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چکیده
در مصرف بر که عـالوه کشوراسـت محصوالت باغی مهمترین از یکی هکتار، زیرکشـت 4/ 146055 بادام باسـطح
و قیمتهاي میـزان نوسـان در از حاکی موجود آمارهاي میشـود. صادر به خارج ازآن مقـداري سـاله داخـل همه
ساختار است. جهانی بازار زنی در چانه قدرت و نفوذ میزان بودن پایین دهنده نشـان اسـت که ایران بادام صادراتی
بازاري هدف قدرت بازارهاي در تنوع با افزایش که طوري به میباشـد زنی چانه در قدرت عوامل موثر از جمله بازار
در مناسـبی راهنماي بازار سـاختار در تغییر روند آگاهی از اینکه یافت.ضمن خواهـد افزایش کننـدگان نیز صـادر
رسـمی، مراجع در موجود اطالعات از اسـتفاده ایـن تحقیق با در میباشـد. محصول سیاسـتگزاري صـادارات این
آن تغییرات ایران و صاد راتی بادام بازارهاي ساختار هرفیندال شاخص محاسـبه با و شده هدف شناسـایی بازارهاي
صادرات و درصد 40 از بیش تولید با امریکا آمده دست به نتایج اساس بر اسـت. 1382-1372 تعیین شـد ه دوره در
د نیا حد ود 2 بـازار ایران از سـهم اسـت. د نیا بادام کننده صادر و تولید کنند ه مهمترین کشـور در صد از 70 بیـش
و شبه انحصاري ایران بادام صادراتی بازار است.سـاختار داشته روند کاهشـی 1999 و در دوره 2003- درصد اسـت

کامل اسـت. انحصار به نزدیک بازار جهانی

هرفیندال بازار.شاخص ساختار بادام. کلیدي: کلمات
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The structure of world and Iran`s export market of almond 

By: E. Zare, Assistant Professor in Natural Resource and Agricultural Research Center of Fars Province 
Almond with 146055 hectares cultivated area is one of the important horticulture products in Iran,. In 

addition to domestic consumption, annually many quantity of almond is exported to other countries. 

Existing data is indicating the fluctuation in prices and quantity of almond export. This situation shows 

the low influence and weakness bargaining power in the world market of almond. Market structure is an 

effective factor on bargaining power, increasing the diversity of target markets have increased the market 

power of exporters. In addition the knowledge of fluctuation in market structure is a suitable indicator for 

policy maker of almond export market. In this research the Herfindal index has been used to investigate the 

structure of export markets of almond and their changes during 1993-2003 in Iran. Needed data was gathered 

from formal sources. Results showed USA with over 40% production and 70% export, have the most role 

in world market of almond. The share of Iran in world market has been 2% and shows decreasing trend in 

1999-2003. In this period the market structure of almond export for Iran and world market has been semi 

monopoly and completely monopoly, respectively. 

Key words: almond, market structure, Herfindal index

مقدمه
جمهوري و ــت اس تن میلیون 1/3 از بیش جهان در تولید بادام میزان
ــوم رتبه س ــپانیا اس و امریکا بعد از تن هزار 110 از بیش با ایران ــالمی اس
بر عالوه که ــت اس ــکبارهایی خش از جمله بادام ــت. د ارا اس را تولید جهانی
ــود. صادر میش ــور کش از خارج به آن از مقد اري ــاله همه س د اخلی مصرف
آن دالر هزار معادل 5423 تن 2549 حدود ــال 1382 س که در طوري به
و به مدیریت اتکا با کنند گان عرضه باد ام جهانی بازار در ــده است. ش صادر
جایگاه مسلطی خویش سهم افزایش بر دارند عالوه سعی استراتژیک برنامه
کننده تعیین نقش جهانی در رهبري قیمت آورند و ــت بازار جهانی بدس در

نمایند . ایفا محوري و
میتوان آن کمک وبه بازار بوده خصوصیات سازمانی معرف بازار ساختار
خصوصیات هاو ــتهترین جنبه برجس از نمود. ــخص مش را بازار اجزاي رابطه
تمرکز خریداران، شرایط ورود ودرجه ــندگان،  فروش تمرکز بازار ــازمانی س
معرفی ــاختاري س متغیر مهمترین عنوان به ــز تمرک ــد . میباش تفاوت کاال
ــاختی س بهترارتباط عناصر درك ــراي ب ــب مناس زمینه آن وتحلیل ــده ش
میتوان بهتر دیدگاه این از بازار بابررسی میآورد. فراهم را بازار وعملکردي
هرفیند ال داد.شاخص تشخیص را رقابتی غیر ویا رقابتی رفتارهاي بروز علل
ــاخص ــتدلترین ش ومس قويترین نظري پایههاي ــاظ لح به ــمن –هیرش
را وعملکردي ــاختی س عناصر که ارتباط الگویی در و بوده تمرکز ــبه محاس
در تجربی درمطالعات دلیل همین به و ــود بهترظاهر میش میدهد نمایش

است شد ه کشور ازآن استفاده خارج و داخل
مقدار و زنی چانه در قد رت موثر عوامل از جمله صادراتی بازار ــاختار س
هدف ــاي بازاره در تنوع افزایش ــا که ب طوري ــد به میباش باد ام ــادرات ص
ضمن تحقیق این یافت در خواهد افزایش نیز صادر کنند گان بازاري قدرت

– هیرشمن هرفیندال تمرکز شاخص محاسبه با هد ف ــایی بازارهاي شناس
ایران باد ام صادرات بازار ــاختار س در تغییر وضعیت 1372-1382 دوره در

بررسی شده است.
ــده ش انجام ــور کش خارج و د اخل د ر مطالعاتی بازار ــاختار س زمینه در

