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  ش:موضوع گزار

 نفتی غیر صادرات رویکرد با ارگانیک محصوالت بازاریابی بر موثر عوامل بررسی

 تاریخ ارائه گزارش:

29/08/1396 
 تنظیم کننده:

 نجمه ایزدی
 مقدمه -1

 دهه از سبز بانقال عنوان با صنعتی کشاورزی سمت به سنتی کشاورزی حرکت باعث تولید، اولیه منابع محدودیت و جمعیت بحران

 نوین های روش زده،پربا ارقام شیمیایی، های نهاده نظیر هایی فناوری ورود با کشاورزی در انقالب این. است شده میالدی 1950

 کشورهای در ویژه هب دنیا مردم غذای مینتا به منظور کشاورزی محصوالت باالی تولیدبه دنبال ...  و آالتماشین و آبیاری

 ها آن نامناسب و رویه بی کاربرد یلدل به ها آن کارگیریبه و شیمیایی های نهاده ورود از دهه دو از کمتر تنها اما بود؛ توسعهدرحال

 عدم شرایط از حادتر و تربیش خیلی آن تبعات که شد مواجه جدیدی هایبحران و مشکالت با تولید فرایند دیگر، های فناوری برخی و

 .است بوده ها فناوری گونهاین به دسترسی

توسعه  .گذرد یم پایدار توسعه پیرامون مباحث از دهه دو حدود و زیست محیط حفاظت موضوع به جهانی توجه از دهه سه از بیش

ای که از نظر  ه گونهب است های صحیح کشاورزی مین نیازهای بشر با استفاده از روشاافزایش تولید محصوالت و ت به معنای پایدار

 های پروژه تمامی در ایام، این از قبل .دی سودآور، از نظر اجتماعی قابل پذیرش و از نظر زیست محیطی حافظ طبیعت باشداقتصا

 افکار در ذهنیت این یمیالد 19۷0 دهه در لیکن. بود نظر مد بیشتر، اقتصادی بازده و آمددر ایجاد و اقتصادی دیدگاه صرفا توسعه،

 نابرابری زیست، محیط تخریب به منجر نهایتا اقتصادی رشد روند گونه این که گردید مطرح توسعه نریزا برنامه و سیاستگذاران

لذا بیشتر . شد خواهد اقتصادی فراوان ضررهای موجب مدت دراز در معضالت این جبران و شود می... و منابع کاهش اجتماعی،

 و بوده زیکشاور پایدار توسعه راستای در ارگانیک اورزیکشکشورها به سمت کشت و تولید محصوالت ارگانیک روی آوردند. 

 و کود مصرف نآ در و آید می در اجرا به طبیعی غیر های نهاده مصرف کاهش هدف با که شود می گفته عملیات از ای مجموعه به

 کنار ها پساب و ژنتیک سیمهند روش به شده تولید های ارگانیسم ی،شیمیای داروهای ،شده سنتز نگهدارنده مواد ،یشیمیای سموم

 بیشتر تکیه با و دارد ههمرا به زیادی منافع نیز اقتصادی لحاظ از ارگانیک کشاورزی محیطی، زیست مزایای بر عالوه. شود می گذاشته

 شغلی را افزایش می دهد. های فرصت کار، نیروی به

در جهت فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی،  می تواند باانیک محصوالت ارگهایی است که به دلیل ظرفیت باالی تولید رایران یکی از کشو

 تقاضای و بازاریابی راهکارهای تحلیل این گزارش هدف ،موضوع این اهمیت به توجه با .دستیابی به توسعه پایدار حرکت کند



  رازیش یمعادن و کشاورز،  عیصنا ،یاتاق بازرگان

 گزارش
 
 

 SCCIM-FR-009-00 کد مدرک:

 29/08/1396تاریخ: 

 

 و توزیعی عوامل ایه زمینه در موجود راهکارهای ترین مهم تا باشد می پایدار توسعه راستای در ارگانیک کشاورزی محصوالت

