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 چکیده
نسبیی   ررسی مزیتاضر با هدف بپژوهش ح نظر به پتانسیل باالی کشور در زمینه تولید و صادرات گوجه فرنگی

تبه اسبت  ورت پذیرفصبندی بازارهای هدف صادراتی این محصول در ایران تعیین ساختار بازار صادراتی و اولویت
اخص هبای مزیبت شبحاضر با استفاده از  مطالعهباشد  بدین منظور می 1380-97دوره مورد مطالعه این پژوهش 

ه بررسبی ببهیرشبمن  -های تمرکز و شاخص هرفیندالمتقارن  نسیت نسیی آشکارشده  مزیت نسیی آشکار شده
بنبدی اولویت به منظبور الگوی تجاری و ساختار بازار صادراتی گوجه فرنگی ایران و جهان پرداخته است  در ادامه

 یت نسییاد که مزدنتایج نشان  حلیل تاکسونومی عددی استفاده شد بازارهای هدف گوجه فرنگی ایران از روش ت
رکنندگان ببرای صباد های مورد مطالعه با نوسانات زیادی همراه بوده و ریسک رقابتیگوجه فرنگی ایران در سال

تبدا انحصبار ر جهبان ابداین محصول در ایران نسیت به رقیا باالتر بوده است  ساختار بازار صادراتی این محصول 
اختار ببازار سبافته است  به انحصار چندجانیه تغییر یتر شده و چندجانیه بسته بوده است که با گذشت زمان رقابتی
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ی  یوگوسبوو های مورد بررسی نتایج حباکی از آن اسبت کبه کشبورهای  با توجه به شاخصباشدیه موارد کنند
 جه فرنگبی ایبرانا برای گوارمنستان  ازبکستان  افغانستان  امارات متحده عربی و اکراین به ترتیب بهترین بازاره

زارهبای وجبود در بابا بررسی شبرایط مدار و شود با تمرکز بر کشورهای اولویتشوند  لذا پیشنهاد میمحصوب می
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 مقدمه
 در کشهورهای در ويههه بهه اقتصادی، رشد اصلی هایمحرک از يکی عنوان به کشاورزی بخش

 اولیهه مراحل در اقتصادی رشد محرکه نیروی عنوان به آن از و بوده مطرح فقیر یتوسعه حال

ذا در هر شرايطی توسعه بخهش کشهاورزی شهیش شهر  ل (.Todaro, 1942)اند کرده ياد توسعه

هها توسعه اقتصادی کشور بوده و تا زمانی که موانع توسعه اين بخش برطرف نشود، ديگهر بخش

 ,Barkhordar & Mohammadinejadشد و توسعه دسه  نخواهنهد يافه  )نیز به شکوفايی، ر

2018.) 

ی سهختبه ل بهین اقتصهاد کشهورهای مختلهو ودهود داشهته ودر دنیای مدرن، وابستگی متقاب

ی دههان تمام اقتصادها گريدعبارتبهتوان کشوری شیدا کرد که اقتصادی بسته داشته باشد، می

 اوت اسه ه باز بودن اقتصاد از يک کشور بهه کشهور ديگهر مت هارتبا  دارند اما درد گريکدبا ي

(Vijayasri, 2013) .توسهعه، بازارهای دهانی در کشورهای در حال گذار های دستیابی بهاز راه 

زار اس  که بدون توده بهه سهااتار بها کشاورزی محصوالت ههيوبهصادرات محصوالت غیرن تی 

 (.Sadeghi et al, 2011) آيدکاالهای صادراتی به دس  نمی

از سوی ديگر افزايش سهم صادرات محصوالت کشاورزی در اقتصادهای متکی به ن   همچهون 

گذاران در عرصهه تجهارت بهوده ريزان و سیاسه های اصلی برنامههايران، همواره يکی از اولوي 

تی اس . به منظور کسب درآمد ارزی و ن وذ در بازارهای همگن، تعیین بازارههای ههدف صهادرا

بازار هدف بازاری اس  که در اارج از مرزهای يک  .مناسب برای محصوالت امری ضروری اس 

های بهینه بازاريهابی ولی با با تدوين استراتهی ،هنوز به فعلی  نرسیده اس داشته و  کشور قرار

 ,Mehrabi Boshr Abadi & Neshat)وارد شهد. توان به اين بهازار و بازاررسانی بین المللی می

2010 .) 

معهدنی و  فرنگی به دلیل دارا بودن مواد مغذی فراوان، مواددر میان محصوالت کشاورزی گوده 

لیهد . در زمینه تو(Du et al, 2017)ترين سبزيجات دهان اس  آنتی اکسیدان يکی از شرمصرف

 برتهر گوده فرنگی کشورهای چین، هند، اياالت متحده آمريکا و ترکیه به ترتیهب چههار کشهور

ودهه گمیلیهون تهن  7/4کشور ايران با تولید  1397باشند. در سال تولیدکننده اين محصول می

محصهول  کشورهای برتر تولیدکننده اين هشتمدرصد از تولید گوده دهان(، رتبه  6/2فرنگی ) 

 Fرا دارا بوده اس  )
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AO,2020ههزار  16ز ا 1380-97 هایدرات گوده فرنگی ايران در فاصله سهال(. مقدار وزنی صا

رسیده اس . ارزش صهادرات ايهن محصهول  1397هزار تن در سال  573به  1380تن در سال 

 نيهارسیده اسه .  1397میلیون دالر در سال  245به  1380میلیون دالر در سال  58/1نیز از 

  یهاز ظرف گودهه فرنگهی دیهبهاال در تول لیشتانس رغمیعل رانيا کشور که دهدیموضوع نشان م

در  دايگهاه برتهرداشهتن  علیرغمو نداشته  یمحصول است اده مناسب نيصادرات ا نهیماود در ز

ايهن محصهول را ارزش صهادرات  تری ازبه نسب  سهم شايینتولید اين محصول در دهان  زمینه

-1397 ههایرا در اهلل سهال رانيها گوده فرنگهیصادرات  ( ارزش1نمودار ) .در ااتیار دارد

  .دهدیرا نشان م 1380

  
 1380-97های ( ارزش صادرات محصول گوجه فرنگی ایران در خالل سال1نمودار )

 
 

گوده صادرات  ارزش بررسی مورد یهاسال یدر طشود ( مشاهده می1همانطور که در نمودار )

ارزش صهادرات گودهه فرنگهی  که به طوری براوردار بوده اس  یادياز نوسانات ز ايران فرنگی

های دارای روند تقريبا صعودی بوده اس  در ادامه طی سهال 1389ه تا سال ايران از ابتدای دور
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ارزش صادرات گوده فرنگی ايران با ودود افزايش تولید اين محصهول در کشهور بهه  94-1389

ی با نوسانات زيادی همهراه بهوده و همهواره راتصاد یهاعل  تغییرات نرخ ارز و ودود محدودي 

های انتههايی اشته اس  و نهايتا با بهبهود شهرايت تجهاری در سهالثباتی را شیش روی دروند بی

 تری را تجربه کرده اس . مناسب ارزش صادرات اين محصول شرايت

تهرين بندی بازارههای ههدف، شناسهايی مناسهببا توده به اهمی  بررسی سااتار بازار، اولوي 

یاری اورزی، مطالعهات بسهبازارهای صادراتی و وارداتی و ضرورت توسعه صادرات محصوالت کش

