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 چكیده
های جود مراتع طبیعی فراوان با گونهدر کشور ایران فعالیت زنبورداری به واسطه نیاز کم به سرمایه و همچنین و

ترین زا از اهمیت بسزایی برخوردار استت  سستا از دیربتاز بته سنتوان ی تی از  رم تر گیاهی شهدزا و گرده
ی در طب ستنت یدارو نیترگسترده نظیر،که به واسطه خواص دارویی بی های غذایی شناخته شده است فرآورده

بندی بازارهای هد  ایران قیق بررسی سمل رد صادراتی سسا ایران و اولویتهد  این تح آید کشور به شمار می
مزیت نسبی آش ار شده و مزیت  یاهباشد  بدین منظور ابتدا مزیت نسبی صادرات سسا با استفاده از شاخصمی

هیرشتمن  -محاسبه شد و با استتفاده از شتاخص هرفینتدال 1380-97های نسبی آش ار شده متقارن طی سال
های بالفعا صتادراتی سستا از بندی بازارختار بازار صادراتی سسا ایران مشخص شد  در ادامه جهت اولویتسا

های مورد مطالعه با نوستان روش تاکسونومی سددی استفاده شد  نتایج نشان داد که مزیت نسبی سسا در سال
االتر بوده است  بر اساس نتایج بدست همراه بوده و ریسک رقابتی برای صادرکنندگان سسا ایران نسبت به رقبا ب

انح ار چندجانبه بوده است  ساختار بازار صادراتی  1380-97آمده ساختار بازار وارداتی سسا جهان در طول دوره 
انح ار چندجانبه باز بوده است  همچنین  1397تا  1388، انح ار چندجانبه و از سال 1387سسا جهان تا سال 

های مورد باشد  با توجه به شاخصسا ایران در طی این دوره از نوع انح ار چند جانبه میساختار بازار صادراتی س
ها برای سستا ایتران بررسی نتایج حاکی از آن است که بازارهای سربستان، سراق، امارات و مالزی بهترین بازار
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 هرفیندال هیرشمن صادرات، مزیت، نسبت تمرکز، چندجانبه، انح ارهای کلیدی: واژه

 مقدمه
 ریه صادرات غتوسع ،توسعه کشور از قبل از انقالب تاکنون یهامهم برنامه اریبس اهدافاز  یكی

 تیومز یداراکشوور کوه  یدیتول یهایتشناخت محصوالت و فعال راستا نیهماست. در  ینفت

. رسدیم ظرن به یرضرو یامر باشد، دارا را یجهان بازار در نفوذ جهت الزم طیشرابوده و  ینسب

د و جهت موفقیت در فعالیت زنبورداری و تولید عسل، وجود پوشش گیاهی مناسب از نظر شه

ی و ایران به واسطه داشتن مراتع طبیعکشور  (Saeeidi et al, 2018).گرده امری ضروری است 

 اغلوبنكه باشد. با توجه به ایچهار فصل بودن، دارای پتانسیل مناسب در زمینه زنبورداری می

 زرع و کشوت بورای انود  و بارنودگی کم آب دلیل به که اندشده واقع مناطقی در مراتع کشور

 منواط  این در ورزیو خا  کار و کشت بودن کوهستانی دلیل به اینكه یا و باشندنمی مناسب

 فعالیوت مراتوع گونوهاین کارکردهوای تریناز رایج گردد، یكیمی خا  فرسایش تشدید سبب

 وبدین سبب و به منظور گسترش کمی  .(Sadeghi et al, 2008)است  عسل تولید و بورداریزن

بورداری از امكانوات موجوود در مراتوع و تولیود کیفی بخش مرتع، ضرورت دارد تا ضومن بهره

 جملوه ازهای مرتبط، موجبات رشد اقتصادی این بخوش در کشوور را فوراهم سوازند. فرآورده

 حرفوه رو،ایون از اسوت. کوم سورمایه بوا اشتغال ایجاد زنبورداری یتفعال مهمترین خصوصیات

 .(Sadeghi et al, 2008)برای افراد با سرمایه کم باشد  مناسبی درآمد تواند منبعمی زنبورداری

فواوو در  رآما نیآخر اساس بر. باشدیم جهان در عسل برتر کننده دیتول ده از یكی رانکشور ای

و  هزار تون بووده 1787 ایکل عسل دن دیکه تول دهدیم نشان عسل دیتول یبررس ،1395سال 

رتبه  درن هزار ت 105هزار تن و  490از  شیب دیتول زانیم با بیبه ترت هیو ترک نیچ یکشورها

 نیوان اکننودگ دیوتول نیبرتور سومدر رتبه  تن هزار 80دیتول با رانیا کشور ودوم  واول  یها

 رتورب کننوده دیوتول نیسوم رانیا که نیا وجود با. (FAO, 2019) دارندجهان قرار  درمحصول 

ادرات صکه با  یبه طور ندارد یمناسب گاهیجامحصول  نیا یبازار جهان در است، جهان در عسل

هوان قورار ج 39داشته و در رتبه  اریرا در اخت یجهان درصد از بازار 22/0تن عسل تنها  1504

 ،نیچو یکشورها 1395 سالتن عسل صادر شده در هزار  690است که از  یدر حال نیدارد. ا

 محصوول نیا صادرات از را سهم نیشتریبهزار تن  35و  81، 128با  بیو هند به ترت نیآرژانت

 . (ITC, 2019) اندداشته
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کنندگان از محصوالت تولید شده توسوط داموداران و عشوایر، علیرغم تلقی مثبت اکثر مصرف 

دهد که مانع اصلی در مسیر تولید محصوالت دامی ارگانیک و غیر تجربه در این زمینه نشان می

های بهبود . یكی از راه(Saeeidi et al, 2018)باشد دامی فروش و بازاررسانی این محصوالت می

جایگاه صادرات عسل ایران در جهان شناسایی وضعیت فعلوی مزیوت نسوبی و نیوز شناسوایی 

ه تجارت خارجی آن است، زیرا گذشته از امكانات و بازارهای هدف این محصول به منظور توسع

های هر کشور در تولید و صادرات کاالها نقش بازارهای صادراتی و بازارهای هدف نیز توانمندی

. امروزه به جهت وسعت بازارهای جهانی بوه کوارگیری (Islam, 2001)بسیار حاوز اهمیت است 

ویت بازارهوای هودف صوادراتی، از جملوه یک روش اصولی و نوین جهت شناسایی و تعیین اول