اشاره می شود، آنها از به برخی که است
ایران ــته پس صادراتی بازار و تولید جهانی بازار ــاختار س ــینی(2) حس
نسبت و هرفیندال ــاخصهاي ش از ــتفاده اس با را آن ــاختاري س وتغییرات
-94 زمانی ــري س از دادههاي مطالعه در این ــت. نموده اس ــی بررس تمرکز
بازار در اند که گرفته ونتیجه ــده ش استفاده ــته صادرات پس 1982 تولید و
شبه به انحصارچند جانبه از خرید اران بازار ــاختار س ایران ــته صادراتی پس
صادرات بر موثر عوامل ــادي(5) فره و ــت.خلیلیان اس یافته تغییر انحصاري
ناخالص تولید اند که گرفته نتیجه و کرده بررسی را ایران ــاورزي کش بخش
تأثیر صادرات عرضه داخلی بر مصرف و ــبی صادرات نس داخلی، قیمتهاي
با ــادي (7) آب ــر بش مهرابی ندارد. تأثیر برآن موثر ارز ــرخ ن اثر ــد ولی دارن
کرده بررسی را پسته جهانی بازار از ایران سهم همجمعی مدل از ــتفاد ه اس
-98 دوره د ر پسته جهانی بازار از ایران ــهم س ــاس این مطالعه اس است.بر
بازار در ایران بزرگترین رقیب عنوان به و آمریکا ــت اس یافته کاهش 1974
و سیاستهاي از مقدار تعاد لی ارز ــت. انحراف نرخ اس ــده ش مطرح جهانی
شده است. عنوان پسته جهانی بازار از ایران ــهم س بر موثر عوامل از تجاري
ــتفاده با اس را ایران ــته بر صادرات پس عوامل موثر (8) و زیبایی محمودزاده
مستقل متغیرهاي کردهاند. بررسی 1358-81 دوره در همجمعی تحلیل از
قیمت ارز و ــمی رس غیر نرخ تغییرات ــی لگاریتم ــاخص ش مطالعه این در
در دراز مدت که داده ــان نش نتایج است. بوده ــته پس ــی خرده فروش واقعی
صاد رات میزان بر مثبت و ــیدار معن تأثیر داراي ــی فروش خرده تنها قیمت
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جهانی... بازار ساختار بررسی

از ــتفاد ه اس با ــی زعفران را صادرات بازار ــاختار س (6) عزیزي ــت. اس ــود ه ب
بازار که گرفته نتیجه و کرده ــی بررس هرفیند ال و ــت تمرکز ــاخص نس ش
و است.ترکمانی ــته بس جانبه چند انحصار ــاختار س داراي زعفران صادراتی
و کرد ه بررسی ــته پس صادراتی قیمت بر را ارز نرخ تغییرات اثر طراز کار(1)
موثر عامل مهمترین بلند مدت و مدت کوتاه در را ارز واقعی نرخ ــرات تغیی
طی تاش(4) وشهیکی ــی کاش خداداد دانستهاند. ــته پس قیمت صادراتی بر
ــنتی س منتخب کاالهاي جهانی بازار در رقابت درجه تغییرات مفصلی مقاله
از این تحقیق در کردهاند. ــی بررس 1997 -2000 دوره در را ــاورزي کش و
نتایج اساس است.بر ــده ش استفاده هرفیندال و ــاخصهاي نسبت تمرکز ش
کشمش و خاویار زعفران،  خرما،  فرش، محصوالتی چون براي مطالعه این
محصوالت براي ولی است. یافته افزایش صادراتی نابرابري و انحصار ــدت ش
ایشان ــده است. نش حادث ــمگیري چش تغییر انگور ــیب و س چون باغبانی
کشاورزي پیشنهاد صاد راتی بازارهاي اکثر در خرید انحصار به وجود باتوجه
سیاست و هدف بازارهاي در جغرافیایی سازي متنوع ــت سیاس اندکه کرده

گرد د. بررسی و مطالعه هم زمان طور به بازار توسعه و نفوذ
خوك  ــت صنعت گوش ــاختاري س تغییرات (9)Poarlberg و Haley

ــاخص هرفیندال ش از ــتفاده اس با را 1985-97 ــالهاي فاصله س امریکا در
افزایش صنعت این در تمرکز اندکه گرفته ونتیجه ــی بررس تمرکز ــبت ونس
بر را متفاوتی ــرات اث دولت عمومی ــتهاي سیاس اینکه ضمن ــت اس یافته
(10) Sperling , Sheldon است. داشته رقابتی وغیر رقابت کامل بازارهاي
تفاوت میزان تمرکز، ویژگی 3 به رامنوط امریکا در بازار ــاختار س شناسایی
عملکرد کننده تعیین را وآن صنعت کرده به بنگاه یک ورود ــهولت وس کاال
متغیري عنوان به هرفیندال شاخص مقاله ــتهاند دراین دانس بازار اقتصادي

است. شده ساختاري معرفی پارامترهاي وتابعی از زا درون

روشها و مواد
تمرکز شاخص محاسبه

اندازهگیري بازار در و انحصار ــطح رقابت س تمرکز مفهوم از ــتفاده اس با
تمرکز باشد، شده توزیع ناعادالنهتر بازار هر چه تعریف ــاس ــود. براس میش
بیشتر تعداد بنگاهها چه هر ــرایط ش تمامی بود ن ثابت صورت در و ــتر بیش
و کلی تمرکز مفهوم دو بر ــتمل مش تمرکز بود . خواهد کمتر ــد تمرکز باش
بیانگر کلی تمرکز ــت. اس انفرادي محصول یک ــطح بازارهاي س در ــز تمرک
سطح محاسبه تمرکز در در یک بخش است. تولید کل چند بنگاه از ــهم س
تولید و محصول فعالیت ــوع ن حیث از که بردارانی بهره تنها ــرداران ــره ب به
یا فروش حسب ارقام بوده بر ــابه اند مورد توجه تولید مش روش هاي و ــد ه ش