مهود. نزيهر اشهاره  مهواردتهوان بهه ها میترين آندر اين زمینه صورت شذيرفته اس ، که از مهم

  1378-82های بررسی مزي  نسبی صادرات محصوالت کشاورزی استان اص هان در فاصله سال

بی ي  نسنشان داد که در بین محصوالت کشاورزی اين استان سیب دراتی دارای بیشترين مز

بهادام  های منجمد، سیر، گلرنگ، عسل، زرد آلومحصوالت تنباکو، سبزیبوده اس  و شس از آن 

  Akbari et al, 2008).باشند )و گوده فرنگی به ترتیب دارای بیشترين مزي  نسبی می

Pakravan et al (2010)   به بررسی وضعی  صادراتی شسته ايران بها اسهت اده از رويکهرد مزيه

و نقشه تجهاری شردااتنهد. بهه ايهن منظهور مزيه  صهادراتی شسهته در بهین محصهوالت نسبی 

های مزيه  نسهبی آشهکار کشاورزی و صادرات غیرن تی به طور دداگانه با اسهت اده از شهاا 

( TM3( ، ههیلمن و نقشهه تجهاری )RSCA2(، مزي  نسبی آشکار شهده متقهارن )RCA1شده )

 1374-85ها نشان داد که کشور ايهران طهی دوره ای آنهبررسی و مقايسه شدند. نتايج بررسی

برای ايهن دوره   RSCAو  RCAدر صادرات شسته دارای مزي  نسبی بوده و متوست شااصهای 

و بخهش  یرن تهیبر اسها  صهادرات غ بوده اس  به طوری که کشور ايران 11/39و  94/0برابر 

ه صادرکننده شسته دهان در رتبه بندی مزي  نسبی صادراتی کشورهای عمدی، در رتبهکشاورز

 اول دای گرف . 

 یبازارها نيبهتربررسی و شناسايی ، 4بندی بر اسا  تحلیل تاکسونومی عددیدر زمینه اولوي 

ه ه  بهر اسها   یعهدد یبا اسهت اده از روش تاکسهونوم گیاهان دارويی کشور یهدف صادرات

شهاا   ،یا  رشهد اقتصهادشاا  درصد وادرات نسب  به دهان، شاا  درآمد سرانه، شا

                                           
Revealed Comparative Advantage 1 

2 Revealed Symmetric Comparative Advantage 
3 Trade Map 
4 Numerical Taxonomy Analysis 
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 یو شهاا  تعهداد کشهورها یکاال، شاا  موانع تجهار یوادرات م یفاصله کشورها، شاا  ق

صورت گرفته، کشهور  یها ياولو نییبا توده به تعنشان داد که  در واردات کاال به کشور میسه

 یکشهورهاقرار دارد و شس از آن  يیدارو اهانیگ یاول کشور هدف صادرات  يکنگ در اولوهنگ

قهرار  یبعهد یهها یدر اول ایو اسپان وانيفرانسه، تا ،یهند، ژاشن، آلمان، کره دنوب ن،یچ کا،يامر

  .(Mojaverian et al, 2015)  رندیگیم

Ardekani et AL (2017) های ايران بر اسا  با تعیین درده توسعه يافتگی صنايع لبنی استان

سونومی عددی به اين نتیجه رسهیدند کهه در طهی های توسعه اين صنع  با تکنیک تاکشاا 

های اراسان رضوی و ايلم به ترتیب دارای بیشترين وکمترين استان 1381-1391دوره زمانی 

اسهتان  یافتگيهتوسهعه  یدردهه یابيهارز انهد.میزان توسعه يافتگی صنايع لبنی در کشهور بوده

بها  توسعه یهااز شاا  یبراوردار استان به لحاظ نيا یافتگيسطح توسعه  نییکرمانشاه و تع

دوامع بهه منتخب در قالب روش تحلیل تاکسونومی عددی نشان داد که  شاا  45است اده از 

 ،یها و انبوه مسائل و مشکلت اقتصادعدم تعادل ليتوسعه و رفع و تعد یها هيشا  يمنظور تقو

امکانهات و  يیو شناسها یزيربرنامهه ازمنهدین یگهرياز هر زمان د شیب شان،یو فرهنگ یادتماع

 .(Batmani & Zaraatkish, 2021) منابع بال عل و بالقوه شان هستند

 بها  Agom et al (2012)توان به مطالعات زير اشاره نمود، از مطالعات ااردی در اين زمینه می

ازار سهااتار بهنشهان دادنهد کهه  هيجریمنجمد کشور ن یماه یبازار عمده فروش لیو تحل هيتجز

 یکهامل  رقهابت 1379-89 یسال هها یدر ط هيجریمنجمد در کشور ن یماه یبرا یه فروشعمد

 صهادراتی ههدف یبازارهها يیبهه منظهور شناسها  Ishchukova & Smutka (2013)بوده اس . 

 طالعهم جياست اده کردند. نتا یو رقابت یتجار یاز شاا  هامحصوالت کشاورزی کشور روسیه 

 یاديهز یرياز رقاب  شذ ،يیایدغراف  يبه عل  مز يیایآس یورهابا کش هیکه روس داد نشان آنها

 یاهوب تيشهرا یصهوالت کشهاورزمح منطقه به منظور تجهارت نيا یورهابراوردار بوده و کش

یجهه بهه ايهن نت ایدر کن ینیزم بیسااتار بازار س با بررسی  Laibuni & Omiti (2014). دارند

ء کاشهر نیاس  و همچنه یانحصار یبه طور ذات ن کشوری در اينیزم بیس یکه بازارها رسیدند

قهدرت  یدهنهدگان( داراو انتقال یدالالن شههر ،يی)دالالن روسهتا ( بازار در چنهدگروهی)اعضا

ندگان دارو بها ارزيابی رقاب  بازار، اندازه و دامنه فروش با Masarah et al (2019). هستند یبازار

دادند يک محهیت  ( نشانAlfhabayز بازار تجاری آنلين )آوری شده ا های دمعاست اده از داده

 ایلی رقابتی که متناسب با بازار رقابتی کامل اس  در بازار دارو برقرار اس .
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در  کنندگان و شتانسل باالی کشهوربا توده اهمی  محصول گوده فرنگی در سبد کاالی مصرف

درات ار مناسب با هدف گسترش صهازمینه تولید و صادرات اين محصول، هرچند انتخاب يک باز

ل باشد، ولی حضور فعامحصول گوده فرنگی ده  کسب سود و دلوگیری از اروج ارز مهم می

دف، شهر  های نوين بازاريهابی در بازارههای ههو مستمر صادرکنندگان ايران با است اده از روش

کشهور  به سهم بهاالیشود. لذا از يک سو با توده الزم ده  ماندگاری در آن بازار محصوب می

ر عهدم در تولید اين محصول در مقابل سهم ناچیز آن در صادرات  اين محصول و از سويی ديگه

های هدف مناسهب و حضهور فعهال در آن، تحقیه  ودود شهوهش دامع در اصوص تعیین بازار

 حاضر بهه دنبهال آن اسه  کهه بها بررسهی مزيه  نسهبی، سهااتار بهازار صهادراتی و سهرانجام 

 یددعه یبا است اده از روش تاکسونومفرنگی ايران بندی کشورهای هدف صادراتی گودهاولوي 

بهه  راهکارهای علمهیها( از شاا  یابر اسا  مجموعه رانيهدف ا یکشورها یبند ي)با اولو

