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 ایران گیاهان دارویی منتخب صادرات هدف بازارهای بندیاولویتکاربرد تحلیل تاکسونومی عددی در 

 

 گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه ارومیه، استادیار *محمد خداوردیزاده 

 ارومیهسمیه محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه 

 Mo.khodaverdizadeh@urmia.ac.irپست الکترونیکی:

 

 

 چکیده
 پذیری اهداف توسعهبه منظور کاهش آسیبهای صادراتی کشورگسترش صادرات غیرنفتی و تنوع بخشیدن به درآمد       

دارویی در صادرات غیرنفتی کشور پژوهش حاضر با هدف اولویت بندی اقتصادی، ضرورت دارد. نظر به اهمیت گیاهان

دارویی منتخب )رازیانه، بادیان، انیسون و گشنیز( صورت پذیرفته است. دوره مورد های هدف صادرات جهانی گیاهانبازار

تحلیل  بندی بازارهای هدف صادرات گیاهان دارویی ایران از روشولویتباشد. برای ا می 2001-2012این تحقیق مطالعه

تاکسونومی عددی استفاده گردید. نتایج اولویت بندی بازارهای هدف نشان داد که کشورهای ویتنام، قرقیزستان، زیمباوه، 

ای هدف صادرات گیاهان دارویی ازبکستان، گرجستان، کامرون، جامائیکا، ارمنستان، بنگالدش، هند و لیبی به عنوان بازاره

وند. شایران انتخاب شدند. نتایج نشان داد که مشتریان فعلی ایران به عنوان بازارهای هدف با اولویت ضعیف محسوب می

پس در صادرات گیاهان دارویی باید سیاستی اتخاذ شود که با تجدید نظر در تعیین بازارهای هدف صادراتی از جمله 

وه نوپا و جدید تمرکز اصلی بر روی کشورهای با اولویت باال باشد.بازارهای هدف بالق

 عددی. تاکسونومی تحلیل دارویی، گیاهان هدف، صادرات کشاورزی، بازارهای  :واژه های کلیدی
 

 

 مقدمه
طی  به طوری که ارزش کل صادرات جهانیشودمیبرخوردارحجم بیشتریوسرعتازروزبهروزجهانیتجارتدرآمدهای

خودبااقتصادشدنجهانی1میلیارد دالر افزایش یافته است. 11924میلیارد دالر به بیش از  2101از  9000-9019های سال

(. از دیر1کند)گسترش پیدا میجهانیسطحبهرقابتآن میدانطیدروآوردمیدنبالبهراتجاریآزادیوبازارهاگسترش

پذیر بودن منابع نفتی، تر پایانحاصل از صدور نفت خام، افزایش جمعیت کشور و از همه مهمباز نوسانات شدید درآمدهای 

نفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی، ریزان کشور را به این باور رسانده است که توسعه صادرات غیرگذاران و برنامهسیاست

 شیکشور به درآمد نفت، افزا وابستگیکاهش  یزمینهر اقدامات د ینتراز مهم(. بنابراین 1ضرورتی اجتناب ناپذیر هست)

 است.  نفتیغیرصادرات 

 

                                                             
1 FAO  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                              

141 
 

توجه به صادراتنفتیصادرات غیرتوسعهبرمبنیتوسعهپنجمبرنامهدربه ویژهکشوراقتصادیهایسیاستبهتوجهبا

باشند که در می منابع طبیعیی و از جمله محصوالت کشاورز ییدارو (. گیاهان10می باشد )ضروریکشاورزیمحصوالت

درصد گیاهان دارویی مشهور  10تقریباً بیش از به آنها شده است.  کمیاند و توجه کمتر ظهور کرده یحوزه مطالعات اقتصاد

کشور ایران از عمده  1(. طبق آمار سازمان خوار و بار کشاورزی)فائو(2شود)و قابل مصرف در دنیا در اکثر نقاط ایران کشت می

ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان گیاهان دارویی در جهان به شمار می رود به گونه ای که رازیانه، بادیان، انیسون و گشنیز 

ن سهم ایران از کل صادرات گیاها FAOدهد. طبق آمار چهار محصول اصلی صادراتی گیاهان دارویی ایران را تشکیل می

درصد بوده است. لذا  1/9و  01/1،  41/4، 092/1، 21/9، 12/1به ترتیب برابر با  9019تا  9004های دارویی دنیا طی سال

صادرات جهانی گیاهان دارویی را به  11و   2،  9، 14، 1، 2به ترتیب رتبه  9019تا  9004های کشور ایران توانسته طی سال

یی های هدف گیاهان داروز این پتانسیل موجود نهایت استفاده را برده و به شناسایی بازار(. لذا بایستی ا11خود اختصاص دهد)

های صادراتی مناسب، موانع موجود در بازارهای ها وارد کشور گردد. اما عدم شناخت بازارپرداخت تا ارز بیشتری از صادرات آن

گردد.  مسئله اصلی این نع صدور کاال به این بازارها محسوب میهدف و یا فقدان آگاهی از قوانین و مقررات حاکم بر آن از موا

های هدف گیاهان دارویی منتخب ایران که در عین حال ترین بازاراست که در سطح کالن هنوز معلوم نیست که با اولویت

سازی نهها بتوان به بهیها هستند تا با پاسخ علمی به این مسئله و سیاستباالترین عایدی را نصیب کشور نماید کدام بازار

 آلمان هم چون ییکشورها توسط ییدارو گیاهان یصادرات باالصادرات این محصول و درآمدهای ارزی حاصل از آن پرداخت. 

