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ًوبیؾگبُ یکی اس اثشارّبی ثبساریبثی اعت کِ ثبیذ در خذهت فبدرات کؾَر لزار گیزد. ّزکؾَری ثزای اًدبم تدبرت ثب 

هی ثبؽذ. تَخِ ثِ کبالّبی دارای هشیت ٍ  عبیز کؾَرّب ٍ تذاٍم آى ، ًیبسهٌذ ؽٌبعبیی هشیت ّبی فبدراتی خَد

کؾَرّبی ّذف آًْب درتدبرت خبرخی ٍ توزکش ثِ رٍی ؽٌبعبیی آى اٍلیي گبم خْت پبیِ ریشی یک تدبرت خبرخی 

ّذفوٌذ ٍ ثب ثزًبهِ هی ثبؽذ. لذا ًوبیؾگبّْبی ثیي الوللی اثشار هْوی درراعتبی افشایؼ فبدرات ثزای تَلیذات 

ًیش هٌجع ثغیبر خَثی اس اطالعبت درراثطِ ثب رًٍذ ثبسار ثزای هذیزاى ٍ ثزًبهِ ریشاى ٍاحذّبی  فٌعتی ٍ غیز فٌعتی ٍ

تَلیذی اعت . ًوبیؾگبّْبی ثیي الوللی ثعٌَاى یک هکول ٍ راُ حل هٌبعت خْت تَععِ فبدرات غیز ًفتی هطزح 

کت ّب ثِ هقزف کٌٌذگبى ، علیمِ هی ثبؽذ . ّذف افلی ًوبیؾگبُ ، درٍالع عزضِ ًوًَِ کبال ٍ تَاًوٌذی ّبی ؽز

آسهبیی ٍ ؽٌبخت فزٌّگ هقزفی ٍ پیذا کزدى خزیذاراى ، ًوبیٌذگبى فزٍػ ٍ یب ؽزکبی تدبری اعت تب ثذیٌَعیلِ 

لزار دادّبی ثلٌذ هذت خْت فبدرات هغتمین هٌعمذ گزدد. ثزاعبط هطبلعبت اًدبم ؽذُ ، ثز پبیی ًوبیؾگبّْب عبلیبًِ 

درآهذ، ثطَر هغتمین عبیذ التقبد خْبًی هی کٌذ . اگزچِ آهبر دلیمی درهَرد درآهذ حبفل اس هیلیبرد دالر  300حذٍد 

ثزپبیی اکغپَّب در عطح ثیي الوللی در دعت ًیغت اهب کبرؽٌبعبى التقبدی عْن اکغپَّب درتَلیذ ًبخبلـ داخلی ) 

GDP هیلیبرد  54000حذٍد  2007رعبل (خْبى را حذالل یک درفذ ثزآٍرد کزدُ اًذ. اگز تَلیذ ًبخبلـ خْبى را د



هیلیبرد دالر ثزآٍرد ؽذُ کِ رلن ثغیبر هْوی  540دالر درًظز گزفتِ ؽَد، هؾبّذُ هی گزدد یک درفذ آى هعبدل 

 اعت .

هیلیبرد دالر رعیذُ اعت . پز ٍاضع اعت کِ درچٌیي کؾَری ثِ  1300ثِ ثیؼ اس  2007فبدرات کؾَرآلوبى درعبل  

ی تکٌَلَصیکی یب اهضبی لزاردادّبی تدبری، فٌعت ًوبیؾگبّی فَق العبدُ اّویت پیذاهی هٌظَر هعزفی دعتبٍردّب

هی دّذ کِ ٍضعیت فٌعت ًوبیؾگبّی را درایي کؾَر    کٌذ . عبسهبى ًوبیؾگبّْبی آلوبى ّزعبل گشارؽی ارائِ 

ذیل ؽذُ اعت. فٌعت هؾخـ هی کٌذ. ثزاعبط ایي گشارػ ، ًوبیؾگبُ ثِ یکی اس پزدرآهذتزیي فٌبیع درآلوبى تج

ّشار ًفز ؽغل ایدبد کزدُ کِ رلن ثغیبر ثبالیی اعت . در دًیبی اهزٍس هغئلِ  300ًوبیؾگبّی آلوبى ثطَر هغتمین ثزای 