 .مايدارائه نانتخاب بازار هدف مناسب  و يیشناسا تولیدکنندگان اين محصول در اصوص

 روش تحقیق
هايی از دملهه الملل برای توسهعه صهادرات در ههر کشهوری، اقهدامهای تجارت بینهبنا بر نظري

گذاری در توسعه صادرات اين دار و سرمايهبندی صنايع مزي های نسبی، اولوي شناسايی مزي 

(. قهانون مزيه  نسهبی در تجهارت Mahmodi & Vali Beighi, 2004فعالی  ضهروری اسه  )

گر کشوری بتواند کااليی را درمقايسه بها سهاير کشهورها بها هزينهه الملل بدان معناس  که ابین

کمتری صادر کند، در مقايسه با کشورهای ديگر دارای مزي  نسبی در صهادرات بهوده و بها وارد 

تواند از صهدور کهااليی کهه در آن مزيه  نسهبی دارد بیشهتر شدن به صحنه تجارت دهانی می

شان دادن مزي  نسبی ايران در صادرات گوده فرنگهی رو برای نمند شود. در شهوهش شیشبهره

( RSCAمتقهارن ) ( و مزيه  نسهبی آشکارشهدهRCAشهده )های مزي  نسبی آشکاراز شاا 

ههای تولیهد و ی عوامل موثر برمزي  نسبی از دملهه عاملهمه RCAشود. شاا  است اده می

تهری های دول  تاثیرشذيری کمل ها و دااگیرد و از سیاس نیروهای عرضه و تقاضا را در بر می

گیری مزيه  تری بهرای انهدازهی والرا  معیاری مناسهبدارد. شاا  مزي  نسبی اشکار شده

ی ی کاالهها و همههباشد چرا که در اين شاا  اطلعات مربو  بهه همههصادراتی کشورها می

 ,Dashti et alد )کشورها منعکس شده اس ، تا از اين راه مزي  نسبی دهانی در نظر گرفته شو

 .Balassa, 1965) ديهآیم بدسه ( 1)ی رابطهه از شهده آشهکار ینسهب  يمز ا شا(. 2010

Ishchukova & Smutka, 2013:) 
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(1) 

ij

iji
X

ijj

iji j

X

X
RCA

X

X




 

 

،  jتوست کشور  iارزش صادرات کاالی  ijxکه در آن 
iji

X صادرات کشهور مهورد  ارزش کل

مطالعه، 
ijj

X  ارزش کهل صهادرات کهاالی مهورد نظهر در دههان و
iji j

X   ارزش کهل

ر صادرات دهان اس . به عبارت ديگر، صورت کسر سهم کاالی صادراتی از کهل صهادرات کشهو

قهرار  ه از کل صادرات دهان اسه .مورد مطالعه و مخرج کسر سهم کاالی صادراتی مورد مطالع

 ی عهدم ودهود مزيه  در کهاالی مهوردگرفتن مقدار شاا  در دامنه ص ر تا يک نشان دهنده

صصهی نهاي  بیانگر ودود مزي  و حرک  به سهم  تخبررسی و قرار گرفتن در دامنه يک تا بی

ه شهده در به طوری که روند افزايشی شهاا  اشهار (Sadeghi et al, 2011)شدن تجارت اس  

ی يهک کشهور در سهطح بهازار دههانی بهبود موقعی  رقابتی توان نشان دهندهطی زمان را می

 دانس . 

 ینسهب  يهمز نبهود نکههيا لیهدل بهه صهادرات، در شهده آشکار ینسب  يمز شاا  به باتوده

 یمسهاله شهود،یم نیهیتع  ينهایب تا کي بازه در  يمز ودود و کي تا ص ر یبازه دری صادرات

 نمتقهار یشااص افتني یش در شهوهشگران شد، سبب که شودیم مطرح آن مورد در تقارن عدم

 یسهبن  يهمز شاا  از یاديز شهوهشگران شاا  نيا از است اده کنار در لیدل نيا به. باشند

  :(Brasili et al, 2000) کنندیم است اده زین( 2)ی رابطه در متقارن یشده آشکار

(2) 
1

1

ij

ij

ij

RCA
RSCA

RCA





 

 دهندهباشد که مقادير من ی آن نشانتغییرات شاا  باال بین مثب  يک و من ی يک می دامنه

 نبود مزي  و مقادير مثب  آن نشان دهنده ودود مزي  در صادرات محصول اس . 

 .سااتار بازار مورد بررسی قرار اواههد گرفه  های مزي  نسبی، شاا شس از معرفی شاا 

اران، بازار معرف اصوصیات سازمانی بازار از دملهه تمرکهز فروشهندگان، تمرکهز اريهدسااتار 

گهذاری، تهوان ماهیه  قیم ها میباشد که با شناسايی آنشرايت ورود و درده همگنی کاال می

 (. Dashti et al, 2010رقاب  در بازار و نوع بازار بین رقاب  و انحصار کامل را مشخ  نمود )

ها دو عامل مهم در تعیهین سهااتار بازارهها بهه شهمار ها و مقیا  )اندازه( آننندهتعداد تولیدک

ها در بازار کمتر و بخش وسیعی از بازار در ااتیهار تعهداد آيند. لذا هر قدر تعداد تولیدکنندهمی
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محدودی از تولیدکننده باشد، احتمال اين که سااتار بازار، انحصاری باشد بیشتر اسه . تمرکهز 

سازد که اطلعات مربو  به تعهداد گیری تمرکز اين امکان را فراهم میهای اندازهو شاا  بازار

بندی ها در عددی معین الصه شهود. در يهک تقسهیمها و نحوه توزيع بازار بین آنتولیدکننده

تهوان شناسهايی نمهود. کلی دو نوع معیار تمرکز )معیارهای نابرابری و معیارههای مطله ( را می

های نابرابری تمرکز، صرف ا به نابرابری اندازه توده دارند؛ در حالی که معیارهای مطل  ههم معیار

تهوان بهه به تعداد و ههم نهابرابری انهدازه آنهها تودهه دارنهد. از معیارههای نهابرابری تمرکهز می

دینی، ضريب تغییرات و واريانس لگاريتم اندازه بنگهاه اشهاره نمهود. از دملهه معیارههای ضريب

هیرشمن، شهاا  تايهل  -توان به شاا  نسب  تمرکز، شاا  هرفیندالل  تمرکز نیز میمط

(. در اين مطالعه Ebadi & Shahiki Tash, 2004آنتروشی، کی، هانا، هال و تايدمن اشاره نمود )

( مهورد مطالعهه قهرار اواههد HHIهیرشهمن) -( و هرفینهدالCRهای تمرکز)دو شاا  نسب 

 گرف .