عدم  نگربیامسأله  اینها دارد که کشور ایننشان از صادرات مجدد  باشدنمی ییدارو نگیاها کنندگانتولیدکه جز  و سنگاپور

گیاهان به صادرکنندگان  ی علمیارائه راهکارها(. 11) .باشدمیصادرکننده  یهدف توسط کشورها یهابازار دقیقشناخت 

راستایهمچنین در .کندمیرا مشخص  هاییپژوهش چنینضرورت انجام  ،انتخاب بازار هدف صادراتزمینه در  دارویی

جهانیبازارهایدرنفوذجهتالزمشرایطکهکشورتولیدیهایفعالیتومحصوالتشناختغیرنفتی،سیاست صادراتافزایش

وگرددمشخصدارمزیتصادراتیاقالماوالًاست،الزمامراینبهدستیابیرسد. جهتمینظربهضروریباشند، امریدارارا

همهطوربهصادراتایننهایتاًوشوندشناختهخاصهرمحصولجهتوارداتیپتانسیللحاظبهصادراتیبالقوهبازارهایثانیاً

های هدف صادرات گیاهان دارویی منتخب گیرد. تحقیق حاضر نیز به دنبال اولویت بندی بازارقراردولتحمایتموردجانبه

باشد.ایران )رازیانه، انیسون، بادیان، گشنیز( می

 

انجام یافته است که به برخی از آنها اشاره می مطالعات مختلف داخلی و خارجی درباره اولویت بندی بازارهای هدف صادرات 

الگوی ازاستفادهباایرانخرمایوپستهصادراتهدفبازارهایتعیینعنوانباایمقاله( در1912همکاران )وشود. امجدی

خرمای صادراتیبرایتریمناسببازارباالتر،درآمدباغیرآسیاییکشورهایکهدادندنشانگیریغربالروشوصادراتتقاضای

باالتر هستند. درآمدباغیرآسیاییوآسیاییکشورهایصادراتی،پستهمناسببازاربلندمدت،درهمچنینباشند.می ایران

( در مطالعه ای با استفاده از روش های غربال گری و تحلیل تاکسونومی عددی به اولویت بندی 1911دشتی و همکاران)

 ن،لبنا کنگ،هنگ کشورهای که داد نشان عددی تاکسونومی تحلیل نتایج پسته ایران پرداختند.بازارهای هدف صادرات 

 هدف ازارهایب هایاولویت باالترین عنوان به ترتیب به لهستان و یونان ایتالیا، مجارستان، اردن، جنوبی، کره اوکراین، پرتغال،

ازایران را با استفادهصادراتیکیویهدفبازارهایایمقالهدر( 1920)یاسوریوچیذری .شدند انتخاب ایران پسته صادرات

 واردکنندهکشورهایتریناصلینتایج نشان داد کهبندی نمودند.اولویتعددیتاکسونومیتحلیلوگیریغربالهایروش

                                                             
1 Food and Agriculture Organization (FAO) 
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عربستانکویت،ارمنستان،عراق،عربی،متحدهاماراتروسیه،آذربایجان،ترکیه، 1222 – 9001دوره طیاز ایرانکیوی

نروژ،انگلستان،استرالیا،فرانسه،هلند،اسپانیا،کشورهایکیوی،صادراتدرایرانبالقوههدفبازارهایولیقطر بودهوسعودی

دادند. قرارمورد بررسیراایرانکشمشهدفبازارهای( 1929همکاران )وباشد. شنگاییمیآلمانوپرتغالسوئد، اتریش،

هدفبازارهایدرتغییریاروپاسوی اتحادیهازایرانتجاریهایتحریمدلیلبهاخیرسالیاندرکهاستایندهندهنشاننتایج

داشتهکمتریوارداتیسهم 9010سال دربوده،ایرانکشمشاصلیاز واردکنندگانیکیکهآلمانکشوروگرفتهصورتایران

هایمیوهصادراتهدفبازارهایبندیاولویتبهعددیتاکسونومیروشاز( با استفاده9011)همکاران وآستانهخاکساراست.

فرانسه،انگلیس،آلمان،کشورهایاولویتبه ترتیبمحصوالتاینصادراتهدفبازارهایاند. مهمتریندار ایران پرداختههسته

فرانسه،روسیه،حاضرحالدرکشورهااینبیندرهستند،کهافغانستانواماراتسوئیس،بحرین،عربستان،روسیه،هلند،ایتالیا،

 باشند. میایرانازمحصوالتواردکنندگان اینبزرگترینجزءافغانستانواماراتبحرین،عربستان،آلمان،

 دارویی منتخببررسی مطالعات گذشته نشان می دهد که تاکنون در هیچ مطالعه ای شناخت بازارهای هدف صادراتی گیاهان 

 شودایران بررسی نشده است، لذا در این مطالعه بررسی این هدف مذکور دنبال می
 

 مواد و روشها

های معرفی شده دارای باالترین درجه اولویت از جهت میزان بازارهای هدف، بازارهایی هستند که با توجه به شاخص     

به عبارت دیگر  تری داشته باشند.توانند جایگاه مناسبینده نیز میتقاضای کاالی مورد نظر طی سنوات گذشته بوده و در آ

 ورتص در اما است، نرسیده فعلیت به هنوز ولی داشته قرار کشور یک مرزهای از خارج که گویند بازاری به صادراتی هدف بازار

لمللی از رشد انمود. چنانچه یک بازار بین نفوذ بازار آن در توانمی المللیبین بازاریابی و بازارشناسی صحیح استراتژی تدوین