اؽتغبل یکی اس هْوتزیي هغبئل کؾَرّب اعت ، چَى عذم اؽتغبل دیگز ثِ یک پذیذُ تجذیل ؽذُ اعت . تزدیذی 

ی ،ضزٍری اعت فعبلیت ّبی چٌذ ثعذی ٍ دٍر ثزدی اس لجیل اًدبم هطبلعبت ًیغت کِ ثزای تَععِ کبالّبی غیز ًفت

عویك در التقبد ثیي الوللی ، رًٍذ تَععِ تدبرت ثیي کؾَرّب، ؽٌبعبیی التقبدّبی هَاسی ٍهکول ، ؽٌبخت 

ؽبت تحلیلی ٍ ثزپبیی ثبساریبثی فبدراتی ٍ هعزفی ایي ثبسارّب ثِ فبدرکٌٌذگبى ثبلمَُ ٍ ثبلفعل، ارایِ آهبر ٍ ارلبم ٍ گشار

کٌفزاًظ ّب ٍ عویٌبرّبی تخققی ثطَر دلیك فَرت گیزد، ثطَری کِ هتمبضیبى فبدرات کبالّبی غیز ًفتی ثطَر 

هذاٍم ٍهغتوز در خزیبى آخزیي تحَالت ثبسارّبی ثیي الوللی لزار گیزًذ ٍ رًٍذ فعبلیت ّبی فبدراتی خَد را 

 ایي طزیك ثِ تَععِ کوی ٍ کیفی فبدرات دعت یبثٌذ .  درچبرچَة اطالعبت کغت ؽذُ تقحیح کٌٌذ ٍ اس

ثب ّوِ ایي تفبعیز ثبیذ گفت ثب ثزپبیی ًوبیؾگبّْب ٍ هؾبرکت درًوبیؾگبّْبی ثیي الوللی تخققی هتٌبعت ثب کبالّبی 

ب فبدراتی کؾَر ثزاحتی هی تَاى اس یک اثشار ثغیبر هَثز ثزای تَععِ فبدرات ثْزُ هٌذ ؽذ ٍ ثِ ًغجت ثشرگی ٍ ی



کَچکی آى ًوبیؾگبُ ، لذرت التقبدی کؾَر ٍ تَاًبیی خزیذ هزدم درّزهزحلِ ثِ افشایؼ پتبًغیل فبدراتی الذام 

 ًوَد ٍ پظ اس چٌذعبل رلن فبدرات کل کؾَر را ثِ هیشاى لبثل تَخْی افشایؼ داد. 

هعٌی داری ثزفبدرات ثزرعی ّبی اًدبم ؽذُ ًؾبى هیذّذ کِ ثزگشاری ًوبیؾگبّْب درداخل ٍ خبرج اس کؾَر اثز 

غیزًفتی کؾَرهبى داؽتِ اعت . ثعٌَاى ًوًَِ ؽزکت ًوبیؾگبّْبی ثیي الوللی خوَْری اعالهی ایزاى طی عبل ّبی 

ثب ثزگشاری ًوبیؾگبّْبی هتعذد ثیي الوللی درداخل ٍ هؾبرکت درًوبیؾگبّْبی ثیي الوللی خبرخی  1391لغبیت  1380

فبدرات غیز ًفتی ایدبد ًوبیذ. ثزگشاری ًوبیؾگبّْبیی هبًٌذًوبیؾگبُ ثیي تَاًغتِ اعت تبثیز ثغشایی در تَععِ 

الوللی هحقَالت غذایی ) ایزاى اگزٍفَد ( کِ ّزعبلِ درعبیت ؽزکت ًوبیؾگبّْبی ثیي الوللی تْزاى ثزگشار ٍ ثعٌَاى 

یؼ چؾوگیز فبدرات ثشرگتزیي ٍ هْوتزیي ًوبیؾگبُ هَاد غذایی درعطح هٌطمِ ًیش هحغَة هی ؽَد ، هٌدز ثِ افشا

 هحقَالت غذایی گزدیذُ اعت. ) خذٍل ؽوبرُ ا (. 