نشان  95تا  71های نیازهای دستیابی به این هدف است. بررسی صادرات عسل ایران طی سال

 های چشمگیر در صادرات این محصوول و سوهم آن در بازارهوای جهوانی اسوتدهنده نوسان

(Customs Organization of the Islamic Republic of Iran, 2017). نشوان ضووعمو نیوا 

 نیوا صوادرات نوهیزم در خوود تیظرف از عسل دیتول در باال لیپتانس رغمیعل رانیا که دهدیم

 صادرکنندگان ءجز گذشته یهادهه از رانیا قتیحق در. است نداشته یمناسب استفاده محصول

 & Abedin) کنود کسوب خوود یبورا یمناسوب گاهیجا است نتوانسته گاهچیه یول بوده عسل

Asghari, 2001) .هوای یكی از دالیل مشوكالت موجوود بوازار عسول مشوخد نبوودن اولویت

توان از پراکندگی بازارهای هدف ایران در سالمحصول بوده که این موضوع را می تی اینصادرا

بوه  تووانیم هودف یبازارها یبند تیاولو و ینسب تیمز نهیزم درهای مختلف مشاهده کرد. 

بررسی مزیت نسبی ایران و کشورهای جهان در تجوارت عسول اشاره نمود.  متعددیمطالعات 

 & Abedin) باشودموی 1364-75های حاکی از نبود مزیت صادراتی عسول ایوران طوی سوال

Asghari, 2001) . بررسی مزیت نسبی فرش دستبافت ایران نشان داد که کشور ایران در زمینه

قعیت رقابتی این کاال در سطح جهان صادرات این کاال دارای مزیت نسبی صادراتی است، اما مو

بندی بازارهای صوادرکننده فورش در جهوان نشوان تضعیف شده است. همچنین نتایج اولویت

ترین بازارهای صادرات فورش دسوتبافت های آمریكا، امارات، ژاپن و آلمان عمدهدهد کشورمی

 .(Khaksar et al, 2008) دهستن

تاکسونومی گری و تحلیل ران با استفاده از روش غربالبررسی بازارهای هدف کیوی صادراتی ای

ترین کشورهای وارد کننده کیوی از ایران نشان داد که اصلی 1370-84در طول دوره  1عددی 

                                                    
1-Numerical Taxonomy Analysis 
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طی دوره مورد مطالعه ترکیه، اذربایجان، روسیه، امارات، عورا،، ارمنسوتان، کویوت، عربسوتان 

ه ایران در صادرات کیوی کشورهای اسپانیا، هلند، سعودی و قطر بوده ولی بازارهای هدف بالقو

 & Chizari) باشوندفرانسه، اسوترالیا، انگلسوتان، نوروژ، سووود، اتوریش، پرتغوال و آلموان می

Abolhasani, 2011)های هدف صوادراتی گیاهوان دارویوی . نتایج حاصل از اولویت بندی بازار

دهد تاکسونومی عددی این نتیجه را می و روش 1390ایران با استفاده از دادهای مقطعی سال 

ای های قابل مالحظهاند و تفاوتکه مقاصد فعلی صادرات این محصول به درستی انتخاب نشده

 .(Mojaverian et al, 2015)های بالقوه و بالفعل وجود دارد بین بازار

(Saeeidi et al, 2018) بورداران مرتوع بوا با برسی تاثیر بازارهای محلی بر معیشت پایودار بهره

های سوطح اشوتغال، دسترسوی بوه استفاده از روش تاکسونومی عددی نشان دادند که شاخد

های گیاهی، نیوروی کوار خوانوادگی و توامین جاده، درآمد حاصل از تولیدات دامی، تنوع گونه

 ارند.ی محلی دنیروی کار از خارج از خانواده بیشترین تاثیرپذیری را از تشكیل و توسعه بازارها

های کشاورزی و روستایی جهت توسعه اقتصوادی اسوتان بندی فعالیتها و رتبهتعیین اولویت 

دهود کوه تولیود همدان با استفاده از روش تحلیل عاملی و روش تاکسونومی عددی نشوان می

ی و واد غذایممحصوالت زراعی و باغی، دامداری و تولید خورا  دام و طیور و نیز تولید لبنیات، 

 .ن میزان سودآوری برخوردارندایع تبدیلی از بیشتریصن

بندی بازارهای هدف صادرات گیاهان دارویی منتخب ایوران طوی بررسی ساختار بازار و اولویت

د مقدار عددی عكس شاخد هرفیندال طی دوره مورد بررسی از یک نشان دا 1380-92دوره 

برخووردار نیسوت. همچنوین نتوایج  ادراتباشود و ایوران از تنووع در صوتا چهار در نوسان می

رد بندی نشان داد که بین بازارهای بالفعل و بالقوه این محصول اختالف زیادی وجوود دااولویت

(Khodaverdizadeh & Mohammadi,2016) . بررسی عوامل موثر بر قیمت صادراتی خرموای

های گسوترده قفهو رهیافت خودرگرسیونی با و 1368-93های سری زمانی ایران بر اساس داده

های هدف و سهم کشور هدف های تحریم، تعداد کشورهای سالدار متغیرنشان دهنده اثر معنی

باشد و متغیر سهم کشور هدف اصلی رابطه منفی با قیمت صادراتی اصلی بر قیمت صادراتی می

تار بازار از ساخ یحاک هیجریمنجمد کشور ن یماه یبازار عمده فروش لیو تحل هیتجز(. 27دارد )

 2000-10ی سال هوا یدر ط هیجریمنجمد در کشور ن یماه یبرا یعمده فروش یکامالً رقابت

  (Agom et al, 2012)باشد می
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 ینویزم بیس یبازارهاحاکی از آن است که  ایدر کن ینیزم بیس متیساختار بازار و ق یبررس

 ،ییدالالن روسوتا) گروه( بوازار در چنودی)اعضوا شرکا نیاست و همچن یانحصار یذات ربه طو

 .(Laibuni & Omiti, 2014)د هسوتن یقودرت بوازار یدارا (دهنودگانو انتقال یدالالن شهر

ارزیابی رقابت بازار، اندازه و دامنه فروشندگان دارو با استفاده از داده های جمع آوری شوده از 

زار رقوابتی سونگین یک محیط خیلی رقابتی که متناسب با بوا دهندهنشان بازار تجاری آنالین