توان آن را به عنوان یک بازار بالقوه )بازار هدف( به مستمر و با ثبات تقاضا و از مقیاس مناسب اقتصادی برخوردار باشد، می

عه وسحساب آورد. نگاهی به تجربه مراحل توسعه یافتگی در یک قرن گذشته به ویژه سه دهه اخیر در کشورهای در حال ت

ه دهد که این گونجنوبی( نشان میکنگ و کره به طور عام و در کشورهای نوپای صنعتی به طور خاص )نظیر کشورهای هنگ

های مناسب نفوذ، ورود به بازارهای جهانی را در پیش کارگیری استراتژی کشورها جهت رفع مشکل محدودیت بازار با به

اند توان رقابتی خود را در مقایسه با سایر رقبا تقویت نموده و به مرور زمان به وانستهاند. به این ترتیب این کشورها تگرفته

هایی که قصد ورود به بازارهای جهانی را دارند عنوان یک رقیب در بازارهای جهانی وارد شده و باقی بمانند. برای شرکت

تی به منظور کاهش احتمال شکست و باال بردن داشتن یک راهبرد مدون در خصوص شناسایی و تعیین بازارهای هدف صادرا

 (.1911فر، امکانات سودآوری، الزامی است)فهیمی

 1در این مطالعه جهت اولویت بندی بازارهای هدف صادرات گیاهان دارویی منتخب ایران از روش تحلیل تاکسونومی عددی

 روش مجموعه  اینمطرح گردید.  1429در سال  9شود. روش تحلیل تاکسونومی عددی اولین بار توسط آدنسوناستفاده می
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کند و سپس عناصر و اعضاء هر زیر های همگن تقسیم میمجموعههای ارائه شده به زیرمورد بررسی را بر اساس شاخص

 (:19)(. این روش در هفت مرحله به شرح زیر ارائه شده است9)نماید بندی میمجموعه همگن را درجه

 بندی کشورهاهای مختلف جهت اولویتشاخصمرحله اول: تعیین 

المللی واردات محصوالت کشاورزی، شاخص راهنمای ریسک بین 1گانه معکوس نرخ تعرفه 11های در مطالعه حاضر شاخص 

متوسط رشد واردات محصول طی دوره مورد بررسی، ، 3معکوس فاصله جغرافیایی، نرخ رشد اقتصادی، 2(ICRG)کشورها

گذاری به تولید ناخالص های تجاری، نسبت سرمایهنامهعضویت در موافقت، 4محصول، تولید ناخالص داخلی سرانهواردات سرانه 

بندی های جاذبه بازار جهت اولویتتحت عنوان شاخص 5داخلی، رشد جمعیت طی دوره مورد بررسی و معکوس ضریب جینی

 مد نظر قرار گرفتند. کشورها جهت انتخاب بازار هدف مناسب گیاهان دارویی ایران 

 هامرحله دوم: تشکیل ماتریس داده

)(هافرم عمومی ماتریس داده X  باشد. در این رابطه،می 1به شکل رابطهijX
ام را iام مربوط به کشورjمقدار شاخص 

 دهد. نشان می

                                                             
1- Reverse Tariff  Rate  

2- International Country Risk Guide 

3- Economic Growth Rate  
4- Gross Domestic Produce Per Capita  
5- Reverse Gini Index 
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 های ماتریس مرحله سوم: مرحله نرمال سازی داده

های مختلف، با اســتفاده از  گیری شــاخصابتدا جهت همســان نمودن واحدهای اندازه

ــتاندارد تبدیل میماتریس داده 9رابطه  ــکل رابطه  ها به ماتریس اس ــود که فرم عمومی این ماتریس به ش  9ش

 :باشدمی
(9   ) 

انتهای ماتریس اســتاندارد بزرگترین عدد قابل مشــاهده در هر ســتون انتخاب شــده و در مراحل بعدی به  در این مرحله در 

)(آلعنوان رقم ایده ojZ شود.از آن استفاده می 

 

                                       

 (9)  

 

 

 
 مرحله چهارم: تعیین فاصله مرکب بین کشورها  

به دست آورد و   1ها از رابطه به نسبت هر کدام از شاخص   bرا از کشور   aتوان فاصله )اختالف( کشور   در این مرحله می      

)(در نتیجه ماتریس فواصل مرکب D  باشد:می 1را تشکیل داد که شکل کلی ماتریس مورد نظر مطابق رابطه 

 
       (1) 

 

 

(1) 

 

 

 

فاصـله ترکیبی)فاصـله اولویت( هر کشـور را از کشـورهای      Dعضـوهای ماتریس 

شان می  شخص می        دیگر ن سطر م صله در هر  صل مرکب، کمترین فا سبه ماتریس فوا ستونی با    دهند. پس از محا شود و در 

)(شوند. از سوی دیگر میانگین  می فاصله مرکب نوشته  ترین عنوان ستون کم  dr و انحراف معیار)( dr   این ستون نیز به

 آید.می دست
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سی بندی فعالیترتبهمرحله پنجم:  ست حد      برای همگن های همگن از لحاظ معیارهای مورد برر شورها الزم ا سازی همه ک

 مشخص هستند: 4و  2ترین فاصله مرکب را  تشکیل داد که در روابط مربوط به ستون کمباال و پایین 

              (2                            )                                                 drrdU 2   حد باال 

             (4)                                                                                                       drrdL 2    حد پایین 

ــورهایی که کم   ــند، همگن بوده و در یک گروه قرار می            کشـ ــله مرکب آنها بین دو حد باال و پایین باشـ گیرند و  ترین فاصـ

