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 چکیده

کرده استت  از ستوی دی تر ر تد      پذیری محصوالت را به موضوعی مهم تبدیلمحدودیت عوامل تولید و نیاز روز افزون به بازارهای جهانی، رقابت
 تود کته   های تولیدی هر منطقه را دو چندان کرده است  در این مقاله سعی متی ای و  ناسایی مزیتای در ایران، لزوم تحقیقات منطقهنامتوازن منطقه

بازار هدف عترا  نستبت بته ستایر      پذیری محصوالت کشاورزی استان کردستان درهای مزیت نسبی و رقابتی به جهت بررسی رقابتترکیبی از  اخص
های مزیت نسبی آ کار  ده نرمال، اثر کاالیی، اثر بازاری، اثر ارائه  ود  در این راستا ترکیبی از  اخص 1395تا  1389های کشور در بازه زمانی استان
، بهره گرفتته  تده استت     HSبندی ستم طبقهپذیری و سهم ثابت بازار استفاده  ده است  همچنین به جهت تفکیک محصوالت کشاورزی از سیرقابت
های صادراتی باالیی در بازار عرا  دارند که بخش تولیدی ایتن  های این تحقیق حاکی از آن است که محصوالت کشاورزی استان کردستان مزیتیافته

ر ته فعالیت  8ر ته فعالیت دارای مزیت نسبی آ کار  ده و  16دهد که ها استفاده بهینه ببرد  نتایج خرد این مقاله نشان میتواند از این مزیتاستان می
دار محصوالتی های روغنها و میوهبا ند  بادمجان تازه، توت فرن ی، هویج، پیاز و موسیر، کاهوی کروی ساالدی و دانهدارای مزیت رقابتی صادراتی می

ت  در مقابل مزیت رقابتی محصوالت دارای مزیت نسبی باال ماننتد ستی    ها به سمت مزیت رقابتی صادراتی حرکت کرده اسهستند که مزیت نسبی آن
محصوالت گلکاری، آلو و گوجه، آ کار نشده و قسمتی از ستهم ختود در بتازار    -تازه، گوجه فرن ی، خیار، فلفل فرن ی، سی  زمینی، هندوانه، نباتات تازه

انتد رقابتت  ت و سیر، محصوالتی هستند که با وجود عدم مزیت نسبی آ کار  ده توانستته اند  حیوانات تازه، گو هدف را به رقبای صادراتی واگذار کرده
 پذیری باالیی دا ته و سهم صادراتی خود در بازار هدف را افزایش دهند 
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   2 1 مقدمه

ای در کشتور،  حصوالت کشاورزی و اقتصاد منطقهپذیری مرقابت
با تند  موضتور رقابتت   دو محور اصلی مورد توجه در این مقالته متی  

المللی همتواره متدن ر اقتصتاددانان بتوده و در چنتد دهته       پذیری بین
گذاری در اکثر کشورهای در حتال  های هدفگذ ته به یکی از اولویت

ذیری یتک محتور کلیتدی    پت رقابتتوسعه تبدیل  ده است  بطوریکه 
ای گذاران و دانش اهیان بوده و توجه ویژهمورد توجه مدیران، سیاست

تتوان  های اقتصادی کمتر کشوری را متی   امروزه برنامه ودبه آن می
پذیری محصوالت و اهتداف  مشاهده کرد که تاکید بر ر د توان رقابت

                                                           
 دانش اه پیام نور مرکز مریوان ،مدرس اقتصاد -1
 (:hivarahiminia@gmail.comEmail  :            نویسنده مسئول -)*

  اه آزاد اسالمی واحد قزویننشدا ،دانشیار اقتصاد -2

DOI: 10.22067/jead2.v33i4.73577 
با تد کته بترای ستازمان صتمت استتان       های پژوهشی میاین مقاله بر پایه یافته -

 انجام  ده است  1397سال کردستان در 

از ابزارهای  بلند مدت افزایش صادرات ندا ته با د  در این میان یکی
با د المللی، نفوذ و تسلط بر بازارهای جهانی میپذیری بینمهم رقابت

آید این است که کدام کشورها در رسیدن بته  (  سوالی که پیش می6)
پتذیری ختود   این اهداف موفق و کدام کشورها از افزایش توان رقابتت 

تقاضتای   تر بودن میتان ین ر تد  مانند  قطعا با توجه به پایینناکام می
گذاری ر د صادراتی کشورهای مختلف، تعتداد  جهانی در مقابل هدف

محدودی از این کشورها امکان رسیدن به اهتداف متدن ر را دارا متی   
هتای الزم جهتت   (  در این میان یکتی از مهمتترین مولفته   13با ند )

حضور فعال و پایدار در بازارهای جهانی، برختورداری از مزیتت نستبی    
ش جهت تقویت آن و موفقیت در تبدیل مزیت نستبی  محصوالت، تال

 با د موجود به سمت افزایش مزیت رقابتی می
های اقتصادی در مناطق مختلف ایتران یکتی از مستائل    نابرابری
با د که توجه مناسبی در محافتل علمتی و مراکتز تصتمیم    مهمی می

از یابی این موضور و لزوم بت  ود  فارغ از ریشهگیری کشور به آن نمی
اقتصادی مرکز به جهتت  -توزیع منابع و تمرکز زدایی از قدرت سیاسی
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هتای  های طبیعی و مزیتها، استفاده از توانمندیکاهش این نابرابری
های رقابتی، نسبی مناطق مختلف کشور و سعی در جهت ایجاد مزیت

با تد   یکی از راهکارهای مهم در جهت رفتع ایتن مستئله مهتم متی     
دهتد کته استتان کردستتان در     ایتران نشتان متی    آمارهای مرکز آمار

هزار ریال  79276هایی همچون سرانه تولید ناخالص داخلی با  اخص
در میتتان ستته استتتان آختتر کشتتور قتترار دارد  استتتان  1393در ستتال 

هتای مناست  صتادراتی از جملته مزیتت      رغم ظرفیتت کردستان علی
ن مرز زمینتی  دسترسی گسترده به بازار مصرفی کشور عرا  و دارا بود

هتای بتاالی تولیتد    نزدیک به دریاهای آزاد و از سوی دی ر توانمندی
منتدی قابتل قبتولی از ایتن     محصوالت کشاورزی، نتوانسته است بهره

ها به جهت ارتقاء جای اه تولید صادراتی محصتوالت کشتاورزی   مزیت
، وضتعیت تولیتد   1خود در کشور دا ته با د  ن اهی بته آمتار جتدول    

محصوالت کشاورزی استان کردستان در چند سال گذ ته را صادراتی 
دهد که کشور عترا   دهد  آمار این جدول نشان میبه خوبی نشان می

از مقصدهای مهم صادرات محصوالت کشاورزی کشور بوده و ساالنه 
درصد از صادرات محصوالت کشاورزی کشور ایران بته   30نزدیک به 

، حتاکی از آن استت کته    1دول با د  آمارهتای جت  بازارهای عرا  می
نسبت صادرات محصوالت کشاورزی استان کردستان به کل صادرات 

درصتد در   27استان به صورت میان ین افزایش یافته و این نستبت از  
رستیده استت  ایتن     1395درصتد در ستال    35به نزدیک  1389سال 

تواند یا از افزایش صادرات کشاورزی استتان با تد و یتا از    افزایش می
دهد که کانال کاهش کل صادرات استان با د  آمار به خوبی نشان می
با تد و  این افزایش نا ی از کاهش کل صادرات استان کردستان متی 

کند کته ستهم   آمار بیان میاین نه افزایش صادرات کشاورزی استان  

استان کردستان از صادرات محصوالت کشاورزی کشور در بازه زمانی 
بته   1389درصتد در ستال    8ا ته و از نزدیک مدن ر کاهش زیادی د

کاهش یافته است  این آمار به ختوبی   1395درصد در سال  3نزدیک 
دهد که استان کردستان نه تنها در ارتقتاء جای تاه صتادراتی    نشان می

ای از سهم صتادراتی ختود را بته    خود موفق نبوده، بلکه قسمت عمده
دهد ، نشان می1ای جدول رقبای داخلی دی ر واگذار کرده است  آماره

که سهم اندکی از همین صادرات کاهش یافته محصوالت کشتاورزی  
با د  بطوریکه سهم تولیتدات استتان از   نیز از تولیدات خود استان می

درصد  13، نزدیک به 1389صادرات محصوالت کشاورزی در در سال 
درصد کاهش یافتته استت  ایتن     10به نزدیک  1395بوده و در سال 

دهد که بخش تولید کشاورزی استان کردستان، موفتق  نشان می مهم
های صادراتی و افزایش تولیتد صتادراتی ختود    به استفاده از این مزیت

پتتذیری نبتوده استت  بتا ایتتن  ترایط اهمیتت افتتزایش تتوان رقابتت       
های طبیعی، محصوالت کشاورزی استان کردستان و استفاده از مزیت

دهتد   ورت پتژوهش را نشتان متی   با د کته ضتر  از مباحث مهمی می
هتای نستبی و رقتابتی محصتوالت کشتاورزی استتان        ناخت مزیت
تواند کمکی در خدمت بخش تولیتدی و تجتاری استتان    کردستان می

ریتزی، عملکترد بهتتر و استتفاده بهینته از      کردستان به جهت برنامته 
توانتد  های موجود با د   ناخت مزیت رقابتی محصتوالت متی  توانایی
صادرات را سترعت بخشتد و استتراتژی توستعه صتادراتی بته       توسعه 