 (:nCRهای تمرکز)الو: شاا  نسب 

 وباشد که تولید محصول گوده فرنگهی در تمرکهز چنهد کشهور بهوده اين شاا  بیانگر آن می

 شهان دههد.تواند انواع سااتار ساير بازارهای بین رقاب  کامل و انحصهار کامهل را نهمچنین می

 ( تعريو کرد:3توان به صورت رابطه )شاا  فوق را می

(3) k n 
, =1i

2,...,k 
1

n

n i

i

CR S


 

  دکننهدهیتول بازار سهم Si بزرگ، یهادکنندهیتول تعداد n ها،دکنندهیتول تعداد k رابطه اين در

iتمرکز نسب   و ام n دکنندهیتول بازار سهم. باشدیم دکنندهیتول i بدسه  (4ه )رابط از ام 

 :ديآیم

(4) i
i

X
S

Xi



 

ودهه گ دیهام و مخرج کسر کل تولi  گوده فرنگی کشور دیتول انگریرابطه فوق صورت کسر ب در

 دهش محاسبه مقدار توانیسنجش رقاب  م یاس  که برا یگ تن .دهدیرا نشان م دهانفرنگی 

 ( :Islam, 2001) آيد دس  به بازار در رقاب  درده تا کرد کم يک عدد از را تمرکز نسب 

(5) 1 nQ CR  
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 لواصه انتقهال)اصهل  تمرکز آکسیوماتیک اصول از یبرا نقض شاا ، اين معايب ترينمهم از

 قابهل اا شه نيها یايمزا نيترمهم از. باشدیم نمونه اطلعات تمام از نکردن است اده و( ادغام

 .دباشیم وتحلیل محاسبه سهول  و بودندرک

 (:HHI) رشمنیه-ندالیهرف شاا : ب

 دزهانه بهرای را شااصهی هرفیندال تمرکز، هاینسب  شاا  بر وارد نواق  از بعضی رفع برای

 محاسبه اه دکنندهیتول یتمام بازار سهم دوم توان مجموع از که کرد شیشنهاد بازار قدرت گیری

 :آيدمی دس  به (6) . اين شاا  از رابطهگرددیم

(6) 
   

2

1

n

i
i

HHI S



 

  دکننهدهیبهازار تول سهم Siو  دهان گوده فرنگی دکنندهیتولکشورهای  تعداد kرابطه فوق،  در

iشهاا  باشهند، بهازار در کسهاني ینسهب هایانهدازه بها بنگهاه شهمارییب تعهداد اگر .باشد ام 

 داشته ودود بازار در برابرنا هایسهم با و دکنندهیتول یکم تعداد اگر و کوچک اریبس ندال،یهرف

 کهه اسه  آمهاره کيه نهدالیهرف شهاا . بود اواهد کي به کينزد ندال،یهرف شاا  باشند

 باشهد، کيهنزد کي به چقدر هر و بازار باالی یرقابت درده نشانگر باشد کينزد ص ر به هرچقدر

 یتمهام سههم نخسه ، که اس  آن شاا  نيا ایيمزا از. دهدیم نشان را باال انحصاری درده

)تعهداد بازار نهوع نهدال،یهرف شاا  عکس دوم، و ردیگیم نظر در را بازار در دییتول هایبنگاه

 هها. عل  انتخهاب دو شهاا  فهوق ايهن اسه  کهه آندهدیم نشان را( کساني سهم با هابنگاه

 . انحصارند و رقاب  درده سنجش یبرا هاشاا  بهترين

هیرشهمن بهه شهرح -ب  تمرکهز و شهاا  هرفینهدالتعیین سااتار بازار با ترکیب شاا  نس

بهه  HHIرود درده رقابتی کمتر و هرچهه می 100به سم   1CRباشد که هرچه ( می1ددول )

 شود.رود درده رقابتی بیشتر میسم  ص ر می

 بازار ساختار انواع (1) جدول

 تمرکز نسب  بازار

 )درصد(

 بازار یاصل یهگيو (HHI) رشمنیه-ندالیهرف شاا 

 0  0  کامل رقاب 

 انحصار در بدون بیرق بنگاه 50 از شیب

 بازار از یتوده اور در سهم داشتن

 .دارند ودود

 10  10  یانحصار رقاب 
 10 از شیب ب،یرق یهابنگاه از کدامچیه

 .ندارند انحصار در را بازار درصد
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 انحصار

 باز بهچنددان

 در را بازار درصد 40 حداکثر بنگاه 4 10  6 40 

 .دارند انحصار

 انحصار

 بسته چنددانبه

 در را بازار درصد 60 حداقل بنگاه 4 6  3 60 

 .دارند انحصار

 کي انحصار در بازار صددر 50 از شیب 3  1 50  مسلت بنگاه

 .اس  بنگاه

 .دارد انحصار در را بازار کل بنگاه کي 1  100  کامل انحصار

  Maddala et al (1995): مااذ

 یعدد یتاکسونوم

 از یامجموعههه اسهها  بههر رانيهها فرنگیگودههه هههدف یکشههورها از شهههوهش قسههم  نيهها در

 یکشورها نيترمهم شده و نهايتا بر اسا  نتايج حاصله، یبند يولوا ی دذابی  بازارهاشاا 

 بهه تودهه بها کهه هستند بازارهايی هدف، بازارهای. معرفی اواهند شد رانيا فرنگیگوده هدف

 مهوردنظر کهاالی تقاضهای میهزان ده  از اولوي  درده باالترين دارای شدهمعرفی هایشاا 

 بهرای. باشهند داشهته تریمناسهب دايگهاه تواننهدمی نیز آينده در و بوده گذشته هایسال طی

 اصهوص در مهدون راهبهرد يهک داشتن دارند را دهانی بازارهای به ورود قصد که هايیشرک 

منظهور کهاهش احتمهال شکسه  و بهاال بهردن  بهه صهادراتی هدف بازارهای تعیین و شناسايی

 یههاروش نيترمتهداول از یکهي (.Fahimifar et al, 2004) امکانات سهودآوری، الزامهی اسه 

 باشهد کههمی یعهدد یتاکسهونوم رهیافه  ها،شهاا  از یتعداد اسا  بر بازارها یبند ياولو

ايهن  از تهوانیم هها یظرف و هالیشتانسه و ینسهب یهها يمز لحاظ از مناط  یبندرتبه ده 

 يهک بهه نظهر مهورد هایشهاا  براسا  مجموعه هر ابتدا روش اين در. کرد است اده رهیاف 

 شردااته بندیاولوي  به شده بیان هایشاا  براسا  سپس و شودمی تبديل همگن مجموعه

 :باشدمی زير شرح به مرحله هش  در عددی تاکسونومی تحلیل مراحل. شد اواهد

 هایشاا  تعیین در نظر مورد موضوع هدف به توده با ها گزينه کردن مشخ : اول مرحله

شاا  )سهم  10نوسان در اين مطالعه میانگین و ضريب .ها زينهگ انتخاب ده  مختلو

های هدف مورد فرنگی ايران در کشورکشور هدف از صادرات ايران، قیم  صادراتی گوده

فرنگی ايران و ظرفی  بازار کشورهای هدف بررسی، معکو  رتبه کشورها در صادرات گوده

درآمد سرانه در کشور هدف، شاا  فرنگی، رشد اقتصادی کشورهدف، برای محصول گوده

شذيری صادرات کننده در کشور هدف، درده بازبودن اقتصاد در کشور هدف، رقاب قیم  مصرف
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ايران  فرنگیبندی کشورهای هدف گودهو واردات بخش کشاورزی در کشور هدف( برای اولوي 

 مدنظر قرار گرفته اس .