1331تا  1333( آمار صادرات محصًالت صىایع غذایی در طًل سالُای  1جديل شمارٌ    

 ارسش )میلیًن دالر( يسن )َشار ته( سال

1383 519 224 

1384 561 353 

1385 897 634 

1386 1029 736 

1387 917 966 

1388 733 1200 

1389 943 1366 

  



  

ّن چٌیي هؾبرکت ایي ؽزکت درهْوتزیي ًوبیؾگبّْبی ثیي الوللی درعطح خْبى ٍ اًعمبد لزار دادّبی ثلٌذ هذت 

 (. 2ثبسرگبًبى ٍ تدبر کؾَرهبى ، هٌدز ثِ فذٍر ثیؾتز کبالّبی تَلیذ کؾَر ؽذُ اعت. ) خذٍل ؽوبرُ 

 11سٍ ماٍَ  -33سال َای ( تزاس تجاری ایزان ي عزاق طی 2جديل شمارٌ 

 حجم مبادالت مًاسوٍ تجاری ياردات صادرات سال

1383    369 25 344+ 394 

1384 1224 8 1216+ 1232 

1385 1791 35 1756+ 1826 

1386  1817 90 1727+ 1907 

1387 2762 67 2695+ 2829 

1388 4109 60 4049 4169 

1389 4439 43 4396+ 4482 

1390 5149 121 5028+ 5270 

 2/1386 +1341 6/22 6/1363 )عِ هبِّ( 1391

  

ثعٌَاى هثبل هؾبرکت درهعتجزتزیي ًوبیؾگبّْبی هَاد غذایی کِ در عطح خْبى ثزگشارهی گزدد، ّوَارُ هؾبرکت 

 آًْب دردعتَر کبر ٍ تمَین ًوبیؾگبّْبی خبرخی ایي ؽزکت لزار گزفتِ اعت، 

اس خولِ هؾبرکت در ثشرگتزیي ٍ هعتجزتزیي ًوبیؾگبُ هَاد غذایی خْبى )آًَگب آلوبى(، هؾبرکت در دٍهیي ًوبیؾگبُ 

( ،  world Foodهعتجز هَاد غذایی درعطح خْبى ) عیبل فزاًغِ (، هؾبرکت درًوبیؾگبُ هعتجز هَادغذایی رٍعیِ ) 

ي ؽزکت هقَة گزدیذُ اعت . ثزرعی ٍ هطبلعبت اًدبم ؽذُ ٍ ثغیبری اس ًوبیؾگبّْبی دیگز کِ درتمَین عبلیبًِ ای

ًؾبى هیذّذ، ؽزکت ّبی ایزاًی کِ درًوبیؾگبّْبی ثیي الوللی داخلی ٍ ثِ ٍیضُ درًوبیؾگبّْبی ثیي الوللی خبرج اس 



کؾَر ثطَر هغتوز هؾبرکت هی ًوبیٌذ، عْن ثیؾتزی اس فبدرات ثِ خَد اختقبؿ دادُ اًذ ٍ ثِ تجع آى ّزعبل اس 

زف عبسهبى تَععِ تدبرت ایزاى ثعٌَاى فبدرکٌٌذُ ًوًَِ هعزفی ٍ در رٍس هلی فبدرات هفتخز ثِ دریبفت لَح تمذیز ط

 اس طزف رئیظ خوَْر ٍدریبفت خبیشُ فبدرکٌٌذُ ًوًَِ هی ؽًَذ. 

( ًؾبى هیذّذ چٌبًچِ تعذاد ًوبیؾگبّْبی [1]ثزاعبط ًتبیح حبفلِ اس تخویي یک هذل فبدرات غیز ًفتی)

 14درفذ رؽذ یب ثٌذ ، فبدرات غیزًفتی ثِ هیشاى  100شارؽذُ) ّن در داخل ٍ ّن درخبرج اس کؾَر ( ثِ هیشاى ثزگ

درفذ رؽذ خَاّذ کزد. ایي هغئلِ ًیش تبثیز غیز لبثل اًکبر ًوبیؾگبّْبی ثزگشار ؽذُ را ثزفبدرات غیز ًفتی ایزاى 

راى خْت تؾَیك ٍ تزغیت ّز چِ ثیؾتز آًْب درثزگشاری ًوبیؼ هی دّذ کِ خَد هی تَاًذ راٌّوبیی ثزای عیبعت گذا

