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 چکیده

هدای  گیدری سیاسدت  طرف اقتصاد چند  حصصدی ی در صدادراته   دت    خام و چرخش بهدر راستای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت
راتی بخدش  صادراتی بای  به سید ص ور کاالهای غیرنفتی از  مله صادرات حصصیالت کشاورزی تغییر یاب . گیاهان دارویدی ییدی از اقدمم ح دد صداد     

رضدیی ییدی از   پای آن رش  ن اشته اسدت. اسدتان خراسدان   ه صادرات هدرغد افزایش سطح زیرکشت و تی ی های اخیر علیکشاورزی است که در سال
ه شرایط بازاره ییدی  آی . احروزه تعیین نیع استراتژی ورود به بازارهای خار ی با تی ه بحساب حیرو در تی ی  و تجارت گیاهان دارویی بههای پیشاستان
ثر بدر انتخداب   ؤآی . این حطا عه بر آن است تا به بررسی عیاحل ححساب حیثر بر تیسعه صادرات بخصیص در بخش کشاورزی بهؤترین عیاحل حاز ح د

آحار و اطمعات الزم از طریق رضیی بپردازد. بر این اساس ساناهای صادرکنن ه استان خرنیع استراتژی ورود به بازارهای خار ی گیاهان دارویی شرکت
زعفرانه گل حصم یه زیره سبز و آویشدن  در طدی دوره   ارویی حنتخب استان خراسان رضیی )های صادرکنن ه گیاهان دپرسشناحه از شرکت 64تیمیل 
صادراتی و استراتژی بینابینی تقسید یرهای ورود به بازارهای خار ی به سه دسته استراتژی صادراتیه استراتژی غبپردازد. استراتژی 1390 -1395زحانی 

 ریسدک  هقیمتی ریسک سیاسیه ریسک) صادراتی هایصادراتیه ریسک تجربه شرکته ش . نتایج برآورد ا گیی پانل ال یت چن گانه نشان داد که ان ازه
حیدان از عیاحدل     داابیت  و حعتبدر  برند   یه داشتنصادرات حقاص  تنیع وتیسعهه تصقیق بازاریابیه هایآحیخته هاهتصرید ه پیل برگشت ریسک و بازاری

 باشن .اثرگاار بر انتخاب نیع استراتژی ورود به بازارهای خار ی گیاهان دارویی حنتخب استان حی
 

 استراتژیه صادراته گیاهان داروییکلیدی:  هایهواژ

 

   1 مقدمه

تجارت خار ی ایران با صادرات تک حصصی ی و وابستگی شد ی   
 . 31) شدید خام شدناخته حدی  ارزی حاصل از ص ور نفت به درآح های

ییی از حشیمت اساسی کشیرهای در حال تیسعهه اتیای بیش از ح  
ها به ص ور یک یا تع اد حص ودی از کاالهاست. تجارب چن  درآح  آن

ده  که تییه  اقتصاد به درآح  حاصدل از فدرو    سا ه اخیر نشان حی
کده افدت    . چنان5) دنبال داردراتی را بهثباتی درآح  صادنفت خامه بی

ای برای اقتصداد  های اخیر حشیمت ع ی هقیمت   انی نفت در سال
حنظیر کاهش وابستگی اقتصداد ایدران بده    ایران بی ید آورده است. به

صادرات نفت خدام و چدرخش بده طدرف اقتصداد چند  حصصدی ی در        
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 ور هدای صدادراتی باید  بده سدید صد      گیری سیاسدت صادراته   ت
کاالهای غیرنفتی از  مله صادرات حصصیالت کشاورزی تغییدر یابد .   