(  از ایتن رو هتدف   2تواند منجر به ر تد صتادرات  تود )   تنهایی نمی
هتای مزیتت نستبی و    اصلی این تحقیق ارائه مدلی ترکیبی از  اخص

پتذیری محصتوالت کشتاورزی استتان     رقابتی به جهت بررسی رقابت
 با د های کشور میانکردستان در بازار عرا  نسبت به سایر است

 
 وضعیت تولید و صادرات محصوالت کشاورزی استان کردستان -1جدول 

Table 1- Production an Export of agricultural products of Kurdistan Province 

2016  2015 2014 2013 2012 2011 2010                                           Year 

Topic 

31.53  33.06 29.95 29.40 27.81 30.89 31.34 
 درصد -سهم کشور عرا  از صادرات کشاورزی ایران

Iraq' share of agricultural export of Iran-

percent 

35.24  40.15 38.27 30.06 30.83 32.18 27.47 

سهم صادرات کشاورزی استان کردستان از کل 
 درصد -صادرات این استان

Agricultural export to all export of 

Kurdistan province- percent 

2.64  4.37 3.35 3.59 4.88 6.00 7.65 

سهم استان کردستان از صادرات محصوالت 
 درصد -کشاورزی کشور

Kurdistan province share of Iran's 

agricultural export-percent 

10.14  10.65 11.01 8.01 17.19 12.45 12.95 

استان کردستان از صادرات محصوالت سهم تولیدات 
 درصد -کشاورزی استان

Kurdistan agricultural products share of 

agricultural export-percent 

 منابع: گمرک جمهوری اسالمی ایران، سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، محاسبات تحقیق
Refrence: Iran Customs Administration/statistic, Kurdistan Agericultural Organization, Research Computing 
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این سوال که هر کشوری چه کاالهتایی تولیتد و صتادر کنتد، در     
گیری علم اقتصاد مطرح بوده است  آدام اسمیت در پاسخ ابتدای  کل

ها در تولیتد  زرا بر مبنای توانایی متفتاوت کشتاور   1ن ریه مزیت مطلق
سپس ریکتاردو ن ریته مزیتت نستبی را در     کاالها معرفی کرده است  

ادامه ن ریه آدام اسمیت مطرح کرد  ریکاردو در این ن ریه سعی کترد  
که به این سوال پاسخ دهد که حتی اگر کشوری در تولید هیچ کاالیی 

تواند در تولید کتاالیی کته عتدم    مزیت مطلق ندا ته با د، باز هم می
 ( 11مزیت مطلق کمتری دارد، تخصص پیدا کند )

پذیری مفهتومی مشترو    های رقابتبه کارگیری هر کدام از مدل
های مزیت نسبی و رقتابتی  با د   اخصوابسته به اهداف تحقیق می

بازتاب تغییرات اقتصادی یک منطقه خاص را در قال  عملکرد آ تکار  
توانتد از  دهند  تغییرات در مزیتت نستبی و رقتابتی متی     ده نشان می

مواه  اولیه تولیتد، تغییترات سیاستتی کشتورها بتا      کانال تغییرات در 
گرایتی با تتد   اقتصتاد متمرکتز، تغییترات تکنولو یتتک و یتا تخصتص     

های مزیت نسبی و رقابتی آ کار  ده، امکان تفکیک تغییرات  اخص
مزیت محصوالت را بین عوامل تاثیرگذار ندارند  اما محققین اقتصادی 

هتای پتر   ار  ده را مفهومهنوز هم  اخص مزیت نسبی و رقابتی آ ک
دانند که تمامی تغییرات اقتصتادی  ای میهای مبادلهاهمیت از سیاست
های خوب این دو از دی ر ویژگی(  1) یابدها بازتاب میدر این  اخص

بنتدی  ها در اولویتت توان به کاربرد سطح خرد این  اخص اخص می
ف اصلی این تحقیق، ها ا اره کرد  بنابراین با توجه به هدر ته فعالیت

های مزیت نسبی و رقتابتی در ستطح خترد و    همچنین کاربرد  اخص
های آماری در کشور و استان کردستان، ترکیبی از  تاخص محدودیت

های مزیت نسبی آ کار  ده نرمتال، اثتر کتاالیی، اثتر بتازاری، اثتر       
پذیری و مزیت رقابتی آ کار  ده بته من تور  ناستایی ر تته     رقابت
ای کشتاورزی دارای مزیتت صتادراتی استتان کردستتان در      هت فعالیت

اند  در ن ر گرفتن های کشور در ن ر گرفته  دهمقایسه با سایر استان
تواند قدرت تحلیلی بیشتتری بته پتژوهش    ها میزمان این  اخصهم

نسبت به در ن ر گرفتن یک  تاخص بدهتد  همچنتین بتا توجته بته       
ژوهش انتشار یافته استت، بتازه   آخرین آماری که در زمان انجام این پ

 در ن ر گرفته  ده است  1395تا  1389زمانی مورد بررسی از سال 
تواند اطالعات دقیقی در سطح خرد به جهت نتایج این تحقیق می

های تولیتدی و صتادراتی بختش    ریزی و استفاده بهینه از مزیتبرنامه
ارن قترار  گتذ کشاورزی استان کردستان در اختیار مستئولین و سترمایه  

هتای عتددی در ایتن    دهد  همچنین با توجه به محدود بودن پژوهش
شهتواند گامی برای انجتام پتژو  های عددی میزمینه، ارائه این مدل

  در ادامته ایتن مقالته،    با تد  ای بیشتر در استان کردستانهای منطقه
 ود  سپس بته   ناسی پژوهش و معادالت بکار رفته بررسی میروش

                                                           
1- Absolute advantage 

ها و آمارهای مورد استفاده پرداخته تفکیک ر ته فعالیت بررسی مبنای
  وند  ود  و در انتها نتایج، بحث و پیشنهادهای پژوهش ارائه میمی

 

 شناسی پژوهشروش

های متفاوتی از مزیت توسط اقتصاددانان در اوخر قرن بیستم مدل
اصوال تر توسعه یافتند که بینانهبر پایه ن ریه ریکاردو و با فروض واقع

(  فرضیه بنیتادی اکثتر ایتن    5معروف هستند ) 2های ریکاردینبه مدل
ها، توجه به هزینه فرصت کمتتر تولیتد کتاالیی در یتک منطقته      مدل

با د  بعتد از یتک وقفته بلنتد متدت      خاص نسبت به سایر مناطق می
هتا آموختته   های مزیت نسبی ریکاردین در دانش اهای که مدلدردوره

یت نسبی دوباره در کانون توجه تحقیقات اقتصادی های مز دند، مدل
هتای جدیتدی   ها مدیون مدلاند  احیا  دن دوباره این مدلقرار گرفته

 4(، کاستتینوت و همکتاران  2002) 3های ایتون و کارتومهمچون مدل

هتا قتدرت   با د  هر کدام از این متدل ( می2012) 5( و هانسون2012)
تجتارت جهتانی و مزیتت رقتابتی     توضیح دهندگی متفاوتی از مفهوم 

(  برخی از اقتصاددانان معتقدند کته تغییتر   6دهند )کشورها را ارائه می
در مزیت نسبی بایستی انعکاسی از تغییتر در مواهت  و عوامتل اولیته     

ای دی ر اختالف در عوامل، ستطح تکنولتو ی و هزینته   (  عده1با د)
-نی عنوان متی های داخلی را علت اصلی نوسانات جریان تجارت جها

گذار بتر  أثیر(  کیفیت نهادی و سرمایه انسانی از دی ر عوامل ت6کنند )
(  اقتصتاددانانی نیتز   3 تود ) تخصص در تجارت جهتانی عنتوان متی   

موفقیت کشور چین در تجارت جهانی را از کانال ارزش افزوده بتاالی  
ات ای بر این باورند که تولیتد (  عده4زنند )کاالهای صادراتی مثال می

تتر( و   توند )نته تخصصتی   و صادرات در طول زمان بیشتر متنور می
بینی در ن تر گرفتت و   توان مزیت نسبی را به عنوان تئوری پیشنمی

هتای صتنعتی   ای برای تقویتت سیاستت  این ن ریه فقط به عنوان پایه
کشورهای در حال توسعه کاربرد دارد  البته کته  تواهد تجربتی در رد    

(  تعتدادی از محققتین نیتز جدیتدا     9ه  تده استت )  این ادعا نیتز ارائت  

و  6هتای بتاالس  های متفاوت مزیتت نستبی ) تاخص   سازگاری مدل

(  انتختاب  8انتد ) ( را برای کشتورهای مختلتف آزمتون کترده    7والراس
استراتژی مناس ، برنامه ریزی و نقش هدایتی دولت به عنوان عوامل 

و  10 وند )ه میهای صادراتی در ن ر گرفتدی ری در توسعه  اخص
2 ) 

با توجه به بکارگیری دو  اخص مزیت نسبی و مزیت رقتابتی در  

                                                           
2- Recardian 
3- Eton & kortum 
4- Costinot et al. 
5- Hanson 
6- Balassa Index 
7- Vollrath 
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این مطالعه، در ادامه ابتدا  اخص مزیت نستبی بته کتار گرفتته  تده      
 گردند های مزیت رقابتی معرفی میمعرفی  ده و سپس  اخص

