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بندی بازارهای بالقوه صادراتی شناسایی و اولویت

فرنگی، ای مغان )گوجهمحصوالت تولیدی شهرک گلخانه

 رنگی، بادمجان(خیار، فلفل

 2، عاطفه کریمی1*عدالت سلیم اودلو
 

 چکیده

زاري ه باار هدف بست. بازا اديیانتخاب بازارهاي بالقوه خارجي داراي اهميت بسيار ز ابيیهاي بازاردر پژوهش
استراتژي  نیور تدوا در صكشور قرار داشته ولي هنوز به فعليت نرسيده است، ام کیكه خارج از مرزهاي  ندیگو

زارت كشاورزي امه هاي وبرنز ا يکی نفوذ نمود. هاتوان در آن بازارمي يلبين المل ابيیصحيح بازارشناسي و بازار
ادرات این اي و صمحصوالت با كيفيت گلخانههدف توليد  باهکتاري  1500 ياگلخانه شهرک  سيتاس

رنگي، خيار، فهزار تن محصوالت گوجه  160باشد. در این شهرک گلخانه اي توليد حدود محصوالت مي
وليدات تمام این جذب ت بيني شده است كه بازارهاي صادراتي بالفعل موجود ظرفيتبادمجان و فلفل رنگي پيش

گري بازارهاي وش غرباله از رحقيق حاضر تالش گردیده است تا ابتدا با استفادباشند از اینرو در ترا دارا نمي
ندي این ه رتبه بددي بعداراي پتانسيل وارداتي باال شناسایي گردند و سپس با استفاده از روش تاكسونومي 

تجارت  ایت مركزاتي سبازارها پرداخت شده است و براي نيل به این هدف از اطالعات موجود در بانک اطالع
 يرنگفمحصول گوجه  يبرادهد استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان مي( ITC MARKETجهاني)
ل حصول فلفم يراب ، ، عربستان و قطر نیبحر يكشورها، براي محصول خيار نیآلمان، سوئد و بحر يكشورها
-رتبه راقعو  نیربحگرجستان  يكشورها زيمحصول بادمجان ن يبراو  و عراق نیلوكزامبورگ، بحر يكشورها

-يشنهاد ميپز اینرو ند. ااهاي اول تا سوم بازارهاي بالقوه صادراتي محصوالت مختلف را به خود اختصاص داده

ت ات محصواله صادرهاي الزم با كشورهاي منتخب براي صادرات محصوالت یاد شده و یا توسعگردد رایزني
 به كشورهاي مذكور صورت پذیرد. 

 ل، خيار، فلفارهاي بالقوه، غربالگري، تاكسونومي عددي، گوجه فرنگي، بادمجانباز کلمات کلیدی:
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 مقدمه 

. در های مهم در توسعه اقتصادی کشور، توسعه صادرات غیرنفتی استیکی از استراتژی

ه شور کهای تولیدی کراستای افزایش سیاست صادرات غیرنفتی، شناخت محصوالت و فعالیت

د. جهت رسیمر بازارهای جهانی را دارا باشند، امری ضروری به نظر شرایط الزم جهت نفوذ د

هت هر جاتی دستیابی به این امر الزم است بازاهای بالقوه صادراتی به لحاظ پتانسیل وارد

 یردگرار قمحصول شناخته شوند و نهایتا این صادرات به طور همه جانبه مورد حمایت دولت 

(Abedin & Asgari, 2005)ارجی خهای بازاریابی انتخاب بازارهای هدف بالقوه ش.در پژوه

کشور  ی یکدارای اهمیت بسیار زیادی است. بازار هدف به بازاری گویند که خارج از مرزها

ح قرار داشته ولی هنوز به فعلیت نرسیده است، اما در صورت تدوین استراتژی صحی

(. چنانچه 2009تی، ها نفوذ نمود )دوهرتوان در آن بازارالمللی میبازارشناسی و بازاریابی بین

ار دی برخوردالمللی از رشد مستمر و با ثبات تقاضا و از مقیاس مناسب اقتصایک بازار بین

   (.Fahimi et al, 2004) توان آن را به عنوان بازار بالقوه در نظر گرفتباشد، می
دارای قیمت  نی را دارند،کشور ایران در مقایسه با کشورهایی که سهم ناچیز از صادرات جها

ز طرف ی و اباشد که دلیل این امر از یک طرف ضعف در فرآیند بازاریابصادراتی پایینی می

ن ر جهاباشد که کشاورزی ددیگر عدم عرضه بادوام محصوالت به دلیل مخاطرات طبیعی می

ای بازاره ی بهسباشد. لذا ارتباط با بازارهای نو، دسترو به ویژه در ایران با آن مواجه می

اهش مطمئن خارجی و در پیش گرفتن سیاست ایجاد تنوع در بازارهای هدف صادراتی و ک

ود ا بهبتواند مزیت نسبی و قیمت صادراتی ایران رتمرکز روی تعدادی بازار محدود، می

 (. Khodavardizardeh & Mohammadi, 2017)ببخشد 

سهم زیادی از این بازارها الزم است که  از طرف دیگر جهت نفوذ در بازارهای جدید و کسب

تولید محصوالت کشاورزی صادراتی سطح مناسبی داشته و عرضه این محصوالت به بازارهای 

هایی که صادرات به این هدف با کمترین حد نوسان روبرو باشند تا سهم کسب شده در سال

های از راه کشورهای هدف صورت گرفته است توسط کشورهای رقیب تصاحب نگردد. یکی

آن شرایط محیطی شامل دما، نور باشد زیرا در تولید مطمعن، تولید محصوالت در گلخانه می

هدف از احداث آن پرورش محصوالت در خارج از فصل، و  و رطوبت، قابل کنترل است.

یابی به جویی در میزان مصرف آب، استفاده از بذر و خاك با کیفیت باال به منظور دستصرفه

به  زین یکه در ستاد اقتصاد مقاومت ییهااز پروژهدر همین راستا  باشد.ر سوددهی میحداکث
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ها احداث مجتمع و یکی از این پروژه باشدیم «یاگلخانه یهاتوسعه کشت» دهیرس بیتصو

باشد. اولویت تولید محصوالت در این مجتمع، میهکتاری منطقه مغان  1500ای گلخانه

رنگی و به ویژه چهار محصول خیار، گوجه فرنگی، بادمجان و فلفل محصوالت سبزی و صیفی

باشد و با توجه به عملکرد باالی تولید این محصوالت در محیط گلخانه و مصرف محدود و می

ای جهت صادرات تولید مازاد مشخص این محصوالت در کشور ضروری است بازارهای بالقوه

و  ییشناساند. از اینرو هدف مطالعه حاضر بندی گرداین محصوالت شناسایی و اولویت

 ،فرنگیمغان )گوجه ایشهرك گلخانه یدیمحصوالت تول یبالقوه صادرات یبازارها بندیتیاولو

 باشد.می بادمجان( ،رنگیفلفل ار،یخ

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

از جمله مطالعات داخلی انجام شده در این  اند.ها پرداختهاین بازارمختلف و اولویت بندی 