ثیؾتز ٍ هٌظن تزایي گًَِ ًوبیؾگبّْب ثبؽذ . ًتبیح حبفل اس تخویي هذل فبدرات غیزًفتی ًؾبى هی دّذ تبثیز 

ثزگشاری یب هؾبرکت درًوبیؾگبّْبی ثیي الوللی درخبرج اس کؾَر اثز ثیؾتزی ثز تَععِ فبدرات غیزًفتی دارًذ، ثِ 

درفذ ) یعٌی دٍ ثزاثز ؽذى ًوبیؾگبّْبی  100کِ افشایؼ ًوبیؾگبّْبی ثیي الوللی درخبرج اس کؾَر ثِ هیشاى طَری 

درفذ رؽذ خَاّذ داد . ًتبیح ّوبى  18ثیي الوللی درخبرج اس کؾَر( ٍ ثجبت توبم ؽزایط ، فبدرات غیز ًفتی ایزاى را 

درفذ ،  100الوللی ثزگشار ؽذُ در داخل کؾَر ثِ هیشاى  هذل ًؾبى هیذّذ کِ در فَرت افشایؼ در ًوبیؾگبّْبی ثیي

درفذ رؽذ خَاّذ کزد. ایي هغلِ ًؾبى هیذّذ کِ افشایؼ تعذاد ًوبیؾگبّْبی ثیي الوللی  9فبدرات غیز ًفتی 

 درداخل ٍ خبرج اس کؾَر ّزدٍ ًمؼ هعٌی دار ٍ هَثزی را در رؽذ فبدرات غیز ًفتی ایزاى ثذًجبل خَاّذ داؽت ، 

ز ًوبیؾگبّْبی ثیي الوللی ثزگشارؽذُ درخبرج اس کؾَر ثِ هزاتت اس ًوبیؾگبّْبی داخلی ثیؾتز خَاّذ ثَد. اثز اهب اث

ثزاثز هی ثبؽذ. ثٌبثزایي ثبتَخِ ثِ هحذٍدیت هٌبثع هَخَد در  2ًوبیؾگبّْبی ثیي الوللی درخبرج اس کؾَر حذٍد 



ؾتز ثِ عوت ثزگشاری ًوبیؾگبّْبی خبرج اس کؾَر راعتبی ثزگشاری ًوبیؾگبّْب تَفیِ هی ؽَد هٌبثع هحذٍد ثی

 ّذایت گزدد. 

گزدد دٍلت ثب  هی  ثٌبثزایي ثبتَخِ ثِ اعتزاتضی تَععِ فبدرات غیز ًفتی ٍ خبیگشیٌی ٍاردات درکؾَرهبى تَفیِ

در ثیي الوللی خوَْری اعالهی ایزاى ٍ  حوبیت اس ثزگشاری ًوبیؾگبّْبی ثیي الوللی در هحل دائوی ًوبیؾگبّْبی

ای ثِ ّویي هٌظَر  راعتبی حوبیت اس تدبر ٍ ثبسرگبًبى خْت حضَر در ًوبیؾگبّْبی ثیي الوللی خبرج اس کؾَر ثَدخِ

در راعتبی افشایؼ فبدرات غیزًفتی هقَة ٍ دراختیبر هتَلی افلی ثزگشاری ایٌگًَِ ًوبیؾگبّْب یعٌی، ؽزکت 

       ر دّذ. عْبهی ًوبیؾگبّْبی ثیي الوللی خوَْری اعالهی ایزاى لزا

ثذلیل هحذٍدیت هٌبثع ثذٍى حوبیت دٍلت ًوی تَاى د رراُ رعیذى ثِ ّذف ًْبیی یعٌی افشایؼ در فبدرات غیز ًفتی 

گبم ثزداؽت . ثزگشاری ًوبیؾگبّْبی ثیي الوللی درداخل ٍخبرج اس کؾَر درکٌبر عبیز عیبعتْبی پَلی ٍهبلی هٌبعت 

اّذاف ثزًبهِ ّبی ثلٌذ هذت کِ تَععِ فبدرات غیز ًفتی اعت کوک ًوبیذ. ، هی تَاًذ هب را در رعیذى ثِ ثخؾی اس 
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 ؽزکت عْبهی ًوبیؾگبّْبی ثیي الوللی خوَْری اعالهی ایزاى 

 


