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 بررسی بازارهای هدف صادرات گیاهان دارویی ایران
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  چکیده

ا باشد. از آنجی میرات غیرنفتایش صادها نیز افزاند. یکی از اهداف دولتگیاهان دارویی در طول زندگی بشر از اهمیت خاصی برخوردار بوده

بندی باشد. خوشه یران داشتهبرای ا تواند ارزآوری زیادیاد است، صادرات این نوع گیاهان میکه در ایران تنوع گیاهان دارویی بسیار زی

در فائو چهار نوع از  2016تا  2001 سال های هایباشد این فرایند در این مطالعه با استفاده از دادهها مییکی از ابزارهای تعیین ساختار داده

تر( استفاده شدند. کشور بر 20)ی ایران بندی بازارهای هدف صادراتدیان، انیسون و گشنیز برای خوشههای رازیانه، باگیاهان دارویی با نام

 مت صادراتی انتخابقابتی و قیر، مزیت رهای سهم بازار، اندازه بازار، رشد بازار، استمرار صادرات، ساختار بازاکشور براساس شاخص 20این 

نشان داد این کشورها  ، خوشه بندی شدند. نتایجSPSSو توسط نرم افزار  k-meansندی شده و سپس با استفاده از تکنیک خوشه ب

 ن،یربنگالدش، بح ،نیپرو، هند، چدرخوشه اول ، نیپاکستان، امارات و اوکرابراساس قیمت صادراتی به چهار دسته تقسیم بندی می شوند. 

آلمان و  ک،یبلژ ا،یاناسپ ،یالزم ا،یسنگاپور، انگلستان، کلمب یکشورهاوم و س، ژاپن و کره در خوشه  ومددر خوشه  تیقطر و کو ه،یترک

هم بیشتر سا و داشتن ی کشورهخوشه اول از نظر قیمت صاداراتی و خوشه دوم به لحاظ تعداد زیاد.گرفتنددر خوشه چهارم قرار  هیروس

تواند بندی صورت گیرد تا ایران بران براساس این خوشهلذا باید صادرات ای .صادرات ایران دارای بازار هدف مناسب برای صادرات هستند

دولتی در حمایت از  بخش ید.ها برنامه ریزی نمابازارهای صادراتی خود را به طور مداوم در دست داشته باشد و براساس این خوشه

همچنین بخش  یشتری گرددوری برز آصادرکننده باید تعرفه های گمرکی به نحومطلوبت تعیین کنند تا تشویق صادرات گیاهان دارویی و ا

 ر عمل کنند.تهدف موفق  ازارهاخصوصی نیز با استفاده از روش های نوین بازاریابی بخصوص تجارت الکترونیک در بهره گرفتن از این ب
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 مقدمه

 ین راستا. در ا مسایل مربوط به آن یکی از مهم ترین دغدغه های کشورهای جهان استامروزه تجارت بین الملل و 

 اریابییکی از مسایل به منظور کسب موفقیت یک کشور در امر تجارت خارجی تعیین بازارهای هدف در باز

حسوب م ات ادرمحصوالت آن کشورها است که خود یکی از مهم ترین اطالعات در جهت برنامه ریزی اقتصاد برای ص

ن در قتصادی ایراا(.توسعه صادرات غیر نفتی و رهایی از درآمد تک محصولی از اهداف نظام 1384می شود.)کرباسی، 

رد وجود دا ت آنهاجهت استقالل و خودکفایی و تحصیل ارز است.با توجه به کاالهایی که امکان بالقوه برای صادرا

ستره گشمند در ار ارزی اشاره کرد. گیاهان دارویی یکی از منابع بسیضروری است. از آن جمله می توان گیاهان داروی

همی مد نقش وسیع منابع طبیعی ایران است در صورت شناخت علمی ، کشت ، توسعه و بهرهبرداری صحیح می توان

یی گیاهان دارو درصد 8در سالمت جامعه اشتغال زایی و افزایش صادرات غیر نفتی ایفاد نماید. تقریبا بیش از 

 مشهور و قابل مصرف در دنیا در اکثر نقاط ایران کشت می شود.

، Agrawel)گونه آن از نوع گیاهان دارویی هستند  52885هزار گونه گیاهی وجود دارد که  422در جهان بالغ بر 

د، فرآوری و های اخیر تولیبا توجه به تنوع در گیاهان دارویی و توجه مردم دنیا به این نوع گیاهان، در سال (.2009

تجارت بین المللی گیاهان دارویی در اقتصاد کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است. البته قبل از ایجاد علوم 

برده و اطبای سنتی تنها از این گیاهان برای های خود به کار میداویی نوین بشر این گیاهان را برای درمان بیماری

درصد  75کردند. در حال حاضر، براساس تحقیقات سازمان بهداشت جهانی بیش از ها استفاده میدرمان انواع بیماری

های اخیر دهند. در سالمردم کشورهای درحال توسعه بسیاری از معالجات خود را توسط گیاهان دارویی انجام می

ت و برداشت کش (.1WHO ،2015)استفاده از گیاهان دارویی در کشورهای توسعه یافته نیز افزایش یافته است 

گیاهان دارویی نسبت به دیگر محصوالت کشاورزی دارای هزینه کمتری است ضمنا بازدهی آن زودرس است در 

نهایت می توان چنین نتیجه گرفت سرمایه گذاری روی گیاهان دارویی برای کشور سود آوری کالنی داشته باشد.) 