اشاره نمود. آنها به بررسی بازارهای  mojaveriyan et al (2016) توان به مطالعهزمینه، می

هدف صادراتی گیاهان دارویی با استفاده از روش تاکسونومی عددی پرداختند. نتایج به دست 

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

 گرفته، صورت هایاولویت تعیین به توجه با. است نشده انتخاب صحیح صادراتی هدف بازار

 آن از پس و دارد قرار دارویی گیاهان صادراتی هدف کشور اول اولویت در کنگهنگ کشور

 هایاولیت در اسپانیا و تایوان فرانسه، جنوبی، کره آلمان، ژاپن، هند، چین، امریکا، کشورهای

-تیو اولو ییشناساخود اقدام به  در مطالعه Modaresi et al (2020) .گیرندمی قرار بعدی

 روش تاکسونومی عددی برای و از، نمودند رانیفرنگی اهدف صادراتی گوجه بازارهای بندی

های مورد استفاده مربوط به مقطع . دادهبازارهای هدف صادراتی بالقوه استفاده شد انتخاب

 ریبض کی،ینزد ریبنوسان رتبه، ض ریبمطالعه از پنج ض نی. در ابوده است 2017 الی 2001

نشان  مطالعه جینتا. استفاده شد همنوسان س ریبو و ضهم س میانگین ریبمیانگین رتبه، ض

اول کشور هدف  تیر اولوگرفته، کشور عراق دت صور هایتیاولو داد که با توجه به تعیین

انستان رتبه دوم و روسیه رتبه سوم را غاف کشور آن صادراتی گوجه فرنگی قرار دارد و پس از

با استفاده از شاخص مزیت نسبی  Serin and Civan (2008) صاص داده است.ختد اخوبه 

و فرنگی، روغن زیتون شده و شاخص ترجیحات صادرات به بررسی مزیت نسبی گوجه آشکار

پرداختند. نتایج نشان داد که ترکیه به طور قابل  2005-1995صنعت آبمیوه طی دوره 

توجهی در صنعت آبمیوه و بازار روغن زیتون در اروپا دارای مزیت نسبی بوده، اما در بازار 
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در مطالعه خود به بررسی عملکرد  Hatab (2009).باشدفرنگی دارای مزیت نسبی نمیگوجه

در بازارهای جهانی پرداخته و ژاپن، کره و ایتالیا را از پایدارترین بازار برای  صادرات پنبه مصر

 ای دیگرعهنتایج مطالصادرات پنبه مصر در طول دوره مطالعه خود عنوان کرده است. 

نوع بازار صادرات و واردات ذرت در  بندی واولویت بررسی که به Baghestani et al (2014)از

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

ترین بزرگ 2010درصد از واردات کل جهان در سال  2.36 کره جنوبی، مکزیک و چین با

رقابت انحصاری است اما نوع بازار صادرات  واردکنندگان ذرت هستند و نوع بازار واردات

همچنین  .صادرات را دارد د که امریکا بیشترینذرت انحصار چندجانبه بسته می باش محصول

یکی از  تولیدکنندگان ذرت است اما به دلیل تقاضای داخلی به ترینکشور چین یکی از بزرگ

با توجه به مطالعات بررسی شده  .است ترین واردکنندگان این محصول تبدیل شدهبزرگ

بالقوه صادراتی محصوالت  بندی بازارهایشناسایی و رتبهای در راستای تاکنون مطالعه

 رنگی، بادمجان( انجام نگرفته است.فرنگی، خیار، فلفلای مغان )گوجهتولیدی شهرك گلخانه

 روش تحقیق

یری کارگشود سپس با بدر این مطالعه، ابتدا کشورهای واردکننده کاالی خاص شناسایی می

س از پند. شوشناسایی می روش آماری غربال کردن بازارهای بالقوه صادراتی برای هر محصول

 شوند.یدی مبنآن با استفاد از روش تاکسونومی عددی بازارهای بالقوه شناسایی شده اولویت

-اخصدر مرحله نخست کشورهای وارد کننده کاالی مورد بررسی براساس ش غربال کردن :

ستفاده ادی و نبشوند. به منظور یکپارچه نمودن اولویتبندی میهای پتانسیل وارداتی اولویت

مال اده نرشود که برابر میانگین سها بطور یکجا متغیر دیگری تعریف میاز مجموعه شاخص

 گیرد.بندی اولیه قرار میهای پنچگانه بوده و مبنای اولویتشده شاخص

کشور  توسط i متوسط واردات کاالی -1پنج شاخص مورد نظر جهت غربال کردن عبارتند از:

j طی دوره مورد برر( سیm1 .)2-  نسبت واردات کاالیi  توسط کشورj ات به کل وارد

j (m3 .)ر به کل واردات کشو jتوسط کشور  iنسبت واردات کاالی  -3(. m2جهانی آن کاال )

 i متوسط رشد واردات کاالی -i (m4 .)5در خصوص کاالی  jشاخص عدم مزیت کشور  -4

 (.m5طی دوره مورد بررسی ) jتوسط کشور 
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ها های فوق این امکان وجود دارد که کشوری در برخی از شاخصتک تک شاخص در خصوص

نها آبندی تولویادارای اولویت پایین و در برخی دیگر دارای اولویت باالتری باشد که این امر 

-اخصحاظ شبندی بازارها به لرا با مشکل مواجه می سازد. لذا معرفی معیاری جهت اولویت

ر ا بطورسد. به این جهت معیار زیر که همه متغیرهای فوق رمی های فوق ضروری به نظر

 (.Fahimifar, 2002شود )یکجا در برمیگرد جهت ارزیابی بازارها در نظر گرفته می

(1) 
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kj k

j

i j

M M
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ندی بهای اولویتترین روشروش تاکسونومی عددی از متداول: آنالیز تاکسونومی عددی

(. این Brewer,2001ها، مناطق، کاالها،...( بر اساس تعدادی شاخص است )رها )بازاگزینه

انی به دان لهستتوسط ریاضی 1950روش که اولین بار توسط آندرسن پیشنهاد شد، در سال 

ادر است . این روش ق(Bidabdi,1983)ریزی ریاضی به کاربرده شده است طور علمی در برنامه

-ولویتای کم و بیش همگن تقسیم نموده و مقیاسی برای اهیک مجموعه را به زیرمجموعه

ین است که های تاکسونومی ااز قابلیت (.Hosseini et al., 2008)ها ارائه دهد بندی گزینه

های تعیین . مجموعه مورد بررسی را بر اساس شاخص1قادر است دو عمل را باهم انجام دهد: 

