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بندی بازارهای بالقوه جهت واردات تخم ماهی چشم زده بررسی و اولویت

 برای کشور ایران

  2اودلو می* ، عدالت سل1یمیعاطفه کر

 چکیده
تولید  ای اصلی درهز نهادهاز آنجایی که یکی ا شود.در عصر حاضر یکی از منابع سالم جهت تامین پروتئین، گوشت ماهی محسوب می

ه که برای این بود زده چشمهی بندی بازارهای مبدأ برای واردات تخم مااست، هدف مطالعه حاضر، اولویت زده شمنهاده تخم چماهی ، 
ت واردات، )قیمشاخص 6ز اهای منظور از رهیافت تاکسونومی عددی استفاده شده است. برای دستیابی به این هدف، با استفاده از داده

ی بندی کشورهابهبرای رت ر(هر کشو نوسان مقدار واردات، شاخص تدوام بازار و سهم مقدار واردات ازنوسان قیمت واردات، مقدار واردات، 
 تبهلعه نشان داد که کشور اسپانیا راستفاده گردید. نتایج مطا 1398الی  1388های طی سال کشور( 8عمده صادرکننده این نهاده به ایران)

ت. محاسبه سب کرده اسکرالیا یران به خود اختصاص داده است و آخرین رتبه را نیز استاول را برای صادرات تخم ماهی چشم زده به ا
 رسی خواهد بود.ا قابل دستایر کشورهدهد که واردات پایدار تخم چشم زده از کشور اسپانیا بیش از سبندی نشان میها و تعیین رتبهشاخص

های دو نامهمخته و تفاهرها پردازده، سازمان شیالت به مذاکره با این کشوگردد در خصوص واردات تخم ماهی چشم بنابراین پیشنهاد می
 جانبه جهت تأمین بلندمدت این نهاده با این مبادی به امضا برساند.
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 مقدمه 

به  آبی منابع به دلیل افزایش جمعیت و همچنین کاهش ذخایر آبزیان در تقاضای روزافزون برای محصوالت آبزی،

 دوده است. حهای مختلف جهت افزایش تولید گردیدپروری و اعمال سیاستدلیل صید بی رویه باعث توسعه آبزی

-می یدتول حال در متراکم صورت به متنوع هایسیستم و پروریآبزی مزارع در کشور 190 حدود در آبزی گونه 600

 حدود مقدار این زا که بوده 2016 سال در تن میلیون 154 در جهان حدود پروریآبزی و شیالت تولید میزان. باشند

 سال در جهان شیالت و پروریآبزی هدف تولید. گرفت قرار مورد استفاده هاانسان تغذیه برای تن میلیون 149

 (.FAO,2018)است  درصدی 15رشد  یک تن میلیون 172 حدود تولید به دستیابی 2021

در  تن هزار 1200 بالغ بر رقمی به 1357 سال در تن هزار 32 از آبزیان تولید ایران، وزارت جهاد کشاورزی آمار بنابر

 سال در کیلوگرم 2/11 به 1357 سال در کیلوگرم یک از کشور در آبزیان مصرف و سرانه است رسیده 1396سال 

 برسد کیلوگرم8/13 به مقدار این که است شده ذکر توسعه پنجم برنامه پایان در و است یافته افزایش 1396

(Volume 2 of the Agricultural Statistics of the Ministry of Jihad Agriculture,2018.) که است حالی در این 

 3/29و  1/26 ،5/24 ،9/18 ،7/16 ترتیب به صنعتی کشورهای و چین اقیانوسیه، آمریکا، جهانی، مصرف سرانه

تواند مصرف سرانه ماهی مردم ایران با کشورهای توسعه یافته می از بین بردن اختالف  (.FAO,2018)است  کیلوگرم

-های شمالی و غربی ایران، آبوجود شرایط اقلیمی مناسب در قسمتآال میسر گردد، زیرا افزایش تولید ماهی قزل با