 

 شاخص مزیت نسبی

 هسته تئوری مزیت نسبی به دنبال نشان دادن آن است که حتتی 
کشوری که مزیت مطلق در تولید کاالیی ندارد، بتواند از تجارت بتین 

این مفهوم تاکید بر هزینته فرصتت کمتتر در    . الملل سود بدست آورد
تولید یا صادرات یک کاالی خاص در یتک منطقته نستبت بته ستایر      

( تئتوری مزیتت نستبی را بته حالتت      1965بتاالس )  ( 9)مناطق دارد 
صی تحت عنوان مزیتت نستبی آ تکار    کاربردی گسترش داده و  اخ

( بر پایه صادرات کشورها در مقایسه با دی ر کشتورها  RCA1) ده 
 ( نشان داده  ده است:1را ارائه داد   اخص باالس در معادله )

(1) 

 

صتادرات   ، jاز کاالی  iصادرات کشور  (، 1در معادله )

از  nصادرات مجموعه کشورهای  ، tه کاالی از مجموع iکشور 

از  nصتتادرات مجموعتته کشتتورهای   ، و در نهایتتت jکتتاالی 
دهند   اخص باالس از پایه تئوریتک و  را نشان می tمجموعه کاالی 

بنتدی ترتیبتی   با تد  ناهمتاهن ی و رتبته   تجربی ضعیفی برخوردار می
با د  به همین جهتت   اخص باالس می هایضعیف کاالها از ویژگی

کسان دی ر در جهت رفع نواقص  تاخص بتاالس برآمدنتد  والتراس     
(، ن ر ی متفاوت از مزیت نستبی را بتا معرفتی سته  تاخص      1991)

گرایتتی واردات (،  تتاخص تخصتتصRXA2مزیتتت صتتادراتی نستتبی )

(RMA3و مزیتتت مبادلتته )( ای نستتبیRTA4ارائتته کتترد  الفتتای ،)5 
صی با وارد کردن واردات بته متدل بتاالس ارائته کترد       (،  اخ1992)

(،  اخصی تحت عنوان مزیتت نستبی آ تکار  تده     1995) 6فاگربرگ

( به جهت رفع غیرمتقارن بودن  اخص باالس ارئه SRCA7متقارن )
کرد  یکی از مشکالت اساسی  اخص بتاالس، عتدم وزن دهتی بته     

پرودامتان و  با تد  بتر ایتن استاس     های اقتصادی میکاالها یا بخش

                                                           
1- Ballasa Revealed Comparative Advantage 
2- Relative Export Advantage 
3- Import Specialization Index 
4- Relative Trade Advantage 
5- Lafay 
6- Fagerberg 
7- The Symmetric Revealed Comparative Advantage 
Index 

 9(،  اخصی با عنوان مزیت نسبی آ کار  تده وزنتی  1998) 8ریدینگ

(، مدلی را برای رفع مشکل 2006) 10معرفی کردند  هون و اوسترهاون
دوباره  ماری در مدل باالس بتا عنتوان مزیتت نستبی آ تکار  تده       

نشان دادند  این  اخص مزیت بتاالیی در تحلیتل بخشتی     11افزایشی
- اخص مناسبی برای مقایسه مزیتت کشتورها نمتی   اقتصاد دارد، اما 

 12با د  همچنین  اخص هون و استوهان هنوز مشکل ترتیبی بتودن 

( 2009) 13 اخص باالس را برطترف نکترده استت  یتوه و همکتاران     

بتر   14تری تحت عنوان مزیت نسبی آ کار  ده نرمتال  اخص کامل
متدل در  (  ایتن  15پایه مدل افزایشی هون و اوستوهان ارائه کردنتد ) 

 ( نشان داده  ده است:2معادله )
(2) 

 
با تد و  این  اخص هم متقارن بوده، هم دارای توزیع نرمال متی 
ستازد   همچنین مشکل وزنی کاالها در  اخص باالس را برطرف متی 

بنابراین در این پژوهش این  اخص برای بررسی مزیت نسبی ر تته  
 -25/0این  اخص از   ود  اعدادهای اقتصادی بکار گرفته میفعالیت

هایی که  اخصی باالتر از صفر دا تته  با د  ر ته فعالیتمی 25/0تا 
با ند، دارای مزیت نسبی بیشتر و محصتوالتی کته اعتدادی کمتتر از     

 صفر دا ته با ند، عدم مزیت نسبی دارند 
های در ن ر گرفته  ده اصوال بر مبنای مزیت یک کشور  اخص

با تد  امتا بتا توجته بته هتدف اصتلی        می در مقایسه با دی ر کشورها
پذیری محصتوالت کشتاورزی استتان    پژوهش بر مبنای بررسی رقابت

هتایی در ایتن   کردستان در مقایسه بتا دی تر منتاطق کشتور، تعتدیل     
 ود  به جهت کتاربردی کتردن  تاخص    ها در ن ر گرفته می اخص

، j، ، استتان کردستتان  i(، 2مزیت نسبی آ کار  ده نرمال در معادلته ) 
هتای کشتور )تمتامی    ، تمامی استتان nر ته فعالیت خاص کشاورزی، 

، HS، تمامی کاالهای بخش کشاورزی بر اساس سیستم tگمرکات( و 
 تتوند  بنتتابراین  تتاخص متتدن ر مزیتتت نستتبی در ن تتر گرفتتته متتی

محصوالت کشاورزی استان کردستان در بازار عرا  را نسبت به ستایر  
 کند می گیریهای کشور اندازهاستان
 
 

                                                           
8- Proudman and Redding 
9- The Weighted Revealed Comparative Advantage 
Index 
10- Hoen and Osterhaven 
11- The Additive Revealed Comparative Advantage 
Index 
12- Ordinal 
13- Yu et al. 
14- The Normalized Revealed Comparative Advantage 
Index 



 5     پذیری محصوالت کشاورزی استان کردستانیک تحلیل تجربی از رقابت

 شاخص مزیت رقابتی

با تد   بران یز در ادبیات اقتصادی میمزیت رقابتی مفهومی چالش
بطوریکه اقتصاددانان به صورت متفاوت ایتن مفهتوم را در تحقیقتات    

(، اگهارد سی ل 1989(، پورتر )1989اند  باالس )اقتصادی به کار برده
(، 2015و  2013(، هانسون و همکاران )1995(، جان کوکبرن )1993)

سعی در ارائه چارچوبی ریاضی بترای بررستی تتوان رقتابتی کشتورها      
های موجود در زمینه مزیت رقابتی، اند  وجه مشترک کلیه تحلیلدا ته

با د  بته عبتارت دی تر    پذیری بین المللی میپویایی و ثبات در رقابت
پویایی در ر د هر عاملی که منجر به کاهش هزینه تولیتد محصتولی   
یک کشور نسبت به کشوری دی ر  ود،  نوعی مزیت رقابتی را بترای  

تواند ر د تکنولو ی، ر تد  آورد  این عامل میکشور اولی به وجود می
های مناس ، جذب سترمایه گذاریارزش افزوده عوامل تولید، سیاست

های خارجی و غیره با د  بر همین روال و با توجته بته هتدف    گذاری
ه آن چیزی که به عنوان مزیتت رقتابتی در ایتن    اصلی پژوهش،  الود
با تد   پذیری بین المللتی متی   ود، پویایی در رقابتپژوهش دنبال می

( و مدل هزینه منتایع داخلتی   RCAمزیت نسبی آ کار  ده )  اخص

(DRC)1 ( ارائته  تد، بتر    1972) 3( و برونتو 1972) 2که توسط کروگر
هتای پتالن    تاخص  روی مزیت نسبی به صتورت ایستتا تاکیتد دارد    

گیتری  ، بته جهتت انتدازه   5(CMSو سهم ثابت بازار ) 4(TMتجاری )
(  با توجه به گسترش دادن  تاخص  7اند )پذیری پویا ارائه  دهرقابت

( از حالت اولیه و تفکیک آن به سته  تاخص   CMSسهم ثابت بازار )
متفاوت، در این پژوهش از ایتن  تاخص بته جهتت محاستبه مزیتت       

  ود های اقتصادی استفاده میعالیترقابتی ر ته ف
 6 اخص سهم ثابت بتازار در  تکل اولیته آن توستط تایزنستکی     

( بررسی  د  با گسترش این  اخص،  اخص مزیت رقابتی به 1951)
پتذیری در  صورت ترکیبی از سه  اخص اثر کاالیی، بتازاری و رقابتت  

 است:( نشان داده  ده 3ن ر گرفته  ده است  این  اخص در معادله )

(3) 
 

به ترتیت  نترر ر تد واردات     و  ، ،  (، 3در معادله )

از  k، نرر ر تد واردات بتازار   jجهانی، نرر ر د واردات جهانی کاالی 
با تد   متی  kبه بازار  jاز کاالی  iو نرر ر د صادرات کشور  jکاالی 

 kبه بتازار   jاز کاالی  i، صادرات کشور و  همچنین در معادله ف

دهد  را نشان می kبه بازار  jاز کاالی  i، ر د صادرات کشور  و

جمالت این رابطه از چپ به راست به ترتی ،  اخص مزیتت رقتابتی   

                                                           
1- Domestic Resource Cost 
2- Kruger 
3- Bruno 
4- Trade Mapping 
5- Constant Market Share 
6- Tyszynski 