وعه همگن . عناصر و اجزای هر دو زیر مجم2 کند.های همگن تقسیم میشده به زیر مجموعه

ن روش طبق گفته  مراحل ای Sarukhani et al  (2012).(Klein, 1994)کند بندی میرا درجه

 باشد:به شرح زیر می

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

 دد،گررد به صورت زیر تشکیل میسپس بر مبنای ماتریس داده، ماتریس استاندا -2
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(4) ij i
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، iمیانگین شاخص  i ،iyدر شاخص  jمقدار کشور  ijyکشور،  jنوع شاخص،  iکه در آن 
2

iS  واریانس شاخصi ،ijZ های مورد مقادیر استاندارد شده. پس از استاندارد کردن شاخص

شان نده را شآید. ماتریس زیر عناصر استاندارد ای بدست میاستفاده، جدول استاندارد شده

 دهد.                                                      می
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های زیر های هدف صورت گرفته است، شاخصبر اساس مطالعاتی که در زمینه شناسایی بازار

 ,ahashti et al)گیرد. شاخص درآمد سرانه و میانگین قیمت وارداتی مورد بررسی قرار می

کنندگان در بازار، شاخص تدام بازار صادرات بادام که نشان دهنده قدرت خرید مصرف (2017

(Fahimifar,2002که از تقسیم تعداد سال )های حضور در بازار کشور مورد نظر به کل سال-

-های صادراتی مورد مطالعه بدست آمده و شاخصی مثبت بوده که هر چه بیشتر باشد نشان

باشد. شاخص سهم صادرات ایران دهنده ثبات بازار هدف برای کشور صادرکننده می

(KHkaksar et al, 2004که نشان)هنده پتانسیل وارداتی و اندازه بازار بوده، و همچنین د

بدلیل آنکه وجود نوسان در قیمت و سهم صادراتی به عنوان یک عامل منفی در ثبات 

آید سعی شده در این تحقیق از عکس ضریب نوسان قیمت وارداتی و صادرات به حساب می

 ستفاده شود.همچنین عکس ضریب نوسان سهم صادرات ایران به کشورهای هدف ا

های دو ( فاصله متغیر abDدر مرحله سوم، ماتریس فواصل مرکب که عناصر آن ) -3

 گردد:باشد، به صورت زیر محاسبه میمی bو  aکشور 
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(6)  
2
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ab ai bi

i

D Z Z


   

abبدیهی است که  baD D قارن است. در نتیجه عناصر یعنی ماتریس فواصل، ماتریس مت

 قطر اصلی آن صفر است.

ل ی مرحله قبدر این مرحله کوچکترین عدد در هر سطر از ماتریس بدست آمده -4

ن تریمکانتخاب گردید. بدین ترتیب ماتریسی تشکیل شده است که یک ستون آن بیانگر 

 باشد.تفاوت )فاصله( بین کشورها می

عیار، محراف ز ماتریس نهایی مرحله چهارم میانگین و اندر مرحله پنجم با استفاده ا -5

تماد اصله اعها فشود و سپس با توجه به آنترین تفاوت میان کاالها محاسبه میستون کم

(α-1 درصدی برای متغیر )jd   ( قابل مشاهده است. 9شود که در رابطه )ساخته می 
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(9) 
.1 ( 2. , 2. )d d dI L d S L d S      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

( باشد به عنوان 9ها در بین دو حد به دست آمده از رابطه )آن jdسپس کشورهایی که 

اد اعتم شود و کشورهایی که خارج از فاصلهکشورهای همگن در یک گروه در نظر گرفته می

 شوند.ف میگیرند، به عنوان کشورهای غیر همگن از مجموعه حذقرار می



 

1233 

-یمدر مرحله ششم، ماتریس بدست آمده پس از حذف بعضی از کشورها بازنویسی  -6

آل یا  ایده شود. در ماتریس جدید برای هر ستون بزرگترین مقدار را پیدا کرده و مقدار

,maxiZ شود. سپس با استفاده از آن برای هر یک از کشورها مقدار گذاری مینامjC 

 شود:)سرمشق بهینگی( به صورت رابطه زیر محاسبه می

(10) 2
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i

C Z Z


   

کوچکتر باشد، بهینگی کشور بیشتر خواهد بود. پس از تعیین  jC در رابطه فوق هر چه

jCشوند:ها محاسبه مییار آنها، میانگین و انحراف مع 
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( مطابق رابطه  C*بر مبنای نتایج بدست آمده از دو رابطه اخیر حد مطلوب بهینگی کشور )

 آید:( بدست می14) ها از رابطهکشور بندیاولویتگردد و در نهایت ( تعیین می13)

(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

ده از مطلوب کشور هستند. با استفا
iF ها را بر اساس توان کشوربدست آمده از این روش می
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iF  نمود. در نتیجه هر  بندیاولویتصعودی
iF تر باشد، کشور به صفر نزدیکi  از اولویت و

 برتری بیشتری برخوردار است.

هایی بازارهای هدف صادارتی محصوالت تولیدی شرکت به روش بندی نجهت اولویت

 های مهم و موثر بر واردات به شرح زیر استفاده گردید:تاکسونومی عددی شاخص

 مورد دهنده ظرفیت بالفعل کشورواردات سرانه محصول بر حسب دالر: این شاخص نشان-1

اتی ودن پتانسیل واردبررسی جهت واردات محصول و بزرگی نسبی آن به مفهوم بیشتر ب

دات متوسط رشد واردات محصول: این شاخص وضعیت روند و ثبات وار -2باشد. کشور می

ل: این خالص واردات محصو -3دهد. محصول مورد نظر را برای دوره مورد بررسی نشان می

فه میانگین نرخ تعر -4دهد. شاخص کشورهای واردکننده خالص از محصول را نشان می

ه بای از موانع ورود شاورزی برحسب درصد: این شاخص به عنوان نمایندهمحصوالت ک

انگر قدرت تولید ناخالص داخلی سرانه بر حسب دالر: بی -5شود. کشورها در نظر گرفته می

صادی در متوسط نرخ رشد اقت -6باشد. کنندگان در بازارهای هدف صادراتی میخرید مصرف

 ررسیدر وضعیت اقتصادی کشور را طی دوره مورد ب طی دوره بر حسب درصد: شاخص تغییر

است.  ضریب جینی: این ضریب نشان دهنده سطح توزیع درآمد در جامعه -7دهد. نشان می

شد ر -8. تر باشد، وسعت بازار بیشتر خواهد بودمسلما هر چه سطح توزیع درآمد عادالنه

 قاضایتاز گسترش بازار و اندجمعیت در آینده بر حسب درصد: این نرخ برآوردی از چشم

-شاننشاخص فاصله جغرافیایی: این شاخص  -9دهد. های آتی را نشان میمحصول در سال

اشد. بمی دهنده بعد مسافت گلخانه شرکا رایان شمیم آرینا از کشورهای واردکننده محصول

تر باال تر باشد، مبین هزینه حمل و نقل کمتر و نتیجتا حاشیه سودهرچه این فاصله کم

 خواهد بود.