میشود. اندازهگیري آن ها در تمرکز میزان افزوده ارزش
از بین که شده ارائه متفاوتی روشهاي تمرکز ــاخص ش ــبه براي محاس
ــاي نظري پایهه ــتن داش لحاظ به (H) ــمن هرفیندال- هیرش روش ــا آنه
(H) ــاخص تحقیق ش در این .(9،2) ــد ش برگزیده تحقیق این براي قويتر
و صادرات باد ام از مختلف کشورهاي سهم دوم توان مجموع است از عبارت

.(3) میشود رابطه (1) زیر محاسبه از استفاده با

 (1)
                                                                            

      
                    

جهانی بازار صاد راتی ایران و بازار تمرکز براي بررسی شاخص رابطه این

بازار صادراتی ایران براي است. بادام استفاده شده
= میزان کل  و I ام ــور کش به ــران ای باد ام ــاد رات ــزان ص می =  
میزان = براي بازار جهانی است. ــور کش از خارج به ایران بادام صادرات
جهانی کل صادرات میزان = و ــورها کش سایر I ام به ــور ازکش صادرات

است. بادام
همان  بازار سهم وزنی معادل کشور هر به سهم شاخص این ساختن  در
بیشتري اهمیتی وزن از بزرگتر بازارهاي ترتیب میگیرد.بدین ــورتعلق کش
خصوصیات دادن ــان نش براي ــتند. هس برخوردار H ــاخص ش ــاختن س در
ــب ضریب حس بر دیگري از جمله ــکلهاي ش به میتوان آن را Hــاخص ش

(2 د اد(رابطه نشان تغییرات

                                                                      (2)       
                    

ــزان صادرات باد ام می تغییرات ضریب دهنده ــان نش C تحقیق این د ر
صاد ر آنها به باد ام که ــت اس ــورهایی کش تعداد n ــورهاي مختلف و کش به
شماره رابطه میدهد. نشان را بادام صادراتی بازار توزیع برابري نا C میشود .

میشود. استخراج زیر صورت به (2)
(3) رابطه از استفاده با صادرات  تغییرات میزان ضریب تعریف براساس

                                                               (3)               
                                 

به ــادرات ص میزان ــط س متو و انحراف معیار رابطه ــن درای
بدست (4) رابطه رابطه (3) ــاند ن توان رس به است. با مختلف ــورهاي کش

میآید.

                                                                (4)              
                                

(5) از رابطه و است بادام صادرات واریانس ــان د هنده نش که 
می آید. بدست

(5)                                           
  

میآید. بد ست (6) رابطه (4) رابطه د ر (5) رابطه جایگذاري با

(6)

رابطه نویسی ،  با باز اینکه  به توجه با
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آمد. خواهد بد ست (2) رابطه (6)

     
بین  توزیع بازار نابرابري از ــی تابع عنوان به را H ــاخص ش (2) رابطه
باشد انحصاري کامًال بازار صادرات اگر بیان میکند. آن ها تعد اد و کشورها
برابر H مقدار و و نبود ه مطرح ــازار ــهم ب س د ر توزیع نابرابري
وجود اندازه ــم ه صادراتی بازار زیادي تعداد چنانچه ــود . ب خواهد یک ــا ب
تعداد چه هر ــد ، میباش ولی باشند باز هم ــته داش
بازار بود ن رقابتی از نزدیکتر و حاکی صفر باشد مقدار H به بیشتر بازارها
براي ایران ــادام ب صادراتی بازار تمرکز ــاخص ش تحقیق این ــد. در میباش
،1999-2003 در د وره جهانی بازار براي و 1372 – 1382 ــی زمان دوره
هرفیندال شاخص تغییر روند است. شده محاسبه (2) رابطه از ــتفاده با اس
ــد. فوق میباش در دوره باد ام صادرات بازار در ساختار دهنده تغییر ــان نش

گمرگ جمهوري ــره آمارهاي منتش از ــتفاده اس با نیاز مورد ــات اطالع
ــورهاي مختلف در دوره کش به مقصد صادرات و میزان زمینه د ر ــالمی اس

شده است. گردآوري 1382 1372 الی

بحث نتایج و
صادرات بادام و تولید جهانی وضعیت بازار

پنج  متحد(فائو) ــل مل ــاورزي وکش ــازمان خواربار س ــار ــاس آم بر اس
تولید از درصد 45) ــده متح ایاالت 2003 ــال س در بادام کننده برتر تولید
درصد) 5) ایتالیا و درصد) 8) ایران و ــوریه س درصد ) ــپانیا (12 اس جهان)
سالیانه بادام تولید جهانی 2003 تا 1993 ــال س از اینکه ــند.ضمن میباش

رشد داشته است. درصد 5 بطور متوسط
جهانی  ــادرات ص 2003 ــال س در ــارت جهانی، اطلس تج ــاس براس
و پوست با بادام مقدار این از ــت. اس ــیده رس دالر بیلیون 3/9 به ــکبار خش
جهانی بازار مهمی در دالر) نقش بیلیون 1/4 ) درصد 36 با ــت پوس بدون
59 باد ام مغز و بادام میلیون دالر 837 با صدور ــته اند.آمریکا داش خشکبار
اختیار د ر را ــکبار خش صادرات کل درصداز 21 و بادام جهانی از بازار درصد