از آنجا کوه در رابطوه بوا سواختار بوازار . (Masarah et la, 2018)باشد است برای بازار دارو می

صادراتی محصول عسل تاکنون مطالعه جامعی صورت نگرفتوه و در مطالعوات محودودی تنهوا 

لزوم کاهش بازارهای بالفعل مورد بررسی قرار گرفته اند، با توجه به اهمیت صادرات غیرنفتی و 

وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، این پژوهشی کوشش دارد تا بوا بررسوی بازارهوای بوالقوه، 

 ی )بواعودد یروش تاکسوونوم راهكارهای کواربردی بوه صوادرکنندگان عسول بوا اسوتفاده از

( اراوه نمووده و راهبوردی هااز شاخد یابر اساس مجموعه رانیهدف ا یکشورها یبندتیاولو

 صادراتی را معرفی نماید. هدف نظور شناسایی و انتخاب بازارهایعلمی به م

 روش تحقیق

 جملوه از ییهااقودام ،یکشوور هور در صادرات توسعه یبرا المللنیب تجارت یهاهینظر بر بنا

 نیا صادرات توسعه در یگذارهیسرما و دارتیمز عیصنا یبندتیاولو ،ینسب یهاتیمز ییشناسا

 تجوارت در ینسوب تیومز قوانون .(Mahmodi & Vali Beighi, 2004) اسوت یضرور تیفعال

 نوهیهز بوا کشوورها ریسا با سهیمقا در را ییکاال بتواند یکشور اگر که معناست بدان المللنیب

 وارد با و است صادرات در ینسب تیمز یدارا گرید یکشورها با سهیمقا در کند، صادر یکمتر

 شوتریب دارد ینسوب تیومز آن در کوه ییکواال صدور زا تواندیم یتجارت جهان صحنه به شدن

 شواخد از عسل صادرات در رانیا ینسب تیمز دادن نشان یبرا پژوهش نیا در. شود مندبهره

 .شودیاستفاده م 2 متقارن آشكارشده ینسب تیمز و 1شدهآشكار ینسب تیمز یها

 یهاعامل جمله از ینسب تیمز بر موثر عوامل یهمه (RCA) مزیت نسبی آشكار شده شاخد 

 یریرپذیتاث دولت یهادخالت و هااستیس از و ردیگیم بر در را تقاضا و عرضه یروهاین و دیتول

بوا 4دهنده توسعه معیوار باالسوا که نشان 3والراس شده شكارآ ینسب تیمزشاخد . دارد یترکم

                                                    
1- Revealed Comparative Advantage 
2- Revealed Symmetric Comparative Advantage 
3- Vollrath Revealed Comparative Advantage  
4- Balassa 
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مناسب  یاریمعانی است، کشورها و کاالهای تجاری جهان برای بررسی مزیت نسبی جهمشمول کردن همه 

 و کاالها یهمه به مربوط اطالساتاین شاخص،  در  است سسا صادرات در رانیا ینسب تیمز یریگاندازه یبرا
 ,Dashti et alد )شتو گرفتته نظتر در یجهتان ینستب تیمز راه نیا از تا است، شده منع س کشورها یهمه

که معر  سهم یک کشور، در صادرات کاالیی خاص تقسیم  شاخص استاندارد باالسا از هنوزبا این حال . (2010
طور  به باشد،بر سهم همان کشور از صادرات کاالهای تولید شده در مقایسه با مجموع کشورهای تولیدکننده می

 دیتآیم بدستت (1ی )رابطته از شتده آشت ار ینستب تیتمز خصشتا  شتودیم استفاده هایبررس در یاگسترده
(Ishchukova & Smutka, 2013. Balassa, 1965): 
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j  ،iتوسط کشور  iارزش صادرات کاالی  ijxکه در آن  ijX  ،ارزش کا صادرات کشور مورد مطالعه

j ijX و  ارزش کا صادرات کاالی مورد نظر در جهانi j ijX    ارزش کا صادرات جهتان استت
نهایتت ی وجود نداشتن مزیت و یک تتا بیقرار گرفتن مقدار شاخص در دامنه صفر تا یک نشان دهنده

تغییورات   (Sadeghi et al, 2011)بیانگر وجود مزیت و حرکت به سمت تخ  ی شدن تجارت است

ی تولید کاال، تغییور در نور  همچون تغییر نسبی هزینهدر مزیت نسبی ممكن است به دالیلی 

 & Salami) ی ارز و یا تغییر در موانع تجاری داخلی یا کشورهای خواهوان کواال باشودمبادله

Pishbahar, 2001.) تیمز نبود لیدل به صادرات، در شده آشكار ینسب تیمز شاخد به باتوجه 

 شوود،یم نیویتع تیونهایب توا کیو بازه در تیزم وجود و کی تا صفر بازه در ،یصادرات ینسب

 یشاخص افتنی یپ در پژوهشگران شد، سبب که شودیم مطرح آن مورد در تقارن عدم یمساله

 تیمز شاخد از یادیز پژوهشگران شاخد نیا از استفاده کنار در لیدل نیا به. باشند متقارن

  :(Brasili et al, 2000) کنندیم استفاده زین (2ی )رابطه در متقارن یشده آشكار ینسب

(2) 
1

1

ij

ij

ij

RCA
RSCA

RCA





 

 دهندهنشان آن یمنف ریمقاد که باشدیم کی یمنف و کی مثبت نیب باال شاخد راتییتغ دامنه

 از پوسدر صوادرات محصوول اسوت.  تیووجود مز دهنده نشان آن مثبت ریمقاد و تیمز نبود

 ساختارمورد بررسی قرار خواهد گرفت.  بازار اختارس شاخد ،ینسب تیمز یهاشاخد یمعرف
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 ورود شرایط خریداران، تمرکز فروشندگان، تمرکز جمله از بازار سازمانی خصوصیات معرف بازار

 بازار در رقابت گذاری،قیمت ماهیت توانمی هاآن شناسایی با که باشدمی کاال همگنی درجه و

ساختار بوازار در . (Dashti et al, 2010) نمود مشخد ار کامل انحصار و رقابت بین بازار نوع و

 تمرکوز گفوت تووانمی مجمووع دردو شوكل رقابوت کامول و انحصوار کامول قورار دارد.  انیم

 محودودی تعداد اختیار در عسل بازار دیتول از میزان چه که دارد آن بر داللت بازار فروشندگان

 بوه بوازار دیوتول کل از میزان چه که دارد آن بر داللت خریداران تمرکز و هاستدکنندهیتول از