دوره  و بانک جهانی در Trade mapهای فائو، های مورد نیاز این پژوهش از سایتداده

 استخراج شده است. 2019-2014

براساس آخرین آمار و : بازارهای بالقوه صادراتی گوجه فرنگی بندیاولویتشناسایی و 

شوند. نیا شناخته میفرنگی در داطالعات بالغ بر صد کشور به عنوان واردکننده گوجه

-همانطور که گفته شد کشورهای واردکننده با استفاده از پنج شاخص معرفی شده اولویت

های معرفی بندی و استفاده یکجا از شاخصشوند و به منظور یکپارچه نمودن اولویتبندی می

کشور  31گردد. در این مرحله از میان کشورهای واردکننده محاسبه می Hiشده متغیر 
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بندی نهایی انتخاب شدند که عالوه برکشورهای با پتانسیل وارداتی باال جهت اولویت

کشورهای همسایه ایران نیز در بین این کشورها قرار داده شده است. براساس نتایج به دست 

،  Hiآمده، کشورهای بالروس، آلمان، روسیه، ارمنستان و سوریه به ترتیب با مقدار شاخص 

( 1) باشند، در جدولکه دارای پتانسیل باالی وارداتی می 14/1و  23/1، 72/1، 75/1، 77/1

 اند.آورده شده است. مابقی کشورها در پیوست ارائه شده

 یغربالگر یهابراساس شاخص یفرنگواردکننده گوجه یکشورها بندیاولویت( 1)جدول 

 M1 M2 M3 M4 M5 Hi کشور رتبه

 77/1 -46/10 36/14 004330/0 016273/0 33/146359 بالروس 1

 75/1 -69/0 01/4 001209/0 155964/0 33/1412321 آلمان 2

 72/1 -96/6 84/9 002966/0 073767/0 67/669965 روسیه 3

 23/1 01/21170 56/0 000168/0 000075/0 17/682 ارمنستان 4

 14/1 35/4 17/11 003367/0 002163/0 83/19684 سوریه 5

 (Trade map) ماخذ: بانک اطالعاتی ترید مپ

جه فرنگی به بندی نهایی بازارهای هدف صادرات گو( نتیجه اولویت1( و نمودار )2در جدول )

شور آلمان ک ( Fiروش تاکسونومی عددی ارائه شده است. بر این اساس اندازه ضریب نزدیکی )

کشور سوئد  آن، اول قرار داده است. پس از کمتر از سایر کشورها بوده و این کشور را در رتبه

 تان نیزرمنسرتبه دوم و کشور بحرین رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. کشور هلند و ا

یل ی به دلوپایدر رتبه چهارم و پنجم  قرار دارند. با توجه به نتایج حاصل شده، کشورهای ار

کثرا ای آن، ین پتانسیل وارداتی باالوجود سبزیجات در سبد غذایی خود و همچن اهمیت ویژه

 اند.بندی قرار گرفتههای باالی این اولویتدر رتبه

 یفرنگگوجه یبالقوه صادرات یبازارها بندیاولویت (2)جدول 

 رتبه (Fiضریب نزدیکی) کشور

 1 769/0 آلمان

 2 796/0 سوئد

 3 801/0 بحرین

 4 803/0 هلند

 5 820/0 ارمنستان

 (Trade map) طالعاتی ترید مپماخذ: بانک ا
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 یگوجه فرنگ یبالقوه صادرات یبازارها بندیاولویت (1)شکل 

درات که صا: با توجه به اینکشورهای همسایه ایران برای صادرات گوجه فرنگی بندیاولویت

-یصلی شرکت ممحصوالت کشاورزی به کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس از اهداف ا

ورده شده آبندی نهایی کشورهای همسایه برای صادرات گوجه ( اولویت3باشد لذا در جدول )

رتبه  منستانبندی کشور بحرین رتبه اول و ارشود در این رتبهاست. همانطور که مالحظه می

ا ت ه سومرتب دوم را به خود اختصاص داده است. پس از آن قطر، عراق و عربستان به ترتیب در

 پنجم قرار دارند.

 رانیا هیهمسا یکشورها بندیاولویت( 3)جدول 

 رتبه در بین کشورهای همسایه رتبه در بین همه کشورها (Fiضریب نزدیکی) کشور

 1 3 801/0 بحرین

 2 5 820/0 ارمنستان

 3 6 824/0 قطر

 4 9 845/0 عراق

 5 10 847/0 عربستان
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 (Trade map) ماخذ: بانک اطالعاتی ترید مپ

غ بر عات بالاطال بندی بازارهای بالقوه صادراتی خیار: براساس آخرین آمار وشناسایی و اولویت

ور که مانطشوند. ههشتاد و پنج کشور به عنوان وارد کننده عمده خیار در دنیا شناخته می

و ند شویبندی مگفته شد کشورهای واردکننده با استفاده از پنج شاخص معرفی شده اولویت

 Hi متغیر های معرفی شدهبندی و استفاده یکجا از شاخصبه منظور یکپارچه نمودن اولویت

 Hiاخص شکشور براساس  25گردد. در این مرحله، از میان کشورهای واردکننده محاسبه می

، تی باالشوند که عالوه برکشورهایی با پتانسیل واردابندی نهایی انتخاب میجهت رتبه

ه دست بایج ایران نیز در بین این کشورها قرار داده شده است. براساس نت کشورهای همسایه

لیس و ( نشان داده شده است، کشورهای عراق ، آلمان، ترکیه، انگ4آمده که در جدول )

ل وارداتی با پتانسی 40/0و Hi ،67/3 ،74/1 ،04/1 ،46/0روسیه به ترتیب با مقدار شاخص 

 .اندا در پیوست ارائه شدهباال شناسایی شدند. مابقی کشوره

 های غربالگریکشورهای واردکننده خیار براساس شاخص بندیاولویت( 4جدول )

 M1 M2 M3 M4 M5 Hi کشور رتبه

 67/3 34/249 95/59 008642/0 019459/0 17/50522 عراق 1

 74/1 30/2 36/3 000484/0 217790/0 17/565462 آلمان 2

 04/1 17/528 08/0 000011/0 000051/0 50/133 ترکیه 3

 46/0 24/2 10/2 000303/0 077155/0 00/200323 انگلیس 4

 40/0 -20/15 74/4 000683/0 059420/0 17/154275 روسیه 5

 (Trade map) ماخذ: بانک اطالعاتی ترید مپ

یار به روش بندی نهایی بازارهای هدف صادراتی خ( نتیجه اولویت2( و نمودار )5در جدول )

حرین بکشور   (Fiسونومی عددی ارائه شده است. بر این اساس اندازه ضریب نزدیکی )تاک

شور کآن  کمتر از سایر کشورها بوده و این کشور را در رتبه اول قرار داده است. پس از

 د.انعربستان، قطر، قرقیزستان و کویت رتبه دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده

 بازارهای بالقوه صادراتی خیار بندیاولویت( 5جدول)

 رتبه (Fiضریب نزدیکی) کشور

 1 667/0 بحرین

 2 739/0 عربستان
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 3 751/0 قطر

 4 755/0 قرقیزستان

 5 762/0 کویت

 (Trade map) ماخذ: بانک اطالعاتی ترید مپ

 
 اریخ یبالقوه صادرات یبازارها بندیاولویت( 2)شکل 

حصوالت رات م: با توجه به اینکه صاداریصادرات خ یبرا نرایا هیهمسا یکشورها بندیاولویت