است. داشته

ــماره ش جد ول در ــدرج من 1999-2003 ــالهاي س ــار ــاس آم براس
ــورهاي آمریکا،  کش ( مغز و ــت پوس با ) بادام کنندگان صاد ر ــن مهمتری 1
این مقایسه در توجه نکته قابل ــتند، فرانسه هس و ایران، آلمان ــپانیا، اس
کشور بین 10 در ــه و فرانس آلمان آنکه که علیرغم مید هد ــان نش آمار دو
ایران، بعد از صادرات میزان نظر از ولی ند ارند قرار بادام تولید کننده عمده
آن واردات علت که داده اند. ــاص اختص خود به را پنجم و چهارم ــاي رتبه ه
مجدد صادرات و بندي، فراوري عملیات بسته و انجام کشورها سایر از بادام

است. آن
آنکه میزان علیرغم میدهد که ــان نش تولید آمار و 1 جدول ــه مقایس
طی دوره آن در ــادرات ص مجموع ولی ــت اس ایران برابر امریکا 5/6 ــد تولی
باد ام د رصد ــدود 45 ح تولید با امریکا ــد. میباش برابر ایران 30 الذکر فوق
ــلط و نقش مس ــته داش اختیار در را باد ام صادرات درصد 70 از بیش د نیا،
تنها از بادام دنیا درصد 8 تولید، ایران با ولی میکند . ــا ایف بازار ــن ای را د ر
در تفاوت از ــی ناش موضوع دارد این اختیار در را بازار صادراتی درصد از 2
بادام کننده مصرف کشورهاي عمده بازار د ر قدرت نفوذ و بازار ــازماند هی س
صادر بادام دنیا ــور کش 92 از بیش به امریکا موجود آمار ــاس ــت. براس اس
تعداد ولی هستند آنها زمره آسیا از اروپا و د ر بزرگ کشورهاي که میکند
تا 22 بین 1382 ــا 1378 ت ــال هاي س طی ایران بادام ــد مقص ــورهاي کش
دوره 1999-2003 در که آنجا بوده است، از نوسان در ــور کش 32 حد اکثر
نکته موید این فوق آمار بودهاند کشور 94 بادام وارد کننده ــورهاي کل کش
مهمترین دارد. عمده نقش د نیا مصرف بازار د رصد از 98 در امریکا که است
هلند، ــپانیا، ژاپن، اس آلمان، ــورهاي کش امریکا،  باد ام ــد صادراتی مقاص
ــت. اس ــتان و انگلس ایتالیا بلژیک، عربی، متحده ــه، امارات فرانس کانادا،
آسیایی ــورهاي کش نیاز مورد ــت پوس با از بادام عمدهاي بخش اینکه ضمن
آمار ــود .این میش ــوي آمریکا تامین س از نیز هنگ کنک و ژاپن هند،  چون
بادام دربازار جهانی (1381 (مهرابی، پسته بازار همانند می دهد که ــان نش

میشود. محسوب ایران رقیب اولین امریکا نیز
امارت متحده اوکراین،  کشورهاي ایران بادام مهمترین مقاصد  صادرات
کنگ هنگ و بحرین عراق، پاکستان،  کنیا،  کویت، آلمان، هند ، عربی،
به ایران که نشان میدهد امریکا و ایران مقاصد صادراتی ــه مقایس ــتند . هس
صادرات و است محروم اروپایی کشورهاي بازار به دسترسی از آلمان استثناء
در آلمان حضور به باتوجه ــت. اس شده محدود مجاور کشورهاي به ــتر بیش
واسطه نقش کشور این می رسد نظر به کننده، صادر عمده کشورهاي میان

کشور جمع 5 سال19992000200120022003نام

1772761896712002472454572459931058644امریکا

3766839957463735362850604228230اسپانیا

32632917526921549216235160ایران

4320278641184629389219745آلمان

1828201222644751592116776فرانسه

2003-1999(تن) دوره در عمده صادرکننده کشور هاي در مغز و پوست بادام با صادرات وضعیت (1 شماره جدول
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صدور و ــادام ایران ب ــته بندي بس و فرآوري با و ــته بادام ایران داش براي را
درآمد میکند. کسب اروپایی، کشورهاي سایر به آن مجدد

52 ــود. میش عرضه جهانی ومغز در بازار ــت با پوس صورت دو به بادام
حضور باد ام مغز و ــادام ب صادرات ــازار ب در ،1999-2003 دوره ــور در کش
عرضه نیز پوست با صورت به را بادام کشور 33 آنها بین از که اند، داشته
صادرات د یگر د رصد 79 د رصد است. 21 نظر وزنی از آن مقدار اندکه کرده

بادام، بصورت مغز انجام میشود.

صادرات جهانی بازار د ر بادام قیمت
دوره  در ایران و صاد راتی جهان ــاد ام ب قیمت روند 2 ــماره ش درجدول
و پوست با بادام قیمت میانگین دوره این در است. شد ه درج 1999-2003
است. بوده کیلوگرم 2/14 دالر- تنهایی به پوست و بادام با بادام 3/06 مغز
0/63 ترتیب به که د الر است 1/23 و 1 /94 ترتیب به ایران اعداد براي این
مربوط قیمتهاي دوره کل در ــه اینک ــت. ضمن اس جهانی ــت قیم 0/57 و
مید هند بدلیل ــان نش ارقام این دارد. ــرار تري ق پایین ــطح س در ایران به
ایران بادام فروش قیمت ــد، ثروتمن ــورهاي کش در بازاریابی در عدم توانایی
عملیات بازاریابی انجام مختلف با است. کشورهاي جهانی تراز قیمت پایین
عرضه به اقدام نهایی مصرف تا تولید ــیر در مس بندي ــته بس یا تبدیل چون
عمده، کنند ه تولید ــور کش یک عنوان به ایران ولی خود میکنند، محصول
خود به کشورهاي حاشیهاي قیمت پایین و با صورت فلهاي را به خود بادام
به قیمت ــبت نس ایران بادام پایین بودن قیمت از دالیل یکی میکند صادر