 (.1391نصابیان و همکاران ، 

ورهای ( در رتبه پنجم در بین کش2016-2001ایران در طی دوره مطالعه ) ، ارزش صادرات1بر اساس شکل 

 736ه و مقدونیه با هزار دالر باالترین ارزش را داشت 117987صادرکننده عمده قرار داشته است. صادرات سوریه با 

 هزار دالر در بین کشورهای عمده صادرکننده در رتبه نهم و آخر قرار داشته است.

                                           
1 World Health Organization (WHO)., 2015 
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 صادرات کشورهای عمده صادرکننده گیاهان دارویی ارزش -1شکل 

ارویی دگیاهان  ه سایرببر اساس آمار فائو ایران در صادرات گیاهان دارویی رازیانه، بادیان، انیسون و گشنیز نسبت 

برابر افزایش  5/1در ایران بیش از  2016تا  2001تر عمل کرده است. تولید این گیاهان دارویی طی سال هایموفق

ایشی دوره افز (. از طرفی بر اساس آمارهای فائو صادرات گیاهان دارویی در جهان طی اینFAO ،2016شته و )دا

تن رسیده است.  17194تن در سال به  8162بوده است که صادرات ایران نیز طی این دوره با افزایش دو برابری از 

ها ها تنالاین س ل صادرات کشاورزی ایران در طیاین در حالی است که سهم صادرات گیاهان دارویی مورد نظر در ک

به ترتیب  2010 تا 2007های یک یا دو درصد بوده است. سهم صادرات ایران از صادرات گیاهان دارویی در طی سال

ر صادرات این دتوانسته رتبه سوم را  2010درصد بوده و به همین دلیل در سال  1/7و  4/7، 65/3، 16/4برابر 

ایش ران افزگزاران در ایهای سیاستد اختصاص دهد. با توجه به این که یکی از مهمترین دغدغهمحصول به خو

انسیل ید از پتنند، باکتوانند نقش مهمی را در این باره ایفا صادرات غیرنفتی است و در این بین گیاهان دارویی می

 (. Mir ،2017موجود برای صادرات و ارزآوری گیاهان دارویی استفاده کرد )

صادرات  سبی درناین شواهد باال گویا آن است که طی سالیان گذشته با توجه به تحقیقات گذشته که ایران مزیت 

.  رفته استورت نگاین گیاهان دارویی داشته اقدامات مناسبی در شناخت بازارهای هدف گیاهان دارویی در ایران ص

 ست. رفته اگدف صادرات گیاهان دارویی ایران انجام لذا در این تحقیق حاضر به بررسی شناسایی بازارهای ه

ود. بخش شته می در ادامه تحقیق مرور مبانی نظری و مطالعات تجربی انجام گرفته در زمینه موضوع تحقیق پرداخ

یجه نجم نتپسوم روش تحقیق و بخش چهارم به تجزیه و تحلیل یافته ها اختصاص داده شده و درنهایت در بخش 

 رائه شده است.گیری تحقیق ا

 تعیین بازارهای هدف صادراتی 
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اب رند انتخللی دایکی از مسایل بسیار مهم بنگاه هایی که قصد حضور یا گسترش فعالیت خود در بازارهای بین الم

مشوق  طراحی ویک یا چند کشور به عنوان بازارهای هدف است.هم چنین رایزنی ها و توصیه های مسوولین جامعه 

ی می هدف رف دولت برای بنگاههای داخلی موجب سهیم شدن دولت ها در بحث انتخاب بازارهاهای مختلف از ط

 شود.

وبه رو رعمده  به عقیده کاتلر و آرمسترانگ شرکت ها جهت ورود به بازارهای بین المللی ناگزیر با شش تصمیم

 است: رد ذیلر هریک از مواهستند که موفقیت آن ها در بازارهای بین المللی در گرو اتخاذ تصمیمات صحیح د

 بررسی محیط بازارهای بین المللی  -1

 تصمیم گیری در خصوص حضور در بازارهای بین المللی -2

 تصمیم گیری در مورد انتخاب بازارهای هدف صادراتی -3

 انتخاب راهبردهای ورود به بازارهای هدف صادرتی -4

 تصمیم گیری در مورد نحوه ی ورود به بازارهای هدف صادراتی -5

 (1376گیری در مورد سازماندهی بخش بازاریابی ) کاتلر و ارمسترانگ،  تصمیم -6

سبت به نایستی بنابراین شرکت ها پس از شناسایی بازارهای بین المللی محتمل و آشنایی با محیط های بازار ب

ام ها اقد ند با آغربالگری و رتبه بندی جذاب بازارهای جهت انتخاب راهبردهای ورود و هم چنین انتخاب راه ورو

 کنند.

