمیمزیت نسبی آشکارشده، این شاخص وجود مزیت نسبی ر

( به SRCA) 6کشورها دشوار است. برای این منظور، در ادبیات تحقیق از شاخص دیگری به نام مزیت نسبی آشکارشده متقارن

 شود:شکل زیر استفاده می

(1)  

( قرار دارد. هر چه این شاخص به عدد مثبت یک -3ی یک )+( و منف3دامنه تغییرات شاخص جدید بین مثبت یک )

شود. در این نزدیک شود مزیت نسبی بیشتر است و هر چه به سمت عدد منفی یک نزدیک شود از میزان مزیت نسبی کاسته می

 شود.گفته محاسبه و گزارش مییا مزیت نسبی آشکارشده متقارن برای چهار شاخص پیش SRCAتحقیق، 

ام متغیرهای مورد استفاده در تحقیق حاضر برای تمامی کشورهای جهان، از منابعی همچون سازمان خواروبار و آمار و ارق

کشاورزی جهان و بانک جهانی گردآوری شد. همچنین، به منظور اجتناب از اثرات نوسانات مقطعی بر نتایج مطالعه، برای همه 

 ستفاده شد.ا 6031تا  6033های متغیرها از میانگین اعداد سال

                                                           
6 Symmetric Revealed Comparative Advantage  



 

 هایافته

کشور اول هر شاخص 60های چهارگانه مزیت نسبی آشکارشده را در شکل شاخص متقارن برای ( نتایج شاخص3جدول )

 کدهدنمایش می

 آشکارشدههای چهارگانه مزیت نسبی آلو برای شاخص صادرات ینسب یتمز (1جدول 

SRCAx  SRCAp  SRCAg  SRCAa 
 مقدار کشور رتبه  مقدار کشور رتبه  مقدار رکشو رتبه  مقدار کشور رتبه

 0/990 کنگهنگ 1  0/974 شیلی 1  0/994 بلژیک 1  0/970 شیلی 1

 0/980 شیلی 2  0/950 تاجیکستان 2  0/983 دانمارک 2  0/965 تاجیکستان 2

 0/964 سنگاپور 3  0/939 صربستان 3  0/982 لتونی 3  0/934 آرژانتین 3

 0/884 صربستان 4  0/938 مولداوی 4  0/966 هلند 4  0/926 صربستان 4

 0/822 آرژانتین 5  0/885 آرژانتین 5  0/956 لیتوانی 5  0/906 مولداوی 5

 0/821 مولداوی 6  0/845 ازبکستان 6  0/922 استونی 6  0/847 ازبکستان 6

 0/794 لیتوانی 7  0/765 لیتوانی 7  0/883 آمریکا 7  0/571 آمریکا 7

 0/728 تاجیکستان 8  0/667 بلغارستان 8  0/879 اسلواکی 8  0/492 یتوانیل 8

 0/721 بلژیک 9  0/645 اسلواکی 9  0/858 تاجیکستان 9  0/427 بوسنی و هرزگوین 9

 0/720 اسلواکی 10  0/620 قرقیزستان 10  0/835 سوئد 10  0/414 بلغارستان 10

 0/704 هلند 11  0/509 لتونی 11  0/812 شیلی 11  0/410 گینه 11

 0/677 فرانسه 12  0/432 بوسنی و هرزگوین 12  0/797 آرژانتین 12  0/403 قرقیزستان 12

 0/676 آمریکا 13  0/419 کنگهنگ 13  0/743 چک 13  0/376 ایران 13

 0/642 بلغارستان 14  0/412 گینه 14  0/718 آلمان 14  0/361 فرانسه 14

 0/596 لتونی 15  0/352 هلند 15  0/634 فرانسه 15  0/247 اسلواکی 15

 0/514 آلمان 16  0/344 ایران 16  0/576 انگلستان 16  0/222 لتونی 16

 0/464 ازبکستان 17  0/301 فرانسه 17  0/404 لوکزامبورگ 17  0/082- اسپانیا 17

 0/393 چک 18  0/281 استونی 18  0/321 قزاقستان 18  0/086- هلند 18

 0/384 استونی 19  0/219 آمریکا 19  0/147 بلغارستان 19  0/227- استونی 19

 0/359 دانمارک 20  0/088 چک 20  0/035- ازبکستان 20  -872/0 لهستان 20

    
   

     
   

 0/004- ایران 82      0/326- ایران 82    

SRCAx ه صادرات کل کشور: رتبه مزیت نسبی آشکارشده صادرات آلو با توجه ب 

SRCAp رتبه مزیت نسبی آشکارشده صادرات آلو نسبت به تولید آلوی هر کشور : 

SRCAg  رتبه مزیت نسبی آشکارشده صادرات آلو نسبت به :GDP هر کشور 

SRCAa  رتبه مزیت نسبی آشکارشده صادرات آلو نسبت به :GDP کشاورزی هر کشور 

 

(، SRCAxه صادرات آلو نسبت به نقش و جایگاه آن در صادرات کل هر کشور )نتایج مزیت نسبی آشکارشدبا توجه به 

 یشترینب یدارا ینو آرژانت یکستانتاج یلی،ش یکشورهاکشور از مزیت نسبی آشکارشده برخوردارند.  33شود تنها مشاهده می

رهای صربستان و مولداوی نیز همچنین، مقدار شاخص مزیت نسبی آشکارشده متقارن برای کشوآشکارشده هستند.  ینسب یتمز

است که حاکی از برخورداری ایران مزیت نسبی آشکارشده  673/0است. مقدار این شاخص برای ایران برابر  1/0بزرگتر از 



 

کشورهای دارای مزیت نسبی آَشکارشده صادرات آلو قرار  36صادرات آلوی در سطح جهان است. بر این اساس، ایران در رتبه 

 دارد.