باشد. وضعیت همین می تواند نیز جهانی

واردات و مصرف
مغز بادام و کنندگان 2003-1999 تعداد وارد ــالهاي س ــاس آمار براس
به فقط اقد ام ــور کش 25 بین آن ها که از ــت ــور اس کش 94 جهان بادام در
ــورهاي کش بادام مغز و ــن واردکنندگان بادام مهمتری ــد. مغزکرد هان واردات
که بادام کشورهایی بین میباشند.از ایتالیا و ژاپن فرانسه، آلمان، اسپانیا،
لبنان و چین اسپانیا، کنگ، هنگ هند، کشورهاي واردکردهاند را پوست با

را دارند. باالترین سهم
جهانی،  سطح بادام در واردکنندگان مهمترین و4 ــماره 3 جدول ش د ر

است. شده د رج این کشورها در بازار ایران و امریکا سهم
بادام واردکننده عمده کشورهاي همه در امریکا فوق جداول ــاس براس
پایین تراز نیم درصد است. ایران سهم ولی دارد مغز بادام نقش مسلط را و
در ایران تجاري مهم جمله شرکاي و ایتالیا از آلمان که ــت اس درحالی این
لبنان، و اسپانیا بازار نیز به استثناء بادام با پوست واردات در ــتند. هس اروپا

دارد. مسلط نقش امریکا
آلمان  اسپانیا، چون ــورهایی کش حضور جداول دراین ذکر قابل نکته
تامین منبع اصلیترین نیز و کنندگان وارد ــن عمدهتری جدول وایتالیا در
موجود منافع که میدهد ــان نش موضوع این ــت. اس ــایر کشورها بادام س
ــتلزم یک محصول مس بازار ــه حضور در ک ــده ش باعث جهانی تجارت در
به ــد. ــدور مازاد آن نباش ص و داخلی تولید ــاالي ب ــطح س برخورداري از
نشان بادام صادر کننده کننده و ــورهاي وارد کش ترکیب و تنوع طورکلی
مختلف کشورهاي در به تولید وابستگی از فارغ بادام،  تجارت که میدهد

است. شد ه دنبال

بادام ایران صادرات بازار روند و
ــورهاي  کش تنوع و تعداد ــر نظ از ایران ــادام صادرات ب بخش ــن  درای
است. بادام ــده ش ــی بررس بازار صادراتی ــاختار و س میزان صادرات مقصد، 
و 5 شماره براساس جدول ــود. میش صاد ر مغز و ــت پوس با فرم به دو ایران
تا بین 6 ایران بادام مقصد صدور ــورهاي کش تعداد در د وره 1372-82، 6
است. براساس داشته ــان ــور نوس کش 31 تا 22 بین بادام مغز و ــور کش 15
گذشته سال 10 در خارجی، بازرگانی سالنامه از ــده ش گردآوري اطالعات
هند و ترکیه پاکستان، عربی، متحده امارات اوکراین، کشورهاي ترتیب به
ــورهاي کش ــت لیس در دوره دراین بودهاند. ایران صادراتی مقاصد مهمترین
،1372-79 د وره در که طوري به ــت. اس ــته پیوس وقوع مقصد  تغییراتی به
بوده اندو بادام ایران کننده وارد بزرگترین ــتان و پاکس عربی متحده امارات
ولی قرار داشتهاند. اول ده کشور جزء قطر، ترکیه ایتالیا، سوئد ، کشورهاي
گنک هنگ و بحرین عراق، کویت، کنیا، کشورهاي بعد به 1380 سال از
بزرگترین عربی متحده ــارات ام جاي به اوکراین ــد هاند و آنها ش جایگزین

است. شده ایران بادام وارد کننده
ــت:  اس توجه قابل نکاتی ــادام صادراتی ایران ب بازار توزیع ــی بررس در
داخلی مصرف پتانسیل داراي عربی،  امارات متحده و اوکراین کشور دو -1
بازاریابی ایران ــف ضع از با بهرهگیري ــند و ایران نمیباش از وارداتی ــادام ب
ــاس براس -2 ایران میکنند . بادام مجدد صادرات اقدام به خود ، موقعیت و
اقتصادي منسجم لحاظ ساختار ــورهاي اروپایی که به کش موجود اطالعات
بازار پایینی در ــند سهم بسیار باش بادام صدور براي مطمئنی بازار می توانند
کاهش ــته گذش دوره طی نیز آنها ــت اهمی دارند و ایران ــادام ب ــادرات ص
این ــی ند ارد. دسترس شرق آسیا ــورهاي کش بازار به ایران -3 ــت. اس یافته
چین، و باد ام و مغز بادام کننده وارد کشور ژاپن چهارمین که است د رحالی

هستند. د نیا پوست در با بادام وارد کنند ه کشور پنجمین

ایران صاد راتی بادام قیمت
طی  ایران باد ام صادراتی مغز و بادام فوب قیمت 5 و6 شماره  درجداول
بادام مغز قیمت ها، داده این براساس است. شده د رج 1372-82 ــالهاي س
دالر- 2/93 تا بین 1/8 و نبود ه برخوردار ــان چند انی از نوس د الر ــب برحس
در ارز مرهون افزایش قیمت ریالی قیمت افزایش ــان داشته و نوس کیلوگرم
همانند داخلی، به قیمت خارجی قیمت در تبدیل است. گذشته ــالهاي س
و (1383 ) زیبایی، و ــادي( 1381)،  محمود زاده فره و خلیلیان ــات مطالع
از برآوردي عنوان به آزاد ، ارز در بازار نرخ از کار(1384) ــراز ط و ــی ترکمان
وجود نوسانات، علیرغم پوست با باد ام در است شده استفاده واقعی، قیمت
به 1/7 1372 ــال س کیلوگرم در دالر- 0/8 از و بوده صعودي قیمت ــد رون