پتذیری را نشتان   آ کار  ده،  اخص کاالیی،  اخص بازاری و رقابت
 ( 7دهند )می

کند که چه مقدار از ر د صادرات کاالی اخص کاالیی بیان می 
j   به خاطر ر د تقاضای جهانی بوده است  اگر  اخص کاالیی مثبتت

( ) jبا د، به این معنی است که ر د تقاضتای جهتانی کتاالی    

با د  همچنین مقتدار مثبتت   می (بیش از ر د تقاضای جهانی )

 kبته بتازار    jدهد که ر د صتادرات کتاالی   ی نشان می اخص بازار
با د  بته  (، می) j(، بیش از ر د واردات جهانی کاالی )

 kدهد کته بتازار هتدف    دی ر زبان مقدار مثبت این  اخص نشان می
به صورت بهینه انتخاب  ده و مقدار منفی این  jبرای صادرات کاالی 

 jآن است که بازارهای بهتری برای صادرات کاالی   اخص حاکی از
با  iپذیری، توان رقابت کشور و در آخر  اخص رقابت با ندموجود می

 دهد را نشان می kرقبای صادراتی در بازار 
جمع سه  اخص فو ، اثر کل  اخص مزیت رقابتی برای کشتور  

i کته  دهتد  دهد  مقدار مثبت این  اخص فو  نشتان متی  را نشان می
مزیت رقابتی دا ته و مقتدار منفتی ایتن     jدر صادرات کاالی  iکشور 

دهد  از نسبت  تاخص مزیتت    اخص عدم مزیت رقابتی را نشان می

، نرر  اخص مزیت رقابتی برای محصتوالت بدستت   رقابتی به  

آید و توان مقایسه مزیت رقابتی محصوالت مختلف را بدست متی می
 ( 7دهد )

سبه کاربردی  اخص مزیت رقابتی ذکر  ده با توجته بته   در محا

، نرر ر د تقاضای ای، اهداف این پژوهش و تطابق با اقتصاد منطقه
کاالهای ایرانی توسط تمامی کشورهایی که با ایتران مبادلته تجتاری    

، نرر ر د واردات کشورهایی که با ایران رابطته تجتاری   اند، دا ته

 kدر بازار هتدف   j، نرر ر د واردات کاالی ، jاند از کاالی دا ته

استان کردستان بته    j، صادرات کاالی های کشور، از کلیه استان

کشور عرا   kاند  همچنین بازار هدف در ن ر گرفته  ده  kبازار هدف
با ند  دلیل در کاالهای بخش کشاورزی در این قسمت می jو کاالی 

بازار کشور عرا  به عنوان بازار هدف آن است که تا سال  نگرفتن ر 
، تمامی صادرات کشاورزی استان کردستان به کشور عرا  و در 1394
 با د درصد صادرات استان به کشور عرا  می 95باالتر از  1395سال 

، ، های ر د صادرات و واردات آورده  ده )برای محاسبه نرر

( به روش 4، معادله روند ) 9Eviewsافزار (، با استفاده از نرم، 

 حداقل مربعات معمولی تخمین زده  ده است:
(4)  

، متغیر روند در بازه زمانی متورد بررستی در ایتن    Tدر معادله باال 
درستی نتایج با استفاده با د  برای آزمون ( می1389-1395پژوهش )

 95، در سطح ، درستی نتایج آزمون  ده و تمامی ضرای  tاز آماره 
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، با فرمول نویسی در نترم  با ند  پس از تخمین دار میدرصد معنی
هتای ر تد   ( برای تمامی کاالها و تمامی نرر5، معادله ) Excelافزار 

 با د:همان نرر ر د ساالنه میمدن ر محاسبه  ده است که 
(5)  

 

 های بخش کشاورزیتفکیک رشته فعالیت

ها، از مبنای ها و زیر بخشدر این تحقیق به جهت تفکیک بخش
بندی استفاده  ده که به جهت یکسان سازی تجارت جهتانی در  طبقه

ها بتر  با د  تفکیک این ر ته فعالیتگمرکات کشورها مورد قبول می
بتوده استت  نکتات زیتر در      1HSبندی و کدگذاری طبقه پایه سیستم

، در ن تر  HSهای کشاورزی عالوه بتر سیستتم   تفکیک ر ته فعالیت
اند: التف( ترکیت  تولیتدی صتادراتی استتان کردستتان از       گرفته  ده

محصوالت کشاورزی ب( محصوالتی که صادرات بیشتتری از استتان   
(  ج( امکتان تولیتد   1395و  1394اند )بر مبنای ستال  کردستان دا ته

انتد، امتا تولیتد    محصوالتی که از مرزهای استان کردستان صادر  تده 
قابل توجهی در استان ندارند  د( در ن تر گترفتن تمتامی محصتوالت     

(  بر این اساس تمتامی ر تته   HSبخش کشاورزی )بر مبنای سیستم 
زیتر بختش جتای داده  تده و در ن تر       32های کشاورزی در فعالیت

 اند  دهگرفته  
آمار و اطالعات این پژوهش به صورت ختام از بانتک اطالعتاتی    

هتای  ین آمار در ستال اند  اگمرک جمهوری اسالمی ایران گرفته  ده
زیر بخش در ن ر گرفته  ده، پتردازش   32و در قال   1395تا  1389

اند  همچنین برای تخمین رونتدهای ر تد از    ده و در مدل وارد  ده
هتای معرفتی  تده از فرمتول    و محاسبه  اخص Eviews 9افزار نرم

 کمک گرفته  ده است  Excelافزار نویسی در نرم

 

 نتایج

نتایج مدن ر در دو قسمت مجزا به صورت  اخص مزیت نسبی و 
  وند بتی ارائه  ده میاهای مزیت رق اخص

 

 نتایج شاخص مزیت نسبی آشکار شده نرمال

ر  تده نرمتال، نتتایج    پس از محاسبه  اخص مزیت نسبی آ تکا 
  اند های مدن ر  بدست آمدهبرای ر ته فعالیت 2جدول 

از عوامل موثر بر مقدار صادرات محصتوالت و بته تبتع  تاخص     
های نسبی محصتوالت، کیفیتت،   توان به بردار قیمتمزیت نسبی می

تقاضای بازار هدف، عملکرد رقبای اقتصادی و غیره ا اره کرد  امتا در  
ن ر اتفاقات خاصی در دو بعد داخلتی و ختارجی رر داده   بازه زمانی مد
تواند تاثیر مستقیمی بر نتایج به دست آمده دا تته با تد    است که می

                                                           
1- Harmonized Coding and Classification System(HS) 

هتا و  هدفمندستازی یارانته   هتای تکانته کاهش ارزش پول ملی بر اثر 
و رکود ایجاد  ده در بتازار   1390های اقتصادی در ابتدای دهه تحریم

هتای بعتد، عتواملی    ای در ستال منطقه هایهدف عرا  به علت تنش
با ند که تتاثیر مستتقیمی بتر نوستانات ایجتاد  تده در صتادرات        می

اند  برآیندی از تمامی عوامتل ذکتر  تده    محصوالت کشاورزی دا ته
دهند که در ادامه به های این مطالعه نشان میخود را در نتایج  اخص

 پردازیم ها میبررسی آن
یتابیم کته  تاخص مزیتت     ، درمی2جدول با بررسی جزئی نتایج 

های کشاورزی در بتازه زمتانی متدن ر    نسبی آ کار  ده ر ته فعالیت
کند  البتته بتا وجتود    دارای نوسان بوده و روند مشخصی را دنبال نمی

مزیت نسبی باالی برخی محصوالت مانند گوجه فرن ی، سی  تازه و 
حصتوالت بته   سی  زمینی به بازار عرا ،  اخص مزیت نسبی ایتن م 

اند  این  اخص برای محصوالتی دی تری  طور کلی روند نزولی دا ته
هتای پایتانی بتازه متدن ر     مانند سیر و بادمجان روند افزایشی در سال

دا ته است  هر چند که به صورت میان ین، مزیت نسبی بادمجتان در  
بازار عرا  آ کار  ده و برای سیر در ایتن بتازه زمتانی آ تکار نشتده      

یکی از نکات قابل توجه در ایتن نتتایج ایتن استت کته برختی       است  
محصوالت اصلی استان کردستان از جمله گتردو و ان تور بته دالیتل     

ای هتای تعرفته  مختلف از جمله تقاضای بتاالی داخلتی و محتدودیت   
کشور عرا  در زمان بردا ت این محصوالت، مزیت نستبی صتادراتی   

هتای  ، انتار، مخلتو  میتوه   ویزر این نتایج آ کار نشده است  مها دآن
خشتتک کتترده، عستتل طبیعتتی،  تتیر و محصتتوالت لبنتتی از جملتته   

با ند که عدم مزیت نستبی آ تکار  تده    محصوالت مهم دی ری می
ها بر اساس  تاخص  بندی ر ته فعالیتدارند   یوه مرسوم در اولویت

با د  به همین جهت مزیت نسبی، استفاده از میان ین این  اخص می
، میان ین مزیت نسبی آ کار  ده این ر تته  2آخر از جدول  در ستون
بر استاس میتان ین بتاالتر    ، 2جدول نتایج ها آورده  ده است  فعالیت

هتای  ر تته فعالیتت   اخص مزیت نسبی آ کار  ده نرمال و اولویت 
 اند مرت   دهکشاورزی دارای مزیت نسبی استان کردستان 