 .کند ارائه را شرایط با منطبق و مرتبط آموزشی عوامل فرهنگی، و اجتماعی عوامل حمایتی، عوامل دسترسی،

 محصوالت ارگانیکو صادرات جایگاه ایران در تولید  -2

جهانی  درآمد ی شمالی و اروپای غربی بخش عمدهآمریکاحال افزایش بوده و  جهانی محصوالت ارگانیک در که تولید آن علی رغم

باعث شده که همواره محصوالت نوع  در اینعدم تعادل میان عرضه و تقاضا لکن ویژگی اند، خود اختصاص دادهاین محصوالت را به

که ارزش محصوالت کشاورزی ارگانیک از آنجا همچنین . بیشتر کشورهای توسعه یافته واردکننده عمده محصوالت ارگانیک باشند

ایران می تواند با توجه به توان بالقوه خود در تولید این محصوالت،  است،  بیشتر برابر 4تا  ۷/1در دنیا، نسبت به محصوالت معمولی 

اقتصاد تک محصولی  ازایران تواند راهی به سوی خروج و این امر می دادهبرابر ارتقا  4تا  2به  راصادرات کشاورزی  افزوده ارزش

با هدف راهنمایی تولید، فرآوری، برچسب گذاری و  1385انجمن ارگانیک ایران در سال در راستای رسیدن به این هدف،  گردد.

وری با استفاده از شرایط موجود در کشور تشکیل شده است. بازاریابی مواد غذایی در جهت افزایش سالمت غذایی و افزایش بهره

المللی برای محصوالت ارگانیک مطابق با سازی جهت صدور گواهی ملی و بین پایداری در تولید، عرضه و تجارت، زمینه

التحصیالن کشاورزی، ایجاد بازار داخلی محصوالت کشاورزی ارگانیک و افزایش  برای فارغ المللی، ایجاد اشتغال استانداردهای بین

انجمن ارگانیک ایران توانسته تمام استانداردهای جهانی را در زمینه تولیدات  .صادرات غیرنفتی، از جمله وظایف این انجمن است

های اتحادیه  نامه شوند گواهی تا جایی که امروزه اغلب محصوالتی که زیر نظر انجمن ارگانیک ایران تولید می ارگانیک مطالعه کند،

 .نشان می دهد 2010-2015در دوره  عمده ترین محصوالت ارگانیک ایران راسطح زیر کشت  زیرجدول اروپا را دارند. 

 2010-2015: سطح زیر کشت عمده ترین محصوالت ارگانیک ایران در سال های 1جدول 

 سال منطقه بادام سیب خرما انگور کیوی پسته انار گردو

 ایران - 125 595 - - 1382 508 500

20
10

 

 جهان 1106.36 53602.92 32۷8.88 208350.31 4۷6.۷ 1393.8۷ 6۷۷.9۷ 2536.88

 آفریقا 2.5 266.2۷ 1029.52 480.61 - 4 21.09 -

 آسیا - 2180.96 2249.36 2006.20 - 1382 651 ۷23.45

 اروپا 1030.۷5 393۷9.06 - 18566۷.۷9 29.۷ ۷.8۷ 5.88 1۷92.43

- - - 445 ۷94۷.65 - 3236.62 22.86 
آمریکای 

 التین
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- - - - 11448.06 - ۷262.01 - 
آمریکای 

 شمالی

 اقیانوسیه 50.25 12۷8 - 800 2 - - 21

 ایران 21102.۷3 158.3 989.30 5232.32 12 131 981.42 333.12

20
11

 

 جهان 122102.95 66550.10 5۷۷2.24 54238.43 4۷14.9۷ 1223.68 1194.39 10213.31

 آفریقا 2.5 132.9 1094 42.86 - 1084.81 6.09 -

 آسیا 21102.۷3 286۷.۷2 46۷8.24 ۷594.۷۷ 12 131 1182.42 399.12

 اروپا 100932.56 51249.03 - 26920.۷1 4245.9۷ ۷.8۷ 5.88 9۷93.19

- - - 455 3233.33 - 2984.98 14.91 
آمریکای 

 التین

- - - - 15646.۷۷ - 803۷.4۷ - 
آمریکای 

 شمالی

 اقیانوسیه 50.25 12۷8 - 800 2 - - 21

 ایران 21101 153 156۷ 5145 11 191 654 320

20
12

 