است. رسیده 1382 سال در دالر
به باد ام تبدیل ضریب میشود، صادر مغز صورت به ــتر ایران بیش بادام
بادامی که معادل مقدار ،1382 ــال س بنابراین در ــت، اس چهارم یک مغز
پوست با 33 برابر صادرات حدود ــت اس گردیده صادر ــده ش مغز صورت به
جهانی قیمت ثبات صادرات باد ام، د ر مغز باالي سهم به توجه بوده است. با
صدور از ــی ناش عاید ي ثبات به منجر ــور، کش در نرخ ارز تثبیت با همراه
بودن نرخ تورم ودر نتیجه باال بدلیل که است درحالی این است. شده بادام
در دراستانهاي بادام خیز، و پیاپی سرمازدگی بروز افزایش هزینه تولید و
افزایشی روند سطح باغ، در ــده بادام تمام ش قیمت کاهش عملکرد ، نتیجه

جهانی... بازار ساختار بررسی
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سال
مغز بادام بادامبادام و

ایرانجهانایرانجهان

19993/182/22/10/97

20002/862/262/221/43

20012/752/051/821/49

20022/861/741/951/7

20033/592/872/521/6

دوره 3/061/942/141/23میانگین

کشور وارداتنام در وارداترتبه کننده تامین اصلی کشور 5
آمریکا سهم

درصد) )
ایران سهم
درصد) )

آلمان
اسپانیا
فرانسه
ژاپن
ایتالیا

1
2
3
4
5

مراکش، انگلستان ایتالیا،  امریکا، اسپانیا، 
پرتقال فرانسه،  آلمان،  ایتالیا،  امریکا، 
هلند آلمان، ایتالیا، اسپانیا، امریکا،

شیلی ایتالیا، استرالیا، اسپانیا، آمریکا،
یونان آلمان، فرانسه، اسپانیا، امریکا،

72/5
94

63/5
98/4
55/3

0/2
0/2

0/012
0

0/05

کشور نام
رتبه در
واردات

واردات کننده تامین اصلی کشور 5
کشور اولین سهم

درصد) )
ایران سهم
درصد) )

هند
هنگ کنگ

اسپانیا
چین
لبنان

1
2
3
4
5

شیلی ایران، افغانستان، استرالیا، امریکا،
تایوان،  سنگاپور استرالیا، امریکا،  چین،

سعودي عربستان فرانسه، امریکا، انگلستان، پرتغال،
ترکیه، قزاقستان قرقیزستان،  امریکا، پاکستان، 

امریکا و سوریه

89/7
95/5
81/3
60/3
99/2

1/47
0
0
0
0

در بازار شده تمام قیمت ــود میش موجب این وضعیت ادامه ــت. اس داشته
ــتري بیش ــکالت مش با صادرات بادام و ــده ش جهانی قیمت از باالتر داخلی
به مصرف تمایل ــز نی ــرف کنندگان داخلی اینکه مص ــود ، ضمن ش مواجه
خواهد تبدیل بادام کننده وارد به تدریج به ایران و کرده پیدا خارجی بادام
1384 سال در اسپانیا و سوریه ــورهاي کش بادام از زیادي مقدار ورود ــد . ش
ارائه مدت کوتاه در ــکل مش این با مقابله راه تنها ــد. میباش نکته موید این
چون محصوالتی مورد قبلی در تجربیات به توجه که با است صادراتی یارانه

امید د اشت. آن موثر اجراي به نمیتوان و مرغ کشمش

 ماخذ: یافتههاي تحقیق 
ایران  صادراتی بادام بازار و بازار جهانی  ساختار

بازار  ساختار (2 ــاخص هرفیندال(رابطه ش از با استفاده ــمت قس دراین
انواع ساختار 7 جد ول ــت. اس شده ــی بررس و ایران جهان در باد ام صادرات

میدهد. نسبی ارائه به طور را خصوصیات آن و بازار
بازار ــاختار س آن تبع به و هرفیندال ــاخص ش و9 8 ــماره ش درجدول
این به توجه با ــت. ــده اس ش داده ــان نش بادام جهانی بازار و ایران صادراتی
و بازار ند اشته چندانی تغییر گذشته سال 5 در جهانی بازار جداول ساختار

کیلوگرم) دوره 2003-1999( دالر- در جهان و ایران در مختلف شکلهاي در بادام قیمت صادراتی شماره2) روند جدول

FAO  ماخذ:

1999-2003 دوره در آنها کننده کشورهاي تامین و جهانی بازار در مغز بادام عمد ه وارد کنندگان (3 شماره جدول

1999-2003 دوره در آنها کننده تامین وکشورهاي جهانی بازار در باد ام عمد ه وارد کنندگان (4 شماره جدول

فائو سایت از برگرفته تحقیق بررسیهاي ماخذ:

فائو سایت از برگرفته تحقیق بررسیهاي ماخذ:
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(تن)تعداد کشورهاسال صادرات (دالر-کیلوگرم)کل (ریال -کیلوگرم)قیمت قیمت