تان کردستتان نستبت بته    دهد که اسنتایج این پژوهش نشان می
محصتول و زیتر بختش کشتاورزی دارای      16سایر مناطق کشتور در  

که محصتوالت ستی    با د  بطوریمزیت نسبی آ کار  ده نرمال می
تازه، گوجه فرن تی، خیتار و کتاهوی کتروی بته ترتیت  بتا  تاخص         

واحتتد بیشتتترین مزیتتت  00203/0و  00334/0، 00517/0، 00537/0
ن محصوالت کشاورزی استتان کردستتان دارا   نسبی صادراتی را در بی

های بازه زمتانی  در تمامی سالها با ند  همچنین این ر ته فعالیتمی
هتای ستایر   زیتربخش انتد   مدن ر،  اخص مزیت نسبی مثبتی دا تته 

ها، فلفتل فرن تی، ستی  زمینتی، هندوانته و      ریشه-نباتات-سبزیجات
مزیتت نستبی متی    هتای دارای بادمجان به ترتی  دی ر ر ته فعالیت

 با ند 
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 شاخص مزیت نسبی آشکار شده نرمال به تفکیک محصوالت کشاورزی استان کردستان -2جدول 

Table 2- NRCA Index to agricultural items of Kurdistan Province 

Average 2016  2015 2014 2013 2012 2011 2010   Year 
Products 

0.0054 0.0007  0.0048 0.0052 0.006 0.0054 0.0092 0.006 ; Apple سی 

0.0052 0.0024  0.0047 0.0028 0.003 0.0061 0.0065 0.011 ; Tomato  گوجه فرهن ی 

0.0033 0.0035  0.0033 0.002 0.003 0.0021 0.0038 0.006 ; Cucumber خیار 

0.002 0.0021  0.003 0.0021 0.002 0.0019 0.0012 0.001 ; Lettuceالدی کاهوی سا 

0.002 0.0005  0.0005 0.0011 0.003 0.0017 0.0015 0.006 ; Other vegetable سایر سبزیجات 
0.0018 0.0009  0.001 0.0007 0 6E-06 0.0027 0.007 ; Pepperفلفل فرن ی 
0.001 -2E-04  0.0007 -2E-05 2E-04 0.0033 0.0021 1E-03 ; Potatoسی  زمینی 
0.001 0.0007  0.0003 0.0013 0.001 0.0008 6E-05 0.002 ; Watermelon هندوانه 

0.0005 0.0008  0.0006 0.0005 9E-04 0.0003 0.0005 1E-05 ; Eggplant بادمجان 
0.0005 0.0002  -9E-06 -3E-05 3E-04 0.0003 0.0011 0.001 ; Floriculture محصوالت گلکاری 
0.0004 -3E-05  0.0011 -8E-05 -1E-04 0.0009 0.001 2E-04 ; Plumsآلو و گوجه 
0.0004 0.0002  0.0006 0.0006 5E-04 0.0004 0.0003 1E-04 ; Carrots and Turnipsهویج و  لغم 
0.0002 0.0005  0.0005 0.0004 -3E-05 0.0003 -7E-05 -1E-04 ; Onions and Shallotsپیاز و موسیر 

0.0001 0.0001  0.0002 8E-05 3E-04 0.0002 -6E-05 1E-04 
 ; Apricots and Cherries ،زرد آلو
 گیالس، آلبالو و هلو

1E-05 0.0002  0.0003 0.0001 -4E-04 -2E-04 6E-05 -9E-05 
; Oily seeds and fruits دانه ها و میوه
 های روغن دار

3E-06 7E-06  8E-06 2E-06 2E-06 -3E-07 5E-07 -6E-08 ; Strawberryتوت فرن ی 

0 5E-05  -2E-05 -6E-05 -8E-05 -1E-04 2E-04 2E-05 ; Grapes ان ور 

0 0  4E-06 -8E-07 -1E-06 2E-05 8E-05 4E-05 
; Honey bee products محصوالت

 زنبور عسل غیر از عسل طبیعی

0 -3E-04  -3E-05 -1E-04 -1E-03 -0.001 -0.002 -0.001 
; Animals and Meat حیوانات زنده و
 گو ت

0 -1E-06  -2E-07 -4E-07 2E-06 0 -4E-08 -3E-07 
; Infant productsهای کودکان فراورده

  یر خوار

-1E-04 -4E-05  -7E-05 -6E-05 -6E-05 -2E-04 -2E-04 -3E-04 ; Pomegranate انار 
-1E-04 -6E-05  -2E-04 -2E-04 -1E-04 -2E-04 4E-07 -4E-05 ; Dried fruitsهای خشک کردهمیوه 

-1E-04 -5E-05  -7E-05 -7E-05 -2E-04 -1E-04 8E-05 -5E-04 
; Flour making محصوالت صنعت

 آردسازی، مالت، نشاسته و فکول
-3E-04 9E-05  0.0001 1E-04 -0.001 -6E-04 -4E-04 -6E-04 ; Fish and Oysters ماهی، صدفداران 

-4E-04 -4E-04  -6E-04 -3E-04 -4E-04 -7E-05 -1E-04 -8E-04 
; Stamps and gumsها، ها، صمغان م

 ها و عصاره طبیعی،سایر  یره

-8E-05 -6E-05  -2E-04 -1E-04 -5E-05 -1E-04 -5E-05 3E-05   ; Walnuts گردو 

-3E-06 1E-05  9E-05 -2E-05 -3E-05 -4E-06 -4E-05 -2E-05 ; Garlicسیر 

-4E-06 -2E-05  -6E-05 -2E-04 -9E-05 -3E-05 6E-05 3E-04  ; Honeyعسل طبیعی 

-0.004 -0.002  -0.002 -0.002 -0.002 -0.005 -0.006 -0.01 
; Cereals غالت ) امل برنج(، قهوه و

 چای، ادویه

-0.013 -0.008  -0.013 -0.011 -0.011 -0.012 -0.017 -0.022 
; Other fruitsها که در جای سایر میوه

 دی ر ذکر نشده
-0.002 -0.001  -0.002 -0.001 -0.002 -0.003 -0.003 -0.005 ; Raisins)مویز )انوار ان ور خشک کرده 

-0.002 -0.001  -0.003 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.002 
; Dairy products یر و محصوالت 

 لبنی، تخم پرندگان

 های پژوهشمأخذ: یافته
Source: Research findings 
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 1395-1389های مزیت رقابتی محصوالت کشاورزی استان کردستان در بازه زمانی شاخص -3جدول 
Table 3- The Competitive Advantage Indices of Agricultural items of Kurdistan Province in 2010-2016 

 نرخ 
Rate 

 شاخص رقابتی
Competitiveness 

 رقابت پذیری

Competitivenes 
index 

ریشاخص بازا  
Market index 

 شاخص کاالیی 

Goods index 

Indexes 
Topic 

2082 14162973 -3704923 9745883 8122013 ; Eggplantبادمجان 
70.29 1799.51 172.0432 -16.2562 1643.72 ; Strawberryتوت فرن ی 

51.9 871167.6 -725883 1240612 356439 
; Animals and Meat حیوانات زنده و
 گو ت 

29.86 16288.88 28086.35 -14283.7 2486.21 ; Garlicسیر 

10.38 69726.88 -73075.9 53696.12 89106.7 ; Carrots and Turnipsهویج و  لغم 
7.932 225688 -688278 689572 224394 ; Onions and Shallotsپیاز و موسیر 
7.514 515206 -146964 580409 81761.1 ; Lettuceکاهوی ساالدی 

6.88 84036.81 39516.14 121976.9 -77456 
; Oily seeds and fruitsها و میوهدانه

 دارهای روغن
-4.09 -341061.7 -85884.79 -694965.1 439788.2 ; Fish and Oystersماهی، صدفداران 
-7.98 -951.8046 3440.502 -2067.27 -2325.037 ; Pomegranateانار 

-11.7 -1781984 -3185182 117719.2 1285478 
; Dairy Products یر و محصوالت 

 لبنی، تخم پرندگان
-12.1 -2045518 -2677588 118031.3 514039.2 ; Watermelonهندوانه 
-14.3 -5258150 -2711295 2074997 -4621852 ; Cucumberخیار 
-16.6 -6067759 400671.5 -2398522 -4069908 ; Pepperفلفل فرن ی 

-19.3 -799521.7 -480072.9 57333.81 -376782.6 ; Raisins)مویز )انوار ان ور خشک کرده 

-21.8 -12310019 -8639342 -1115261 -2555416 ; Tomato گوجه فرهن ی 

-22.8 -4622902 -2694968 -1349594 -578340.2 
; Other Fruitsها که در جای سایر میوه

 دی ر ذکر نشده
-24.7 -284289.8 -412802 111258.2 17254.02 ; Dried Fruitsهای خشک کردهمیوه 

-27 -8994026 -6733434 -160349.9 -2100243 ; Other Vegetableسایر سبزیجات 

-27.5 -720470.6 261303.6 -753648.3 -228125.9 
; Apricots and Cherries ،زرد آلو
 گیالس، آلبالو و هلو

-28.3 -1224483 -878625.7 -3645144 -7721063 ; Apple سی 

-28.9 -191630.5 -97288.25 -19200.86 -75141.38 
; Flour Making محصوالت صنعت

 سازی، مالت، نشاسته و فکولآرد

-30 -3495979 -4308041 1107497 -295434.7 ; Potato سی  زمینی 
-30.7 -61971.17 -54623.92 -83816.11 76468.86 ; Walnutsگردو 