ه بی تواند قدام ماشناسایی بازار یا بازارهای هدف مناسب از جهات گوناگونی دارای اهمیت است: اول این که این 

جهانی  زارهایعنوان عامل اصلی در موفقیت و یا شکست یک بنگاه یا کشور مخصوصا در اولین مراحل ورود به با

 مطرح باشد.

ر خارجی ه اریابیتوسعه فعالیت های عرصه جهانی است و بابراین برنامه های باز دوم انتخاب بازار هدف مقدم بر

تراتژی در اس بنگاه یا کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. سوم این که بازارهای خارجی مناسب یک عنصر کلیدی

رای بنگاه ب واناییرقابتی بنگاه ها در عرصه جهانی است و نهایتا ویژگی ها و موقعیت جغرافیایی بازارهای هدف ت

 (1988هماهنگ کردن عملکرد خود در عرصه خارجی را متاثر می کند.) پاپادوپالس،

، رسدر میبه نظ در این بین مشخص شدن این که کدام بازار هدف بیشترین اهمیت را در صادرات ایران دارد ضروری

وسط خوشه ین کار ترد.  اهای جهان نفوذ پیدا کزیرا با این کار می توان با شناسایی بازارهای مهم وارداتی، به بازار

ینه می در زمارهای کگیرد تا بتوان بازارهای صادراتی ایران را به خوبی بخش بندی نمود. تاکنون کبندی انجام می

-خشسایر ب وبندی در بخش کشاورزی شده است. در ادامه مطالعات مربوز به خوشه بندی در بخش کشاورزی خوشه

 د شد.ها آورده خواه

 مطالعات تجربی 
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Fahimyfar et al (2004 ،) ردکننده کشورهای وا 1994-98در تحلیل بازارهای هدف محصوالت پتروشیمی در دوره

ش ه از روهای پتانسیل وارداتی اولویت بندی کرده و سپس با استفادکاالهای مورد نظر را بر اساس شاخص

ادی بین اوت زیرا اولولیت بندی کردند. نتایج نشان داد تف تاکسونومی عددی بازارهای هدف محصوالت پتروشیمی

رسی شود. در آنها بر دالیل بازارهای بالقوه و بالفعل وجود دارد و بازارهای هدف بالقوه هنوز بالفعل نشده اند که باید

های تازگی  در زمینه خوشه بندی صادرات میوه های خوراکی ایران از شاخص Ghazanfar et al  (2010)های بررسی

ستفاده شده ا 1384 -1375آخرین خرید، تکرار خرید و ارزش پولی صادرات میوه های خوراکی ایران در سال های 

تفاده شده. در میانگین فازی برای خوشه بندی اس kمیانگین و  kاست. در این مطالعه از الگوریتم خوشه بندی 

تقسیم  یرفعالغشتریان فعال، مشتریان جدید و مشتریان نهایت خوشه ها به چهار گروه اصلی مشتریان وفادار، م

ای گشنیز را بر ومزیت نسبی صادرات گیاهان دارویی رازیانه، بادیان، انیسون Nasabian et al  (2012 )بندی شدند. 

تایج آنها نبررسی کردند.  1995-2008یازده کشور عمده صادرکننده با شاخص مزیت نسبی آشکار شده در دوره 

ت نسبی رای مزیداد کشورهای سوریه، ایران، هند، ترکیه، سنگاپور، مصر، مراکش، بلغارستان و ویتنام دانشان 

 این سال در طی وصادراتی هستند. کشور ایران گرچه مزیت نسبی دارد ولی رقابت صادراتی آن بسیار نوسانی بوده 

دراتی صنایع بازارهای هدف صا Barghi et al(2014)ها از رتبه سوم جهانی به رتبه ششم تنزل پیدا کرده است.و 

ندی کردند. کشور با روش تاکسونومی عددی اولویت ب 70برای  2012-2008پوست و چرم ایران را با داده های 

ای ه بازارهترسی بنتایج آنها نشان داد سهم ایران در بازارهای جهانی پوست و چرم رو به کاهش است ولی هنوز دس

یاهان دارویی در گبه بررسی مزیت نسبی و تحلیل ساختار بازار  Mohamadi (2017)داوردیزاده و بالقوه وجود دارد. خ

به  بی متقارنهای مزیت نسبی آشکار شده و مزیت نسپرداختند. آنها با استفاده از شاخص 2011-2000سال های 

نها آ. نتایج ه کردندصادرات استفادتعیین مزیت نسبی و از شاخص هرفیندال و نسبت تمرکز برای تعیین ساختار بازار 

بلغارستان،  ، مصر،نشان داد از بین کشورهای صادر کننده گیاهان دارویی کشورهای سوریه، افغانستان، ایران، هند

نی یار نوساسبی بسنمراکش، مقدونیه و ترکیه مزیت نسبی در صادرات گیاهان دارویی دارند. همچنین ایران در مزیت 

رهای هدف در بازا و تنوع تری نسبت به سایر کشورها دارد، لذا با ارتباط با بازارهای نواتی پاییناست ولی قیمت صادر