1372238/247439/24319

1373273/244820/26167

1374241/21641/787236

1375317/414712/29426

137626280806/29851

1377289/312219/263/14192

1378295/32622/219092

1379233/295625/236/18435

1380221888980/186/14446

1381325/782987/160/14840

1382247/197393/223976

صادرات(تن)تعداد کشورهاسال (دالر-کیلوگرم)کل (ریال-کیلوگرم)قیمت قیمت
13721041100/831500
1373917980/952668
1374121212/51/074363
137591228/11/185262
13766481/81/386612
137715827/71/5610108
1378122775/70/978436
137912915/31/5312539
138010764/71/512036
138113455/41/612656
138212240/91/714094

بازار اصلینوع ویژگیهاي
کامل رقابت بازار

انحصاري رقابت بازار
باز آلیگاپولی بازار

بسته آلیگاپولی بازار
مسلط بنگاه یا بازار
کامل انحصار بازار

باشند. انحصار داشته را در از بازار قابل توجهی آنکه سهم رقیب بدون 50 از بیش
ندارند. انحصار د ر را 10 درصد بازار از کدام بیش هیچ زیاد و موثر رقباي تعداد

دارند . در انحصار درصد بازار حداکثر 40 بنگاه 4
دارند . انحصار د ر را بازار د رصد 100 تا 60 بنگاه 4

خود دارند. انحصار را در بازار درصد تا 100 50 تنهایی بنگاه به یک
در انحصار خود دارد. را 100 درصد بازار بنگاه یک

 1372-82 ایران مغز بادام فوب قیمت و کشور ها تعداد میزان صاد رات، (5 شماره  جدول

ایران اسالمی جمهوري بازرگانی خارجی گمرك سالنامه ماخذ:

1372-82 ایران پوست بادام با قیمت فوب و میزان صادارات، تعداد کشورها (6 شماره جدول

خارجی سالنامه بازرگانی ماخذ:

آنها اصلی و ویژگی بازارها 7) انواع شماره جدول

1377 کاشی خد اداد ماخذ:
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باالي امریکا سهم با توجه به ــت. اس تعریف قابل انحصاري ــبه ش صورت به
است. قابل انتظار و منطقی کامًال نتیجه این در بازار (70 درصد)

دو  درهر ــدال هرفین ــاخص ش در ــان نوس ایران صادراتی بازار  درمورد
از بازار ساختار ــت پوس بادام با در ــد. می باش زیاد بادام مغز بادام و صورت،
1379 سال در جانبه ضعیف چند انحصار تا 1376 در سال انحصاري کامًال
سنتی کاالهاي بازار صادرات و بر خالف کلی طور به ولی است تعریف قابل
تنوع ــمت س صادراتی بادام به بازار ،(4) و زعفران چون خرما و محصوالتی
بوده برخوردار بیشتري تنوع از دوره کل در بادام مغز بازار است. رفته بیشتر
بازار همانند 1372-82 دوره ــالهاي سایر س در ــال 1380 س ــتثناء اس به و

است. داشته جانبه سفت چند انحصار حالت زعفران (6) صادراتی
به  مساوي طور به که ایران ــورهایی کش تعد اد ــاخص ــاس ش  براس
ساختار و درنتیجه بوده کشور 5 تا 2 بین است. کرده بادام صادر مغز آنها
است.در داشته قرار جانبه چند انحصار و انحصاري ــبه ش بین صادراتی بازار
را کامًال انحصاري وضعیت ــاخص ش این حضور آمریکا دلیل به جهانی بازار

مید هد. نشان
قرار  ــادام کننده ب صادر و کننده تولید اول ــور کش 10 ــن بی ــران در  ای
ــبی تناس تولید و صادرات ــهم س موجود بین ــاس آمارهاي اس بر ولی دارد،
که ــه فرانس آلمان و نظیر ــورهایی کش که ــت اس حالی این در ندارد. وجود
میشوند. ــوب محس عمده کنندگان صادر از ندارند تولید در چندانی ــهم س

باد ام صادرات ــاماندهی س و برنامهریزي در ضعف دهنده ــان نش موضوع این
مقاصد جغرافیایی بودن حوزه محد ود میزان صادرات، ــان نوس است. ایران
بادام مغز صد ور و ایران صنعتی از وارد ات کشورهاي پایین سهم صادراتی،
این نشان دهنده در گونیهاي 50 کیلوگرمی همگی بسته بندي صورت به

است. ضعف
را  اروپایی ــورهاي کش به بادام صدور در ناتوانی دالیل ــدگان صادرکنن
هزینههاي ــورها، کش در این عمده با خریدارن ارتباط ــراري برق در ــف ضع
کشورها این تعرفهاي در و سیاسی و مشکالت بازار رسانی و بازار یابی باالي

میکنند. ذکر
بادام بازار د ر نقش صادر کنند گان نشان داد که بازار عوامل با مصاحبه
مهمی نقش کنندگان صادر گذشته برخالف که به طوري است کاهش یافته
در پایین قیمت با ــاد ام ب مغز واردات ند ارند. بادام داخلی قیمت ــن تعیی در
بازار در ــت بادام قیم و حتی کاهش ثبات موجب 1384و1385 ــالهاي س
که طوري است به کرده مواجه مشکالتی با نیز را آن صدور و ــده ش د اخلی
ــده تبدیل ش خارجی بادام کنند ه توزیع به قدیمی کنندگان از صادر برخی
به جهانی و قیمت ــر گذاري ب تأثیر براي توانایی ــه عدم ب توجه با لذا ــد، ان
مناسب با اتخاذ شیوههاي است الزم بازار این د ر رقابت قدرت منظور حفظ
کردن قیمت کم با ــن کار ای داد. افزایش را بادام عملکرد باغهاي ــط متوس
و کاهش داد ه باغداران براي را بازار از ناشی ریسک ایران در شده بادام تمام