سب بودن گوشت و طعم این ماهی با ذائقه مردم ایران، باعث گسترش سارهای مناسب و همچنین متناها و چشمه

 اکنون هم (.Rastyannasab,2018های اخیر در ایران شده است )چشمگیر مزارع تکثیر و پرورش این ماهی در سال

 تولید با مجموع در ترکیه و ایران میان این در هستند، آالقزل ماهی پرورش دارای مزارع آسیا قاره در کشور 13

 Ministry of) دارند های اول و دوم در قاره آسیا قراررتبه در آال قزل ماهی پرورش تن 230 و هزار 274 ساالنه

Jihad Agriculture, 2017.)  

 و رشد راندمان با و کیفیت با هایاست. تخم زده نهاده تخم چشمآال، ل های اصلی در تولید ماهی قزیکی از نهاده

 آالیقزل انندم مهمی گونه خصوص به سردآبی آبزیان صنعت در کلیدی و مهم ابزار یک عنوان به بازماندگی باال

شد ولید میتزده در داخل کشور  در گذشته نهاده تخم چشم(. Mahdavi et al.,2013) شودمی کمان محسوبرنگین

وژی، ده از تکنولز این رو استفاا مواجه شد.شکست با آنکه تکنولوژی داخلی آن در سطح باالیی نبود  که به سبب

آال رنگین اهی قزلتمام ماده م زده چشمیافته از جمله تخم دستاوردهای علمی و نیز وارادات محصوالت ملل توسعه

 (.Rastyannasab,2018)دهندگان داخل کشور قرار گرفته است ناپذیری مورد توجه پرورشکمان بطور اجتناب

ص است که دهد. مشخنشان می 1388-98زده به ایران را در دوره  ماهی چشم ( میزان واردات تخم1نمودار )

خ ر 1397ال سات در وارادت این محصول در این دوره دارای نوسان زیادی بوده و در این میان، بیشترین میزان وارد

ت ایران ای واردابدا برداده است. این نوسان در واردات نه تنها در میزان واردات رخ داده، بلکه در میان کشورهای م

 باشد. نیز قابل مشاهده می
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زده کرده است. با کشور اقدام به واردات تخم ماهی چشم  10( در دوره زمانی مورد بررسی، ایران از 1مطابق جدول )

ده و توان مشاهده کرد که میزان واردات از این مبادی همواره با نوسان قابل توجهی همراه بوتوجه به این جدول می

-دهنده عدم وجود استراتژی مشخص و مطمئن برای تعیین و اولویتاین نوسانات در مبدأ و مقادیر وارداتی، نشان

بندی بازارهای هدف وارداتی برای این محصول بوده است. بنابراین ضروری است تا بازارهای هدف واردات تخم ماهی 

 ها پرداخت.بندی این بازاربررسی کرده و به اولویت های مختلف تاثیرگذار بر آنرا از بعد شاخص زده چشم

 )تن(-1388-98ایران به تفکیک مبادی اصلی مختلف در دوره  زده چشم( میزان واردات تخم ماهی 1جدول )

 امارات کایآمر یجنوب یقایآفر ایتالیا ایاسترال نروژ دانمارک لهستان فرانسه ایاسپان سال

1388 2724 4682 0 4076 1928 390 0 0 0 0 

1389 4448 7524 0 2725 0 3725 140 0 7132 0 

1390 3807 10220 1181 5151 0 384 416 0 4987 0 

1391 4694 10315 2285 0 2597 0 0 655 0 1532 

1392 4840 10418 1535 1209 0 0 80 0 928 70 

1393 0 10146 1290 0 0 1800 0 0 0 1830 

1394 2550 15128 1804 1805 0 0 2840 0 764 1110 

1395 170 13178 1745 1684 0 0 290 0 556 710 

1396 2550 10160 786 1496 0 0 0 458 402 0 

1397 12551 12064 2142 557 0 0 770 518 601 0 

1398 2988 3589 515 163 0 0 0 0 0 0 

 سایت گمرک جمهوری اسالمی ایران یماخذ: بانک اطالعات

تاکنون پژوهشگران مختلفی به بررسی مسئله بازارهای هدف وارداتی و صادراتی محصوالت مختلف و اولویت بندی 

 mojaveriyan et al توان به مطالعهاز جمله مطالعات داخلی انجام شده در این زمینه، می اند.ها پرداختهاین بازار