 توان صادرات گیاهان دارویی ایران را افزایش داد.صادراتی می

Jait and Komar (2014) 30مقصد،  کشور 200بندی بازارهای صادراتی صنعت فرش در هند از بین به منظور طبقه 

ستفاده از نرخ اداشتند انتخاب کردند. سپس با  2013-2004که باالترین ارزش صادراتی را در سال های  کشور را

 سال آخر کشورهای هدف را دسته بندی نمودند. 5رشد بازار و سهم نسبی بازار برای 

 2016تا  2001لذا در این مطالعه با استفاده از داده های سال های 

 20گان عمده گیاهان دارویی رازیانه، بادیان، انیسون و گشنیز از ایران مشخص شده و اخذ شده از فائو، واردکنند 

کشور برتر بر اساس شاخص های سهم بازار، اندازه بازار، رشد بازار، استمرار صادرات، ساختار بازار، مزیت رقابتی و 
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و توسط  k-meansیک خوشه بندی انتخاب خواهند شد. سپس با استفاده از تکن Excelقیمت صادراتی در نرم افزار 

 کشور موجود به عنوان بازارهای هدف صادراتی گیاهان دارویی خوشه بندی می شوند.     SPSS ،20نرم افزار 

 

 مواد و روش ها

 دگاری در بازارهایمولفه مان 4شکل زیر الگوی رشد صادرات گیاهان دارویی را به شکل کلی بیان می کند. صادرات مستلزم توجه به 

 .صی می باشدخش خصوهدف، اتخاذ استراتژی های مناسب بازاریابی و غیر بازاریابی، اولویت بندی بازارهای هدف و همراهی دولت و ب

 
 ارویی میدیاهان لذا در این تحقیق با استفاده از روش نوین خوشه بندی به بررسی اولویت بندی بازارهای هدف گ

 پردازد.

د، به طوری خوشه متفاوت می باش kکنیکی برای به گروه درآوردن مشاهدات به خوشه بندی یکی از روش های ت-

شته ا هم داهای مختلف بیشترین تفاوت را بکه مشاهدات موجود در یک خوشه بیشترین شباهت و مشاهدات خوشه

خاب روش ی، انت(. شش مرحله خوشه بندی عبارتند از: انتخاب متغیرهای خوشه بند2005باشند. )کافمن و راسیو، 

 وشه بندیتایج خخوشه بندی، انتخاب معیار شباهت، انتخاب الگوریتم خوشه بندی، انتخاب تعداد خوشه و تفسیر ن

(Radmehr and alamelhoday  ،2014.) 

ز ند. پس اشخص شومدر انتخاب متغیرهای خوشه بندی ایتدا باید کشورهای مهم واردکننده گیاهان دارویی از ایران 

د بازار، ازار، رشندازه بخوشه بندی برای این کشورها محاسبه شود. این متغیرها عبارتند از سهم بازار، اآن متغیرهای 

د شد ریح خواهها تش استمرار واردات، ساختار بازار، مزیت رقابتی و قیمت صادراتی که ابتدا هر کدام از این شاخص

(Mojaveryan. and Mojaveryan  ،2014 ،Jit and Komar 2014  وGhazanfari and et al ،2010 .) 

 ه باشند.اص دادسهم بازار: عبارت است از کشورهایی که بیش از یک درصد از سهم صادرات ایران را به خود اختص

اندازه بازار: مقدار میانگین واردات انجام شده توسط کشورها طی سال های مورد مطالعه به عنوان شاخص نشان 

 گرفته شده است.  دهنده اندازه بازار در نظر
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سبه این رای محاهای مورد مطالعه، نشان دهنده رشد بازار می باشد. برشد بازار: میانگین رشد واردات طی سال

 شاخص می توان از فرمول زیر استفاده نمود.

 

 باشد.سال مورد نظر می   tسال های مورد مطالعه و  nنشان دهنده میزان واردات،  در این روابط، 

 با ضریب وباشد  استمرار واردات: منظور از شاخص استمرار واردات، میزان دسترسی مداوم به بازار مورد نظر می

 تغییرات واردات به آن کشور سنجیده می شود.

می  گنی کاالرجه همدساختار بازار: ساختار بازار نشان دهنده تمرکز فروشندگان، تمرکز خریداران، شرایط ورود و  

ی تعیین مود. براعیین نتکه با بررسی آن می توان به نوع رقابتی یا انحصاری بودن بازار در خرید و یا فروش را  باشد

 تفاده نمود. ( اسCR( و شاخص نسبت تمرکز چند بنگاه )HIهیرشمن ) -ساختار بازار می توان از شاخص هرفیندال

ا فرمول بشان می دهد و را به کل اندازه خرید بنگاه ها ن تا از بزرگترین بنگاه ها iشاخص نسبت تمرکز اندازه خرید 

 زیر محاسبه می شود:

 

نسبت  ام و iسهم بازار بنگاه  تعداد بنگاه های بزرگ،  nتعداد بنگاه های فعال در صنعت،  kدر این رابطه 

 بنگاه می باشند. nتمرکز 

 د:می شو بهتر از شاخص تمرکز مشخص می کند و به صورت زیر محاسبه شاخص هرفیندال نوع ساختار بازار را

 

ی و رقابت بازار این شاخص بین دو عدد صفر و یک قرار دارد و هرچه به صفر نزدیک تر شود به معنای تمرکز کمتر

تار خاخص سابودن آن است و هرچه به یک نزدیک تر شود درجه انحصاری بودن بازار بیشتر می شود. عکس این ش

زار اختار باررسی سببازار را نشان می دهد. در این مطاله به دلیل برتری روش دوم از روش هیرشمن هرفیندال برای 

 هر کشور وارد کننده استفاده می شود.