هدای حی دید در   کده فرصدت  کن  حگر اینچنین احری تصقق پی ا نمی
ها  نبده عملیداتی   صادرات بخش کشاورزی شناسایی و به این فرصت

نسدبت بده    1395 در سال یصادرات بخش کشاورز  .4) بخشی ه شید
 92/5685 درص  به ح ود 61/3 یشا افزاب یاز  صاظ ارزش 1394سال 

ارز  صدادرات   کدل درصد  از   97/12 کده حعدادل   ی دالر رس یلیینح
  . 7) باش یح یرنفتیغ یکاالها

های آن از  مله حنابع بسیار ارزشمن  در گیاهان دارویی و فرآورده
گستره وسیع حنابع طبیعی ایران است که در صدیرت شدناخت علمدیه    

ها رداری ب ینه و پرداختن به حیقعیت صادراتی آنبکشته تیسعهه ب ره
ثر واقدع  ؤحین ه ف تیسعه صدادرات غیرنفتدی حد   أتیان  در   ت تحی

درص  انیاع گیاهان دارویدی قابدل حصدرف در     80شید. کشت بیش از 
هدا نسدبت بده دیگدر     آن تر تی ی اقلید چ ار فصل ایران و هزینه پایین

بخدش تی ید  و صددادرات   گدااری در  حصصدیالت کشداورزیه سدرحایه   
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 . حجدد کدل صدادرات    22پایر کدرده اسدت )  گیاهان دارویی را تی یه
تدن   673462برابر بدا   2004گیاهان دارویی کشیرهای   ان در سال 

 . در 51تدن رسدی ه اسدت )    732465به حد ود   2015بید که در سال 
همین ح ت ارز  کل صادرات گیاهان دارویدی کشدیرهای   دان از    

حیلیدارد دالر افدزایش یافتده     4/3حیلیارد دالر به حد ود   26/1بیش از 
 صدعیدی  روند ی  همدیاره   . ارز  صادرات گیاهان دارویدی 51است )
 دارویی در سطح   انی گیاهان تجارت دهن ة سیدآورینشان و داشته
 .باش حی

ترین کشیرهای فعدال  بزرگ کشیرهای چینه هن ه آحرییا و آ مان
 . سدطح زیرکشدت و   24) باشدن  ارویی حیدر تجارت   انی گیاهان د

هدای گاشدته از یدک روند      تی ی  گیاهان دارویدی در ایدران در سدال   
کده سدطح زیرکشدت ایدن     طدیری افزایشی برخیردار بدیده اسدته بده   

درصد ی و تی ید  در    26از رشد    1394تدا   1380حصصیالت از سال 
درصد ی برخدیردار بدیده     65از رشد    1388 -1395های خمل سال

هزار هیتار  147ه 1395است. سطح زیرکشت گیاهان دارویی در سال 
هزار  15هزار هیتار حربیط به زعفرانه  90بیده است که از این حق ار 

گینده گیداه    2300هزار هیتدار بداقی اندیاع     42هیتار گل حصم ی و 
کشدیر دنیدا    39ایران حجمیعدا بده    2016در سال   .35دارویی است )

ترین حجد صادرات در ر را صادر نمیده که بیشگیاهان دارویی و حعط
 ترکیدهه  عربیه حتص ه احارات پاکستانه به کشیرهای ترتیباین بازه به

رغدد افدزایش سدطح    است. بده  تعلق داشته عراق و هن  ایتا یاه آ مانه
تی ی  و سطح زیرکشته حیزان صادرات گیاهدان دارویدی از گمرکدات    

درصد  کداهش    27  به حیزان 1392 -1395) های اخیرکشیر در سال
  .8 و 7یافته است )

های خراسان رضدییه کرحدانه خراسدان  ندیبیه     در ایران استان

سیستان و بلیچسدتان و همد ان رکدیرددار سدطح زیرکشدت گیاهدان       
 15 در حد ود  زیرکشت دارویی هستن . استان خراسان رضیی با سطح

ل درصد  سدطح زیرکشدت کد     30حد ود   هیتار )ب ون زعفدران   هزار
گیاهان دارویی در کشیر را داراسدت و رتبده اول را در ایدن زحینده در     

 هزار تدن  9ایران دارد. از این حیزان سطح زیرکشت سا یانه نزدیک به 
گیرد که از این حیث استان خراسان رضدیی پدا از   تی ی  صیرت حی