شورهایی که کم  صله مرکب آن ک شد، از لحاظ جاذبه ترین فا شته، لذا از    ها خارج از حدود مذکور با شابهی ندا های بازار هیچ ت

ــده اولیه حذف می  ــتاندارد ش ــورهای ناهمگن مجدداً ماتریس دادهماتریس اس ــکیل داده و گردند. پس از حذف کش ها را تش

 گردد.مراحل کار تکرار می

 مرحله ششم: تعیین الگو یا سرمشق بازار 

شق جاذبه بازار   سرم )(در این مرحله برخورداری مطلوب یا  ioC   شور صله ک شور   ایده  iکه عبارت از فا )(آلام از ک o  در

 شود:محاسبه می 1کدام از کشورها از رابطه  باشد برای هرهای استاندارد شده میماتریس شاخص

      (1) 

ــتون   ojZدر رابطه فوق،  ــت. هر چقدر       حداکثر مقادیر سـ ــتاندارد اسـ  ioCهای ماتریس اسـ

شور   کوچک شد دلیل بر برخورداری مطلوب)اولویت( ک شد یعنی  ام میiتر با شور   با صله بین ک فا
iتر است.آل کمام تا کشور ایده 

 مرحله هفتم: تعیین پتانسیل بازار )اولویت بندی(

و  ی)اقبالبود ( برقرار خواهد10( و )2ام در نظر گرفته شود روابط ) iبه عنوان نماد اندازه برخورداری)اولویت( کشور   iFاگر 
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معادل انحراف اســتاندارد    ioمعادل برخورداری مطلوب،  ioCدهد.مقدار پتانســیل بازار را نشــان می   iFدر روابط باال، 

بین صفر و   iFباشد. مقادیر ه بازار یا برخورداری مطلوب مینیز مقدار حد باالی سرمشق جاذب   ioUCبرخورداری مطلوب و

صفر نزدیک  شود، بیان یک قرار دارد و هر چه این مقدار به  سایر      تر  سه با  شور از جهت جاذبه بازار در مقای گر اولویت آن ک

شورها و برخورداری باالتر می  سبه    ک شد. پس از محا شورها را به ترتیب درجه برخورداری)اولویت( مرتب می  iFبا  نمایند.ک

الزم به ذکر است که برای محاسبه ضریب اولویت مربوط به هر کشور از نرم افزار  Matlab شود.استفاده می 
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کشاورزی جهانی  بار و منابع اطالعات استفاده شده در این مطالعه سازمان خوار    FAOهای فشرده منتشره از سوی     ، لوح

)(المللمرکز تجارت بین ITC   1های توسعه جهانی و اطالعات موجود در لوح فشرده شاخص
)(WDIباشد. دوره زمانی  می

 شود.  را شامل می 9019الی  9001های تحقیق نیز سال

 

 نتایج و بحث
شرکای تجاری ایران، سهم کشورهای وارد کننده گیاهان دارویی منتخب)رازیانه، بادیان، انیسون و گشنیز( جهت شناسایی       

 از صادرات ایران محاسبه گردید.

 2001-2012یی از صادرات ایران طی دوره زمانی دارو اهانیگسهم کشورهای وارد کننده -

اوکراین، بحرین، سوازیلند، تایلند، ژاپن، عراق، سنگاپور، ترکیه،  کشورهای پاکستان، امارات، عربستان، قطر،( 1مطابق جدول )

باشند. متوسط سهم هر یک از این دارا می 9001-9019های انگلیس و الجزایر باالترین سهم را از صادرات ایران طی سال

و  21/0، 1/1، 1، 9/1، 1/1، 2/1، 9، 1/1، 99/19، 19/40کشورها از صادرات ایران طی دوره مورد بررسی به ترتیب برابر با 

های پاکستان، عربستان، امارات، قطر، ژاپن و عراق از مشتریان نسبتاً گردد که کشور، درصد بوده است. مالحظه می 90/1

 پایدار گیاهان دارویی ایران هستند.

 

 

                                                             
1- World Development Indicators 
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 های جاذبه بازارتعیین و اولویت بندی بازارهای هدف صادرات گیاهان دارویی ایران بر اساس شاخص -
های جاذبه بازار ( نتایج عملیات حاصل از مراحل مختلف روش تحلیل تاکسونومی عددی بر اساس شاخص9مطابق جدول )

کشور ناهمگن در زمره بازارهای هدف  9کشور پس از حذف  100کشور وارد کننده گیاهان دارویی  109نشان داد که از 

رفتند که این کشورها بر اساس ضریب اولویت مربوط به خود ) کشورهای با ضریب اولویت صادراتی گیاهان دارویی ایران قرار گ

کشور وارد شده در  109های یکم تا صدم قرار گرفتند. الزم به ذکر است که از گیرند( در رتبههای باال قرار میکم در رتبه

 ()واحد درصد(2111 -2112سهم کشورهای وارد کننده گیاهان دارویی از صادرات ایران)  :1جدول   

 سال 2111 2112 2113 2114 2115 2112 2112 2112 2112 2111 2111 2112

 کشور

 پاکستان سهم از صادرات ایران 22/22 22/42 13/41 12/54 21/22 25/22 22/22 51/22 44/22 5/22 2/21 5/24

 عربستان سهم از صادرات ایران 1 1 21/12 43/11 22/12 41/5 32/4 55/2 1 1 1 1/3

 امارات سهم از صادرات ایران 22/12 12/31 54/22 42/12 1 21/2 1 22/3 22/5 3/2 5/2 5/12