 د.ست می آیت به دقیمت داخلی یا صادراتی: قیمت صادراتی از تقسیم ارزش واردات کشور مورد نظر به مقدار واردا

د ای مورادراتی: منظور از ریسک قیمت صادراتی همان ضریب تغییرات قیمت صادراتی طی سال هریسک قیمت ص

 مطالعه می باشد.
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از  دارند پس از محاسبه شاخص های فوق، باید از نظر همبستگی بررسی شوند تا شاخص هایی که رفتار یکسان

ین فاکتورها ایج خوشه بندی بیشتر از ( زیرا سبب می شوند که نتا9/0خوشه بندی حذف گردند )همبستگی باالی 

 .(Pastoor ،2010) تاثیر پذیرد

گام دوم انتخاب روش خوشه بندی می باشد. روش های خوشه بندی به دو دسته قطعی )هر مشاهده در یک خوشه 

 Radmehr)قرار می گیرد( و فازی )یک مشاهده می تواند به بیش از یک خوشه تعلق داشته باشد( تقسیم می شوند 

and alamelhoday  ،2014.)  در این مطالعه از خوشه بندی قطعی استفاده می شود که به سه دسته افرازی، سلسله

روش های مختلفی برای خوشه بندی افرازی وجود  (.Oriat  ،2011)مراتبی و مبتنی بر چگالی تقسیم بندی می شود 

به راحتی قابل  SPSSاده شده، توسط نرم افزار بیشتر در تحقیقات استف K-meansدارد ولی از آنجا که تکنیک 

در این مطالعه از  (Velmurugan and Santhanam  ،2014)محاسبه است و الگوریتمی ساده برای خوشه بندی دارد 

( از قبل مشخص شده و همه داده ها Kاین روش برای خوشه بندی استفاده می شود. در این روش  تعداد خوشه ها )

می گیرند سپس مشاهدات از یک خوشه به خوشه دیگر منتقل شده تا واریانس گروهی خوشه ها خوشه قرار  kدر 

 Mooi and)کاهش یابد. هنگامی که تغییری در عضویت مشاهدات صورت نگیرد خوشه بندی متوقف خواهد شد 

Sastedt ،2011.) 

ار عددی رت مقدمشاهده را به صو گام سوم برای انجام خوشه بندی انتخاب معیار تشابه است تا بتوان فاصله دو

عموال در بسته به ماهیت داده ها معیارهای تشابه متفاوت است. م(. Kaufm and Rousseeuw  ،2005)مشاهد کرد 

 (.Mooi and Sastedt  ،2011)مطالعات کمی از متر اقلیدسی استفاده می شود 

ایج ند تا نتدیل شومتفاوتی هستند به یک نوع تب برای انتخاب الگوریتم خوشه بندی باید داده ها که دارای مقیاس

ین کار وجود دارد که روش های مختلفی برای ا(. Pastor ،2010) خوشه بندی از متغیرهای با واریانس باال تاثیر نپذیرد

ی میار یک تبدیل که در آن هر متغیر را به متغیری با میانگین صفر و انحراف مع z-scoreدر این مطالعه از روش 

 کند استفاده می شود. 

از روش های مختلفی استفاده می شود که یکی از روش ها معیار  K-meansبرای انتخاب تعداد خوشه در روش 

ساس مقایسه نتایج، تعداد خوشه ها را به آکاییک و بایس می باشد. این دو معیار خوبی برازش را بررسی کرده و بر ا

 Radmehr and)دست می آورند. هرچه میزان نسبی این معیارها پایین تر باشد تعداد خوشه مناسب تر است 

alamelhoday  ،2014 .) 

 و بررسی نموده برای تفسیر نتایج نیز محقق باید میانگین همه مشاهدات داخل هر خوشه )مرکز خوشه( را محاسبه

یرد ورت می گیانس صآیا تفاوت معناداری در متغیرهای یک خوشه وجود دارند یا خیر. این کار توسط آنالیز وار کند

(Mooi and Sastedt  ،2011 .) 

 

 نتایج و بحث  
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 ادرات گیاهانکشور از ایران واردات گیاهان دارویی داشته اند و در مجموع ص 53، 2016تا  2001در سال های 

کستان، امارات و میلیون تن رسیده است. طی این سال ها پا7/3به  2001میلیون تن در سال  9/1 دارویی ایران از

جیکستان ات یوگوسالوی و سنگاپور با وارد کردن به ترتیب در رتبه اول، دوم و سوم قرار داشته اند و کشورهای پاناما،

اده اند. دبه خود اختصاص  قدار واردات را از ایرانتن گیاهان دارویی از ایران کمترین م 6و  2، 1به ترتیب با واردات 

اهند در ادامه شاخص های مطرح شده به تفکیک محاسبه شده و کشورهای ورودی برای خوشه بندی مشخص خو

 شد.