 1398-1388در دوره  رانای زدهچشم  یواردات تخم ماه زانیم (1) شکل

 رانیا یاسالم یگمرک جمهور تیسا یبانک اطالعات : ماخذ
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اشاره نمود. آنها به بررسی بازارهای هدف صادراتی گیاهان دارویی با استفاده از روش تاکسونومی عددی   (2016)

 هایاولویت به توجه با محصول این صادرات فعلی مقاصد پرداختند. نتایج به دست آمده از مطالعه آنها نشان داد که

 در کنگهنگ کشور گرفته، صورت هایاولویت تعیین هب توجه با. است نشده انتخاب صحیح صادراتی هدف بازار

 کره آلمان، ژاپن، هند، چین، امریکا، کشورهای آن از پس و دارد قرار دارویی گیاهان صادراتی هدف کشور اول اولویت

دام به خود اق در مطالعه Modaresi et al (2020) .گیرندمی قرار بعدی هایاولیت در اسپانیا و تایوان فرانسه، جنوبی،

 انتخاب روش تاکسونومی عددی برای و از، نمودند رانیفرنگی اهدف صادراتی گوجه بازارهای بندیتیو اولو ییشناسا

. در بوده است 2017 الی 2001های مورد استفاده مربوط به مقطع بازارهای هدف صادراتی بالقوه استفاده شد. داده

نوسان  ریبو و ضهم س میانگین ریبمیانگین رتبه، ض ریبض کی،یدنز ریبنوسان رتبه، ض ریبمطالعه از پنج ض نیا

اول  تیگرفته، کشور عراق در اولوت صور هایتیاولو نشان داد که با توجه به تعیین مطالعه جینتا. استفاده شد همس

د خوه انستان رتبه دوم و روسیه رتبه سوم را بغاف کشور آن کشور هدف صادراتی گوجه فرنگی قرار دارد و پس از

در مطالعه خود به بررسی عملکرد صادرات پنبه مصر در بازارهای جهانی  Hatab (2009).صاص داده استختا

پرداخته و ژاپن، کره و ایتالیا را از پایدارترین بازار برای صادرات پنبه مصر در طول دوره مطالعه خود عنوان کرده 

نوع بازار صادرات و واردات  بندی واولویت بررسی که به Baghestani et al (2014)از ای دیگرعهنتایج مطالاست. 

واردات چهار کشور ژاپن، کره جنوبی،  پرداخته نشان می دهد که در بازار 2010تا  2000دوره  ذرت در جهان طی

ترین واردکنندگان ذرت هستند و نوع بازار بزرگ 2010درصد از واردات کل جهان در سال  36/2 مکزیک و چین با

 ذرت انحصار چندجانبه بسته می باشد که امریکا بیشترین رقابت انحصاری است اما نوع بازار صادرات محصول داتوار

یکی  تولیدکنندگان ذرت است اما به دلیل تقاضای داخلی به ترینهمچنین کشور چین یکی از بزرگ .صادرات را دارد

ای در وجه به مطالعات بررسی شده تاکنون مطالعه. با تاست ترین واردکنندگان این محصول تبدیل شدهاز بزرگ

رو هدف در داخل کشور صورت نگرفته است، از این زدهچشمبندی بازارهای مبدا وارداتی تخم ماهی راستای اولویت