 در .(Khodadad Kashi & ShahikiTash, 2005) دارد اختصوا  دارانیخر از محدودی تعداد

 تووانمی را( مطلو  معیارهای و نابرابری)معیارهای  تمرکز معیار نوع دو کلی بندیتقسیم یک

 کوه حوالی در دارنود  توجوه اندازه برینابرا به صرفا تمرکز، نابرابری معیارهای. نمود شناسایی

 تمرکز نابرابری معیارهای از. دارند توجه آنها اندازه نابرابری هم و تعداد به هم مطل  معیارهای

 جملوه از. نموود اشاره بنگاه اندازه لگاریتم واریانس و تغییرات ضریب ،1جینیب ضری به توانمی

 هیرشومن، -هرفینودال شواخد تمرکز، تنسب شاخد به توانمی نیز تمرکز مطل  معیارهای

. (Ebadi & Shahiki Tash, 2004) دنمو اشاره تایدمن و هال هانا، کی، آنتروپی، تایل شاخد

 خواهود قورار مطالعوه موورد 3رشومنیه -نودالیهرف و 2 تمرکز نسبت شاخد دو مطالعه نیا در

 .گرفت

 (:nCR) تمرکز هاينسبت شاخص: الف
های اهتا از بزرگترین بنگ n( بیانگر نسبت مجموع اندازه فروش nCRبنگاهی ) nشاخد تمرکز 

 تعریف کرد (3) به صورت رابطه توانیم را فو، شاخدموجود در بازار به کل اندازه بازار است. 
(De Vany et al, 2003): 

 (3) k n  i=1, 2,...,k  
1

n

n i

i

CR S


  

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

iو ام nCR تمرکز نسبت n دکنندهیتول بازار سهم. باشدیم دکنندهیتول i بدسوت (4ه )رابط از ام 

 :دیآیم

(4) i
i

X
S

Xi



 

                                                    
1- Gini Index 
2- Concentration Ratio  
3- Herfindahl-Hirschman Index 
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را  محصوول دیوام و مخرج کسور کول تولi  دکنندهیتول دیتول انگریب رابطه فو، صورت کسر در

 را تمرکز نسبت شده محاسبه مقدار توانیسنجش رقابت م یاست که برا ی.گفتندهد ینشان م

 (Islam, 2001) آید دست به بازار در رقابت درجه تا کرد کم یک عدد از
(5) 1 nQ CR   

 صولا و انتقال)اصل  تمرکز آکسیوماتیک اصول از یبرخ نقض شاخد، نای معایب ترینمهم از

 قابول اخدش نیا یایمزا نیترمهم از. باشدیم نمونه اطالعات تمام از نكردن استفاده و( ادغام

 .باشدیم تحلیل و محاسبه سهولت و ودنب در 

 (:HHI) رشمنیه-ندالیهرف شاخص: ب
 بورای را شاخصوی هرفینودال تمرکوز، هایسوبتن شواخد بور وارد نواقد از بعضی رفع برای

 هاکننودهدیتول یتموام بوازار سهم دوم توان مجموع از که کرد پیشنهاد بازار قدرت گیریزهااند

 :آیدمی دست به 6 . این شاخد از رابطهگرددیم محاسبه

(6) 
2

1

n

i
i

HHI S


  

 ندالیهرف شاخد .باشدمی امi  دکنندهیر تولبازا سهم Siو  هادکنندهیتول تعداد kرابطه فو،،  در

 به چقدر هر و بازار باالی یرقابت درجه نشانگر باشد کینزد صفر به هرچقدر که است آماره کی

 هکو اسوت آن شواخد نیوا اییومزا از. دهدیم نشان را باال انحصاری درجه باشد، کینزد کی

 شواخد عكوس دوم، و ردیوگیم نظور در را بوازار در دییوتول هایبنگاه یتمام سهم نخست،

دو شواخد  . علت انتخوابدهدیم نشان را( كسانی سهم با هابنگاه)تعداد  بازار نوع ندال،یهرف

 . انحصارند و رقابت درجه سنجش یبرا هاشاخد بهترین هافو، این است که آن

ح هیرشومن بوه شور-تعیین ساختار بازار با ترکیب شاخد نسبت تمرکز و شاخد هرفینودال

بوه  HHIکمتر و هرچه  رود درجه رقابتیمی 100به سمت  1CRباشد که هرچه ( می1ول )جد

 .شودرود درجه رقابتی بیشتر میسمت صفر می
 انواع ساختار بازار -)1(جدول 

 بازار
نسبت تمرکز 

 )درصد(

-شاخد هرفیندال

 (HHI)هیرشمن 
 ویژگی اصلی بازار

 0  0  رقابت کامل
بنگاه رقیب بدون در انحصار داشتن  50بیش از 

 سهم در خور توجهی از بازار وجود دارند.

درصد بازار  10های رقیب، بیش از کدام از بنگاههیچ 10  10  رقابت انحصاری
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 را در انحصار ندارند.

انحصار 

 چندجانبه باز
 رند.درصد بازار را در انحصار دا 40بنگاه حداکثر  4 10  6 40 

انحصار 

 چندجانبه بسته
 60 

3  6 
 ند.درصد بازار را در انحصار دار 60بنگاه حداقل  4

 ر یک بنگاه است.درصد بازار در انحصا 50بیش از  3  1 50  بنگاه مسلط

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

 Madalla (1965)منبع:  

 يعدد یتاکسونوم
 یبنودتیاولو هاشواخد از یامجموعوه اسواس بور رانیا عسل هدف یکشورها قسمت نیا در

 بوازار. هستند کشورها کدام رانیا عسل هدف یکشورها نیترمهم شودیم مشخد و شوندیم

 فعلیت به هنوز ولی داشته قرار کشور یک مرزهای از خارج که گویند بازاری به صادراتی هدف

 توانمی المللیبین بازاریابی و بازارشناسی صحیح استراتژی تدوین صورت در اما است، نرسیده

 مقیواس از و اتقاض ثبات با و مستمر رشد از المللیبین بازار یک چنانچه. نمود نفوذ بازار آن در

. آورد حساب به مناسب هدفبازار  یک عنوانبه را آن توانمی باشد، برخوردار اقتصادی مناسب

 در مودون راهبورد یوک داشوتن دارنود را جهوانی بازارهوای به ورود قصد که هاییشرکت برای