تان، از پاکس بارتندسهم بازار: کشورهایی که بیش از یک درصد از سهم صادرات ایران را به خود اختصاص داده اند ع

 کراین، قطر، ژاپن و سنگاپور. امارات، او

ای دراتی بریمت صااندازه بازار، رشد بازار، استمرار واردات، ساختار بازار، قیمت داخلی یا صادراتی و ریسک ق

 کشورهای وارد کننده از ایران در جدول یک آمده است. 

های ر کشوردمطالعه است اندازه بازار که مقدار میانگین واردات انجام شده توسط کشورها طی سال های مورد 

تر می شورها کمکز همه اپاکستان، امارات و ژاپن از سایر کشورها بیشتر بوده و در کشورهای آلمان، روسیه و اوکراین 

یاهان کننده گ ی واردباشد. با این وجود رشد بازار در مجموع منفی بوده و برای امارات که یکی از مهمترین کشورها

ه شان دهندردات، نمی باشد. این مساله به همراه ضریب تغییرات باال در بخش استمرار وادارویی ایران است منفی 

ای اول هر رده دنوسانات زیاد تجاری در این کشور است. از طرفی در برخی کشورها مانند چین و پرو با این که 

تمرار د نیز اسات خوو در وارد واردات از ایران نیستند ولی در طی سال ها میانگین رشد واردات به آنها مثبت بوده

 ه اند. اده نمودن استفداشته اشته اند لذا این کشورها کشورهایی هستند که همواره و پیوسته از گیاهان دارویی ایرا

ای ا قیمت هکویت ب اند و تنها کشورهای پاکستان، امارات واگرچه همه کشورها تقریبا قیمت یکسان وارداتی داشته

یسک راز نظر  روسیه وویی را از ایران وارد می کنند ولی کشورهای پرو، بنگالدش، کویت، امارات پایینی گیاهان دار

یز یمت ها نقات در قیمتی باالترین ریسک و انحراف معیار را داشته اند. در اینجا نیز مشاهده می شود کشور امار

اردات وات زیاد تغییر ات قیمت زیاد منجر بهنوسانات زیادی داشته است و با وجود میانگین قیمت بسیار پایین، تغییر

  ه است.به این کشور شده که همان طور که گفته شد استمرار واردات آن کشور را نیز به مخاطره انداخت

ار است ن آن بازتی بودساختار بازار که بین دو عدد صفر و یک قرار دارد، هرچه به صفر نزدیک تر شود به معنای رقاب

ار شود بازهده مییک تر شود درجه انحصاری بودن بازار بیشتر می شود. لذا در همه کشورها مشاو هرچه به یک نزد

د. ختصاص دهخود ا گیاهان دارویی دارای بازار رقابتی است و ایران نتوانسته واردات این کشورها را انحصاری به

ه و باز هم در این هم عدد پایینی بوداست که این  216/0باالترین مقدار شاخص هیرشمن برای پاکستان و به مقدار 

 کشور بازار واردات گیاهان دارویی ایران رقابتی است. 
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 شاخص های محاسبه شده برای خوشه بندی -1جدول 

 استمرار واردات )درصد( رشد بازار اندازه بازار )تن( نام کشور
 1000) قیمت صادراتی

 دالر(

ریسک قیمت 

 صادراتی
 ساختار بازار

17/0 38/0 19/0 79/7491 پاکستان  57/2  216/0 

37/0 53/0 -00/6 00/7443 امارات متحده عربی  86/8  109/0 

28/2 11/0 06/0 00/1246 ژاپن  57/2  002/0 

68/1 96/0 -15/1 08/608 سنگاپور  83/2  001/0 

77/1 70/0 -53/0 71/383 انگلستان  36/2  000/0 

11/1 46/0 50/2 88/349 پرو  52/16  000/0 

67/1 82/0 60/1 40/346 مبیاکل  41/3  000/0 

32/1 85/0 78/2 70/324 هندوستان  73/2  000/0 

89/1 41/0 -03/1 09/299 مالزی  53/2  000/0 

01/1 35/0 46/3 75/271 چین )هنگ کنگ(  97/3  000/0 

69/1 48/1 65/4 80/259 ایاالت متحده آمریکا  45/2  000/0 

21/1 34/1 57/16 25/214 بنگالدش  96/11  000/0 

77/0 70/0 61/2 50/194 بحرین  40/2  000/0 

84/0 89/0 -65/5 60/184 ترکیه  50/1  000/0 

20/1 24/0 80/0 80/172 کویت  39/8  000/0 

76/1 75/0 -35/2 56/95 اسپانیا  74/2  000/0 

18/2 49/0 -02/0 25/74 کره شمالی  91/2  000/0 

83/0 68/0 85/0 40/57 قطر  90/3  001/0 

92/1 49/0 -93/0 78/49 بلژیک  40/2  000/0 

72/1 29/1 -29/19 60/11 آلمان  77/2  000/0 

66/1 44/0 -01/36 33/10 روسیه  28/7  000/0 

25/0 00/0 00/0 00/1 اوکراین  
 

031/0 

      
 