کشور  31دهد تنها (، نشان میSRCApزیت نسبی آشکارشده صادرات آلو با توجه به جایگاه کشور در تولید آلو )نتایج م

دارند و رتبه مزیت نسبی صادرات اول تا سوم قرار  یهادر رتبه یدانمارک و لتون یک،سه کشور بلژدارای مزیت نسبی هستند. 

بیانگر آن است که هرچند صادرات آلوی ایران  SRCApو  SRCAxو شاخص باشد. مقایسه رتبه ایران در دمی 63آلوی ایران 

 در مقایسه با صادرات کل کشور قابل قبول است اما در مقام مقایسه با مقدار تولید آلو چندان قابل قبول نیست.

(، SRCAgمحاسبه شاخص مزیت نسبی آشکارشده صادرات آلو با توجه به مقدار کل تولید ناخالص داخلی هر کشور )

شان کل اقتصاد یدنسبت به تولآلو را صادرات  ینسب یتمز یشترینو صربستان ب یکستانتاج یلی،ش یکشورهابیانگر آن است که 

کشورهای برخوردار از مزیت نسبی قرار دارد. این  33دارا هستند. کشور ایران نیز از این نظر دارای مزیت نسبی است و در رتبه 

سبه شاخص مزیت نسبی آشکارشده صادرات آلو با توجه به مقدار کل تولید ناخالص بخش کشاورزی در حالی است که نتایج محا

است و  63تر ایران است. از نظر این شاخص، رتبه مزیت نسبی آشکارشده ایران (، نشانگر رتبه پایینSRCAaهر کشور )

 های اول تا سوم قرار دارند.کنگ، شیلی و سنگاپور در رتبهکشورهای هنگ

 گیریبحث و نتیجه

تحقیق حاضر با هدف بررسی مزیت نسبی آلو انجام شد و در آن شاخص مزیت نسبی آشکارشده صادرات آلو براساس 

چهار تعریف محاسبه شد. در واقع، در ادبیات مزیت نسبی آشکارشده، سهم صادرات آلو از کل صادرات یک کشور با مقدار این 

شود. اگر سهم مذکور برای یک کشور بزرگتر در جهان از کل تجارت جهان( مقایسه می نسبت در سطح جهان )سهم صادرات آلو

توان گفت کشور از مزیت نسبی آشکارشده در محصول مورد نظر برخوردار است. از آنجا که چنین از نسبت جهانی باشد می

ورزی توجه ندارد و حتی ممکن است تعریفی به مسایلی همچون مقدار تولید محصول، بزرگی یک کشور و یا بزرگی بخش کشا

کشوری به واسطه صادرات مجدد در گروه کشورهای دارای مزیت نسبی قرار گیرد لذا، در تحقیق حاضر، تعریف مرسوم به سه 

حالت دیگر تعمیم یافت. برای این منظور، به جای سهم کل صادرات کشور از کل تجارت جهانی از متغیرهایی همچون سهم 

 GDPکشاورزی کشور از  GDPکل جهان، و نیز سهم  GDPکشور از  GDPور از کل تولید آلوی جهان، سهم تولید آلوی کش

 کشاورزی کل جهان استفاده شد و سهم صادرات آلو از کل صادرات کشور نسبت به آنها سنجیده شد.

شکارشده متعارف نتایج محاسبه چهار شاخص مزیت نسبی آشکارشده نشان داد به رغم این که شاخص مزیت نسبی آ

(SRCAxحاکی از وجود مزیت نسبی برای کشور ایران است اما، با لحاظ سایر شرایط به نظر می ) رسد ایران از پتانسیل باالتری

طور که باید در عرصه تجارت جهانی آلو نقش ندارد و نتوانسته مزیت نسبی خود را علنی نماید. در این زمینه برخوردار است و آن

 36آن  SRCAxحالی که ایران چهارمین تولیدکننده آلو در جهان است اما، رتبه شاخص مزیت نسبی آشکارشده  در واقع در

 63شود رتبه ایران به )نسبت به سهم تولید آلوی ایران در جهان( محاسبه می SRCApاست و وقتی این رتبه بر اساس شاخص 

شود که مقدار صادرات کل ایران نسبت به سایر کشورها کمتر نجا ناشی مییابد. در واقع، این تفاوت رتبه از یک سو از آتنزل می

تر از آن این مسأله بیانگر آن است که پتانسیل صادرات آلوی ایران بیش از مقدار فعلی است. به این ترتیب مشاهده است. مهم

های مشخصی در ها و برنامهشود سیاستد میشود امکان ارتقای رتبه صادرات آلوی ایران در بازار جهانی وجود دارد و پیشنهامی

 این راستا تدوین و اجرا شود.

شود. در بخش کشاورزی حاصل می GDPکشور و  GDPاستنباط مشابهی با مقایسه مزیت نسبی آشکارشده نسبت به 

بخش  GDP است این رتبه نسبت به 33کل کشور  GDPحالی که رتبه مزیت نسبی آشکارشده صادرات آلوی ایران نسبت به 

دهد که مزیت کنگ و سنگاپور نشان میاست. افزون بر این، بررسی شاخص مزیت نسبی کشورهایی همچون هنگ 63کشاورزی 

بودن بخش کشاورزی آنهاست. در واقع، این کشورها محصول کشاورزی خاصی تولید  نسبی باالی این کشورها ناشی از کوچک

 کنند.ی مثل آلو و بسیاری از محصوالت کشاورزی دیگر اقدام به صادرات مجدد میکنند و عمدتاً برای صادرات محصوالتنمی
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