های کرحانه هرحزگان و سیستان و بلیچستان رتبه چ دارم را در  استان
حانند    دارویدی  گیاهدان  تدر شداحل  ست. تی ی ات استان بیشایران دارا
ایدن حصصدیالت    .باشد  حصم ی و آویشن حی گل سبزه زیره زعفرانه

درصد  سدطح زیرکشدت کدل کشدیر را بده خدید         30)غیر از زعفران  
درصد  سدطح زیرکشدت     75تن ایی ان . زعفران خید بهاختصاص داده

 خراسان دارویی گیاهان نحیا از شید.کل کشیر را در استان شاحل حی
 اول حقام زیرکشته سطح هیتار هزار 11با  سبز زیره حصصیل رضیی

 خراسان استان باش  )ب ون در نظر گرفتن زعفران .حی استان دارا در را
 حصسیب کشیر در سبز زیره صادرات و تی ی  هایقطب از ییی رضیی

 تدن  1876حد ود   1394 سدال  در کشدیر  کل صادرات حیزان. شیدحی
 تدن  1286 صدادرات بدیش از   حیزان با رضیی خراسان استان که بیده

 حد ود  که باش کشیر حی در حصصیل این صادرات نخست رتبه دارای
 . ایدران  8) اسدت  اسدتان  ایدن  به حتعلق کشیر صادرات کل درص  73

احدین صدادرکنن ه ایدن     17او ین تی ی کنن ه گل حصم ی در   ان و 
 500استان با سطح زیرکشتی حعدادل  حصصیل است. گل حصم ی در 

هیتدار و   65000تنه زعفران با سطح زیرکشدت   1900هیتار و تی ی  
ترتیدب از  ملده گیاهدان    تن به 16.2تن و آویشن با تی ی   230تی ی  

دارویی کشت ش ه در استان خراسان رضیی هستن .   ول زیدر آحدار   
 ده .تی ی  و صادرات این حصصیالت را نشان حی

 
 آمار تولید و صادرات محصوالت مورد مطالعه در ایران و استان خراسان رضوی -1ل جدو

Table 1- Production and export of the selected products in Iran and Khorasan Razavi province 

 نام محصول

Product 

Name 

تولید در ایران 

 )تن(

Production in 

Iran (tone) 

تولید در استان 

 )تن(

Production in 

Provinc (tone) 

سهم استان از 

 تولید )درصد(

Province's 

share of 

production (%) 

صادرات 

 ایران)تن(

Iranian exports 

(tons) 

صادرات 

 استان)تن(

Provinc 

exports 

(tons) 

سهم استان از 

 صادرات )درصد(

Province share 

of exports (%) 

 زیره سبز

Cumi 
6600 5057 76 1876 1286 68 

 گل حصم ی

Damask 

rose 

27160 1900 6 521 12.7 2 

 آویشن

Thyme 
38 16.2 43 9.5 4.2 44 

 زعفران

Saffron 
300 230 76 160 81 51 

 1394آحارناحه کشاورزی و گمرک ایران حأخا: 

Source: Ministry of Agriculture and the customs of Iran, 2015 
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ب تی ی ی س د ایران از بازار تجارت   انی رغد شرایط حناسعلی

درص  بدیده اسدت. ارز     1نزدیک به  1395گیاهان دارویی در سال 
 450حعدادل   1395سدال   دالری صادرات گیاهدان دارویدی ایدران در   

درص  آن حربیط به زعفران  55دالر بیده است که از این حق ار حیلیین
 . همدان 19 و 7درص  آن حربیط به گدل حصمد ی بدیده اسدت )     9و 

-ده ه ایران در وضعیت تجارت   انی در سالطیرکه آحارها نشان حی

 ایگاه حطلدیبی   افزیش تی ی  و سطح زیرکشته ازرغد های اخیر علی
  . 34برخیردار نبیده است )

انتخاب استراتژی حناسب ورود به بازارهای خار ی ییدی از ح دد  
در بخش کشاورزی  خصیصترین عیاحل اثرگاار بر تیسعه صادرات به