هش احتموال شكسوت و بواال منظور کا به صادراتی هدف بازارهای تعیین و شناسایی خصو 

 یهاروش نیترمتداول از یكی. (Fahimifar et al, 2004) بردن امكانات سودآوری، الزامی است

 جهوت. اسوت یعودد یتاکسوونوم زیآنوال ها،شواخد از یتعوداد اساس بر بازارها یبندتیاولو

 روش زا توووانیم هوواتیظرف و هالیپتانسوو و ینسووب یهوواتیمز لحووا  از منوواط  یبنوودرتبه

 نظر مورد هایشاخد براساس مجموعه هر ابتدا روش این در. کرد استفاده یعدد یتاکسونوم

 بندیتاولوی به شده بیان هایشاخد براساس سپس و شودمی تبدیل همگن مجموعه یک به

 :اشدب می زیر شرح به مرحله هشت در عددی بندیرده تحلیل مراحل. شد خواهد پرداخته

یانگین . در این مطالعه منظر مورد موضوع هدف به توجه با هاگزینه کردن مشخد: اول مرحله

نوسان چهار شاخد )سهم کشور هدف از صادرات ایران، قیمت صادراتی عسل ایران در و ضریب

های هدف مورد بررسی، معكوس رتبه کشورها در صادرات عسول ایوران و ظرفیوت بوازار کشور

بندی کشورهای هدف عسل ایران مدنظر قرار اولویت کشورهای هدف برای محصول عسل( برای

 گرفته است.
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و  هاگزینه تعداد i)معیار انحراف و میانگین محاسبه سپس و هاداده ماتریس تشكیل: دوم مرحله

j نظر مورد هایتعداد شاخد.) 

 از سازی نرمال برای دوم یمرحله از آمده دست به ماتریس هایداده سازینرمال: سوم مرحله

 :(Kalantari, 2001)شودمی استفاده مقابل یرابطه

(7) 
j

jij

ij

XX
Z






 
 :آن در که

ijX های ماتریسها یا هر یک از ستون: میانگین شاخد 

j باشند.ماتریس میهای : انحراف معیار هر شاخد یا هر یک از ستون 

 )اختالف( فاصله تعیین: چهارم مرحله

 برای هازینهگ دیگر از را گزینه هر ی فاصله ،Zاین مرحله با توجه به ماتریس استاندارد شده  در

 :یدآمی بدست زیر یرابطه از استفاده با شاخد هر

(8)  



n

j

bjajab ZZD
1

2

 
 فاصله کوتاهترین تعیین: پنجم مرحله

  ها گزینه سازی همگن: ششم مرحله

2rاستفاده از روابط با r dro d   ای که خارج حد باال و پایین را مشخد کرده و هر گزینه

ها را با در نظر شود. در پایان این مرحله ماتریس دادهاز این مجموعه باشد از مجموعه حذف می

 .(Ziari, 2007) شد خواهد تكرار قبل مراحل و دهدا تشكیل شده حذف هاینگرفتن گزینه

 (Cio) ها گزینه سرمش  یا الگو تعیین: هفتم مرحله

 سوتبد چهوارم مرحلوه در شوده محاسوبه آل ایوده مقدار از را گزینه هر فاصله مرحله این در

 یدهکنن بیان زیاد، یفاصله و مناسب وضعیت نمایانگر آلایده مقدار از کمتر یفاصله. آوریممی

 باشد.( می9رابطه ) هاگزینه سرمش . باشدمی گزینه نامناسب وضعیت

(9)  



n

ij

bjij ZZCio 2
 

 

 (Fi) ها گزینه بندی رتبه: هشتم مرحله

710

 



 

709 

 :داشت خواهد جودو (10) رابطه اینصورت در شود، داده نشان Fiوضعیت هر گزینه با  اگر

(10) 
i

Cio
F

Co


 
 

. دهودحد باالی گزینه را نشان می Coهرگزینه،  مش سر Cioوضعیت هر گزینه،  Fiدر آن،  که

اشد نشان به صفر نزدیكتر ب مقدار آن گیرد و هر چقدرهمواره بین صفر و یک قرار می Fریمقاد

 تاسو ذکر به الزم. باشدیکشورها م ریبا سا سهیآن کشور از جهت جاذبه بازار در مقا تیاولو از

اکسل  صفحه گسترده از مطالعه نیا در کشورها از هرکدام به مربوط بیضرا یمحاسبه یبرا که

(Excel 2016 )هوای موورد شده است. به منظور دستیابی به نتایج موورد انتظوار، داده استفاده

  گمور سوازمان از پایگواه اطالعواتی 1380-95های رو بورای سوالاستفاده در پژوهش پیش

 (ITC)ی الملل نیب تجارت مرکز و (FAO)ی کشاورز بار و خوار سازمان ،ی ایراناسالم یجمهور

 انتخواب تیونها دری ذکور شوده هاشواخد یابیوارز و یمعرفوبعود از  .شده اسوت یورآجمع

 صورت گرفت. دارتیاولو یهاکشور

 نتایج 

توی و به منظور بررسی مزیت نسبی صادراتی عسل ایران و همچنین شناخت وضعیت بازار واردا

های بندی کشورهای هدف ایران در این پوژوهش از شواخدصادراتی عسل در جهان و اولویت

نین روش تاکسونومی عددی استفاده گردید. نتوایج هیرشمن و همچ-مزیت نسبی، هریفیندال

( اراووه 2) در جدول 1380-1397های ی عسل ایران در فاصله سالبررسی مزیت نسبی صادرات

 .شده است

 مزیت صادراتی عسل ایران -2جدول 

 متقارن مزیت نسبی آشكار شده مزیت نسبی آشكار شده سال متقارن مزیت نسبی آشكار شده مزیت نسبی آشكار شده سال
1380 51/1 20/0 1389 90/0 05/0- 

1381 97/0 01/0- 1390 59/0 26/0- 

1382 88/0 06/0- 1391 77/0 13/0- 

1383 68/0 19/0- 1392 1/1 05/0 

1384 60/0 25/0- 1393 57/2 44/0 

1385 88/0 06/0- 1394 76/0 14/0- 

1386 74/0 15/0- 1395 51/0 32/0- 
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1387 81/0 11/0- 1396 37/0 46/0- 

1388 06/1 03/0 1397 81/0 11/0- 

 های تحقی یافتهمنبع:  