ر ذا دباشد لکشاورزی به کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس از اهداف اصلی شرکت می

ی بندی نهایی کشورهای همسایه و کشورهای حاشیه خلیج فارس برا( اولویت6جدول )

ین ، ر بحربندی کشور این رتبهشود دصادرات خیار آورده شده است. همانطور که مالحظه می

 اند.عربستان، قطر، کویت و عمان در رتبه اول تا پنجم قرار گرفته

 کشورهای همسایه ایران برای محصول خیار بندیاولویت( 6جدول)

 رتبه در بین کشورهای همسایه رتبه در بین همه کشورها (Fiضریب نزدیکی ) کشور

 1 1 667/0 بحرین

 2 2 739/0 عربستان

 3 3 751/0 قطر

 4 5 762/0 کویت
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 5 6 767/0 عمان

 (Trade map) ماخذ: بانک اطالعاتی ترید مپ

طالعات مار و ای: براساس آخرین آرنگفلفل یبالقوه صادرات یبازارها بندیاولویتو  ییشناسا

وند. شمی رنگی در دنیا شناختهبالغ بر شصت و شش کشور به عنوان وارد کننده عمده فلفل

بندی جهت اولویت Hiکشور براساس شاخص  22این مرحله از میان کشورهای واردکننده  در

یز نایران  سایهنهایی انتخاب شدند که عالوه برکشورهای با پتانسیل وارداتی باال کشورهای هم

( نشان 7ل )در بین این کشورها قرار داده شده است. براساس نتایج به دست آمده که در جدو

 ا مقداربتیب ، کشورهای آلمان، انگلیس، لیتوانی، لوکزامبورگ و بالروس به ترداده شده است

دند. شبا پتانسیل باالی وارداتی شناسایی 75/0و  Hi ،78/1 ،05/1 ،99/0 ،75/0شاخص 

جود و یژهوشود کشورهای اروپایی کشورهای اروپایی به دلیل اهمیت همانطور که مالحظه می

اخلی دو همچنین تولیدات داخل این کشورها جوابگوی نیاز سبزیجات در سبد غذایی خود 

 باشند.باشد لذا اکثرا دارای پتانسیل وارداتی باالیی میآنها نمی

 های غربالگریفرنگی براساس شاخصکشورهای واردکننده فلفل بندیاولویت( 7جدول)

 M1 M2 M3 M4 M5 Hi کشور رتبه

 78/1 -11/1 41/2 00071/0 15636/0 17/825007 آلمان 1

 05/1 81/0 27/2 00066/0 08328/0 67/439430 انگلیس 2

 99/0 -20/20 71/3 00109/0 00666/0 83/35123 لیتوانی 3

 75/0 02/2484 62/0 00018/0 00081/0 33/4274 لوکزامبورگ 4

 75/0 -83/20 20/3 00094/0 00600/0 33/31646 بالروس 5

 (Trade map) ماخذ: بانک اطالعاتی ترید مپ

رنگی به فلبندی نهایی بازارهای هدف صادرات فل( نتیجه اولویت3( و نمودار )8در جدول )

ور کش (Fiروش تاکسونومی عددی ارائه شده است. بر این اساس اندازه ضریب نزدیکی )

آن  . پس ازاست لوکزامبورك کمتر از سایر کشورها بوده و این کشور را در رتبه اول قرار داده

 بحرین رتبه دوم و کشور عراق رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. کشور
 بازارهای بالقوه صادراتی فلفل فرنگی بندیاولویت( 8جدول)

 رتبه (Fiضریب نزدیکی) کشور

 1 558/0 لوکزامبورگ

 2 674/0 بحرین

 3 696/0 عراق
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 4 699/0 نروژ

 5 710/0 قطر

 (Trade map) ماخذ: بانک اطالعاتی ترید مپ

 
 فرنگیبازارهای بالقوه صادراتی فلفل بندیاولویت( 3شکل)

ات صادر ه اینکهی: با توجه برنگصادرات فلفل یبرا رانیا هیهمسا یکشورها بندیاولویت

-یممحصوالت کشاورزی به کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس از اهداف اصلی شرکت 

ورده شده آرنگی ای همسایه برای صادرات فلفلبندی نهایی کشوره( اولویت9باشد در جدول )

 راق رتبهکشور بحرین رتبه اول، ع بندیاولویتشود در این است. همانطور که مشاهده می

ایگاه جدر  دوم و قطر رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. دو کشور کویت و امارات نیز

 چهارم و پنجم قرار دارند.

 فرنگیهمسایه ایران برای محصول فلفل کشورهای بندیاولویت( 9جدول)

 رتبه در بین کشورهای همسایه رتبه در بین همه کشورها (Fiضریب نزدیکی) کشور

 1 2 674/0 بحرین

 2 3 696/0 عراق

 3 5 710/0 قطر

 4 8 758/0 کویت

 5 11 792/0 امارات
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 (Trade map) ماخذ: بانک اطالعاتی ترید مپ

العات ر و اط: براساس آخرین آمابادمجان یبالقوه صادرات یارهاباز بندیاولویتو  ییشناسا

این  . درشوندبالغ بر شصت کشور به عنوان وارد کننده عمده بادمجان در دنیا شناخته می

دی بنجهت اولویت  Hi کشور براساس شاخص 5کشورهای واردکننده   60مرحله از میان 

یز نایران  سایهانسیل وارداتی باال کشورهای همنهایی انتخاب شدند که عالوه برکشورهای با پت

(، 10ل )در بین این کشورها قرار داده شده است. براساس نتایج به دست آمده که در جدو

، Hi ،57/1کشورهای گرجستان، سوریه، آلمان، بالروس و فرانسه به ترتیب با مقدار شاخص 

 ناسایی شدند. دارای پتانسیل باالی وارداتی ش 09/1و  18/1، 35/1، 56/1

 های غربالگریکشورهای واردکننده بادمجان براساس شاخص بندی( اولویت10جدول)

 M1 M2 M3 M4 M5 Hi کشور رتبه

 57/1 -61/5 30/16 000780/0 00068/0 50/5900 گرجستان 1

 56/1 98/71 01/14 000671/0 0045/0 00/3920 سوریه 2

 35/1 81/0 29/1 000062/0 0836/0 00/72123 آلمان 3

 18/1 -04/1 73/10 000514/0 0201/0 83/17362 بالروس 4

 09/1 62/0 96/1 000094/0 0672/0 83/57953 فرانسه 5

 (Trade map) ماخذ: بانک اطالعاتی ترید مپ

ادمجان به نهایی بازارهای هدف صادرات ب بندیاولویت( نتیجه 4( و نمودار )11در جدول )

( Fiئه شده است. بر این اساس اندازه ضریب نزدیکی )روش تاکسونومی عددی ارا

ز ت. پس اه اسکشورگرجستان کمتر از سایر کشورها بوده و این کشور را در رتبه اول قرار داد