 یدک  بده  ورود و نصدیه  حیرد در او یه تصمیمات  .18آی  )حساب حیبه
 عنایدت  تصمیمات با این. شین حی تلقی یک تصمید استراتژیک بازاره
آن  رقدابتی  حیقعیدت  و شدرکت صدادراتی   هدای تیانایی و کشیر  ی به

 حمحظده  بدا  فقط نه ه ف به کشیر ورود نصیه. شین حی اتخاذ صنعت
 و شدرکت  ضدع   و قدیت  نقداط  درک بدا  بلیه کشیره قانینی رزهایح

 ورود رو  انتخداب   .18گیدرد )  حدی  صیرت آن هایشناخت قابلیت

 بدرای  اسدتراتژیک  تصدمیمات  تدرین بصراندی  و تدرین ح دد  از ییدی 

 ارتبداط در سدطح   گسدتر   و تیسدعه  دنبدال به که است هاییشرکت

 سدازحانی  تصدمید  یدک  ازارهب به وروداستراتژی   .53و  18) ان   انی

 وارد را خدید  خد حات  و حصصدیالت  کن حی کمک شرکت به که است

 به ورود استراتژی انتخاب . حسئله 38و  40 ه29) کن  خار ی بازارهای

 هسدتن   شد ن  ا مللدی بین به حایل که هاییشرکت برای خار ی بازار

 ده حی قرار تأثیر تصت را هاآن آین ه حیفقیت زیرا دارده حیاتی اهمیت
 گاشته دهه دو طیل در   انی بازارهای در رقابت ش ت  . افزایش46)

 و بازار س د دادن دست از قبیل از حشیمتی هاشرکت از تع ادی برای
این حسا ه  زوم تی ه به انتخداب  . است داشته همراه به را سید کاهش

  .41استراتژی حناسب برای ورود به بازار را بیشتر نشان حی ده  )
 بده بازارهدای   ورود هدای اسدتراتژی  از حختلفدی  هدای بن یدسته

 این .است ش هانجام این حیزه حصققان و پژوهشگران تیسط ا مللیبین

 حیزان حصل تی ی ه حا ییته حیزان حختلفی از مله حبانی هابن یدسته

 در ادبیات زیر هایبن یدسته درحجمیع. است داشته  ...و حنابع صرف

 :خیردحی چشد به

خدار    تی ید  در  صدادراتی / ) داخدل  در تی ید   هدای اسدتراتژی 
  .2 و 21ه 10صادراتی  ))غیر

خددار ی  /  حسددتقید گددااریسدد می )سددرحایه هددایاسددتراتژی
  .52 و 47ه 26قراردادها  ) و  می )صادراتسغیر

  .6حستقید ) گااریسرحایه قراردادی/ / صادراتی هایاستراتژی

  .42 و 9راتبی/ حشارکتی )ح سلسله هایاستراتژی

هدای قدراردادی/   ناحده صدادراتی/ اینترندت/ تیافدق    هایاستراتژی
  .53خار ی ) حستقید گااریسرحایه

 هدای ناحده تجداری )صدادرات / تیافدق    حبدادالت  هدای استراتژی

کاحل  حشترک/ حا ییت گااریاحتیاز  / سرحایه اعطای قراردادی )حانن 
  .40 و 53)

 حشترک/ حا ییت کاحل/ قراردادی   گااریهسرحای هایاستراتژی

اسدتراتژیک /   حشدترک/ اتصادهدای   گااریسرحایه هایاستراتژی
  . 8 قرارداد همیاری خری / و ادغام

هدا ورود بده   بند ی اندیاع اسدتراتژی   در این حطا عه بدرای تقسدید  
بازارهای خار ی گیاهان دارویی با تی ه به حاهیت این حصصدیالت از  

هدای صدادراتیه   هدا شداحل اسدتراتژی   یدن اسدتراتژی  سه دسته کلی ا
های غیرصادراتی و استراتژی بیندابینی اسدتفاده شد ه اسدت     استراتژی

حنظدیر   . استراتژی صادراتی که همان تی ی  در داخل و تی ید  بده  44)
تدرین راه ورود بده بازارهدای    رسیکترین و کدصادرات است که ساده