در  1380-97ی های ساختار بازار وارداتی محصول عسل در جهان در طوول دورهنتایج بررسی

-97(، در طوول دوره 3( نشان داده شده است. مطاب  نتایج اراووه شوده در جودول )3جدول )

شور اصلی ک که سهم چهارترشده است به طوریساختار بازار وارداتی عسل جهان رقابتی 1381

رسیده است.  1397درصد در سال  54به  1381درصد درسال  66ی عسل جهان از واردکننده

ی عسل نیز در طول دوره تغییرات زیادی نداشوته اسوت و ساختار رقابتی کشورهای واردکننده

ر جهان دهمواره کشورهای آلمان، آمریكا، انگلستان و ژاپن چهار کشور اصلی واردکننده عسل 

آمریكا در  ت وی عسل در جهان بوده استرین واردکنندههای اولیه بزرگاند. آلمان در سال بوده

اول واردات  آمریكا با قرارگرفتن در جایگاه 1397تا  1385جایگاه دوم قرار داشت، ولی از سال 

های قبل )یعنی آلمان( شده و در این عسل جهان جایگزین بزرگترین کشور واردکننده در سال

ی عسل در جهان بووده کوه بوا افوزایش سومین کشور واردکننده 1392ن ژاپن نیز تا سال میا

رفتوه گهای آخر، در جایگاه چهارم کشورهای واردکننوده قورار واردات عسل انگلستان در سال

 (.3است )جدول 

 ساختار بازار وارداتی عسل در جهان -3جدول 

 سال
 هاشاخد

 ساختار بازار اری فعالرقبای تج
CR1 CR4 HHI 1/HHI 

 انحصار چندجانبه آلمان، آمریكا، ژاپن، انگلستان 06/8 12/0 62/0 27/0 1380

 انحصار چندجانبه آلمان، آمریكا، ژاپن و انگلستان 44/7 13/0 66/0 25/0 1381

 انبهانحصار چندج آلمان، آمریكا، ژاپن، انگلستان 22/8 12/0 61/0 24/0 1382

 انحصار چندجانبه آلمان، آمریكا، ژاپن، انگلستان 02/9 11/0 59/0 24/0 1383

 انحصار چندجانبه آلمان، آمریكا، ژاپن، انگلستان 38/8 12/0 60/0 27/0 1384

 انحصار چندجانبه آمریكا، آلمان،ژاپن، انگلستان 82/6 15/0 65/0 29/0 1385

 انحصار چندجانبه مان،ژاپن، انگلستانآمریكا، آل 42/8 12/0 60/0 22/0 1386

 انحصار چندجانبه آمریكا، آلمان،ژاپن، انگلستان 91/8 11/0 58/0 22/0 1387

 انحصار چندجانبه آمریكا، آلمان،ژاپن، انگلستان 57/9 10/0 56/0 22/0 1388

 انحصار چندجانبه آمریكا، آلمان،ژاپن، انگلستان 36/9 11/0 56/0 23/0 1389

 انحصار چندجانبه آمریكا، آلمان،ژاپن، انگلستان 69/8 12/0 58/0 26/0 1390

 انحصار چندجانبه آمریكا، آلمان،ژاپن، انگلستان 65/8 12/0 56/0 27/0 1391
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 انحصار چندجانبه آمریكا، آلمان،ژاپن، انگلستان 65/8 12/0 56/0 27/0 1392

 انحصار چندجانبه اپنآمریكا، آلمان،انگلستان، ژ 16/9 11/0 52/0 27/0 1393

 انحصار چندجانبه آمریكا، آلمان،انگلستان، ژاپن 11/9 11/0 52/0 27/0 1394

 انحصار چندجانبه آمریكا، آلمان،ژاپن، انگلستان 17/9 11/0 53/0 27/0 1395

 انحصار چندجانبه آمریكا، آلمان،انگلستان، ژاپن 25/8 12/0 54/0 30/0 1396

 انحصار چندجانبه آمریكا، آلمان،انگلستان، ژاپن 71/8 11/0 54/0 28/0 1397
 های تحقی یافتهمنبع:  

-97ه محصول عسل در جهان در طول دورصادراتی نتایج بررسی الگوی تجاری و ساختار بازار 

دهد که سواختار بوازار جهوانی عسول بوین نشان می ( اراوه شده است،4که در جدول ) 1380

چهوار کشوور برتور  1380ندجانبوه بواز بووده اسوت. در سوال انحصار چندجانبوه و انحصوار چ

تر شدن بوازار سوهم اند، ولی با رقابتیدرصد صادرت جهان را انجام داده 54صادرکننده بالغ بر 

 سواختاررسیده اسوت.  1397درصد در سال  36کشور اصلی صادرکننده عسل جهان به  چهار

 کوه دهدیم نشان زین 1380-97 یرهدو طول در جهان عسل یصادرکننده یکشورها یرقابت

 گاهیجا بیترت به کیمكز و آلمان ن،یچ ن،یآرژانت یکشورها دوره نیا یهیاول هایسال یط در

 رشد با عدب به 1391 سال از که اندداشته اریاخت در را صادرکننده برتر یکشورها چهارم تا اول

 طمربو یخارج تجارت به که ییهاتیفعال و صادرات یحوزه در نیچ کشور یگسترده و مستمر

شور ک چهار بیعسل، ترت یصادرکننده برتر کشور چهار جمع به مجارستان ورود با و شوندیم

 .(4)جدول کرده است رییو آلمان تغ نیآرژانت وزلند،ین ن،یبرتر صادرکننده به چ

 ساختار بازار صادراتی عسل در جهان -4جدول 

 سال
 هاشاخد

 ساختار بازار رقبای تجاری فعال
CR1 CR4 HHI 1/HHI 

 انحصار چندجانبه چین، آرژانتین، آلمان، مكزیک 31/10 10/0 54/0 22/0 1380

 انحصار چندجانبه آرژانتین، چین، آلمان، مكزیک 71/13 07/0 45/0 16/0 1381

 صار چندجانبهانح آرژانتین، چین، آلمان، مكزیک 56/14 07/0 43/0 17/0 1382

 انحصار چندجانبه آرژانتین، چین، آلمان، مكزیک 37/16 06/0 41/0 14/0 1383

 انحصار چندجانبه آرژانتین، چین، آلمان، مجارستان 11/13 08/0 48/0 18/0 1384

 انحصار چندجانبه آرژانتین، چین، آلمان، مكزیک 21/13 08/0 46/0 19/0 1385

 انحصار چندجانبه آرژانتین، چین، آلمان، مجارستان 85/15 06/0 42/0 15/0 1386

 انحصار چندجانبه آرژانتین، چین، آلمان، مجارستان 23/16 06/0 41/0 14/0 1387

 انحصار چندجانبه باز آرژانتین، چین، آلمان، مكزیک 47/18 05/0 37/0 13/0 1388
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 ر چندجانبه بازانحصا چین، آرژانتین، آلمان، مكزیک 23/18 05/0 37/0 12/0 1389