 هازينههگتعداد  i) معیار انحراف و میانگین همحاسب سپس و هاداده ماتريس تشکیل: دوم مرحله

 (.نظر مورد هایتعداد شاا  jو 

 از زیسها نرمال برای دوم یمرحله از آمده دس  به ماتريس هایداده سازی نرمال: سوم مرحله

 :شودمی است اده مقابل یرابطه

(7) 
j

jij

ij

XX
Z






 
 :آن در که

 های ماتريسيا هر يک از ستون ها: میانگین شاا  

 باشند.های ماتريس می: انحراف معیار هر شاا  يا هر يک از ستون 

( Doj)آل هايهد رقم عنوان به را ستون هر عدد بزرگترين استاندارد، ماتريس آوردن بدس  از بعد

 .دهیممی قرار است اده مورد بعد مراحل در

 ااتلف() فاصله تعیین: چهارم مرحله

 بهرای هازينهگ ديگر از را گزينه هر یفاصله ،Zاين مرحله با توده به ماتريس استاندارد شده  در

 :يدآمی بدس  زير یرابطه از است اده با شاا  هر

(8)  



n

j

bjajab ZZD
1

2

 
اواهد بود. ماتريس بدس  آمهده کهه عناصهر  Dab=Dba و Daa=Dbb=0توده داش  که،  بايد

 .شودیم دهیی آن همگی ص ر هستند، ماتريس فواصل مرکب بین گزينه ها نامقطر اصل

 فاصله ترينهکوتا تعیین: شنجم مرحله

 کمتهرين آمهده، بدسه  مرکهب فواصهل مهاتريس قبل یهمرحل در اينکه از شس مرحله اين در

 و هاگزينهه فاصهله از کهدام ههر میهانگین سهپس و شودیم تعیین ماتريس از سطر هر یفاصله

 .آمد اواهد بدس  آنها معیار انحراف

  ها گزينه سازی همگن: ششم مرحله

ای که اارج از حد باال و شايین را مشخ  کرده و هر گزينه =  است اده از روابت  با

را بها در نظهر هها شود. در شايان اين مرحله ماتريس دادهاين مجموعه باشد از مجموعه حذف می

 .شد اواهد تکرار قبل مراحل و داده تشکیل شده حذف هاینگرفتن گزينه
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 (Cio) هاگزينه سرمش  يا الگو تعیین: ه تم مرحله

  بدسه چههارم مرحلهه در شهده محاسهبه آلايهده مقهدار از را گزينهه هر فاصله مرحله اين در

 یکننهده بیان زياد، یفاصله و مناسب  وضعی نمايانگر آلايده مقدار از کمتر یفاصله. آوريممی

 باشد.( می9) فرمول هاگزينه سرمش . باشدمی گزينه نامناسب وضعی 

(9)  



n

ij

bjij ZZCio 2

 
 

ا را در عهدد دو ضهرب کهرده و حاصهل به Cioمعیار ستون مربو  بهه  انحراف Coبرای محاسبه 

 .شود می دمع Cioمیانگین مربو  به ستون 

 (Fi)ها گزينه بندی رتبه :هشتم مرحله

 :داش  اواهد دودو (10)رابطه اينصورت در شود، داده نشان Fiوضعی  هر گزينه با  اگر

(10) 
i

Cio
F

Co


 
 

. دههدحد باالی گزينه را نشان مهی Coهرگزينه،  مش سر Cioوضعی  هر گزينه،  Fiدر آن،  که

ولیهه بهر اره بین ص ر و يک قرار میگیرد و با توده بهه اينکهه مقهادير شااصههای اهمو Fريمقاد

شهان نهر چقهدر بهه صه ر نزديکتهر باشهد  Fمبنای بزرگتر يا کوچکتر مرتب شده باشند، مقدار 

 و باشدیتر مباال یکشورها و براوردار ريبا سا سهيآن کشور از ده  داذبه بازار در مقا  يازاولو

 .گرف  اواهد قرار اولوي  در نظر مورد یگزينه باشد زديکن يک به قدر هر

نمونه مورد مطالعهه  .ندينمایم مرتب یبراوردار درده اسا  بر را کشورها iF یمحاسبه از شس

، امارات متحده عربهی، افغانستان، ارمنستان، يوگسلویکشور واردکننده ) 25در شهوهش حاضر 

، سهوئد، ترکیهه، ترکمنسهتان، تادیکستان، شاکستان، بلورو ، آلبانی، آذربايجان، ايتالیا، اوکراين

، کويهه ، قطههر، قزاقسههتان، قرقیزسههتان، فدراسههیون روسههیه، عمههان، عربسههتان سههعودی، عههراق

از ايهران واردات  1391-1397های فرنگی از ايران اس  که طی سال( گودهلهستان، گردستان

 از هرکهدام بهه مربهو  بيضهرا یمحاسهبه یبهرا کهه اسه  ذکر به الزم اند.فرنگی داشتهگوده

. به منظور دستیابی به نتايج شودیم است اده( Excel)ص حه گسترده  از مطالعه نيا در کشورها

از شايگهاه  1380-97های رو بهرای سهالهای مورد است اده در شههوهش شهیشمورد انتظار، داده

( FAO)یکشهاورز بهار و اهوار نسهازما ی ايهران واسهلم یدمههور گمهرک سهازمان اطلعاتی
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 انتخهاب  يهنها دری ذکهر شهده هاشهاا  یابيهارز و یمعرفهبعد از که  .شده اس  یورآدمع

 صورت گرف . دار ياولو یهاکشور

 نتایج
های در شهوهش حاضر به منظور بررسی مزي  نسبی صادراتی گودهه فرنگهی ايهران از شهاا 

از  متقارن است اده شده اسه . نتهايج حاصهل مزي  نسبی آشکارشده و مزي  نسبی آشکار شده

( ارائهه شهده اسه  نشهان 1بررسی مزي  نسبی صادراتی گوده فرنگهی ايهران کهه در دهدول )

ی کهه دهد که مزي  نسبی صادراتی اين محصول با نوسانات زيادی مواده بوده اس  به طورمی

 وده کمتهر از يهک به دلیل ودود شاا  مزيه  نسهبی آشکارشه 1387از ابتدای دوره تا سال 

يه  همچنین شاا  مزي  نسبی آشکارشده متقارن من ی گوده فرنگی صادراتی ايران فاقد مز

 وضعی  کشور در زمینه صادرات ايهن محصهول بهتهر شهده 1388نسبی بوده اس  ولی از سال 

ن آها شاا  مزي  نسبی آشکارشده بزرگتر از يک و بهه طبهع اس  به طوری که در اکثر سال

ن يگهاه ايهراگوده فرنگی ايران دارای مزي  نسبی بوده اس . با اين ودود با توده به داصادرات 

صهادرات  ودر تولید اين محصول بايد اقدامات موثرتری در زمینه انتخاب بازارهای هدف مناسب 

ار دههانی دايگاه مناسبی در بازاين محصول لحاظ شود تا نهايتا صادرات گوده فرنگی کشور به 

ک رقهابتی چرا که صادرکنندگان ايرانی در بازار صادراتی اين محصول همواره با ريسهدس  يابد 