3/1 7/0 -7/1 2/913 میانگین  6/4  016/0 

 ماخذ: یافته های تحقیق

 
     

ن ر یکساوق، این شاخص ها از نظر همبستگی بررسی شدند تا شاخص هایی که رفتاپس از محاسبه شاخص های ف

و قیمت  بازار دارند از خوشه بندی حذف گردند. مشاهده شد بین ساختار بازار و اندازه بازار همچنین ساختار

 هبستگی پایینیا است که مقادیر باالیی می باشند. از طرفی سایر شاخص ه 6/0و  9/0صادراتی به ترتیب همبستگی 

رت پنج شاخص صو متفاوت بودند لذا آنها در خوشه بندی باقی مانده و خوشه بندی توسط 5/0داشته و بین صفر تا 

باشد  هم تر میدرات ممی گیرد. از آنجا که دو مساله قیمت صادراتی و ساختار بازار از نظر کارشناسان در زمینه صا

جه لی با تووم شد. شه بندی بر اساس قیمت صادراتی و ساختار بازار انجا)بر طبق مصاحبه های انجام شده(، لذا خو

 به این که نتایج قیمت صادراتی نتایج بهتری بود این نتایج گزارش داده می شود.

وارد شده و خوشه بندی بر اساس قیمت صادراتی انجام شد. نتایج نشان داد  SPSSحال این شاخص ها در نرم افزار 

 نده گیاهان دارویی از ایران باید به چهار گروه تقسیم شوند. کشورهای وارد کن
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ین ابر  1به جدول  مرکز نهایی خوشه ها را پس از تکرار نشان می دهد.با توجه SPSSیکی از جداول موجود در نتایج 

لیز نیز آنا ANOVAمی باشد. در جدول  75/1و چهارم  23/2، سوم 04/1، دوم 26/0اساس مرکز خوشه اول 

شه نیکویی خو صفر نشان دهنده برابر شده مشاهده یخطایانس برای داده ها آمده است. در این جدول مقدار وار

 ارند.بندی است. لذا فرض برابری میانگین خوشه ها رد شده و میانگین آنها تفاوت معناداری با هم د

 اپن و کره در یکژشه )خوشه اول(، پاکستان، امارات و اوکراین در یک خو 2بر اساس نتایج به دست آمده در جدول 

نگاپور، رهای سخوشه دوم ،پرو، هند، چین، بنگالدش، بحرین، ترکیه، قطر و کویت در یک خوشه )خوشه سوم(و کشو

 انگلستان، کلمبیا، مالزی، اسپانیا، بلژیک، آلمان و روسیه در خوشه چهارم قرار می گیرند.

 ی باشند.رابر ماز نظر قیمت کشورهای خوشه اول تقریبا با هم ب با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت،

هان ردات گیارین واصادرات به کشورهای امارات و پاکستان باالترین مقدار صادرات است ولی کشور اوکراین پایین ت

ین نوع اردات وا اتی دردارویی از ایران را دارد که می تواند بازار خوبی برای ایران باشد و با توجه به قیمت صادر

می  99/2ادراتی کشور خوشه دوم دارای میانگین رشد ص 8گیاهان به مانند کشورهای امارات و پاکستان عمل کند. 

رها این کشو وسط درباشند که نشان از میانگین باالی رشد صادراتی این کشورها است. با توجه به قیمت صادراتی مت

را در  اید آنهادگان بای صادرات گیاهان دارویی ایران باشند و صادرکنناین کشورها نیز می توانند بازار مناسبی بر

ی تواند له نیر ممل فاصمرکز توجه خود قرار دهند. از طرف دیگر اکثر این کشورها در اطراف ایران قرار دارند لذا عا

ی می روپایاای مساله ای برای افزایش صادرات به این کشورها باشد. کشورهای خوشه چهارم بیشتر شامل کشوره

اتی الی صادرهای با اند. ژاپن و کره نیز دارای قیمتشود که در سال های گذشته رشد واردات منفی از ایران داشته

ست ا مثبت اتی آنههستند و این قیمت ها منجر به این شده که در یک گروه قرار گیرند. البته میانگین رشد صادرا

 ردن گیاهان دارویی از ایران می باشد. که بیانگر اهمیت این کشورها در صادر ک

 : خوشه بندی بازارهای هدف صادرات گیاهان دارویی2جدول 

 خوشه اول 

 (26/0)مرکز   

 خوشه دوم

 (04/1مرکز)

 خوشه سوم

 (23/2مرکز )

 خوشه چهارم

 (75/1مرکز )