 انحصار چندجانبه باز آرژانتین، چین، آلمان، مكزیک 77/17 06/0 37/0 13/0 1390

 انحصار چندجانبه باز آرژانتین، چین، آلمان، نیوزلند 34/18 05/0 37/0 12/0 1391

 انحصار چندجانبه باز چین، آرژانتین، آلمان، نیوزلند 67/19 05/0 36/0 12/0 1392

 انحصار چندجانبه باز چین، آرژانتین، نیوزلند، آلمان 24/20 05/0 33/0 11/0 1393

 انحصار چندجانبه باز چین، نیوزلند، آرژانتین، مكزیک 38/19 05/0 35/0 12/0 1394

 انحصار چندجانبه باز چین، نیوزلند، آرژانتین، آلمان 87/17 06/0 37/0 13/0 1395

 انحصار چندجانبه باز لند، آرژانتین، آلمانچین، نیوز 55/18 05/0 37/0 11/0 1396

 انحصار چندجانبه باز آلمان ن،یآرژانت وزلند،ین ن،یچ 36/19 05/0 36/0 11/0 1397
 های تحقی یافتهمنبع:  

 رقابت یدهندهنشان که رانیا عسل یصادرات بازار ساختار ،(5) جدول در شده اراوه جینتامطاب  

 رانحصوا نیبو 1380-97 یدوره طوول در اسوت رانیوا از لعسو یواردکننوده یتجار یشرکا

 ییابتدا یهاسال در که یطوربوده است به  (1)مطاب  جدول  بسته و بازار مسلط یچندجانبه

 در و بوده بسته یچندجانبه انحصار اغلب رانیا عسل یصادرات بازار ساختار 1380-97 یدوره

و نهایتوا در فاصوله  شوده تریانحصار و دهکر حرکت مسلط بازار سمت به 1391-93 یهالسا

 هموانطور تر شده است. حرکت آن به سوی بازار چندجانبه بوده و رقابتی 1394-97های سال

 ران،یوا عسول یواردکننده برتر کشور چهار 1380 سال در شودیم دهید هم (5ل )جدو در که

 همسو کوه اسوت یحوال در نیا اندداده اختصا  خود به را رانیا از عسل صادرات از درصد 79

 صوددر 65 به یشکاه روند کی با 1397 سال در رانیا از عسل یواردکننده یاصل کشور چهار

 .باشدیم رانیا عسل یصادرات بازار شدن تررقابتی یدهندهنشان خود نیا که است دهیرس

 ساختار بازار صادراتی عسل ایران -5جدول 

 سال
 اهشاخد

 ساختار بازار رقبای اصلی تجاری
CR

1 
CR4 HH

I 
1/HHI 

امارات، آذربایجان،  04/3 33/0 79/0 55/0 1380

 عربستان، اکراین

بین انحصار چند جانبه بسته 

امارات، آذربایجان، یمن،  07/3 33/0 81/0 54/0 1381 و مسلط

 عربستان

بین انحصار چند جانبه بسته 

 انحصار چندجانبه تیکو من،ی ه،یامارات، ترک 35/6 16/0 61/0 34/0 1382 و مسلط

 ت،یکو من،یامارات،  77/5 17/0 72/0 33/0 1383

 عربستان

 انحصار چندجانبه بسته

عرا،، عربستان، امارات،  91/4 20/0 75/0 38/0 1384

 تیکو

 انحصار چندجانبه بسته

عرا،، عربستان، مالزی ،  69/4 21/0 75/0 40/0 1385

 یمن

 ار چندجانبه بستهانحص

عرا،، عربستان، مالزی ،  66/3 27/0 82/0 48/0 1386

 افغانستان

 انحصار چندجانبه بسته

عربستان،  ه،یعرا، ، ترک 58/3 28/0 86/0 45/0 1387

 یمالز

 انحصار چندجانبه بسته
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عرا، ، افغانستان، مالزی،  32/3 30/0 91/0 48/0 1388

 عربستان

 انحصار چندجانبه بسته

افغانستان، عرا،، ترکیه،  50/3 29/0 88/0 39/0 1389

 مالزی

 انحصار چندجانبه بسته

افغانستان، عرا، ، ترکیه،  43/4 23/0 82/0 38/0 1390

 عربستان

 انحصار چندجانبه بسته

ترکیه، عرا،، عربستان،  72/2 37/0 86/0 58/0 1391

 افغانستان

 بنگاه مسلط

عرا،، آذربایجان،  ترکیه، 72/2 37/0 85/0 58/0 1392

 امارات

 بنگاه مسلط

امارات، عرا،،  ه،یترک 11/2 47/0 91/0 67/0 1393

 عربستان

 بنگاه مسلط

 ه،یامارات، عرا،، ترک 62/6 15/0 67/0 26/0 1394

 افغانستان

 انحصار چندجانبه 

امارات، عرا،، افغانستان،  50/3 29/0 87/0 46/0 1395

 کویت
 انحصار چندجانبه بسته

 انحصار چندجانبه  امارات، عمان، کویت، عرا، 15/9 11/0 56/0 20/0 1396

امارات، عرا،، پاکستان،  76/6 15/0 65/0 30/0 1397

 مالزی
 انحصار چندجانبه

 یافته هاي تحقیقمنبع:  

( مشووخد اسووت، مهمتوورین بووازار هوودف عسوول صووادراتی بوورای 1همانگونووه کووه در شووكل )

 . اند، کشورهای امارات، عرا،، پاکستان و مالزی بوده1397صادرکنندگان ایرانی در سال 

 
 (Trade Map, 2018)های هدف صادراتی عسل ایران نقشه بازار -1شكل 
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( اراوه شده است، نشان 6بندی بازارهای صدف صادراتی عسل ایران که در جدول )نتایج اولویت

ور ایران در بازارهای افغانستان، آذربایجان، عرا، و ترکیوه داد که در طی دوره مورد مطالعه کش

ها بوه ترتیوب در بندی تاکسونومی این کشوورباالترین سهم را داشته است، اما به لحا  اولویت

قرار دارند. در بین بازارهای بالفعل عسل ایران، عربستان سوعودی بوا  10و  2، 11، 6های رتبه

باشد، اما متوسط سهم ایران ترین بازار برای عسل ایران میهای بررسی شده بهتوجه به شاخد

بنودی، بعود از عربسوتان درصود اسوت. بور اسواس نتوایج اولویت 27/1از بازار این کشور تنهوا 

های صادراتی عسل ایوران محسووب های عرا،، امارات متحده عربی و مالزی بهترین بازارکشور

 83/2و  75/10رات متحده عربوی و موالزی بوه ترتیوب های اماشوند، اما سهم ایران از بازارمی

 درصد است.

