
 

 میوه  و رته بار   گروه محصوالت 
 
 



: میلیون دالر      وزن: ارزش
 هزار تن

 عملكرد صادرات محصوالت عمده محصوالت میوه و تره بار

 گروه كااليي
 درصد تغييرات 96ماهه6 97ماهه6

مهمترين كشورهای هدف 
ماهه نخست 6صادراتي طي

1397 

مهمترين كشورهای هدف 
ماهه نخست 6صادراتي طي

1396 

توليد سال 
1395 

 (ميليون تن )  

ارزش  
واردات 
 جهان  
2016 

 ارزش كشور ارزش كشور وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش 

 91 158 215 56 412 158 گوجه فرنگی
 42 عراق 112 عراق

 4 امارات 14 امارات 8754 5/8

 3 قطر 13 روسیه

 1- 3- 625 120 618 116 هندوانه
 80 عراق 61 عراق

4 
 21 امارات 22 امارات 1879 

 8 ترکیه 10 ترکیه

 227 393 45 14 147 69 سیب درختی
 4 عراق 20 روسیه

 3 افغانستان 18 افغانستان 7858 3/4

 2 ترکمنستان 8 عراق

 47- 37- 68 24 36 15 خیار
 20 عراق 9 عراق

 2 قطر 2/8 قطر 2518 1/6

 0.9 امارات 2 امارات

 53 95 142 38 218 74 سیب زمینی
 14 عراق  35 عراق

 14 ترکمنستان 19 ترکمنستان 3485 5

 6 افغانستان 12 افغانستان 
ساير ميوه و سبزی های 

 90000 20 - - - - 30 42 289 111 375 158 تازه

 30 63 1384 362 1804 589 جمع كل
 218 عراق  310 عراق

 59 امارات 87 امارات 115000 40
 19 روسیه 58 روسیه



کشورهای عمده صادراتی محصوالت میوه وتره بار در شش ماه 
 نخست سال و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته

كشورهای 

 بازار هدف

 درصد تغييرات 1396ماهه  6 1397ماهه 6

 وزن ارزش وزن ارزش وزن ارزش

 13 42 876 218 991 310 عراق

 19 47 236 59 280 87 امارات

 177 205 39 19 108 58 روسيه

 169 300 46 10 124 40 افغانستان

 79 53 48 17 86 26 قطر

 110 171 28 7 59 19 عمان



 بازارهای دارای رشد صادرات محصوالت میوه و تره بار 

 مقدار رشد  كشور  گروه كااليي 
 (ميليون دالر)

 درصد رشد 

 ميوه و تره بار 
 

 42 92 عراق

 47 28 امارات

 205 39 روسیه

 300 30 افغانستان

 53 9 قطر



 اهم مشكالت توسعه صادرات محصوالت میوه و تره بار

عدم بضاعت و آشنایی کافی با روش های اصولی برداشت ، جمع آوری ، بسته -1
 .گردد میبندی ، حمل و نقل و نگهداری که باعث خرابی و فساد پذیر شدن محصول 

 گمرکی و هزینه های باالی حمل هواییمشکالت -2

 لجستیکی متناسب عدم وجود امکانات -3

 ماندن سموم شیمیایی در برخی محصوالت باغی باقی -4

 شناخت صحیح از بازارهای هدف و سالیق الگوی مصرفیعدم -5

ارسال محصول به صورت فله ای و عدم بسته بندی مناسب مورد نیاز کشورهای -6
 هدف

 



محصوالت میوه و تره بار صادرات اهم دالیل کاهش   

 

وجود رقبای سرسخت  و ارائه با قیمت تمام شده پایین تر و  •

 شرایط حمل و نقل بهتر

 وجود نوسانات باالی پولی و ارزی•

 تبلیغات و بازاریابی های وسیع کشورهای رقیب•

 باال بودن قیمت داخلی محصوالت میوه و تره بار •
 