 قطر سهم از صادرات ایران 22/2 51/5 21/4 22/3 1 22/1 23/1 25/1 23/4 1/1 1 1/3

 اوکراین سهم از صادرات ایران 31/1 14/11 31/2 22/1 1 1 1 1 1 1 1 1

 ترکیه سهم از صادرات ایران 22/3 1 22/1 1 1 1 1 1 1 12/1 45/1 2/1

 انگلستان سهم از صادرات ایران 1 1 32/3 52/4 1 12/1 1 1 1 1/1 22/1 42/1

 بحرین سهم از صادرات ایران 1 1 14/2 41/1 22/4 24/4 1  1 4/1 4/1 2/1

 سوازیلند سهم از صادرات ایران 1 1 1 23/1 22/2 13/2 1 1 1 1 1 2/1

 تایلند سهم از صادرات ایران 1 1 22/2 32/1 11/3 1 11/2 1 1 1 1/1 3/1

 الجزایر سهم از صادرات ایران 1 1 24/2 13/1 22/1 1 1 1 1 1 1 1

 ژاپن سهم از صادرات ایران 2/2 32/2 2/4 3/2 3/4 22/2 5/2 1/2 5/5 2/2 11 2/2

 عراق سهم از صادرات ایران 1 12/1 11/1 112/1 42/1 1 12/1 1 1 2/2 22/3 12/2

 سنگاپور سهم از صادرات ایران 1 1 2/1 2/2 15/1 2/2 42/1 2/1 3/1 3/2 15/1 2/1

 ماخذ:یافته های تحقیق       
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های هدف صادرات ترین بازاراد نسبت به عمدهکشور اوگاندا، سودان و نپال به سبب تورش زی 9مرحله تاکسونومی عددی 

ای مذکور هگیاهان دارویی ایران از نمونه اولویت بندی شده حذف شدند و فرایند اولویت بندی دوباره تکرار گردید یعنی کشور

ه ان داد کها نشهای جاذبه بازار در مقایسه با سایر کشورهای منتخب همگن نبودند. نتایج همگن سازی بازاراز حیث شاخص

حد باال و حد پایین مربوط به فاصله مرکب بین کشورها  dr باشد با توجه به اینکه می -0141/0و  1211/0به ترتیبdr

های هدف حذف شدند. در کشور اوگاندا، سودان و نپال خارج از دامنه در نظر گرفته شده قرار داشت لذا از مجموعه بازار 9، 

کشور باقیمانده با توجه به ظریب اولویت  100نهایت  F های مذکور به ترتیب رتبه در جدول رتبه بندی شدند که کشور

 ( آورده شده است.9)

کامرون، جامائیکا،  شود ویتنام، قرقیزستان، زیمباوه، ازبکستان، گرجستان،( مالحظه می9طور که در جدول )همان      

رین تارمنستان، بنگالدش، هند، لیبی، کنیا، نیکاراگوئه، مصر، یمن، الجزایر، اوکراین، پاکستان، گویان و عراق به عنوان عمده

کشور، کشورهای ویتنام،  90اند. در بین این اولویت نخست را به خود اختصاص داده 90بازارهای بالقوه گیاهان دارویی، 

ترین واردکنندگان جهانی گیاهان دارویی طی دوره مورد بررسی بودند که این امر در قرار د و مصر از بزرگبنگالدش، هن

های باال مؤثر بوده است. برخی از این کشورها نیز به دلیل برخورداری مطلوب از برخی یا تمامی گرفتن این کشورها در اولویت

باال برای صادرات گیاهان دارویی منتخب قرار گرفتند. این قبیل کشورها های گانه جاذبه بازار در اولویت 11های  شاخص

ا کرد توان ادعگردند. البته با اطمینان نمیتوانند به عنوان بازار رو به رشد و با ثبات برای گیاهان دارویی ایران محسوب می

ا هدارند بلکه ممکن است در برخی شاخصهای مذکور وضعیت مطلوب که تمامی کشورهای با اولویت باال از حیث تمام شاخص

 ها حائز رتبه پایین باشند. استفاده از روش تحلیل تاکسونومی عددی موجب تسهیل در حائز رتبه باال و در برخی شاخص

 

شود به طوری که در نهایت با استفاده از این روش برای هر کشور ضریب اولویت محاسبه و بر اساس آن بندی میاولویت

( کشورهای سنگاپور، امارات، آمریکا، بلژیک، لوکزامبورگ، ژاپن، سوئیس، ایرلند، 9شود. مطابق جدول )ندی انجام میبرتبه

گانه جاذبه بازار مربوط به خود دارای ضریب اولویت کم بوده و  11انگلستان، دانمارک، اتریش و قطر با توجه به شاخص های 

 ند.های پایین قرار گرفتدر نتیجه در اولویت

اند که در واقع به عنوان بازارهای از بین کشورهایی که بیشترین واردات گیاهان دارویی را از ایران به خود اختصاص داده

کشور که دارای  10کشور پاکستان، الجزایر، اوکراین، عراق و سوازیلند در میان  1صادراتی عمده بالفعل مطرح هستند تنها 

و بقیه واردکنندگان گیاهان دارویی منتخب از ایران به عنوان بازارهای هدف با اولویت ضعیف اولویت قوی هستند، قرار دارند 

شوند. پس در صادرات گیاهان دارویی باید سیاستی اتخاذ شود که تمرکز اصلی بر روی کشورهای با اولویت باال محسوب می

و با آگاهی کامل از تمامی شرایط بازارهای هدف به  ها بررسی کردها را به ترتیب بر طبق شرایط موجود آنباشد و اولویت

 -9019های ها نفوذ کرد. با مقایسه بازارهای هدف صادرات گیاهان دارویی و بازارهایی که طی سالویژه سلیقه مشتریان در آن