 جهان 35149.98 80260.01 ۷888.2۷ 146428.5 4۷05.99 191 924.1 13341.89

 آفریقا 340.84 33۷.۷۷ 1455.02 959.25 - 0.06 16.3 -

 آسیا 21104 2913.22 6433.25 ۷64۷.2 11 191 90۷.8 396

 اروپا 13636.89 65396.49 - 109.982.92 42۷9.36 - - 12۷22.82

199 - - 413 9689 - 2592.91 18 
آمریکای 

 التین

3.08 - - 0.63 15650.12 - 8238.62 - 
آمریکای 

 شمالی

 اقیانوسیه 50.25 ۷81 - 2500 2 - - 21

 ایران - - 1353 563 12 262 ۷61 -

20
13

 

 جهان 112541.62 96455.13 10833.5 ۷3382.42 5105.23 262.06 1099.01 5396۷.9

 آفریقا 15 20۷.88 1658.35 ۷58.95 - 0.06 64.۷ -

 آسیا 6.۷2 1۷605.92 91۷5.15 20311.21 12.15 262 1023.55 34456.8

 روپاا 112435.۷2 66843.3 - 25685.92 4۷49.68 - - 19209.42

2۷3.6 10.۷ - 341.2 8469.26 - 264۷.58 33.93 
آمریکای 

 التین
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۷.08 - - 0.2 1565۷.08 - 8369.46 - 
آمریکای 

 شمالی

 اقیانوسیه 50.25 ۷81 - 2500 2 - - 21

 ایران - - 114۷.5 590 42 382 ۷65.5 -

20
14

 

 جهان 30۷5.19 ۷9901.5۷ 10669.22 293030.23 389.44 382 1106.95 26244.24

 آفریقا - 125.88 1658.35 591.55 - - 64.69 -

 آسیا 110.18 12310.6 9010.86 16659.23 42.8 382 1031.3 21230.96

 اروپا 2959.21 64033.6 - 25۷006.05 45.24 - - 4845.44

16۷.2 10.96 - 301.2 1290 - 239۷.36 5.8 
آمریکای 

 التین

0.65 - - 0.2 11983.4 - 584.13 - 
آمریکای 

 شمالی

 اقیانوسیه - 450 - 2500 - - - -

 ایران 30.6 2 1042 56۷ 25 506 1213.5 6

20
15

 

 جهان 29۷8.43 ۷2805.8 8۷4۷.92 310901.66 101۷.42 4124.41 2859.94 25445.64

 آفریقا - 63.16 1۷01.۷5 309.6 - - 181.69 -

 آسیا 160.19 10۷۷.68 ۷044.33 14826.15 2۷ 506 146۷.6 19628.5

 اروپا 2801.56 58538.66 2.84 282082.94 45.82 3609.43 1200.45 5628.15

16۷.2 10.2 9 344.6 - - 2430.2۷ 16.68 
آمریکای 

 التین

21.۷9 - - - 11660.9۷ - 553.03 - 
آمریکای 

 شمالی

 اقیانوسیه - 450 - 2022 600 - - -

 www.organic-world.netماخذ:            

هر چند سطح زیر کشت محصوالت ارگانیک به تنهایی قابل استناد به فراوانی محصوالت نیست و شرایط آب و هوایی و عملکرد 

همان گونه که از جدول باال مشاهده یران را در جهان نشان داد. ا محصوالت ارگانیک اقتصادی نیز دخیل هستند، اما می توان جایگاه

می شود مهم ترین اقالم ارگانیک کشاورزی ایران شامل بادام، سیب، خرما، انگور، کیوی، پسته، انار و گردو می باشد. از این میان 