 باشد. می زدهچشمبندی بازارهای هدف وارداتی تخم ماهی مطالعه حاضر اولویت

 روش تحقیق

دی ساس تعدااها،...( بر ها، مناطق، کاالها )بازاربندی گزینههای اولویتترین روشلروش تاکسونومی عددی از متداو

دان یاضیتوسط ر 1950این روش که اولین بار توسط آندرسن پیشنهاد شد، در سال  (.Brewer, 2001)شاخص است 

است یک  ین روش قادرا (.Bidabdi, 1983)ریزی ریاضی به کاربرده شده است لهستانی به طور علمی در برنامه

هد دا ارائه هبندی گزینههای کم و بیش همگن تقسیم نموده و مقیاسی برای اولویتمجموعه را به زیرمجموعه

(Hosseini et al., 2008)جموعه . م1دهد:  های تاکسونومی این است که قادر است دو عمل را باهم انجام. از قابلیت

ر و اجزای هر . عناص2کند. های همگن تقسیم میین شده به زیر مجموعههای تعیمورد بررسی را بر اساس شاخص

ل این روش طبق گفته  مراح Sarukhani et al  (2012)(.Klein, 1994)کند بندی میدو زیر مجموعه همگن را درجه

 باشد:به شرح زیر می

 شود.های تعیین شده تشکیل میابتدا جدول ماتریس اطالعات بر مبنای شاخص -1

 گردد:ندارد به صورت زیر تشکیل میسپس بر مبنای ماتریس داده، ماتریس استا -2
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اتریس مآید. یمای بدست های مورد استفاده، جدول استاندارد شدهاستاندارد شده. پس از استاندارد کردن شاخص
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 بیان واقع تجارت در هایباشد. شاخصتجارت می ترین گام در بررسیهای واردات و صادرات مهمشاخص عیینت
 فراهم مختلف هایمکان و هاندر زما را هاپدیده ارزیابی و مقایسه امکان که است منطقه در موجود هایآماری پدیده

 افراد و هاسازمان ایبر مختلف هایحوزه در را ریزیهو برنام گیریتصمیم گذاری،سیاست بینی،پیش امکان کند ومی
 رت گرفته است،های هدف صوبر اساس مطالعاتی که در زمینه شناسایی بازار (.kalantari, 2013سازد )فراهم می

قدار ت، سهم مواردا ، مقدار واردات، نوسان مقدار)انحراف معیار واردات(شاخص قیمت واردات، نوسان قیمت واردات 6

ر های حضوعداد سالتگیرد، شاخص تداوم بازار واردات از تقسیم مورد بررسی قرار میاردات، و شاخص تداوم بازار و

 آید. های واردات کشور ایران از کشور مدنظر بدست میهر کشور در بازار ایران به کل سال

باشد، به می bو  aهای دو کشور ( فاصله متغیر abDدر مرحله سوم، ماتریس فواصل مرکب که عناصر آن ) -3

 گردد:صورت زیر محاسبه می
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abبدیهی است که  baD D .یعنی ماتریس فواصل، ماتریس متقارن است. در نتیجه عناصر قطر اصلی آن صفر است 

رتیب ت. بدین ی مرحله قبل انتخاب گردیدسطر از ماتریس بدست آمدهدر این مرحله کوچکترین عدد در هر  -4

 باشد.ترین تفاوت )فاصله( بین کشورها میماتریسی تشکیل شده است که یک ستون آن بیانگر کم

 رین تفاوتتن کمدر مرحله پنجم با استفاده از ماتریس نهایی مرحله چهارم میانگین و انحراف معیار، ستو -5

-ساخته می  jdر ( درصدی برای متغیα-1ها فاصله اعتماد )شود و سپس با توجه به آنمحاسبه می میان کاالها

 ( قابل مشاهده است. 9شود که در رابطه )
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(9) 
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( باشد به عنوان کشورهای همگن در یک 9ه دست آمده از رابطه )ها در بین دو حد بآن jdسپس کشورهایی که 