ام، قرقیزستان، شود که برخی از کشورها از جمله ویتنها از طریق ایران صادرات وجود داشته است مالحظه میبه آن 9001

که به عنوان بازار هدف گیاهان ازبکستان، گرجستان، کامرون، لیبی، مصر و یمن از جمله کشورهایی هستند که علیرغم این

های مورد بررسی توسط کشور ایران به این کشورها صادرات صورت نگرفته است. بدین باشند ولی طی سالدارویی مطرح می

ای در مورد گیاهان دارویی منتخب وجود دارد که صادرکنندگان بازارهای هدف صادراتی بالقوه توان ادعا نمود کهترتیب می

توانند با مطالعه بیشتر اوالً این بازارها را به خوبی شناسایی کنند. ثانیاً راه نفوذ به این بازارها را دریابند و این محصوالت می

 مری در این بازارها داشته باشند.ثالثاً با در نظر گرفتن راهبردهایی خاص حضور مست
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کشور با اولویت باال کشورهای زیمباوه، عراق، بولیوی، جامائیکا،  90شود در بین ( مالحظه می9همان طوری که در جدول )

بلغارستان، آلبانیا از جمله کشورهایی هستند که علی رغم سهم کم از واردات جهانی گیاهان دارویی به علت دارا بودن وضعیت 

های جاذبه بازار مورد استفاده در روش تحلیل تاکسونومی به عنوان بازار هدف شناخته شدند. ناسب از حیث برخی شاخصم

به عبارت دیگر این کشورها به عنوان بازارهای هدف بالقوه نوپا و جدید مطرح هستند. با توجه به این که بازار گیاهان دارویی 

است بر اساس اصول بازاریابی نوین، در چنین بازارهای نوپایی  بزرگ جهان اشباع شدهتر توسط صادرکنندگان این کشورها کم

تر خواهند بود که بتوانند در زمینه معرفی صحیح گیاهان دارویی صادراتی ایران، ایجاد تقاضای هایی موفقمعموالً شرکت

باشند تا حضور مستمری در بازار این کشورها داشته وارداتی و ایجاد وفاداری در مشتریان نسبت به اقالم صادراتی خود پیشتاز 

رغم برخورداری مطلوب برخی از کشورهای همسایه و منطقه از شاخص دهد علی( نشان می9گونه که جدول )باشند. همان

ن، کشور ارمنستا 2باشد، تنها های تجاری که ایران هم در آن ها عضو میهای فاصله جغرافیایی و عضویت در موافقتنامه

های بعدی قرار دارند. مالحظه اند و بقیه در رتبهقرار گرفته 90های قبل از قرقیزستان، قزاقستان، هند، پاکستان و عراق در رتبه

دهد که کشورهای عربستان، انگلستان، بحرین، کویت، تایلند، امارات، ترکیه و قطر رتبه هر یک از بازارهای هدف نشان می

بندی بازارهای هدف قرار دارند اما اولویت 12و  21، 22، 11، 10، 41، 29، 21های ضعیف در رتبه علیرغم این که به ترتیب

شود که صادرات تا به حال باشند. بنابراین مشاهده میهای مورد بررسی میبه عنوان شرکای تجاری مهم کشور ایران طی سال

ه است و عمدتاً تصادفی و متأثر از روابط سیاسی و دیپلماتیک در چارچوب یک استراتژی بازاریابی مدون و اصولی صورت نگرفت

ه دانند ککشور با کشورهای خریدار بوده است. این در حالی است که مسئوالن بخش صادرات گیاهان دارویی به یقین می

صرف آن، به طوری باشد تا مها از جمله ترکیه از واردات گیاهان دارویی از ایران، صادر کردن مجدد آن میهدف این کشور

باشد. بنابراین بایستی در صادرات، حتی که این کشور به عنوان هفتمین کشور صادر کننده گیاهان دارویی جهان مطرح می

 هایی صادر کرد که مصرف کننده نهایی باشند.المقدور به کشور

 

 

 های جاذبه بازار.بندی بازارهای هدف صادرات گیاهان دارویی ایران بر اساس شاخصاولویت : 2جدول

 کشور شماره کشور شماره کشور شماره کشور شماره

 باهاما 76 کاستاریکا 51 قزاقستان 26 ویتنام 1

 قبرس 77 کرواسی 52 بلغارستان 27 قرقیزستان 2

 بحرین 73 لتونی 53 بولیوی 23 زیمباوه 3

 هلند 72 برزیل 54 صربستان 22 ازبکستان 4

 کویت 30 استونی 55 بیلوروسی 30 گرجستان 5

 یونان 31 اسلواکی 56 فیلیپین 31 کامرون 6

 استرالیا 32 مکزیک 57 سری النکا 32 جامائیکا 7

 ایتالیا 33 مالزی 53 گرانادا 33 ارمنستان 3

 ایسلند 34 شیلی 52 گواتماال 34 بنگالدش 2

 سوئد 35 موریس 60 روسیه 35 هند 10

 فرانسه 36 اروگوئه 61 رومانی 36 لیبی 11

 آلمان 37 عمان 62 چین 37 کنیا 12

 فنالند 33 فیجی 63 اکوادور 33 نیکاراگوئه 13
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 گیری و پیشنهاداتنتیجه

ند. اهای پاکستان، عربستان و امارات بزرگترین شرکای تجاری ایران طی دوره مورد مطالعه بودهبررسیها نشان داد که کشور      