سته صادرات حسدتقید و صدادرات   باش . این استراتژی به دخار ی حی
شددید. در رو  صددادرات حسددتقیده شددرکت غیرحسددتقید تقسددید حددی

صادراتی با یک یا چن  عاحل فرو  در کشیر حقص  در ارتباط اسدت.  
تیانن  بده صدادرات حسدتقید اقد ام نمایند  کده کلیده        هایی حیشرکت
های ضروری   ت فرو  حصصیالت خید را در کشیر هد ف  فعا یت

 . صادرات غیرحستقید بده ایدن حعندی اسدت کده      32بگیرن  )بر ع  ه 
های کشیر خدیدی حصصدیالت   شرکت صادرکنن ه با استفاده از واسطه
 . در ایدن رو  کنتدرل   23) کن خید را به حشتریان خار ی عرضه حی

 . احدا  2های بازاریابی بسیار حص ود اسدت ) بر روی بازار و یا استراتژی
به بازارهای خار ی از طریق صدادرات   همیاره برای یک شرکت ورود

پایر و یا حناسب نیسدت. عیاحدل حتعد دی حمیدن اسدت یدک       احیان
شرکت را در تی ی  حصصیالتش در یک کشدیر خدار ی ترغیدب و یدا     

ها کده دیدر بده فیدر تی ید  در      حتی حجبیر کن . برای برخی از شرکت
بازارهای خار ی افتداده اند ه خرید  یدک شدرکت فعدال خدار ی ویدا         

ترین رو  ورود به بازار خار ی است. اسدتراتژی  میاری با آن سریعه
گدااری خدار ی و حشدترکه    غیرصادراتی شاحل اعطای احتیازه سرحایه

اسدت. اسدتراتژی    1اعطای نماین گیه تی ی  قدراردادی و فرناایزیند   
زحان هر دو استراتژی فیق برای شرکت کارگیری هدبینابینی شاحل به

حد ت و  حناسب ورود به بازارهای خار ی در کیتاه است. انتخاب شییه
 . 1تیانن  بده گسدتر  و تیسدعه صدادرات کمدک کند  )      بلن ح ت حی

های ورود به بازارهدای خدار ی و   حطا عات حختلفی در حیزه استراتژی
 نیز صادرات گیاهان دارویی در داخل و خار  از کشیر انجام ش ه است. 

 ثرؤحد  عیاحدل  ای به شناساییه  در حطا ع1احم یان و پارساحنش )

                                                           
فرناایزین  نیعی خاص از اعطای احتیاز است که درآن احتیداز دهند ه تمداحی     - 1

شانه هاه حصصیالت و ور  عملیات برناحه های بازاریابی از قبیل نام کااله عمئد و ن
را در اختیار احتیاز گیرن ه قرار حی ده  و در حقابل حبلغی حعین و درص ی از فدرو   

  .1387را دریافت حی کن .)کاتئیرا و گراهامه
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خدار ی   بازارهدای  در ایراندی  صدادرکنن ه  هایشرکت حیفق حضیر بر
 در حضدیر  بدرای  هدا بنگداه  حد یران  داد انگیدزه  نشدان  پرداخت. نتایج

 سدید  حد ته کیتداه  سدید  فدرو ه  افدزایش  شداحل  خدار ی  بازارهدای 
 کسدب  و شد ن   دانی  بدرای  آحدادگی  تینی دیییییه  ارتقاء بلن ح ته

ای به   در حطا عه24باش . خ اوردیزاده و حصم ی )حی   انی تحیفقی
بن ی بازار ه ف گیاهان دارویی پرداختن . بررسی ساختار بازار و او ییت

نتایج حطا عه نشان داد که احاراته پاکستانه عربستان و قطر بزرگترین 
 ریین ه شرکای تجاری ایران در حیزه گیاهان دارویی هستن . طاهری

 بدازار  در ایدران  پایریرقابت ارزیابی به ایحطا عه در  49)ران همیا و
 صدادراتی  هد ف  کشدیرهای  بند ی او ییدت  و دارویدی  گیاهان   انی