 هاي هدف عسل صادراتی ایرانبندي کشورنتایج اولویت -6جدول 

متوسط سهم ایران از  کشور

 بازار

میانگین سهم کشورهای هدف از صادرات 

 ایران

ضریب 

 اهمیت

نتایج اولویت 

 2 46/0 28/23 5/58 عرا، بندی
 10 75/0 15/21 53 ترکیه
 3 49/0 46/18 75/10 امارات
افغانستا

 ن

02/74 8/10 65/0 6 
 1 32/0 46/9 27/1 عربستان
 4 55/0 26/6 83/2 مالزی
 7 68/0 51/4 19/45 یمن
 5 63/0 5/4 65/6 کویت
آذربایجا

 ن

42/65 43/4 75/0 11 
 8 73/0 01/2 05/18 بحرین
 12 76/0 72/1 55/5 قطر
 13 77/0 15/1 68/0 عمان
 9 73/0 24/0 06/0 کانادا
 14 81/0 16/0 23/0 اردن
  15 99/0 15/0 6/1 لبنان
 های تحقی یافتهمنبع:  

 گیريبحث و نتیجه

هزار تن عسل، سومین تولید کننده این محصوول  90با تولید بیش از  97کشور ایران در سال 

طالعه به طور متوسط سالیانه بیش از دو هزار تن عسل های مورد مدر طی سال در جهان بوده و

میلیون هكتار مرتع زمینوه را بورای افوزایش میوزان  7/84وجود بیش از  (.7صادر کرده است )

دالر  6/5، 1396تولید فراهم کرده است. ارزش متوسط هر کیلو عسل صادراتی ایران در سوال 
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توانود ذا توسعه صادرات ایون محصوول میبوده است که از متوسط قیمت جهانی باالتر است، ل

نقش به سزایی در افزایش درآمد ارزی کشور در راستای تكیه بر درآمودهای غیرنفتوی داشوته 

های اخیور نشوان دهنوده رشود صوادرات ایون (. بررسی روند صادرات عسل در سال13باشد )

تعددی همراه بوده محصول بوده اما مزیت صادراتی عسل طی سالهای مورد مطالعه با نوسانات م

باشد. لوذا انخواذ و این نشان از وجود ریسک رقابتی برای صادرکنندگان ایرانی این محصول می

پوذیری گذاری در راسوتای بهبوود شواخد رقابتهایی جهت رصود داوموی و سیاسوتسیاست

های صادراتی و همچنین بندی، مشو،صادرکنندگان ایرانی مانند حمایت از بهبود کیفیت بسته

ویژه شرکای اصلی تجاری ایران شامل کشوورهای های ترجیحی با سایر کشورها )بهوضع تعرفه

 رسد.( ضروری به نظر میو افغانستان تیامارات، عمان، کو ،عرا،

ر نبوده برخوردا بررسی ساختار بازار صادراتی عسل ایران نشان داد که ساختار بازار ایران از تنوع

 رات عسل ایران تنها محدود بوه چنود کشوور اسوت و ایون عودمو هر ساله بخش عمده از صاد

گرایی در بازارهای هدف، ریسک صادرکنندگان ایرانی را از بعد قیموت و مقودار صوادراتی تنوع

زی افزایش خواهد داد و در نهایت در بلندمدت تهدیدی در جهوت دسوتیابی بوه درآمودهای ار

شوود بوا ها خواهد بود. بنوابراین توصویه میمحریویژه در شرایط خا  مانند تشدید تپایدار به

ی و معرفی سایر بازارهای هدف و براساس نتایج اولویت بندی در این پژوهش به بخش خصوص

 د و سونتیحمایت از حضور آن در این کشورها، بازار صادراتی را از تمرکز بر چند بوازار محودو

و، داد. سووع بخشی به این بازارها خارج کرده و انحصار در خرید بازارهای هدف را به سوی تن

کشوری که موورد بررسوی قورار گرفتنود  15بندی بازار هدف نشان داد که از بین نتایج اولویت

در این بین  کشورهای عربستان، عرا،، امارات و مالزی به ترتیب دارای باالترین اولویت هستند.

ازارهوای و عربستان، توجوه بوه ببین دو کشور ایران  1394با توجه به محدودیت روابط از سال 

 عرا،، امارات و مالزی نیازمند توجه بیشتر خواهند بود.

تورین بازارهوای کشورهای عرا،، ترکیه، اموارات، افغانسوتان و عربسوتان در حوال حاضور مهم

، 28/23صادراتی عسل ایران بوده و متوسط سهم این کشورها از صادرات عسل ایران به ترتیب 

لویوت درصد بوده است این در حالی است که بر اساس نتوایج او 46/9و  8/10، 46/18، 15/21

قرار دارنود. ایون امور  1و  6، 3، 10، 2های ها از نظر اهمیت به ترتیب در رتبهبندی این کشور

عنوان  ها از نظر تاکسونومی در اولویت هستند اما در واقعیت بهدهد اگر چه این کشورنشان می

 آنها توجه نشده است. اولویت صادراتی به
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در مورد کشورهای هدف حاوز اولویت، بدیهی است که آگاهی از وضوعیت رقبوا، دسوتیابی بوه 

دانش مساول بازاریابی و قوانین و مقررات مربوطه در این بازارها، اتخاذ سواز و کارهوایی نظیور 

ی و بسته بندی و های تخصصی، توجه به استانداردهای بهداشتتبلیغات موثر، برگزاری نمایشگاه

بوووویژه توجوووه بوووه تقاضوووامحوری در بازارهوووای هووودف ضووورورت خواهووود داشوووت.
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