ز ایر همگن شورهای غگیرند، به عنوان کشود و کشورهایی که خارج از فاصله اعتماد قرار میگروه در نظر گرفته می

 شوند.مجموعه حذف می

 س جدیددر ماتری شود.در مرحله ششم، ماتریس بدست آمده پس از حذف بعضی از کشورها بازنویسی می -6

شود. سپس با استفاده از گذاری مینام maxiZ,برای هر ستون بزرگترین مقدار را پیدا کرده و مقدار ایده آل یا 

 شود:)سرمشق بهینگی( به صورت رابطه زیر محاسبه می jCآن برای هر یک از کشورها مقدار 
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ها، میانگین و انحراف jCکوچکتر باشد، بهینگی کشور بیشتر خواهد بود. پس از تعیین  jC در رابطه فوق هر چه

 شوند:ها محاسبه میمعیار آن
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(11) 
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گردد و ( تعیین می13( مطابق رابطه ) C*بر مبنای نتایج بدست آمده از دو رابطه اخیر حد مطلوب بهینگی کشور )

 آید:( بدست می14ها از رابطه )کشور بندیاولویتدر نهایت 

(13) * 2 cC C S  

 

(14) 
*

j

i

C
F

C
 

که در آن 
iF  رتبه مربوط به هر کشور وjC  سرمشق بهینگی کشور و*C  حد بهینگی مطلوب کشور هستند. با

استفاده از 
iF ها را بر اساس توان کشوربدست آمده از این روش می

iF  نمود. در نتیجه هر  بندیاولویتصعودی

iF تر باشد، کشور به صفر نزدیکi .از اولویت و برتری بیشتری برخوردار است 

ای صادر کشوره ،هاهای گمرک جمهوری اسالمی ایران استفاده شده است. براساس این دادهدر تحقیق حاضر از داده

کشور اول  10(، 1باشد که در جدول )کشور می 19، 1388-98های ده به ایران طی سالز منده تخم ماهی چشکن

ورهایی میان کش نظور ازاند به همین ممبدأ آورده شده است. اما این کشورها به طور مداوم با ایران در تجارت نبوده

تها تنها هشت کشور اند که در انبوده است حذف گردیدهسال  3به بعد کمتر از  1394ها از سال که تدوام بازار آن

-ررسی قرار گرفتهبو مورد  ر کردهاسپانیا، فرانسه، لهستان، دانمارک، استرالیا، ایتالیا، آمریکا و امارات از این فیلتر عبو

 اند.

 نتایج و بحث

ورده شده ( آ2ر جدول )های مورد بررسی برای کشورهای هدف واردات تخم ماهی چشم زده برای ایران دشاخص

ت واردات به (، بیشترین سهم را از لحاظ مقدار و قیم1388-98بر اساس این جدول در طی دوره مطالعه ) .است

انیا و تان، اسپنسه، لهساند. همچنین کشورهای فرافرانسه، اسپانیا و دانمارک به خود اختصاص داده ایران را کشورهای

ی چشم تخم ماه ین قیمتبررسی میانگاند. زار را از بین مبادی وارداتی ایران داشتهدانمارک باالترین شاخص تداوم با

دارا  قیمت را ن میزاندهد که کشورهای فرانسه و اسپانیا بیشترین و کشورهای استرالیا و امارات کمتریزده نشان می

 باشند.می
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 های مورد بررسیهای مطالعه شده در کشور( شاخص2جدول )

 کشور/شاخص

 یمت وارداتق

 دالر اردیلی)م

 هرتن( یبه ازا

 نوسان قیمت واردات
 مقدار واردات

 )تن(
 نوسان مقدار واردات

 سهم مقدار واردات

 )درصد(
 تداوم بازار)درصد( 

 91 32/19 83/0 4232 26/1 613850 اسپانیا

 100 08/49 86/2 9774 51/0 1640881 فرانسه

 95 06/6 49/2 1475 46/0 168569 لهستان

 91 34/9 43/1 2046 55/0 225561 دانمارک

 18 42/2 75/0 1324 37/1 47435 استرالیا

 59 32/2 15/1 727 47/0 141326 ایتالیا

 73 87/1 83/0 2112 70/0 124916 آمریکا

 45 71/7 19/1 820 89/0 114415 امارات

 ماخذ: یافته های تحقیق

-ادهداتریس مها، ان پذیر بودن انجام عملیات جبری روی شاخصبه منظور حذف اثرگذاری واحدهای متفاوت و امک