تبه رویت کآن کشور بحرین رتبه دوم، کشور قطر رتبه سوم، کشور عراق رتبه چهارم و کشور 

 اند. پنجم را به خود اختصاص داده

 بازارهای بالقوه صادراتی بادمجان بندیولویت( ا11جدول)

 رتبه (Fiضریب نزدیکی) کشور

 1 733/0 گرجستان

 2 749/0 بحرین

 3 765/0 قطر

 4 783/0 عراق

 5 787/0 کویت

 (Trade map) ماخذ: بانک اطالعاتی ترید مپ
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 بازارهای بالقوه صادراتی بادمجان بندی( اولویت4شکل)

ادرات ص: با توجه به اینکه صادرات بادمجان یبرا رانیا هیهمسا یکشورها بندیاولویت

-یممحصوالت کشاورزی به کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس از اهداف اصلی شرکت 

ورده شده آنهایی کشورهای همسایه برای صادرات بادمجان  بندیاولویت( 12باشد در جدول )

تبه رحرین ندی کشور گرجستان رتبه اول، بباست. همانطور که مالحظه می شود در این رتبه

ه دو لق بدوم و قطر رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. رتبه چهارم و پنجم نیز متع

 .باشدکشور عراق و کویت می

 کشورهای همسایه ایران برای محصول بادمجان بندیاولویت( 12جدول )

 ر بین کشورهای همسایهرتبه د رتبه در بین همه کشورها (Fiضریب نزدیکی) کشور

 1 1 733/0 گرجستان

 2 2 749/0 بحرین

 3 3 765/0 قطر

 4 4 783/0 عراق

 5 5 787/0 کویت

 (Trade map)ماخذ: بانک اطالعاتی ترید مپ
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 گیری و پیشنهادهانتیجه

شکالت مهمچنین  و اخیر هایسال جات درصیفی داخلی تولید و قیمت به نوسانات توجه با

 ینا داخلی توزیع به صادرات این محصوالت، تمایل حوزه نقل در حمل و و ارز تبادل

ادراتی، ص ابییبازار جهتنخستین گام است.  افزایش یافته صادرات آنها به محصوالت نسبت

ت و الحصوواهد بود که برای مخ از آن بازار یینیازها هدف و مشخص کردن هایتعیین بازار

ز استفاده سعی شد تا با ا پژوهش حاضردر  ن،ی. بنابرادینماتقاضا می جادیشرکت اخدمات 

 یار،خ، فرنگی گوجه روش تاکسونومی عددی، به عنوان روشی کارا، بازارهای هدف صادرات

 ترای صادراشوند تا بازارهای بالقوه ب ییشناسا 2014-2019در دوره رنگی و بادمجان فلفل

ی یج بررسنتا مورد بررسی انتخاب شوند.های خصبا توجه به شا رانیااین محصوالت در آتی 

ئد و آلمان، سو یکشورها یفرنگمحصول گوجه یبراکشور مدنظر نشان داد که  60بیش از 

-سياست أكيدت به با توجهشود در اولویت اول تا سوم صادرات قرار دارند، لذا پیشنهاد می نیبحر

 خصوص در ریزي بویژههاین برنام صادرات،هدف  با توليد ریزيبرنامه بر مبني مقاومتي اقتصاد كه هاي

 یکشورهایار خبرای محصول  .شود دنبال ایران سهم صادراتي افزایش هدف با فرنگيگوجه توليد

راستا  همین دراند، لذا جایگاه اول تا سوم را به خود اختصاص داده ، عربستان و قطرنیبحر

ل محصو یبرا ی خواهد بود.این هدف ضرور های حمایتی جهت دستیابی بههدایت سیاست

 یهاکشور زیمحصول بادمجان ن یبراو  و عراق نیلوکزامبورگ، بحر یکشورها رنگیفلفل

ف را ت مختلهای اول تا سوم بازارهای بالقوه صادراتی محصوالقطر رتبهو  نیبحر ،گرجستان

 واند ضمنتمیدف بندی بازارهای هاند. با توجه به نتایج مطالعه، اولویتبه خود اختصاص داده

ر را ردنظهدایت صادرکنندگان به سمت بازارهای حائز اولویت، منافع بلندمدت محصوالت مو

 برای ایران تامین نماید.
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 پیوست 
 یالگرغرب یبراساس شاخص ها یواردکننده گوجه فرنگ یکشورها یرتبه بند( 1)جدول 

 M1 M2 M3 M4 M5 Hi کشور رتبه

 77/1 -46/10 36/15 004330/0 016273/0 33/146359 بالروس 1

 75/1 -69/0 01/4 001209/0 155964/0 33/1412321 آلمان 2

 72/1 -96/6 84/9 002966/0 073767/0 67/669965 روسیه 3

 23/1 01/21170 56/0 000168/0 000075/0 17/682 ارمنستان 4

 14/1 35/4 17/11 003367/0 002163/0 83/19684 سوریه 5

 83/0 31/13 34/8 002514/0 012972/0 83/117144 عراق 6

 80/0 54/1 61/3 001089/0 074161/0 17/671065 فرانسه 7
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 74/0 -80/0 31/3 000999/0 072972/0 50/660377 انگلیس 8

 53/0 -34/18 78/6 002044/0 007266/0 67/66084 لیتوانی 9

 48/0 30/10 83/6 002060/0 001124/0 33/10220 مولداوی 10

 34/0 -65/0 96/5 001797/0 000511/0 83/4633 مونتگرو 11

 29/0 55/4 45/5 001644/0 002945/0 33/26683 لتونی 12

 28/0 -51/3 21/5 001571/0 005726/0 33/51645 قزاقستان 13

 24/0 -48/5 76/4 001436/0 008166/0 83/73363 پاکستان 14

 19/0 27/3 63/3 001094/0 018645/0 33/168729 سوئد 15

 17/0 -34/2 26/2 000682/0 035470/0 17/321070 هلند 16

 15/0 15/5 06/3 000923/0 022521/0 00/204277 لهستان 17

 04/0 77/13 32/3 001002/0 009247/0 17/83847 رومانی 18

 04/0 34/2 67/3 001108/0 004032/0 83/36336 کویت 19

 01/0 -11/10 72/3 001123/0 000936/0 33/8490 گرجستان 20

 -08/0 -60/24 02/3 000912/0 002576/0 60/28125 قطر 21

 -17/0 97/14 49/2 000749/0 001427/0 33/12881 بحرین 22

 -17/0 92/4 91/1 000576/0 009327/0 50/83992 عربستان 23

 -26/0 63/0 87/1 000563/0 001703/0 50/15437 عمان 24

 -27/0 -92/43 91/1 000576/0 000369/0 20/4116 افغانستان 25

 -32/0 44/1851 60/0 000180/0 000209/0 17/1853 آذربایجان 26

 -42/0 -51/36 91/0 000274/0 000096/0 00/820 تاجیکستان 27

 -45/0 51/0 71/0 000213/0 000459/0 00/4092 لبنان 28

 -54/0 08/145 01/0 00003/0 000063/0 17/570 ترکیه 29

 -55/0 82/64 01/0 000002/0 000005/0 50/49 اردن 30

 -56/0 -81/2 01/0 000002/0 000002/0 33/33 ازبکستان 31

 
 یگوجه فرنگ یبالقوه صادرات یبازارها یبندرتبه( 2)جدول 

 رتبه (Fiیب نزدیکی)ضر کشور
 1 769/0 آلمان

 2 796/0 سوئد

 3 801/0 بحرین

 4 803/0 هلند

 5 820/0 ارمنستان

 6 824/0 قطر

 7 835/0 فرانسه
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 8 841/0 انگلیس