 بنابراین توصیه می شود که با شناسایی بازارهای هدف جدید و نوپا و صادرات کاال به این کشورها، صادرات گیاهان دارویی 

 

ایران از حالت تمرکز بر روی چند بازار محدود و سنتی خارج شده و با افزایش تعداد بازارهای صادراتی و نزدیک کردن بازار 

 تی قدرت چانه زنی  ایران در بازارهای جهانی افزایش یابد. صادراتی ایران به نوع رقاب

 113های جاذبه بازار نشان داد که از نتایج اولویت بندی بازارهای هدف با استفاده از روش تحلیل تاکسونومی عددی و شاخص

زمره بازارهای هدف صادرات  کشور در 111، )رازیانه، بادیان، انیسون و گشنیز(کشور وارد کننده گیاهان دارویی منتخب ایران 

گیاهان دارویی ایران قرار گرفتند به طوری که کشورهای ویتنام، قرقیزستان، زیمباوه، ازبکستان، گرجستان، کامرون، جامائیکا، 

 ندیبترین بازارهای بالقوه گیاهان دارویی ایران شناخته شدند. با توجه به اولویتارمنستان، بنگالدش و هند به عنوان عمده

کارهایی نظیر تبلیغات مؤثر، ودار از حیث سازشود مطالعات در رابطه با بازارهای اولویتبازارهای هدف صادراتی، پیشنهاد می

بازار پسند  بندیهای تخصصی در بازارهای هدف شناسایی شده، ارتقاء استانداردها و مقررات بهداشتی، بستهبرگزاری نمایشگاه

بازارهای هدف صورت گیرد تا با شناخت کامل وارد این بازارها شد. به عبارت دیگر صرف موفقیت  کنندگانمطابق سلیقه مصرف

در ورود به بازارهای صادراتی کافی نبوده بلکه حفظ تقاضای وارداتی در آن بازارها از طریق اعمال موارد فوق از ضروریات بقا 

 باشد.در بازارهای جهانی می

 قطر 32 ترکیه 64 مراکش 32 مصر 14

 اتریش 20 عربستان  65 اردن 40 یمن 15

 دانمارک 21 لبنان 66 تایلند 41 الجزایر 16

 انگلستان 22 ذربایجانآ 67 السالوادور 42 اوکراین 17

 ایرلند 23 ترینیداد و توباگو  63 کلمبیا 43 پاکستان 13

 یسئسو 24 پرتغال 62 پرو 44 گویان 12

 ژاپن 25 مالت 70 لهستان 45 عراق 20

 لوکزامبورگ 26 اسلوونی 71 مجارستان 46 آلبانیا 21

 بلژیک 27 کره 72 سوریه 47 سوازیلند 22

 آمریکا 23 اسپانیا 73 ونزوئال 43 هندوراس 23

 امارات  22 نیوزلند 74 پاناما 42 پاراگوئه 24

 سنگاپور 100 کانادا 75 چک 50 اندونزی 25

 ماخذ: یافته های تحقیق
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دهد که برخی کشورها مثل ویتنام، قرقیزستان، زیمباوه، ازبکستان، صادرات گیاهان دارویی نشان میمالحظه بازارهای هدف       

از کشور ایران به  2111 -2112های که به عنوان بازار هدف گیاهان دارویی مطرح هستند ولی طی سالگرجستان علیرغم این

ی هدف صادرات بالفعل و بالقوه گیاهان دارویی ایران نشان این کشورها گیاهان دارویی صادر نگردیده است. مقایسه بازارها

ی چنین بررسکشور پاکستان، الجزایر، عراق و تایلند از ایران واردات داشته اند. هم 4کشور با رتبه باال، تنها  41دهد که از بین می

ژاپن، انگلستان، بحرین، امارات، نشان داد که کشورهای عربستان، سنگاپور،  2111 -2112های آمار صادرات ایران طی سال

ها گیاهان دارویی صادر های مورد بررسی به آنکویت، قطر و سوازیلند از جمله کشورهایی هستند که کشور ایران طی سال

کرده است در حالی که این کشورها در زمره با اولویت ترین بازارهای هدف صادرات گیاهان دارویی قرار ندارند لذا بازنگری در 

 رسد.های صادراتی ایران الزم به نظر میاستسی

بندی نهایی بازارهای هدف صادرات گیاهان دارویی نشان داد که کشورهای زیمباوه، بولیوی، نتایج حاصل از اولویت      

ن بازارهای اجامائیکا، بلغارستان، آلبانیا از جمله کشورهایی هستند که علیرغم سهم کم از واردات جهانی گیاهان دارویی به عنو

هدف صادرات بالقوه نوپا و جدید مطرح هستند. هم چنین برخی کشورها از جمله ازبکستان، گرجستان، یمن و ارمنستان علیرغم 

این که به عنوان بازارهای هدف گیاهان دارویی ایران شناخته شدند اما طی دوره زمانی مورد مطالعه ایران به این کشورها 

ن بازارها را های نفوذ به ایتوانند با مطالعه بیشتر راهبردها و راههای صادرکننده ایرانی میبراین شرکتصادرات نداشته است. بنا

 شناسایی کرده و حضور مستمری در بازار این کشورها داشته باشیم.