 اند.در مقايسه با رقبای اود روبرو بوده

 ایران گوجه فرنگی. مزیت صادراتی 2جدول

 RCA RSCA سال RCA RSCA سال

1380 13/0 78/0- 1389 59/2 44/0 

1381 04/0 91/0- 1390 61/1 23/0 

1382 46/0 37/0- 1391 04/2 34/0 

1383 14/0 76/0- 1392 98/1 33/0 

1384 24/0 61/0- 1393 86/3 59/0 

1385 18/1 08/0 1394 35/4 63/0 

1386 92/0 04/0- 1395 06/3 51/0 

1387 59/0 26/0- 1396 86/2 48/0 

1388 71/1 26/0 1397 30/2 39/0 

  یتحق یهاافتهيمأاذ: 
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شناا  وضهعی  بهازار صهادراتی گودهه فرنگهی دههان و ايهران و  در ادامه به منظور بررسی و

های نسهب  تمرکهز، بندی بازارهای هدف اصهلی ايهران بهه ترتیهب از شهاا همچنین اولوي 

هیرشمن و تحلیل تاکسونومی عددی است اده شهده اسه . نتهايج حاصهل از _شاا  هرفیندال

( ارائهه شهده اسه ، نشهان 3ل )بررسی سااتار بازار صادراتی گوده فرنگی دهان کهه در دهدو

دهد که سااتار بازار صادراتی اين محصول در دهان ابتدا انحصار چنددانبه بسته بوده اس  می

تر شده و به انحصار چنددانبه تغییر يافته اس . همانگونه که مشاهده که با گذش  زمان رقابتی

تر شده اسه  بهه ان رقابتیشود در طی مورد بررسی سااتار بازار صادراتی گوده فرنگی دهمی

درصهد از کهل  61چهار کشور برتر صادرکننده گودهه فرنگهی دههان  1380طوری که در سال 

درصد کاهش به  17با  1391اند، اما اين میزان در سال صادرات دهان را به اود ااتصاص داده

ای اولیهه ه(، در طی سال3درصد رسیده اس .  همچنین مطاب  نتايج ارائه شده در ددول ) 51

اين دوره کشورهای اسپانیا، هلند، مکزيک و ترکیه به ترتیب دايگاه نخس  تا چهارم کشورهای 

 رشهد بها بعد به 1385اند ولی از سال برتر صادرکننده اين محصول در دهان را در ااتیار داشته

 ومحصهوالت کشهاورزی  صهادرات یحهوزه درهای هلنهد و مکزيهک کشور یگسترده و مستمر

، ترتیب چهارکشهور برتهر صهادرکننده شوندیم مربو  یاارد تجارت به که يیها یفعاله توسع

گوده فرنگی دهان به مکزيک، هلند، اسپانیا و ترکیه تغییر کرده اس . همچنین کشور ايران به 

واسطه ودود شتانسیل باال ده  تولید و صادرات اين محصول توانسته اس  دايگهاه اهود را در 

با کنار زدن ترکیهه  1396-97های گوده فرنگی ارتقاء بخشیده و در  فاصله سال زمینه صادرات

 در رتبه چهارم کشورهای برتر صادرکننده اين محصول قرار گیرد.

 ساختار بازار صادراتی گوجه فرنگی جهان -3جدول 
 سااتار بازار رقبای تجاری فعال CR1 CR4 HHI 1/HHI سال

1380 24/0  61/0  13/0  97/7  بسته چنددانبه انحصار مراکش هلند، ک،يمکز ا،یپاناس 

1381 21/0  61/0  12/0  33/8  بسته چنددانبه انحصار هیترک هلند، ک،يمکز ا،یاسپان 

1382 21/0  61/0  12/0  37/8  بسته چنددانبه انحصار هیترک هلند، ک،يمکز ا،یاسپان 

1383 21/0  61/0  12/0  52/8  بسته چنددانبه رانحصا هيسور هلند، ک،يمکز ا،یاسپان 

1384 19/0  58/0  11/0  46/9  چنددانبه انحصار اردن هلند، ک،يمکز ا،یاسپان 

1385 18/0  59/0  10/0  77/9  چنددانبه انحصار هيسور هلند، ا،یاسپان ک،يمکز 

1386 17/0  52/0  09/0  64/11  چنددانبه انحصار هيسور هلند، ا،یاسپان ک،يمکز 

1387 16/0  51/0  09/0  75/11  چنددانبه انحصار هیترک هلند، ا،یاسپان ک،يمکز 
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1388 17/0  51/0  09/0  45/11  چنددانبه انحصار هيسور ا،یاسپان هلند، ک،يمکز 

1389 21/0  53/0  10/0  52/10  چنددانبه انحصار هیترک ا،یاسپان هلند، ک،يمکز 

1390 20/0  55/0  09/0  59/10  چنددانبه انحصار هیترک ا،یاسپان هلند، ک،يمکز 

3911  20/0  54/0  09/0  62/10  چنددانبه انحصار هیترک ا،یاسپان هلند، ک،يمکز 

1392 20/0  54/0  09/0  61/10  چنددانبه انحصار اردن ا،یاسپان هلند، ک،يمکز 

1393 19/0  52/0  09/0  18/11  چنددانبه انحصار هیترک ا،یاسپان هلند، ک،يمکز 

1394 20/0  51/0  09/0  66/11  چنددانبه انحصار هیترک ا،یاسپان هلند، ک،يمکز 

1395 22/0  53/0  10/0  43/10  چنددانبه انحصار مراکش ا،یاسپان هلند، ک،يمکز 

1396 22/0  52/0  10/0  41/10  چنددانبه انحصار رانيا ا،یاسپان هلند، ک،يمکز 

1397 22/0  51/0  09/0  68/10  چنددانبه انحصار رانيا ا،یاسپان هلند، ک،يمکز 

 حقی های تمااذ: يافته

(، بررسی سااتار بازار صادراتی گوده فرنگی ايران که 4مطاب  نتايج ارائه شده در ددول )

دهد در ی گوده فرنگی از ايران اس ، نشان میی رقاب  شرکای تجاری واردکنندهدهندهنشان

که در آن سااتار بازار صادراتی گوده فرنگی  1397ی مورد بررسی به استثنای سال طول دوره

باشد، سااتار بازار صادراتی اين محصول در کشور همواره ران انحصار چند دانبه بسته میاي

درصد صادرات اين  50بنگاه مسلت بوده اس  به طوری که هر ساله يک کشور بیشتر از 

 1380شود در سال محصول از ايران را به اود ااتصاص داده اس . همانطور که ملحظه می

درصد واردات اين محصول از ايران را  99نده گوده فرنگی از ايران چهار کشور برتر واردکن

درصد کاهش يافته اس  که با در نظر گرفتن  82به  1397اند که اين میزان در سال انجام داده

کشور قابل توضیح اس . لذا  21به  10افزايش تعداد کشورهای واردکننده گوده فرنگی ايران از 

 مطالعهدوره مورد  یط صادراتی گوده فرنگی سااتار بازارر ددول بر اسا  نتايج ارائه شده د

بازار  یريشذضربه کهی به طور باشدیوارد کننده م یکشورها و به ن ع رانيبه ضرر کشور ا

 (ديانحصار ار) رانيا یصادرات گوده انیمتقاض یانحصار و قدرت رانيا گوده فرنگی یصادرات

متنوع  رانيا یهدف تجار یبازارها یدوره مورد بررس یط گريد عبارت اس . به افتهي شيافزا

امر مودب عدم ثبات و کاهش در  نياس  که ا بوده چند کشور ااص متمرکز ینبوده و بر رو

اين  یدر بازار دهان رانيا یزنقدرت چانه کاهش و گوده فرنگیحاصل از صادرات  یدرآمد ارز