 9 845/0 عراق

 10 847/0 عربستان

 11 848/0 لهستان

 12 851/0 کویت

 13 869/0 گرجستان

 14 879/0 لیتوانی

 15 881/0 عمان

 16 896/0 تاجیکستان

 17 897/0 بالرووس

 18 897/0 قزاقستان

 19 899/0 رومانی

 20 900/0 لتونی

 21 908/0 مونتگرو

 22 914/0 آذربایجان

 23 918/0 ترکیه

 24 929/0 ازبکستان

 25 938/0 پاکستان

 26 941/0 اردن

 27 943/0 روسیه

 28 951/0 مولداوی

 29 981/0 افغانستان

 30 982/0 لبنان

 31 987/0 سوریه

 
 رانیا هیهمسا یکشورها یبندتیاولو( 3)جدول 

 رتبه در بین کشورهای همسایه رتبه در بین همه کشورها (Fiضریب نزدیکی) کشور

 1 3 801/0 بحرین

 2 5 820/0 ارمنستان

 3 6 824/0 قطر

 4 9 845/0 عراق

 5 10 847/0 عربستان

 6 12 851/0 کویت

 7 13 869/0 گرجستان
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 8 15 881/0 عمان

 9 16 896/0 تاجیکستان

 10 21 914/0 آذربایجان

 11 23 918/0 ترکیه

 12 25 938/0 پاکستان

 13 29 981/0 افغانستان

 
 یغربالگر یهابراساس شاخص اریواردکننده خ یکشورها یبندرتبه (4)جدول 

 M1 M2 M3 M4 M5 Hi کشور رتبه

 67/3 34/249 95/59 008642/0 019459/0 17/50522 عراق 1

 74/1 30/2 36/3 000484/0 217790/0 17/565462 آلمان 2

 04/1 17/528 08/0 000011/0 000051/0 50/133 ترکیه 3

 46/0 24/2 10/2 000303/0 077155/0 00/200323 سیانگل 4

 40/0 -20/15 74/4 000683/0 059420/0 17/154275 روسیه 5

 23/0 84/154 76/2 000398/0 000679/0 00/1763 قرقیزستان 6

 21/0 -50/3 93/1 000278/0 050421/0 50/130911 هلند 7

 01/0 45/4 45/2 000354/0 021883/0 67/56816 چک 8

 00/0 -43/1 92/0 000133/0 031607/0 67/82063 فرانسه 9

 /00 60/96 89/0 000129/0 002529/0 00/6566 پاکستان 10

 -02/0 76/8 73/1 000249/0 021212/0 17/55073 لهستان 11

 -04/0 03/2 08/1 000156/0 024971/0 33/64833 بلژیک 12

 -07/0 16/97 11/0 000015/0 000163/0 17/422 عمان 13

 -08/0 35/62 29/1 000185/0 001424621/0 83/3698 سوریه 14

 -15/0 71/45 72/0 000104/0 001312/0 17/3407. کویت 15

 -16/0 45/35 22/1 000176/0 000275/0 17/715 ارمنستان 16

 -18/0 51/52 05/0 000008/0 000425/0 83/1103 عربستان 17

 -19/0 00/50 06/0 000009/0 000025/0 00/65 افغانستان 18

 -21/0 52/14 20/1 000173/0 001145/0 67/2972 بحرین 19

 -29/0 -77/20 38/1 000198/0 000788/0 00/2047 آذربایجان 20

 -30/0 -83/16 99/0 000143/0 001695/0 00/4400 قطر 21

 -31/0 -09/4 10/0 000015/0 001598/0 33/4149 امارات 22

 -32/0 -54/39 76/1 000254/0 000439/0 20/1140 ترکمنستان 23

 -35/0 -90/12 15/0 000021/0 000115/0 67/401 تاجیکستان 24

 -35/0 -91/11 02/0 000002/0 000607/0 17/1575 لبنان 25
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 اریخ یبالقوه صادرات یبازارها یرتبه بند( 5)جدول 

 رتبه (Fiضریب نزدیکی) کشور

 1 667/0 بحرین

 2 739/0 عربستان

 3 751/0 قطر

 4 755/0 قرقیزستان

 5 762/0 کویت

 6 767/0 عمان

 7 767/0 هلند

 8 776/0 ترکیه

 9 777/0 چک

 10 783/0 بلژیک

 11 808/0 آلمان

 12 813/0 امارات

 13 843/0 لهستان

 14 851/0 عراق

 15 856/0 تاجیکستان

 16 866/0 پاکستان

 17 870/0 انگلیس

 18 888/0 فرانسه

 19 0//893 آذربایجان

 20 896/0 ترکمنستان

 21 905/0 ارمنستان

 21 931/0 افغانستان

 23 941/0 سوریه

 24 965/0 لبنان

 25 012/1 روسیه

 
 اریمحصول خ یبرا رانیا هیهمسا یکشورها یبندتیاولو( 6)جدول 

 رتبه در بین کشورهای همسایه رتبه در بین همه کشورها (Fiضریب نزدیکی) کشور

 1 1 667/0 بحرین

 2 2 739/0 عربستان
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 3 3 751/0 قطر