 

 

مجدد، عمل واردات را انجام نتایج نشان داد که برخی از بازارهای بالفعل گیاهان دارویی ایران از جمله ترکیه با هدف صادرات 

می دهند، یعنی این کشورها به عنوان واسطه هستند نه مصرف کننده نهایی. بنابراین بتدریج بهتر است که به کشورهایی گیاهان 

دارویی را صادر کرد که مصرف کننده نهایی باشند و از صدور کاال به کشورهایی که با هدف صادرات مجدد اقدام به وارد کردن 

 که باشد به نحوی گیاهان دارویی منتخب صادرات توسعه گیریجهت دارد هان دارویی می کنند جلوگیری کرد. لذا ضرورتگیا

 نگرفته و در شناسایی بازارهای مصرف نهایی دقت کرد. اولویت قرار کشورهایی که عمل صادرات مجدد انجام می دهند در

ترین واردکنندگان گیاهان دارویی از ایران اکستان و امارات از جمله عمدهکشور عربستان، پ 3یافته های تحقیق نشان داد که 

ها از بازار (و همچنین سهم باالی این کشور111، 22، 21بندی نهایی )ها در اولویتباشند اما توجه به رتبه ضعیف این کشورمی

رویی در ایران این محصوالت را به مصرف کنندگان گردد که صادرکنندگان گیاهان داصادراتی ایران، این نکته مهم را یادآور می
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ازاریابی های بنهایی صادر نکرده اند. بنابراین بهتر است به تدریج این محصوالت را به بازارهای جدید و نوپا، با انجام فرایند

 پاکستان(کم شود.باالفعل با اولویت پایین)عربستان، امارات و  المللی صادر و به تدریج سهم صادرات به بازارهایبین

 منابع
( ؛ بررسی مزیت نسبی محصوالت کشاورزی با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی1911اصفهانی، سید محمد جعفر ) [1]

)(PAMنامه  کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.شرقی(، پایان)مطالعه موردی: استان آذربایجان 

 با ایران خرمای و پسته صادرات هدف بازارهای تعیین»( ؛ 1912الهام ) باریکانی، و رویا محمدزاده، ؛افشین امجدی، [2]

 .129- 991(: 11) 11 توسعه، و اقتصادکشاورزی مجله ،«گیریغربال روش و صادرات تقاضای الگوی استفاده از

MDAMکاربردی)رویکردگیری ( ؛ تصمیم1911زاده، علی )آذر، عادل. رجب [3]  (، نشرنگاه دانش....

 .ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک ،1920 سال ترازنامه و اقتصادی ؛ گزارش1920 نام، بی

 هدف بازارهای بندیواولویت نسبی های مزیت بررسی»؛ (1920سمیه ) ابوالحسنی یاسوری، امیر حسین و چیذری، [4]

 .19-190. زمستان.42شماره  نوزدهم، سال توسعه، و اقتصادکشاورزی ،«صادراتی ایران کیوی

 بازارهای اولویت بندی و بازار ساختار»؛ (1911محمد رضایی، رسول و فتحی، یحیی ) ؛خداوردیزاده، محمد ؛دشتی، قادر[6]

 .94-11(: 12)1، فصلنامه دانش کشاورزی، «ایران پسته هدف صادرات

 بازارهای و بررسی ساختار بازار صادراتی» ( ؛ 1929ط ) کرمانی، طالبیان و اندیشه ریاحی، ؛میالد زاده، امینی ؛ر شنگایی،[7]

 تهران ،1929 اردیبهشت 12 و 11 اقتصاد کشاورزی ایران، دوساالنه کنفرانس نهمین ،«ایران کشمش هدف

زعفران ایران، چاپ اول، مؤسسه مطالعات و ( ؛ مطالعه ساختار بازار جهانی و تعیین بازارهای هدف 1919عزیزی، مریم )[8]

 های بازرگانی، تهران.پژوهش

های مزیت نسبی اقتصادی کشت وتجارت گیاهان دارویی در ایران و ارزش آن در بازار»( ؛ 1911کشفی بناب، علیرضا )[9]

 .92-11(:2-1)9مجله سبز زیست،«. جهانی

الگوی  طرحریزی»( ؛ 1929مهدی )  باستانی، و اندیشه ریاحی، حامد؛ عی،رفی میالد؛ زاده، الهام؛ امینی حسینی، مهرپرور[10]

 .12-12(:9)4 اقتصاد کشاورزی، نشریه .«بازار ساختار تئوری و تجاری مزیتهای کاربرد ایران؛ خرمای تجاری

 از منتخبی موردی:مطالعه  آنها؛ در حضور موانع و صادراتی هدف بازارهای بندی اولویت»( ؛ 1911حسن ) بیگی، ولی[11]

 .12-19:11بازرگانی،  پژوهشنامه نشریه« .  غذایی مواد صادراتی محصوالت
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Determination of Market Structure and Ranking Target Markets of 

Iran's Export of Medicinal Plants 

 

Mohammad Khodaverdizade 

Someye Mohammadi 

       

   Extending non-petroleum export and diversifying export revenues were vital in order to reduce 

Iran’s Economic development goals vulnerability. Due to importance of Medicinal Plants in 

Iran’s non-petroleum export, present study determined Ranks of Exporting Target Markets of 

Iranian Medicinal Plants ( case study: Anise, badian, fennel, coriander). The investigation period 

is 2001 through 2012. For ranking export target markets numerical taxonomy analysis were 

applied. The results revealed that Viet Nam, Kyrgyzstan, Zimbabwe, Uzbekistan, Georgia, 

Cameroon, Jamaica, Armenia, Bangladesh, India, Libya were selected as Iran’s Medicinal Plants 

exports target markets .The results showed that Iran's current customers are as target markets 

with priority weak. The policy should be adopted in the export of medicinal plants that With the 

revision of the set export target markets including new markets main focus is on high-priority 

countries. 
 
Keywords: Numerical Taxonomy Analysis, Agricultural Export, Medicinal Plants , Target 

Markets. 
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