-33.5 -77226.55 -85888.48 13869.18 -5207.262 
; Stamps and gumsها، ها، صمغان م

 ها و عصاره طبیعی،سایر  یره

-34.2 -400078.6 -283524.5 -16626.64 -99927.47 
  ; Apricots and Cherries ،زرد آلو

 گیالس، آلبالو و هلو

-34.6 -2745260 -1320525 -683145.4 -741590 ; Floriculture محصوالت گلکاری 

-39.5 -1039235 -148313.4 -378512.8 -512408.8 ; Grapesان ور 

-46 -75659.15 -8742.904 -22036.04 -44880.21 
; Honey bee products محصوالت

 زنبور عسل غیر از عسل طبیعی

-50.9 -895111.3 -626376 30174.88 -298910.3 
; Cereals غالت ) امل برنج(، قهوه و

 ی، ادویهچا
-63.9 -1232840 -935603.4 -123422.8 -173814 ; Honeyعسل طبیعی 

       -  - - - 
; Infant Productsهای کودکان فراورده
 خوار یر

 های پژوهشمأخذ: یافته
Source: Research findings 
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 تود کته ستی     مشاهده می 2البته با دقت بیشتر در نتایج جدول 
هتا  پیازها و ریشه-محصوالت گلکاری-باتات زندهزمینی و زیر بخش ن

در دو سال از بازه زمانی متورد بررستی دارای  تاخص مزیتت نستبی      
  پتس از ایتن   اندمنفی بوده و تغییری در ترکی  صادراتی استان دا ته

ها، آلتو  ریشه-پیازها-محصوالت گلکاری-ها، نباتات زندهر ته فعالیت
-آلبالو-گیالس-پیاز و موسیر، زردآلوو گوجه تازه، هویج و  لغم تازه، 

دار و توت فرن ی، محصوالتی هستند کته  های روغنمیوه-هاهلو، دانه
 3نتتایج جتدول    با تند  بیشترین مزیت نسبی آ کار  تده را دارا متی  

حاکی از آن است که بسیاری از محصوالت کشاورزی استان کردستان 
هتای کشتور   استان دارای مزیت نسبی صادراتی باالیی نسبت به سایر

با ند  بطوریکه مزیت نسبی تقریبا نصتف محصتوالت کشتاورزی    می
هتای نستبی، بتازار    استان کردستان آ کار  تده استت  بتردار قیمتت    

هتای فرهن تی و مترز    مصرفی و تقاضای باالی کشور عرا ، نزدیکی
ثر بر این مزیت نسبی باالی صادراتی ؤنزدیک زمینی از جمله عوامل م

  با دمی
 

 های مزیت رقابتیتایج شاخصن

های مزیت رقابتی آ کار پس از فرمول نویسی و محاسبه  اخص
هتای صتادراتی استتان    به تفکیک ر تته فعالیتت   3 ده، نتایج جدول 

های گروهبر مبنای باالتر بودن نرر  اخص مزیت رقابتی و کردستان 
 اند به دست آمدهکاالیی 

از آن دارد که تخصیص حکایت  3 اخص کاالیی در نتایج جدول 
هتای  منابع تولیدی کشور به جهتت تولیتد و صتادرات ر تته فعالیتت     

، سایر آبزیان فاقد ستون فقترات -صدفداران-انوار ماهیحیوانات زنده، 
 یر و محصوالت لبنی، پیاز و موسیر، سیر، کاهوی کتروی ستاالدی،   
و  هویج و  لغم، بادمجان، گردوی معمولی، هندوانه تازه، توت فرن ی

با تد  ر تد صتادراتی بقیته     های خشک کرده، بهینه میمخلو  میوه
کاالهتتای کشتتاورزی کمتتتر از ر تتد واردات کشتتورهای جهتتان از     

 با د محصوالت کشاورزی ایران می
دهد که بتازار مناست  جهتت     اخص بازاری یا کشوری نشان می

های حیوانات زنده،  یر و محصوالت لبنتی، ستی    صادرات زیر بخش
، پیاز و موسیر، سیر، کاهوی کتروی ستاالدی، هتویج و  تلغم،     زمینی
هتای  ، هندوانته، مخلتو  میتوه   و خیار تر ی، بادمجان تازه، مویز خیار

هتا،  مغصت -هتا دار، ان مهای روغنا و میوههخشک کرده، غالت، دانه
صحیح انتخاب  ده و نرر ر د واردات کشتور عترا  از ایتن کاالهتا     

با تد   ایر کشتورها از ایتن کاالهتا متی    بیش از نترر ر تد واردات ست   
دهتد کته استتان    نشتان متی   3و  2ول اهمچنین مقایسته نتتایج جتد   

است که مزیت نسبی کاالهایی ماننتد ستی  تتازه،     کردستان نتوانسته
گیالس،آلبتالو و  -گوجه فرن ی، فلفل فرن ی، آلو و گوجه تازه و زردآلو

گیتری را  این نتیجه هلو در کشور عرا  را به مزیت رقابتی تبدیل کند 
زمان توان بر پایه منفی بودن  اخص بازاری این محصوالت و هممی

ها در بتازار عترا  دا تت  مقتدار     مثبت بودن  اخص مزیت نسبی آن
کنتد کته   هتا بیتان متی   منفی  اخص بازاری برای بقیه ر ته فعالیتت 

ها وجود دارد بازارهای مناس  دی ری برای صادرات این ر ته فعالیت
 با د ها بهینه نمیانتخاب بازار هدف آن و

 3پذیری محاسبه  تده در ستتون ستوم از جتدول      اخص رقابت
دهد که با وجود بازار مناس  کشور عرا  برای کاالهای ذکر نشان می

هتای   ده در  اخص بازاری، استان کردستان تنهتا در ر تته فعالیتت   
الدی، هتویج و  حیوانات زنده، پیاز و موسیر، سیر، کتاهوی کتروی ستا   

دار، رقابتت های روغنها و میوه لغم، بادمجان تازه، توت فرن ی، دانه
پذیری باالیی دا ته و سهم صادراتی خود را در این بازار افزایش داده 

-هتای کشتاورزی رقابتت   است  استان کردستان در بقیه ر ته فعالیت

یر پذیری باالیی ندا ته و قسمتی از ستهم صتادراتی ختود را بته ستا     
 های کشور واگذار کرده است استان

قابل مشاهده است، مزیت رقتابتی   3همانطور که در نتایج جدول 
محصول و زیر بخش کشاورزی استان کردستان آ کار  ده استت    8

- لغم، پیاز-گو ت، سیر، هویج-بادمجان، توت فرن ی، حیوانات زنده
نباتتات  -بتذر -دانه-دارهای روغنمیوه-هاموسیر، کاهوی کروی و دانه

صنعتی به ترتی  بیشتترین مزیتت رقتابتی آ تکار  تده را در استتان       
 با ند کردستان دارا می

هتای  بینیم که تمامی ر ته فعالیتت با ن اه دقیقتر به این نتایج می
دار(، های روغنها و میوهکشاورزی که مزیت رقابتی دارند )بغیر از دانه

ها با ن ترش  تخصیص منابع آنها مثبت بوده و  اخص اثر کاالیی آن
با د   اخص اثر بازاری نیز حاکی از آن استت کته   صادراتی بهینه می

برای توت فرن ی و سیر بازارهای هدف مناسبتری وجتود دارد و بتازار   
با تد   تاخص   ها، بازار بهینه متی کشور عرا  برای بقیه ر ته فعالیت

ر ر تته فعالیتت  دهد که استان کردستتان د پذیری نیز نشان میرقابت
پتذیری  های روغتن دار رقابتت  ها و میوههای توت فرن ی، سیر و دانه

هایی کته  باالیی در بازار هدف دا ته است  اما برای بقیه ر ته فعالیت
-با د، نتوانسته است که رقابتت ها مثبت می اخص مزیت رقابتی آن

 پذیری خود را در بازار هدف حفظ کند 
 6با تد کته   حتاکی از آن متی   3و  2ل وانکته مهم در نتایج جتد 

محصول دارای مزیت رقابتی آ کار  ده دارای مزیتت    8محصول از 
گو ت و سیر عدم -اند  و تنها محصوالت حیوانات زندهنسبی نیز بوده

مزیت نسبی دا ته و در مقابل ر د باالیی در صادرات به بتازار عترا    
 ها آ کار  ده است  دا ته و مزیت رقابتی آن

رر  اخص مزیت رقابتی محصول بادمجان تازه، بسیار بتاالتر از  ن
 ود  بتا بررستی   سایر کاالها بوده و از لحاظ آماری داده پرت تلقی می

های اولیه خام صتادراتی معلتوم  تده استت کته صتادرات       دوباره داده
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 1390کاالی بادمجان از استان کردستتان بته کشتور عترا  در ستال      
درصد، صادرات کل کشتور بته    500ک به ، نزدی1389نسبت به سال 

درصتد و صتادرات کشتور بته تمتامی       600کشور عترا  نزدیتک بته    
درصد افزایش دا ته که دلیل این نرر  260بازارهای هدف نزدیک به 
با د  بته همتین علتت ایتن آمتار از لحتاظ       باالی  اخص رقابتی می