 2011 تدا  2000 هدای سدال  در ایدران  کده  داد نشدان  نتدایج . پرداختن 
 نسدبی حزیدت  هاآن هایفرآورده و دارویی گیاهان صادرات در حیمدی
ای بدده شناسددایی و   در حطا عدده3ران )بدداقری و همیددا. اسددت داشددته
هدای ورود بده بازارهدای    گااری عیاحل حیثر بدر انتخداب رو   او ییت

ا مللی پرداختن . نتایج نشان داد کمیت تی ی ه تبلیغاته قیمت تمدام  بین
ش ه و خ حات پا از فرو  از عیاحل حیثر بر انتخاب استراتژی ورود 

 ایحطا عده  در  15)همیداران   و ها مللی است. حی رزادبه بازارهای بین
 حطا عده ) دارویدی  گیاهدان  بازارپسدن ی  بدر  حیثر هایعاحل بررسی به

 حصدرف  تجربده  حتغیرهای که داد نشان نتایج. پرداختن   نعناء حیردی
 اسدتفاده    دت  بده  حصدرف  او ییت خاصه بیماری داشتن خانیادگیه
 حشاوره و کیفیت سنه بخشیه اثر حیزان و خیاص تجاریه نام داروییه

عقد ایی و   .دارند   حصدرف  حختل  هایشیل گزینش بر حعناداری اثر
ثر بدر ب بدید و   ؤای به بررسدی عیاحدل حد     در حطا عه39زارع زردینی )

تیسعه بازار گیاهان دارویی در ایرانه حطا عده حدیردی شد ر اصدف ان     
کدردن گیاهدان    ه اسدتان ارد سازیپرداختن . نتایج نشان داد که فرهن 

و گستر  آحیز  طب گیاهی به گستر  ایدن بدازار کمدک     دارویی
 بازارهدای  تعیدین  بده  ایحطا عه در  34)همیاران  و کن . حجاوریانحی

 داد نشدان  تصقیق نتایج. پرداختن  ایران دارویی گیاهان صادراتی ه ف
 بدازار  هدای او ییدت  به تی ه با حصصیل این صادرات فعلی حقاص  که

او ییدت  تعیدین  به تی ه با. است نش ه انتخاب صصیح صادراتی ه ف
 هد ف  کشدیر  اول او ییدت  در کند   هن  کشیر گرفتهه صیرت های

  در 44دارد. رضددیانی و علددی زاده ) قددرار دارویددی گیاهددان صددادراتی
هدای ورود بده بدازار خدار ی     ای به ارزیابی و تصلیل اسدتراتژی حطا عه

حیدانه  حصصیالت غداایی پرداختند . نتدایج نشدان داد کده  داابیت       
هدای حی دید در کشدیرهای هد ف از     های بازاریابی و ریسدک ح ارت

عیاحل اثرگاار بر انتخاب استراتژی ورود به بازار خدار ی حصصدیالت   
 اقتصدادی  نسدبی  حزیدت  بررسی به  22) بناب باش . کشفیغاایی حی

 بازارهدای  در آن ارز  و ایدران  در دارویدی  گیاهدان  تجدارت  و کشت
 بدا  رویدارویی  هایراه از که ییی رسی  نتیجه ینا به و پرداخته   انی

 که است دارویی گیاهان هایفرآورده حانن  تی ی اتی تیسعه چا ش این
حدی  نفتدی غیر صادرات افزایش سبب داخلی اقتصاد وضع ب بید ضمن

 خدار ی  تجدارت  خدید  بررسدی  در  20) 1اسدمیتیا  و ایشاییوا. شید
 را به بازارهای خدار ی  روسیه و تصلیل ورود آن کشاورزی حصصیالت

 کشیرهای با روسیه که داد نشان حطا عه نتایج. دادن  قرار تصلیل حیرد
 بدیده  برخیردار زیادی پایریرقابت از  غرافیاییه حزیت علتبه آسیایی