 پاکستان کشورها

 امارات 

 اوکراین

 ژاپن 

 کره

 ن،یپرو، هند، چ

 ه،یترک ن،یبنگالدش، بحر

 تیقطر و کو

سنگاپور، انگلستان، 

 ا،یاسپان ،یمالز ا،یکلمب

 هیآلمان و روس ک،یبلژ

 ماخذ: یافته های تحقیق

 بحث و پیشنهادات

تقاضای جهانی گیاهان دارویی و فر آورده های آن به دلیل منافع بهداشتی و اقتصادی و افزایش عالقه افراد به  

اشد. گیاهان دارویی ایمن تر و به صرفه تر از تولیدات شیمیایی محصوالت طبیعی و خالص در حال افزایش می ب

گونه گیاهی موجود یک مزیت و فرصت استثنایی برای  800هستند لذا با توجه به شرایط اقلیمی کشور و حدود 
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ها از افزایش در آمد بوسیله تولید و صادرات گیاه هان دارویی ایران وجود دارد. در این مطالعه پس از دریافت داده 

فائو شاخص های سهم بازار، اندازه بازار، رشد بازار، استمرار صادرات، ساختار بازار، مزیت رقابتی و قیمت صادراتی 

کشور برتر انتخاب  20برای کشورهای وارد کننده گیاهان دارویی از ایران محاسبه شد و بر اساس این شاخص ها 

خوشه بندی شدند. نتایج نشان داد بازارهای هدف  K-Meansو روش  SPSSکشور توسط نرم افزار  20شد. سپس 

صادراتی ایران  بر اساس اولویت قیمت صادراتی باید به چهار خوشه تقسیم بندی شوند. پاکستان، امارات و اوکراین 

در یک خوشه )خوشه اول(، پرو، هند، چین، بنگالدش، بحرین، ترکیه، قطر و کویت در یک خوشه )خوشه دوم(، ژاپن 

کره در خوشه سوم  و کشورهای سنگاپور، انگلستان، کلمبیا، مالزی، اسپانیا، بلژیک، آلمان و روسیه در خوشه و 

چهارم قرار می گیرند. لذا صادرات ایران باید بر اساس این خوشه ها دسته بندی شود تا بتوان بهترین سود را از 

ری را نصیب ایران نمود. لذا با توجه به نتایج مطالعه انجام صادرات گیاهان دارویی نامبرده ایجاد کرد و ارز آوری بیشت

 شده پیشنهاد می شود:

ل ر خوشه اویگر دصادرات به کشوری مانند اوکراین که در خوشه اول قرار گرفته می تواند مانند دو کشور د -1

 باشد، لذا پیشنهاد می شود صادرات به این کشور افزایش یابد.

شورها که این قیمت کمتری بوده و می توان با قیمت کمتر صادرات بیشتری بکشورهای اطراف ایران دارای  -2

 داشت و ارز بیشتری را به ایران وارد نمود.

رها ه این کشوبدرات کشورهای اروپایی به عنوان بازار بالقوه برای ایران هستند که با توجه به رشد منفی صا -3

 می تواند این رشد مثبت شود.

   باشد:تجاری به شرح ذیل می پیشنهادات راهبردی"ضمنا

 ترویج و توصیه دولت برای پرورش گیاهان دارویی بر اساس ظرفیت های بومی در کشور  -1

 وییاقدام دولت برای تعیین تعرفه گمرکی مناسب برای ایجاد انگیزه صادرکنندگان گیاهان دار -2

 بندی های مناسب و...بهره برداری صادر کنندگان از روشهای نوین بازاریابی مثل بسته -3

 استفاده صادر کنندگان با بهره جویی از تجارت الکترونیک برای جلب کشورهای وارد کننده -4

 دفاتی هبهره گیری از تولیدات گیاهان دارویی با  ارزش اقتصادی نسبتا باالی در بازارهای صادر -5

 ی جدیدرقبا ا ظهور و بروزبهره برداری از وجود مزیت نسبی در تولیدات گیاهان دارویی جهت مقابله ب -6

 ری های بازاریابی و صادراتی واستفاده از صنایع مطلوب تبدیلی و فرآوحمایت از تاسیس شرکت -7

 لید بی تواستفاده از موقعیت جغرافیایی مناسب جهت دسترسی به بازارها ی هدف با تکیه بر مزیت نس -8

 اضای جهانی باال هستندتوجه بیشتر دولت به صادرات گیاهان دارویی  که دارای کشش تق -9

 گذاری مفید های دولتی و خصوصی جهت تقویت سیاستو ارتباطات الزم بین بخش هماهنگی -10

 وشی ام فرخبندی گیاهان دارویی برای مقابله جلوگیری از رعایت استانداردهای جهانی فراوری و بسته -11
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 ی آوری گیاهان دارویگسترش تحقیقات کاربردی برای بهبود کیفیت و کمیت تولیدی به دلیل فر -12

        دفالمللی جهت معرفی برندهای گیاهان دارویی در بازارهای ههای بینحضور فعال در نمایشگاه -13

 بع ز منابررسی موانع و رفع مشکالت برند سازی تجاری گیاهان دارویی کشور برای استفاده بهینه ا -14
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