 .گرددیم محصول

 وجه فرنگی ایرانساختار بازار صادراتی گ -4جدول 
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 سااتار بازار رقبای تجاری فعال CR1 CR4 HHI 1/HHI سال

1380 74/0  99/0  60/0  67/1  مسلت بنگاه هیروس افغانستان، جان،يآذربا عراق، 

1381 51/0  98/0  38/0  65/2  مسلت بنگاه هیروس افغانستان، عراق، جان،يآذربا 

1382 88/0  99/0  78/0  28/1  مسلت بنگاه افغانستان ه،یسرو جان،يآذربا عراق، 

1383 75/0  98/0  59/0  69/1  مسلت بنگاه  يکو جان،يآذربا ه،یروس عراق، 

1384 82/0  98/0  68/0  47/1  مسلت بنگاه جانيآذربا افغانستان، ه،یروس عراق، 

1385 91/0  99/0  83/0  20/1  مسلت بنگاه افغانستان جان،يآذربا ه،یروس عراق، 

1386 92/0  99/0  85/0  71/1  مسلت بنگاه افغانستان ه،یروس جان،يآذربا عراق، 

1387 93/0  99/0  86/0  16/1  مسلت بنگاه  هیافغانستان، روس جان،يآذربا عراق، 

1388 91/0  99/0  83/0  20/1  مسلت بنگاه  هیافغانستان، روس جان،يآذربا عراق، 

1389 94/0  98/0  88/0  14/1  مسلت گاهبن  هیروس جان،يافغانستان، آذربا عراق، 

1390 87/0  98/0  77/0  30/1  مسلت بنگاه  جانيافغانستان، شاکستان، آذربا عراق، 

1391 91/0  98/0  83/0  20/1  مسلت بنگاه ترکمنستان  جان،يافغانستان، آذربا عراق، 

1392 89/0  97/0  79/0  27/1  مسلت بنگاه هیروس امارات، افغانستان، عراق، 

1393 88/0  98/0  79/0  27/1  مسلت بنگاه ترکمنستان امارات، افغانستان، ق،عرا 

1394 86/0  98/0  74/0  35/1  مسلت بنگاه امارات ترکمنستان، افغانستان، عراق، 

1395 83/0  98/0  70/0  43/1  مسلت بنگاه هیروس امارات، افغانستان، عراق، 

1396 72/0  92/0  54/0  85/1  مسلت بنگاه امارات شاکستان، افغانستان، عراق، 

7913  40/0  82/0  23/0  40/4  انحصار چند دانبه بسته امارات، افغانستان ه،یعراق، روس 

 های تحقی مااذ: يافته

های هدف بالقوه گوده فرنگی ايهران ترين بازاربندی و معرفی مناسبدر ادامه به منظور اولوي  

رسهی مراحهل ده  صدور آن از روش تحلیل تاکسونومی عددی است اده شد. نتايج حاصل از بر

( ارائه شهده اسه ، نشهان داد کهه بهر اسها  5مختلو روش تاکسونومی عددی که در ددول )

کشور واردکننده گوده فرنگی از ايران شس از حذف يهک کشهور  25های داذبه بازار، از شاا 

کشور در زمره بازارهای هدف صادراتی ايران قرار گرفتند کهه نهايتها  ايهن  24ناهمگن )ايتالیا(، 

های تر در رتبهورها بر اسا  ضرايب اهمی  مربو  به اود ) کشورهای با ضريب اهمی  کمکش

گیرند( در دايگاه نخس  تا بیس  و چهارم کشهورهای ههدف صهادراتی محصهول باالتر قرار می

کشهور وارد شهده در تحلیهل تاکسهونومی،  25گوده ايران قرار گرفتند. الزم به ذکر اس  که از 

های داذبه بازار در مقايسه با ساير کشورهای ههدف ه ده  اينکه از حیث شاا کشور ايتالیا ب
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بندی بار ديگر بدون حضهور همگن نبود از لیس  کشورهای منتخب حذف شده و فرايند اولوي 

سازی بازارها نشان داد که حد باال و حد شهايین مربهو  بهه اين کشور تکرار گرديد. نتايج همگن

کشهور  drباشد و با توده به اينکه می -98/7و  97/19( به ترتیب drا )فاصله مرکب بین کشوره

( اارج از دامنه در نظر گرفته شده قرار داش  لذا اين کشور از مجموعه بازارهای 19/38ايتالیا )

بنهدی کشهورهای ههدف ايهران بها رهیافه  (، نتهايج اولوي 5هدف حذف شد. مطاب  دهدول )

ر طهی دوره مهورد بررسهی کشهورهای عهراق، آذربايجهان، تاکسونومی عهددی نشهان داد کهه د

اند، اما بر اسها  افغانستان، روسیه و شاکستان به ترتیب باالترين سهم از صادرات ايران را داشته

قهرار  10و  18، 4، 7، 15های بندی مشخ  شد که اين کشورها به ترتیب در رتبهنتايج اولوي 

فرنگههی ايههران کشههورهای يوگوسههلوی، ارمنسههتان،   دارنههد. در میههان بازارهههای بال عههل گودههه

ازبکستان، افغانستان، امهارات متحهده عربهی، اکهراين، آذربايجهان، آلبهانی، بلهورو ، شاکسهتان، 

تادیکستان، ترکمنستان، ترکیه، سوئد، عراق، عربسهتان صهعودی، عمهان، روسهیه، قرقیزسهتان، 

های مهورد بررسهی بهه ترتیهب شهاا قزاقستان، قطر، کوي ، گردستان و لهستان با توده به 

کشهور برتهر  10باشند، اما متوست سهم ايران از بازار بهترين بازارها برای گوده فرنگی ايران می

درصههد  9/0و  004/0، 0007/0، 9/6، 002/0، 89/0، 5/4، 21/0، 004/0، 0001/0بههه ترتیههب 

تند اما در واقعی  به عنهوان اس . لذا گرچه اين کشورها از نظر نتايج تاکسونومی در اولوي  هس

اولوي  صادراتی به آنها هیچ تودهی نشده اس . توده به وضعی  صادرات فعلی گودهه فرنگهی 

ای بهین بازارههای بهالقوه و بال عهل دهد که ت اوت قابل ملحظههبه کشورهای مختلو نشان می

 یستند.ودود دارد، بدين معنی که بازارهای هدف بالقوع عمدتا بازارهای بال عل ن

 صادراتی ایران گوجه فرنگیبندی کشورهای هدف نتایج اولویت -5جدول 

 کشور
میانگین سهم از صادرات گوده فرنگی 

 ايران

ضريب 

 اهمی 

اولوي  بر اسا  ارودی 

 تاکسونومی

8837/82 عراق  88/0  15 

9265/6 آذربايجان  79/0  7 

5083/4 افغانستان  75/0  4 

5964/2 روسیه فدراسیون  89/0  18 

8983/0 شاکستان  82/0  10 

 متحده امارات

 عربی
8881/0  76/0  5 
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5643/0 ترکمنستان  86/0  12 