هرفیندالسال هرفیندالشاخص شاخص عکس
پوست با باد امبادام پوستمغز با باد امبادام مغز

13720/520/391/922/59
13730/580/311/713/21
13740/80/301/253/31
13750/860/231/174/35
13760/980/211/024/82
13770/470/242/134/12
13780/680/401/462/53
13790/270/253/74/02
13800/440/712/271/41
13810/310/323/233/12
13820/360/362/792/74

هرفیندالسال هرفیندالشاخص شاخص عکس

19990/601/67

2000/601/67

20010/551/8

20020/531/89

20030/581/71

ایران صادراتی بادام بازار هرفیند ال شاخص شماره 8) جدول

 ماخذ: یافتههاي تحقیق 

بادام  جهانی صادرات بازار هرفیند ال 9) شاخص شماره  جدول

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


10 باغبانی   و  در  زراعت

1387 78، بهار شماره

زراعت و باغبانی11  
 در

به و آمده ــت دس به به نتایج توجه با افزایش می دهد . را بادام صد ور مزیت
می شود. ارائه پیشنهادات زیر ایران بادام شرایط صادرات بهبود منظور

نهادهاي بادام حمایت جهانی بازار بودن انحصاري به شبه دلیل به - 1
از ــاي ایران خانهه ــفارت س بازرگانی بخش و خارجی بازرگانی د ر ــط ذیرب
می شود. جد ید خارجی توصیه بازارهاي یافتن کمک در کنندگان و صادر

به  و جهانی قیمت بر ــذاري گ براي تأثیر توانایی عد م به ــا توجه - ب 2
ــی، آموزش برنامه هاي ــت اس الزم بازار این د ر رقابت ــد رت ق ــور حفظ منظ
ــطح وکاهش واحد س د ر عملکرد افزایش ــراي ــاختاري ب زیر س ــی و ترویج
جهاد ــی وزارت باغبان معاونت کار ــتور در دس ــاد ام ب تولید باغهاي ــه هزین

کشاورزي قرار گیرد.
آوردن فراهم و ــی بازار داخل د ر ــزود ه اف افزایش ارزش منظور ــه ب - 3
بندي، بسته درجه ترویج عملیاتی چون صاد رات بادام،  براي ــرایط بهتر ش

میشود. توصیه بادام مغز و بادام فرآوري و بندي
و به 84 و 83 لهاي ــا س در بادام مغز افزایش واردات به توجه ــا ب - 4
بر مناسبی تعرفه کوتاه مدت در ــت داخلی الزم اس تولید حمایت از منظور
ورود که باشد گونهاي نبایستی به تعرفه این شود. البته اعمال بادام واردات

کند. تشویق را بادام قانونی غیر
دربازارهاي وافزایش نفوذ صادراتی جدید یافتن بازارهاي منظور به - 5
نمایشگاهاي خارجی در شرکت براي بادام کنندگان صادر از فعلی، حمایت

میشود . توصیه در آن کشورها تبلیغات انجام یا و

استفاده مورد منابع
صادراتی قیمت ارز بر نرخ تغییرات اثر 1384؛ ح. م. کار، طراز ج.،  ترکمانی، – 1
اقتصاد فصلنامه .(ARDL ــترده( گس وقفههاي با خودتوضیح روش کاربرد ــته: پس

.83- 96 :49 توسعه، کشاورزي و

ایران صاد راتی پسته بازار بازار جهانی تولید و ــاختار 1376؛ س ع م. ــینی، حس - 2
.115- 135 :18 توسعه، و کشاورزي اقتصاد آن.فصلنامه ساختاري وتغییرات

بخش در آن و کاربرد نظریه عملکرد بازار: و ساختار 1377؛ ف کاشی،  خداداد - 3
ص 339 تهران، بازرگانی، مطالعات وپژوهشهاي موسسه انتشارات ایران. صنعت

بازار در رقابت سنجش درجه 1384؛ ن. م. تاش، شهیکی ف.،  کاشی، -خداداد 4
توسعه، و فصلنامه اقتصاد کشاورزي ــاورزي. کش و ــنتی س منتخب کاالهاي جهانی

.135- 164 :51
بخش بر صادرات موثر ــل ــی عوام بررس 1381؛ ع. فرهاد ي، ص.، ــان، خلیلی - 5

.71- 84 :39 توسعه، و اقتصاد کشاورزي فصلنامه کشاورزي ایران.
و موسسه مطالعات زعفران، جهانی بازار ــاختار س ــی م. 1383؛ بررس عزیزي، - 6

تهران. ایران. بازرگانی پژوهشهاي
جهانی بازار از ایران سهم بر موثر عوامل بررسی 1381؛ ح. آبادي، بشر مهرابی - 7

.85- 102 :39 توسعه،  و فصلنامه اقتصاد کشاورزي پسته.
ایران: پسته صادرات موثر بر عوامل بررسی 1383؛ م. م.، زیبایی، زاده، محمود - 8

.137- 158 :46 توسعه، فصلنامه اقتصاد کشاورزي و همجمعی. تحلیل یک
9- Paarlberg, P.L.and Haley, M.M. 2000; Market concentration 

and vertical coordination in the pork industry: Implications for 

public policy analysis.Available on the www: ers.usda.gov/

briefing/ food market structures/ conference paper/

paarlberg.pdf. 

10-Sheldon, I. and Sperling R. 2001; Estimating the extent 

of competition in the food, industry: What have we learned? 

Working paper: AEDE-WP-0018-01,Department of Agricultural, 

Environmental, and Development Economics, The Ohio State 

University, America.
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