د شده در ماتریس استاندار با توجه به اعداد استاندارد شده( استاندارد گردید. سپس 3های اولیه با استفاده از رابطه )

Z، های مختلف های مرکب بین فعالیتفاصلهnهای گانه )کشورها(، برای شاخصm از آن  پس. گانه به دست آمد

( به 73/0ن )( و حد پایی56/5( در روش تحقیق، حد باال )8های همگن مطابق رابطه )برای مشخص کردن فعالیت

ابقی ید و مدست آمد و کشور فرانسه به دلیل قرار نگرفتن در این دامنه به عنوان کشور غیر همگن حذف گرد

-لویتاو منظور کشورهای باقی مانده به نهایی صشاخکشورها در یک گروه به عنوان کشورهای همگن باقی ماندند. 

 کشورهای ،جدول این اساس بر. است شده آورده (3) جدول ده درزواردات تخم ماهی چشم  هدف بازارهای بندی

 زءج اند وادهد اختصاص دخو به هفتم را تا اول اسپانیا، دانمارک، لهستان، امارات، آمریکا، ایتالیا و استرالیا رتبه

 آیند.می شمار به ایران وارداتی تخم ماهی چشم زده برای مبدأ بازارهای رینتمناسب

 کشورهای مبدأ واردات تخم ماهی چشم زده  iF( شاخص 3جدول)

 رتبه کشور iFشاخص 

 1 اسپانیا 59/0

 2 دانمارک 75/0

 3 لهستان 76/0

 4 امارات 83/0

 5 آمریکا 82/0

 6 ایتالیا 88/0
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 7 استرالیا 90/0

 های تحقیقخذ: یافتهما

 پیشنهادها و گیرینتیجه
ز جمله کشور ا 19با بررسی واردات تخم ماهی چشم زده به ایران مشخص گردید که در دوره مورد بررسی، 

اند. بی بودهکشور دارای شاخص تدوام مناس 8صادرکنندگان این محصول به ایران هستند که از این میان تنها 

تان در رک و لهسدهد اسپانیا، دانمابندی کشورهای هدف تخم ماهی چشم زده نشان میتهمانگونه که نتایج اولوی

و  ت وادراتنات قیمهای اول تا سوم قرار دارند. بر اساس نتایج به دست آمده، کشور استرالیا بیشترین نوسارتبه

ت ن نوسانایشتریبور لهستان کمترین نوسانات مقدار واردات را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که کش

اهی چشم مت تخم مقدار وادرات و کمترین نوسان قیمت وادرات را داشته است. به طور کلی، بیشترین میزان واردا

ه هدف ا توجه بب. لذا زده توسط ایران، از کشور اسپانیا و کمترین میزان وادرات از کشور استرالیا صورت گرفته است

ات سبی وادرزیت نمدارای  واردات کشور لهستان و از بعد مقدار وادرات کشور استرالیا واردکنندگان، از بعد قمیت

 تهیران داشده به اباشد. با توجه به نتایج، کشور اسپانیا عدد شاخص مناسبی را برای صادرات تخم ماهی چشم زمی

کشورها  با این ت به مذاکرهگردد در خصوص واردات تخم ماهی چشم زده، سازمان شیالاست، بنابراین پیشنهاد می

 ساند. های دو جانبه جهت تأمین بلندمدت این نهاده با این مبادی به امضا برپرداخته و تفاهم نامه
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