2715/0 قزاقستان  89/0  20 

2137/0 ارمنستان  65/0  2 

2091/0 قطر  89/0  21 

1640/0 کوي   89/0  22 

0377/0 ترکیه  87/0  13 

0327/0 عمان  88/0  17 

0149/0 تادیکستان  83/0  11 

0690/0 گردستان  89/0  23 

0060/0 سعودی عربستان  88/0  16 

0043/0 ازبکستان  67/0  3 

0043/0 رو بل  80/0  9 

0022/0 اوکراين  79/0  6 

0017/0 قرقیزستان  89/0  19 

0007/0 آلبانی  80/0  8 

0004/0 لهستان  91/0  24 

0001/0 یوگوسلوي  56/0  1 

0001/0 سوئد  87/0  14 

های تحقی مااذ: يافته  

 گیریث و نتیجهبح
میلیون تن گودهه فرنگهی رتبهه ششهم  17/6در زمینه تولید گوده فرنگی کشور ايران با تولید 

لذا توسعه صادرات اين محصول های اين محصول در دهان را دارا بوده اس . برترين تولیدکننده

غیرن تهی تواند نقش به سزايی در افزايش درآمد ارزی کشور در راستای تکیه بهر درآمهدهای می

های اایهر نشهان دهنهده رشهد ارزش . بررسی روند صادرات گوده فرنگهی در سهالداشته باشد

صادرات اين محصول بوده اس  اما در مقابل مزي  صادراتی گوده فرنگهی ايهران در طهی دوره 

مورد بررسی با نوسانات زيادی همراه بوده و اين امر برای صهادرکنندگان گودهه فرنگهی کشهور 

تهوان بها اتخهاذ باشد. لذا میدود يک ريسک رقابتی در زمینه تجارت اين محصول مینشان از و

شههذيری گذاری در زمینههه ارتقههاء سههطح رقاب هايی دههه  رصههد دائمههی و سیاسهه سیاسهه 
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بندی، تبلیغات ده  معرفی محصهول صادرکنندگان ايرانی از نظیر باالبردن سطح کی ی  بسته

های تردیحی با ساير کشورها ضروری به و هچنین وضع تعرفه در بازارهای دديد و توسعه يافته

 رسد. نظر می

 ار بهازاربررسی سااتار بازار گوده فرنگی ايران نشان داد که در طول دوره مهورد بررسهی سهاات

ز بهوده صادراتی گوده فرنگی ايران از تنوع براوردار نبوده و بر روی چند کشور اهاص متمرکه

و  ثبات و کاهش در درآمد ارزی حاصل از صهادرات گودهه فرنگهی اس  که اين امر مودب عدم

ا بهه زنی ايران در بازار دهانی اين محصول شده اس  که اين وضهعی  نهايتهکاهش قدرت چانه

 شود در زمینهه تجهارتضرر کشور ايران و به ن ع کشورهای واردکننده بوده اس . لذا توصیه می

شهورها و دراتی دديد و نوشا و ارسال کهاال بهه ايهن کاين محصول با شناسايی بازارهای هدف صا

ه حاله  بههمچنین افزايش تعداد بازارهای هدف صادراتی و نزديک سااتن بازار صادراتی ايران 

ت( نگاه مسهلرقابتی، صادرات گوده فرنگی ايران از حال  تمرکز بر چند بازار محدود و سنتی ) ب

 اارج شود.

تین گام، تعیین بازار ههدف و مشهخ  کهردن نیازههايی از آن به منظور بازاريابی صادراتی نخس

نمايند. در اين شهوهش سعی بازار اواهد بود که برای محصوالت و ادمات بنگاه ايجاد تقاضا می

مندی از روش تحلیل تاکسونومی عددی بع عنوان روشهی کهارا، بازارههای ههدف شد که با بهره

گانهه های دهيی شده و نهايتا  با توده به شهاا شناسا 1380-97صادراتی ايران در طی دوره 

داذبه بازار، بازارهای هدف بالقوه برای صادرات آتی گوده فرنگهی ايهران انتخهاب شهوند. نتهايج 

کشهور واردکننهده گودهه  25بندی بازارهای هدف گوده فرنگی ايهران نشهان داد کهه از اولوي 

اتی گوده فرنگی ايران قرار گرفتند. از بهین کشور در زمره بازارهای هدف صادر 24فرنگی ايران، 

بازارهای عمده بال عل گوده فرنگی ايران که بیشترين واردات اين محصول از ايهران را بهه اهود 

کشور آذربايجان، افغانستان، امارات متحده عربهی و ارمنسهتان در بهین  4اند تنها ااتصاص داده

د و بقیه واردکنندگان گودهه فرنگهی از ايهران کشور که دارای اولوي  قوی هستند، قرار دارن 10

شوند. لذا در صادرات گوده فرنگهی بايهد به عنوان بازارهای هدف با اولوي  ضعیو محصوب می

سیاستی اتخاذ شود که تمرکز اصلی به سم  کشورهايی با اولوي  باال منعطو شهود تها ضهمن 

 ، با آگاهی کامل از تمامی شهرايت دار به ترتیب اهمیبررسی شرايت مودود در بازارهای اولوي 

بازارهای هدف به ويهه سلیقه مشتريان در آنها ن وذ کهرد. مقايسهه صهادرات گودهه فرنگهی بهه 

نشهان داد کهه براهی از کشهورها از  1380-97های بازارهای هدف صادراتی ايران در طی سال
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ی هسهتند کهه علیهرغم دمله يوگوسلوی، آلبانی، اکراين، بلرو  و ازبکستان از دمله کشورها

باشهند بندی به عنوان بازارهای هدف اصلی گوده ايهران مطهرح میاينکه بر اسا  نتايج اولوي 

های هدف  بسیار ناچیز بوده های مورد بررسی صادرات کشور ايران به اين بازارولی در طی سال

ت گودهه فرنگهی ای در صهادراتوان اذعان کرد که بازارهای ههدف بهالقوهاس . بدين ترتیب می

ههای توانند ضمن مطالعه بیشهتر و شناسهايی ايهن بازارهها، راهودود دارند که صادرکنندگان می

ن وذ در آنها را دريابند و با در نظر گرفتن راهبردهای اهاص، حضهوری مسهتمر در ايهن بازارهها 

 (Modarresi et al, 2020) نتیجهه فهوق همسهو بها مطالعهه مدرسهی و همکهاران داشته باشند.

ههای بندی بازارهای ههدف گودهه فرنگهی ايهران نشهان دادنهد کهه ت اوتباشد که با اولوي می

ای بین بازارهای هدف بالقوه و بال عل گوده فرنگی صادراتی ايران ودود داشته اسه  لهذا عمده

ده  توسهعه صهادرات و شهناا   ی مناسب، دردیو تول یمتیق هایاس یاتخاذ سبايس  با می

 دار اقدام نمود.ی اولوي هدف صادرات هایبازار

 ازاريهابیبا توده به اينکه صادرات محصول گوده فرنگی تا به حال در چارچوب يک استراتهی ب 

بنهدی شهده، مدون و اصولی صورت نگرفته، ضرورت دارد که با توده به بازارههای ههدف اولوي 

دههای عملهی بهرای استراتهی توسعه صادرات محصهوالت مهورد نظهر مشهخ  شهود تها راهبر

يهک  ريزی بازرگهانی کشهور ارائهه شهود. همچنهینصادرکنندگان و نیز مسئولین امر در برنامهه

له یز از دمناستراتهی بلندمدت توسعه صنعتی و نهايتا يک استراتهی توسعه صادرات و بازاريابی 

 باشد که قابل شیشنهاد اس .ضروريات حتمی در اين مورد می
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