 4 5 762/0 کویت

 5 6 767/0 عمان

 6 8 776/0 ترکیه

 7 12 813/0 امارات

 8 14 851/0 عراق

 9 15 856/0 تاجیکستان

 10 16 866/0 پاکستان

 11 19 893/0 آذربایجان

 12 20 896/0 ترکمنستان

 13 21 905/0 ارمنستان

 14 21 931/0 افغانستان

 
 یغربالگر یهابراساس شاخص یفرنگواردکننده فلفل یکشورها یبندرتبه(7)جدول 

 M1 M2 M3 M4 M5 Hi کشور رتبه

 78/1 -11/1 41/2 00071/0 15636/0 17/825007 آلمان 1

 05/1 81/0 27/2 00066/0 08328/0 67/439430 انگلیس 2

 99/0 -20/20 71/3 00109/0 00666/0 83/35123 لیتوانی 3

 75/0 02/2486 62/0 00018/0 00081/0 33/4274 لوکزامبورگ 4

 75/0 -83/20 3./2 00094/0 00600/0 33/31646 بالروس 5

 72/0 14/2 58/2 00075/0 03230/0 17/170451 روسیه 6

 62/0 97/3 03/2 00059/0 04935/0 00/260375 کانادا 7

 52/0 09/1932 70/0 00020/0 00180/0 67/9502 عراق 8

 50/0 -69/4 76/2 00081/0 00039/0 00/2082 مونتگرو 9

 44/0 -13/0 40/2 00070/0 01096/0 33/57847 نروژ 10

 43/0 26/0 54/1 00045/0 05272/0 83/278181 فرانسه 11

 13/0 61/5 87/1 00055/0 00340/0 00/17962 کویت 12

 3/0. 58/5 69/1 00049/0 00161/0 83/8494 بحرین 13

 -11/0 -10/28 41/1 00041/0 00242/0 40/12760 قطر 14

 -38/0 40/14 80/0 00023/0 00122/0 00/6415 عمان 15

 -47/0 43/0 49/0 00014/0 00759/0 83/40040 امارات 16

 -49/0 22/35 55/0 0.00016 0.00032 1667 .00 آذربایجان 17

 -51/0 47/29 52/0 0.00015 0.00012 00/620 ارمنستان 18

 -62/0 -60/17 32/0 00010/0 00035/0 33/1826 لبنان 19
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 -66/0 00/89 13/0 00004/0 00005/0 40/269 افغانستان 20

 -66/0 58/68 14/0 00004/0 00004/0 80/189 ترکمنستان 21

 -69/0 -68/69 23/0 00007/0 00007/0 17/389 سوریه 22

 
 یفرنگفلفل یبالقوه صادرات یبازارها یبندتیاولو( 8)جدول 

 رتبه (Fiضریب نزدیکی) کشور

 1 558/0 لوکزامبورگ

 2 674/0 بحرین

 3 696/0 عراق

 4 699/0 روژن

 5 710/0 قطر

 6 728/0 آلمان

 7 728/0 سوریه

 8 758/0 کویت

 9 766/0 انگلیس

 10 784/0 لیتوانی

 11 792/0 امارات

 12 804/0 عمان

 13 807/0 فرانسه

 14 827/0 مونتگرو

 15 847/0 کانادا

 16 856/0 ترکمنستان

 17 902/0 بالروس

 18 902/0 ارمنستان

 19 905/0 آذربایجان

 20 919/0 روسیه

 21 949/0 افغانستان

 22 977/0 لبنان

 
 یفرنگمحصول فلفل یبرا رانیا هیهمسا یکشورها یبندتیاولو( 9)جدول 

 رتبه در بین کشورهای همسایه رتبه در بین همه کشورها (Fiضریب نزدیکی) کشور

 1 2 674/0 بحرین

 2 3 696/0 عراق
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 3 5 710/0 قطر

 4 8 758/0 کویت

 5 11 792/0 امارات

 6 12 804/0 عمان

 7 16 856/0 ترکمنستان

 8 18 902/0 ارمنستان

 9 19 905/0 آذربایجان

 10 21 949/0 افغانستان

 
 یغربالگر یهاواردکننده بادمجان براساس شاخص یکشورها یبندتبه( ر10)جدول 

 M1 M2 M3 M4 M5 Hi کشور رتبه

 57/1 -61/5 30/16 000780/0 0068/0 50/5900 گرجستان 1

 56/1 98/71 01/14 000671/0 0045/0 00/3920 سوریه 2

 35/1 81/0 29/1 000062/0 0836/0 00/72123 آلمان 3

 18/1 -04/1 73/10 000514/0 0201/0 83/1762 بالروس 4

 09/1 62/0 96/1 000094/0 0672/0 83/57953 فرانسه 5

 84/0 -70/6 99/7 000382/0 0207/0 00/17818 عراق 6

 70/0 32/4 39/1 000066/0 0509/0 00/43847 انگلیس 7

 70/0 20/21 50/2 000120/0 0014/0 50/1232 آذربایجان 8

 40/0 -19/17 29/6 000301/0 0113/0 67/9735 لیتولنی 9

 32/0 11/193 50/0 000024/0 0001/0 67/106 قرقیزستان 10

 31/0 26/3 33/1 000064/0 0324/0 33/27895 کانادا 11

 30/0 -59/1 20/2 000105/0 0276/0 67/23781 روسیه 12

 23/0 87/144 35/1 000065/0 0003/0 83/261 ارمنستان 13

 15/0 43/8 02/1 000049/0 0256/0 17/22108 ایتالیا 14

 10/0 -54/0 95/0 000046/0 0249/0 50/21512 هلند 15

 06/0 -29/12 02/4 000193/0 0073/0 33/6320 کویت 16

 -06/0 14/24 58/2 000124/0 0028/0 83/2375 لبنان 17

 -11/0 13/4 59/2 000124/0 0044/0 80/3818 قطر 18

 -17/0 61/56 00/1 000048/0 0004/0 80/342 افغانستان 19

 -17/0 39/88 002/0 000001/0 0001/0 83/24 ترکیه 20

 -29/0 81/2 65/1 000079/0 0016/0 50/1356 بحرین 21

 -31/0 00/50 15/0 000007/0 00001/0 17/22 تاجیکستان 22

 -38/0 60/35 07/0 000003/0 0001/0 67/88 عمان 23
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 -40/0 -04/0 30/0 000015/0 0047/0 17/4030 امارات 24

 -64/0 -47/28 04/0 000002/0 0003/0 83/253 سوریه 25

 -92/0 -55/99 0.08 000004/0 0002/0 33/188 پاکستان 26

 

 بادمجان یبالقوه صادرات یبازارها یبند تیاولو( 11)جدول 

 رتبه (Fiضریب نزدیکی) کشور

 1 733/0 گرجستان

 2 749/0 بحرین

 3 765/0 قطر

 4 783/0 عراق

 5 787/0 کویت

 6 790/0 هلند

 7 808/0 لیتوانی

 8 819/0 قرقیزستان

 9 823/0 بالروس

 10 832/0 آلمان

 11 853/0 فرانسه

 12 858/0 امارات

 13 861/0 تاجیکستان

 14 862/0 انگلیس

 15 864/0 آذربایجان

 16 865/0 عمان

 17 867/0 عربستان

 18 891/0 ترکیه

 19 895/0 ارمنستان

 20 910/0 سوریه

 21 913/0 ایتالیا

 21 926/0 کانادا

 23 956/0 لبنان

 24 958/0 افغانستان

 25 985/0 روسیه

 26 989/0 پاکستان
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 محصول بادمجان یبرا رانیا هیهمسا یکشورها یبندتیاولو( 12)جدول 

 کشور
ضریب 

 (Fiنزدیکی)

رتبه در بین همه 

 کشورها

رتبه در بین کشورهای 

 همسایه

 1 1 733/0 گرجستان

 2 2 749/0 بحرین

 3 3 765/0 قطر

 4 4 783/0 عراق

 5 5 787/0 کویت

 6 12 858/0 امارات

 7 13 861/0 تاجیکستان

 8 15 864/0 آذربایجان

 9 16 865/0 عمان

 10 17 867/0 عربستان

 11 18 891/0 ترکیه

 12 19 895/0 ارمنستان

 13 24 958/0 افغانستان

 14 26 989/0 پاکستان

 
 