اقتصتتادی غلتتط محستتوب نشتتده و بتترای یتتافتن دلیتتل آن بایستتتی  
 بررسی  ود  1389ات دی ر قسمت عرضه این کاال در سال موضوع
 

 زمان مزیت نسبی و رقابتیهمتحلیل 

های متفاوت مزیت نسبی و مزیت زمان  اخصدر ن ر گرفتن هم
( 2-4دهتد  در قستمت )  رقابتی امکان تحلیل بهتتری بته نتتایج متی    

محصتول دارای مزیتت    16محصتول از   6 ود کته تنهتا   مشاهده می
ها آ کار  ده است  علتت آن نیتز   ر  ده، مزیت رقابتی آننسبی آ کا

به عدم توان استان کردستان در باال بتردن ستهم صتادراتی و رقابتت    
 گردد پذیری محصوالت کشاورزی دارای مزیت نسبی برمی

سی  تازه، گوجه فرن ی، خیار، سی  زمینی، هندوانه، آلو و گوجته  
جمله محصتوالت مهتم تولیتدی    تازه، زردآلو، گیالس، آلبالو و هلو، از 

استان کردستان بوده که دارای مزیت نسبی بوده، امتا مزیتت رقتابتی    
ها آ کار نشده است  سی  تازه با وجود دارا بودن بیشتترین مزیتت   آن

نسبی صادراتی استان کردستتان،  تاخص کتاالیی، بتازاری و رقابتت     
کته   با د   اخص بازاری منفی حاکی از آن استپذیری آن منفی می

بازارهای هدف مناس  دی ری نیز برای صادرات ستی  وجتود دارنتد     
هتای  پذیری با ستایر استتان  عملکرد ضعیف استان کردستان در رقابت
تتوان مشتاهده   پتذیری متی  کشور را نیز در منفی بودن  اخص رقابت

با د که قابلیت ن هداری هتم بته   کرد  سی  از جمله محصوالتی می
گتذاری در  با د  لذا سرمایهای را دارا میانهصورت انباری و هم سردخ

-توسعه خدمات ن هداری محصوالت کشاورزی استان و همچنین هم

زمان با استفاده بهینه از مزیت نسبی بازار عرا ، یافتن بازارهای هدف 
 ایی صادراتی این محصول مهم با د تواند در پویدی ر می

صتلی تولیتدی   گوجه فرن ی و خیتار تتازه از دی تر محصتوالت ا    
با ند که توان تبدیل مزیتت  کشاورزی استان و دارای مزیت نسبی می

اند  ایتن دو محصتول بتا محتدودیت     نسبی به مزیت رقابتی را ندا ته
ای کشور عرا  در زمان بردا ت محصول مواجه بوده و از سوی تعرفه

های دی ر را دارا دی ر قابلیت ن هداری باال به جهت صادرات در فصل
های کشاورزی بایستی در جهتت ایجتاد صتنایع    با ند  لذا سیاستنمی

تبدیلی، یافتن بازارهای مناس  جدید و حرکت به سمت تولید گلخانته 
هتا  های فاقد محتدودیت ای برای استفاده از مزیت بازار عرا  در فصل

 ای، در ن ر گرفته  وند تعرفه
ستی  زمینتتی تتتازه یکتتی از محصتتوالت اصتتلی بختتش تولیتتدی  

با د که هم قابلیت ن هداری به صورت اورزی استان کردستان میکش

با د و هم دارای مزیت نستبی بتاالیی   ای را دارا میانباری و سردخانه
در بازار عرا  است  مثبت بودن  اخص بازاری این محصول نیز نشان 
از مناس  بودن بازار عرا  برای صادرات دارد  لذا برای این محصتول  

های مدرن، ایجاد صنایع ختدمات  تولید انبوه با روش بایستی به سمت
ن هداری و همچنین ایجاد صنایع تبدیلی مانند صتنایع ختالل ستی    

 زمینی حرکت کرد 
پیاز نیز هم دارای مزیت صادراتی بوده و هم  تاخص بتازاری آن   

با د  اما با وجود قابلیتت بتاالی   محصول برای کشور عرا  مثبت می
تان، تولید این محصتول بیشتتر ستنتی و در حتد     تولید در استان کردس
توانتد از ایتن   با د  لذا بخش تولید کشتاورزی متی  مصرف خان ی می

مزیت به جهت تولید باال و صادرات برای بازار عترا  استتفاده بهینته    
ببرد  هندوانه با وجود مزیت نسبی صتادراتی در بتازار عترا  و مثبتت     

ای در های تعرفها محدودیتهای کاالیی و بازاری، هم ببودن  اخص
زمان بردا ت محصول مواجه بوده و هم قابلیت ن هتداری بته جهتت    

های دی ر سال را نتدارد  لتذا ایتن محصتول توجیته      صادرات در فصل
گذاری و تولید در استان کردستان به جهت صادرات را ندا تته  سرمایه

 دی به دی ر محصوالت اختصاص یابد و بهتر است که منابع تولی
آلو و گوجه تازه، زردآلو، گیالس، آلبالو و هلو محصتوالتی هستتند   

ها مثبت بوده و زمینته تولیتد در استتان را    که  اخص مزیت نسبی آن
ای قابتل تتوجهی بترای    های تعرفهبا ند  همچنین محدودیتدارا می

صادرات این محصوالت به بازار عرا  وجود ندارد  اما با دقت در نتایج 
ینیم که  اخص بازاری ایتن محصتوالت منفتی بتوده و     بمی 3جدول 

با د  لذا برای حرکت مزیتت نستبی    اخص کل رقابتی نیز منفی می
این محصوالت به ستمت مزیتت رقتابتی، توصتیه بته متنتور کتردن        
بازارهای هدف این محصتوالت و در همتان حتال استتفاده از مزیتت      

ت مهمتی متی   ود  هویج و بادمجان از محصوالنسبی بازار عرا  می
با ند که هم مزیت رقابتی دا ته و هم مزیت نسبی   اخص بتازاری  
مثبت این محصوالت نشان از بهینه بودن بازار عرا  بترای صتادرات   

با د  لذا تولید بتاالی ایتن محصتوالت در استتان     این محصوالت می
های بازار عرا  بترای ایتن محصتوالت    کردستان و استفاده از جذابیت

د  توت فرن ی یکی دی ر از محصتوالت اصتلی استتان     وتوصیه می
با د که  اخص مزیت نسبی و رقابتی آن آ کار  ده است  منفی می

بودن  اخص بازاری این محصول بر تنور بخشیدن به بازارهای هدف 
صتتادراتی بتترای آن تاکیتتد دارد  محصتتوالتی ماننتتد کتتاهوی کتتروی  

ر  تده صتادراتی،   ساالدی و فلفل فرن ی با وجود مزیت نستبی آ تکا  
تولید قابل توجهی در استان ندارند  لذا پیشتنهادات در ایتن زمینته بته     

هتا در  کار ناسان بخش کشاورزی به جهت بررسی امکتان تولیتد آن  
استان و همچنین استفاده از سود تجاری صتادراتی محصتوالت ستایر    

 گردد ها برمیاستان
ختتش هتتای طبیعتتی ببتتا وجتتود ایتتن نتتتایج و همچنتتین ظرفیتتت

توان ادعا کرد که بختش تولیتدی ایتن    کشاورزی استان کردستان می
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های صتادراتی را دا تته و تتوان    مندی از این مزیتاستان امکان بهره
با د  امتا  های کشاورزی کشور را دارا میتبدیل  دن به یکی از قط 

های سنتی تولید، حرکت بته ستمت   در این بین بر لزوم تغییر در  یوه
گتتذاری در بختتش صتتنایع تبتتدیلی، ختتدمات و ستترمایه تولیتتد متتدرن،

ای و همچنتین یتافتن   ن هداری محصوالت، تولید محصوالت گلخانه
درصتد صتادرات    95 ود  زیرا باالتر از بازارهای هدف جدید تاکید می

با د و بقیته  محصوالت کشاورزی استان کردستان به کشور عرا  می
ادرات بته ستایر کشتورها    ها برای صمحصوالت صادراتی یا به واسطه

ای در تولیتد متواد غتذایی بته     فروخته  ده و یا به صورت مواد واسطه
های کشور صادر  ده و محصوالت نهایی در دی ر استتان دی ر استان
های مرغتوب استتان بته     وند  همچنین بسیاری از زمینها صادر می

صورت سنتی مورد استتفاده قترار گرفتته و تخصتص الزم بته جهتت       
هتای  ها وجتود نتدارد  جتدای از ظرفیتت    اده بهینه از این ظرفیتاستف

های کشتور  هایی از جمله تعرفهجذاب صادراتی بازار عرا ، محدودیت
زمانی بردا ت برخی عرا  در زمان بردا ت برخی از محصوالت و هم

از محصوالت صادراتی استان کردستان و کشور عرا ، وجود دارند  لذا 
هتای صتادراتی کشتور    به جهت استفاده از مزیت بایستی برنامه دقیق

عرا  و همچنین توسعه صادرات به دی ر بازارهتای هتدف و کتاهش    
 وابست ی صادراتی به تنها یک کشور، در ن ر گرفته  ود 

 

 یشنهادهاپ
هتای کشتاورزی   انعکاس دقیقی از ر ته فعالیت این مطالعهنتایج 

هتای مزیتت   ای  اخصدارای اولویت صادراتی استان کردستان بر مبن
دهد  امتا در اینجتا دو مشتکل    نسبی و رقابتی آ کار  ده را نشان می