ه بندی و پیروی از استانداردهای ایران می تواند با بازاریابی، بست. پسته پسته و خرما تقریبا محصوالت بی رقیب در سطح جهان می باشند
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لذا  د پسته روی آورده،اروپا نیز به تولی 2015از سال  البته به قبضه خود درآورد.در کل دنیا  این محصول رابین المللی بازار صادرات 

بی  یمحصول خرما نیز پس از پسته نماید. تمام تالش خود را ،و بی رقیببرای حفظ بازار این محصول با کیفیت ایران می بایست 

بادام در سال  شمالی و اقیانوسیه اقدام نمود.ات آن به اروپا، امریکای التین، امریکای رقیب در سطح جهان است و می توان برای صادر

انگور و سیب نیز همین وضعیت را دارند. گردو، های قبل سطح زیر کشت باالیی داشته اما به مرور این وضعیت را از دست داده است. 

مجددا  الفعل مشخص شده تاتا دالیل از دست دادن این ظرفیت ب بایست بررسی جامع و دقیقی صورت گرفته یدر این خصوص م

آسیا، لکن مناطق  ،در دست گرفته شود. اگرچه سطح زیر کشت کیوی به نسبت سایر محصوالت پایین است بالقوه بازارهای صادراتی

توانسته سطح زیر کشت خود را  2015اقیانوسیه در سال  با این کهن محصول هستند. آفریقا، امریکای شمالی و اقیانوسیه تقریبا فاقد ای

انار نیز وضعیت مشابهی دارد با این  به طور چشم گیری افزایش دهد، اما همچنان می توان به صادرات پایدار این محصول امیدوار بود.

 ست.در اروپا به شدت افزایش یافته ا 2015تفاوت که کشت این محصول در سال 

به واسطه وجود عشایران، می تواند عالوه بر موارد یاد شده که سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی ارگانیک را نشان می دهد، ایران 

بیش از  ،درصدی از کل جمعیت کشور 1.8جامعه عشایر با کمتر از  فرآورده های گوشتی و لبنی ارگانیک نیز صادرات داشته باشد.

این محصوالت، انواع صنایع دستی و  درمی توان با ایجاد ارزش افزوده  همچنین .صوالت را تولید می کنندمیلیون تن انواع مح 5.۷

 صنایع غذایی ارگانیک را صادر نمود.

 موانع و راهکارهای افزایش صادرات محصوالت ارگانیک -3

 در کافی دانش نبود ارگانیک، محصوالت تولید هزینه بودن باال شامل اهمیت ترتیب به ارگانیک محصوالت تولید موانع مهمترین

 می باشند. و بسته بندی موثر تبلیغ و رسانی اطالع عدم کشاورزان، بین در ارگانیک محصوالت تولید زمینه

 باال بودن هزینه تمام شده -3-1

 مهم عوامل ازیکی  .نخست هزینه تولید را کاهش داد گام در می بایست ،ارگانیک محصوالتبرای رقابت در بازارهای جهانی 

 این که مخربی اثرات و شیمیایی مواد و سموم مصرف از ناشی ضررهای آگاهی مصرف کنندگان به ارگانیک محصوالت پذیرش

 این بر گذار تأثیر مثبت عوامل مهمترین از ارگانیک محصوالت به نسبت فرد دانش. می باشد گذارند می جای به محصوالت در مواد

 مصرف برای تقاضا گردد، مشخص آن های مزیت و شده بازگو ارگانیک محصوالت مصرف ارزش و اهمیت چنانچه .هستند موضوع

 شده تمام قیمت و شده انجام انبوه صورته ب تولید و آورده وجوده ب تولید برای را انگیزه تقاضا، رفتن باال و یافته زایشاف جامعه در آن
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 کمک نموده کاهش هزینه تمام شده محصوالت ارگانیک به سبزپرداخت یارانه می تواند با نیز در این راستا دولت . یابد می کاهش