اساسی وجود دارد: الف( کشتور عترا  در زمتان بردا تت بستیاری از      
هتای ستن ینی بترای واردات ایتن     محصوالت کشاورزی خود، تعرفته 

هتای  محصوالت وضع کرده و اکثر صادرات استان کردستان در فصتل 
با د  ب( موقعیت جغرافیتایی و وضتعیت آب و هتوایی    دی ر سال می

با تد   مهمترین عامل در امکان تولیدات محصتوالت کشتاورزی متی   
احتمال دارد که وضعیت آب و هتوایی استتان کردستتان در برختی از     

ها برای تولیتد تعتدادی از محصتوالت کشتاورزی دارای مزیتت      فصل
و نتتایج پتژوهش    صادراتی مناس  نبا د  با توجه به ایتن توضتیحات  

  ود:گذاری به صورت زیر ارائه میپیشنهادهای سیاست
 تود کته ترکیت  تولیتدی استتان      به صورت کلی پیشنهاد می -

ای دارای مزیت بر پایته نتتایج ایتن    هکردستان به سمت ر ته فعالیت
حرکتتت کننتتد  در حتتالی کتته امکتتان تولیتتد بستتیاری از ایتتن  مطالعتته

ای از ایتن  با د، قسمت عمتده اال میمحصوالت در استان کردستان ب
با تد  بته دی تر زبتان     محصوالت صادراتی از دی ر مناطق کشور می

نتایج این بخش حکایت از وجود مزیتت بتاالی صتادراتی بستیاری از     
محصوالت کشاورزی در مقابتل عملکترد ضتعیف تولیتدات صتادرات      

 محور استان دارد 
، عتدم توانتایی   نتایجمهم قابل بررسی با توجه به یکی از نکات  -

هتتای نستتبی عتتاملین اقتصتتادی استتتان کردستتتان در تبتتدیل مزیتتت
با د  به عبارت دی ر با وجود ظرفیتت  میبه مزیت رقابتی محصوالت 

بتتاالی مزیتتت نستتبی بستتیاری از محصتتوالت کشتتاورزی در استتتان  
کردستان، این مزیت به سمت مزیت رقتابتی در صتادرات ستو  داده    

م استان کردستان در بازار هدف به رقبای داخلی نشده و قسمتی از سه
توان به سی  تازه، گوجه واگذار  ده است  از جمله این محصوالت می
 فرن ی، خیار و سی  زمینی تازه ا اره کرد 

نباتات زنده و محصوالت گلکاری، آلو و گوجه تازه، هتویج، زرد   -
ت فرن تی، ستیر،   دار، تتو های روغتن ها و میوهآلو، گیالس، آلبالو، دانه

حیوانات زنده و گو ت، محصوالت دارای مزیتت صتادراتی در استتان    
ای در زمان بردا تت محصتول در   کردستان بوده که محدودیت تعرفه

توانتد بته   کشور عرا  ندا ته و ترکی  تولیدی استتان کردستتان متی   
سمت تولید این محصوالت حرکت کنند  البته  اخص بتازاری منفتی   

از جمله نباتات و محصوالت گلکاری، آلو و گوجه تتازه،   تعدادی از آنها
زردآلو، گیالس و آلبالو بر لزوم تنور بخشیدن به بازارهای هتدف ایتن   

 محصوالت تاکید دارد 
برخی محصوالت دارای مزیت مانند سی  زمینی، سی  درختی  -

ای در زمتان برا تت محصتول    های تعرفهو پیاز از یکسو با محدودیت
ها ای آنو از سوی دی ر امکان ن هداری انباری و سرخانه مواجه بوده

ها وجود دارد  سیاست پیشنهادی این پژوهش در تا رفع این محدودیت
گذاران در این زمینه تقویت ن رش صادراتی کشاورزان، تجار و سرمایه

ای این محصوالت زمینه تولید، انبار و ایجاد امکانات انباری و سردخانه
با تد  مستئولین نیتز بایستتی     ات در زمان مناس  متی به جهت صادر

هتای کتالن در ستاخت    گتذاری های مالی و غیتر متالی سترمایه   زمینه
ها و انبار را فراهم بکنند  از ستوی دی تر بتا وجتود  تاخص      سردخانه

بازاری منفی برایی سی  تازه، یافتن بازارهای هدف جدید توصیه متی 
  ود 
نسبی مانند گوجته فرن تی و   برخی از محصوالت دارای مزیت  -

دار خیار با حجم تولید باال در استان کردستان، امکان ن هتداری متدت  
های باالی ها در سردخانه به جهت صادرات در فصل کاهش تعرفهآن

کشور عرا  وجود ندارد  به همین جهت پیشنهاد یافتن بازارهای جدید 
ز صنایع تبدیلی و ای این محصوالت و استفاده اصادراتی، تولید گلخانه

  ود دو محصول پیشنهاد می نخلق ارزش افزوده صنعتی برای ای
محصتوالتی ماننتتد کتتاهوی کتتروی ستتاالدی و فلفتتل فرن تتی   -

با ند  این در حالیستت کته تولیتد    محصوالتی با مزیت نسبی باال می
این محصوالت در استان کردستان فقط در حد مصرف خان ی بتوده و  

استان از این مزیت صادراتی بهره نبرده استت   بخش تولید کشاورزی 
البته  رایط آب و هوایی برای تولید کاهوی کتروی ستاالدی و فلفتل    
فرن ی در استان کردستان نیازمند بررسی بیشتتر بتوده و متخصصتین    
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های تخصصی الزم را انجام بایستی بررسیکشورزی در این زمینه می
اننتد امکتان تولیتد ایتن     تودهند  لذا کار ناسان بخش کشاورزی متی 

محصوالت در استان کردستتان را بیشتتر بررستی کترده و همچنتین      

تواند از ستود صتادرات محصتوالت ستایر     ای تجاری میبخش واسطه
 های کشور استفاده ببرد استان
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Introduction: The limitations regarding production factors as well as the increasing global markets 

requirements have increased the importance of products competitiveness. Despite its potentials for export 
including easy access to Iraq's market as well the availability of important resources of agricultural products, 
Kurdistan province in Iran has failed to make progress in terms of production and exporting agricultural 
products. Iran's Kurdistan Province has the important water and labor sources of Agricultural products. 
Kurdistan share of Iran's Agricultural products export is nearly 1.5 percent. Kurdistan province must recognize 
its comparative and competitive advantage to increase its competitiveness in international market. Comparative 
and competitive advantage are used to explain the tendency of countries to export or import commodities. We 
have used a combination of different indicators to explain the competitiveness of agricultural products in 
Kurdistan province. 

Materials and Methods: The international competitiveness is a challenging phenomenon that has become 
increasingly important in today's world. Some economic theory emphasizes that change in comparative 
advantage should be a reflection of changes in the endowment and factors of products. Others attribute the major 
cause of world trade fluctuations to the technology gap, production factor and domestic costs. Institutional 
quality and human capital are the factors affecting world trade. Evidences that production and exports become 
more diversified-not more specialized- as per capita income rises has been interpreted to suggest that 
comparative advantage does not evolve as theory predicts and has been taken as a basis for a revival of industrial 
policy in developing countries.  

This paper uses the Normalized Revealed Comparative Advantage (NRCA) and Constant Market Shares 
(CMS) indices to analyze the competitiveness of agricultural products of Kurdistan province for the years 2010-
2016. CMS index is combination of three indictors: goods effects, market effects and competitiveness effects. 
These indexes are calculated for 32 agricultural items with relevance to the agricultural sector. The relevance 
basis for the classification of 32 agricultural items is the Harmonized Coding and classification system (HS). 

Result and Discussion: The results show that Kurdistan province has the comparative advantage between 16 
agricultural items comparing to other Iran' provinces. Among those 16 agricultural items, apple, tomato, 
cucumber, lettuce, other vegetables, pepper, potato, watermelon and eggplant have a high comparative advantage 
with the NRCA index by more than 0.0005. In the other words, the CMS index indicates the revealed 
competitive advantage of Kurdistan province in 8 agricultural items. These consist of eggplant, strawberry, 
animals-meat, garlic, carrot, onion, lettuce and oil and fruit seeds. Kurdistan province cannot convert 
comparative advantage of important products to competitive advantage. These important products are apple, 
tomato, cucumber, lettuce, potato and watermelon. 

Results of market effect index emphasized that the Iraq market is appropriate for exporting products such as 
fresh animals, milk and dairy products, potato, piles and shallots, lettuce, carrots and turnips, cucumber, 
eggplant, currant, watermelon, dried fruits and grains. But Kurdistan province has not export advantage in all 
products. The results of this study suggested that it is beneficial for the framers in Kurdistan province to produce 
the products which have relative and comparative advantage and also try to move from comparative to 
competitive advantage. 

Conclusion: This paper offers empirical consistency among five indices of competitiveness advantage to 
examine Kurdistan province' international advantage in agricultural items in the previous seven years. The 
results show that Kurdistan province has comparative advantage in many of agricultural products, but it is not 
successful in creating competitive advantage in target market. Kurdistan province must try to convert its 
comparative advantage of products to competitive advantage to develop its share of target markets. 

 
Keywords: Agricultural products, Comparative advantage, Competitive advantage, HS classification, 

Kurdistan province 
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