 آنها را به سمت بازارهای صادراتی هدایت نماید. ،کشاورزانبرای  تولید ایجاد انگیزه باتا 

 آموزش -1-3

 ترویج و ها کالس در شرکت برای آنان تشویق و زانکشاور برای ارگانیک کشاورزی زمینه در ترویجی -آموزشی هایدوره

شده و  ارگانیک کشاورزان انگیزه افزایشموجب افزایش  رادیو، و تلویزیون نظیر جمعی های رسانه طریق از ارگانیک کشاورزی

 های زمینه ایجاد ارگانیک و در نهایت محصوالتداخلی  بازارهای توسعهباعث  ،همراه با حمایت های دولت از طریق بیمه و یارانه

 جهانی گردد. بازارهای به ارگانیک محصوالت صادرات

 تبلیغات و بازاریابی -3-3

کنندگان محصوالت ارگانیک بیشتر از طبقات اجتماعی باال و دارای تحصیالت ها گویای این واقعیت است که عمده مصرف بررسی

 تقاضا در تواند می اطالعات به دسترسی و ، درآمدتحصیالتدر واقع  .قدرت مالی به نسبت مطلوبی برخوردارند آکادمیک هستند و از

 لکن  کشورهای هدف صادراتی ایران از ویژگی های فوق برخوردارند.خوشبختانه  .باشد گذار تأثیر ارگانیک محصوالت خرید و

ساس ، ضرورت بیشتری احد یک کاال یا استفاده از یک خدمتشود که مردم برای خریمی موجب ع رسانی، اطال و یابی بازار ،تبلیغات

استفاده از تبلیغات مناسب در افزایش  د میزان ضرورت این خدمت را کاهش یا افزایش دهد.کنند. اطالع رسانی و تبلیغات، می توان

کشورهای هدف صادراتی اتکا  ندن محصول امری مهم در زمینه بازاریابی بوده و نمی توان تنها به آگاهی و ثروتآگاهی و شناسا

 نمود.

 بسته بندی -4-3

 حصوالتم بندیه بستدر خصوص ایران، بسته بندی نامناسب آنها می باشد. مشکل اصلی بسیاری از محصوالت صادراتی بی رقیب 

 نها آ تهیه در و باشند طبیعت به پذیر برگشت باید بندی بسته در استفاده مورد دموا. می بایست رعایت شود اصلی شرط دو ارگانیک

 تأیید مورد باید مواد آن بندی، بسته در مصنوعی مواد از استفاده صورت در و باشد شده استفاده کمتری مصنوعی مواد و انرژی از

 .باشند گرفته قرار ارگانیک  استاندارد

 



  رازیش یمعادن و کشاورز،  عیصنا ،یاتاق بازرگان

 گزارش
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آموزش و حمایت های . است اقدامات و ها سیاست برخی اجرای مستلزم ارگانیک تولید و صادرات محصوالت ترویج و توسعه

می  صادرات مقولهدر مستقیم و غیرمستقیم دولت در ترغیب کشاورزان و تولیدکنندگان محصوالت ارگانیک حائز اهمیت می باشد. 

شناخت بازارهای جهانی محصوالت ارگانیک و مولفه های  .نمود توجه کشاورزی محصوالت تولید سیستم مراحل تمام به بایست

 تقاضا فصلی های تفاوت بازاریابی و تبلیغات، مشتریان، ذائقه شناخت شکیل، بندی بسته جهانی،  حضور در آن، شامل استانداردهای

 دولت های سیاست گیری سمت و گرایشدر این زمینه  .است ارگانیک محصوالت صادرات به مربوط وضوعاتم جمله از آن نظایر و

 ارگانیک محصوالت گسترش برای خوبی بسیار فرصت و حمایت و ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان، محیطی زیست اهداف سمت به

 .آورد خواهد فراهمکشور را 
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- /www.iranorganic.org/fa 

- d.networl-www.organic 

- www.fibl.org 

http://www.organic-world.net/
http://www.fibl.org/