 شرایط کشاورزی حصصیالت تجارت حنظیربه حنطقه این کشیرهای و

 عد م  تدأثیر  سدی برر بده  پژوهشی در  16) 2گریتج و هلد .دارن  خیبی
 صدادراتی  بازارهدای  بازاریدابی ورود بده   هدای اسدتراتژی  روی قطعیت
 حثبدت  رابطده  نشدان داد  حطا عه نتایج. پرداختن  آ مان وکارهایکسب
 بدا  سدازگاری  و بازارخار ی به ورود برای شرکت یک هایتیانایی بین

 شدیاه ی  کده درحدا ی  دارد و دید  تبلیغاتی و گااریقیمت راهبردهای
 و دید  فرو  هایسیستد و تی ی  راهبردهای کلی سازگاری بر یحبتن

ورود بده   بدر  اسدتان اردها  اثدر  بررسدی  به  13) 3همیاران و فرو. ن ارد
 کشداورزی  حصصدیالت  تجداری  رقابدت  حزیدت  و بازارهای صدادراتی 

 اسددتان اردهای رعایددت کدده داد نشددان حطا عدده ایددن نتددایج. پرداختندد 
 حصصیالت صادرکنن گان برای ح د و اساسی اصیل از ییی صادراتیه
  رود.حی شماربه کشاورزی

ثر بدر انتخداب   ؤاین پژوهش برآن است تا بده بررسدی عیاحدل حد    
هدای صدادرکنن ه گیاهدان دارویدی حنتخدب اسدتان       استراتژی شرکت

  ددت ورود بدده  1390 -1395خراسددان رضددیی طددی دوره زحددانی  
 بازارهای خار ی بپردازد.

 

 هامواد و روش

ش ه در قسمت قبلدیه اسدتان خراسدان     به اطمعات بیان با تی ه
های پیشتاز در تی ی  و صادرات گیاهدان دارویدی   رضیی ییی از استان

است. زعفرانه زیره سبزه آویشن و گل حصم ی از اقمم ح د صادراتی 
هدا و اطمعدات    . داده8 و 7آید  ) حساب حیاستان خراسان رضیی به

هدای صدادرکنن ه فعدال در    از شرکت الزم از طریق تیمیل پرسشناحه
شدرکت فعدال در حدیزه     85آح . تعد اد   دستزحینه گیاهان دارویی به

 . 8سان رضدیی و دید دارند  )    اصادرات گیاهان دارویی در استان خر
گیری بده شدیل سرشدماری بدیده اسدت. پدا از حداف        رو  نمینه
پرسشدناحه بدا اطمعدات     64ها و اطمعات حخ و ه تع اد پرسشناحه

ثر بر انتخاب ؤحنظیر بررسی عیاحل حکاحل حیرد بررسی قرار گرفت. به
های ورود به بازارهای خار ی گیاهدان دارویدی   گانه استراتژیانیاع سه

سنجی پاندل ال یدت   از ا گیی اقتصاد 1390 -1395 حانیزبرای دوره

ح ل ال یت چن گانه تعمدید یافتده رگرسدیین     استفاده ش . 4چن  گانه
زحدان  صدیرت هدد  ست که بیش از دو پاسخ دارد کده بده  ال ستییی ا

                                                           
1- Ishchukova, N. and Smutka, 2013 

2- Helm and Gritsch, 2014 

3- Ferve et al, 2015 

4- Multi Nomial Logit Panel Model 
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. حد ل   25)  کند  بدرآورد هدا  حقایسده  یهمده ال یت دوگانه را بدرای  
انتخاب اسدتراتژی  بر اساس حطلیبیت بر این حقیقت است که گزینش 
 هنگداحی . ش خیاه  گزینش کن   بیشینهکه حطلیبیت وی را بازاریابی 

برابر  iتیسط حصرف کنن ه  m تخابانو ید دارد احتمال گزینش  jکه 
 است با:

(1   
بدرای شدرکت    mگزینش حیانگین حطلیبیت  در حعاد ه فیق 

iیدافتن  یبدرا خطای تصادفی همراه با آن انتخداب اسدت.     و  ام 
از  یخط یبترک یتهحتیسط حطلیب شیدیفرض ح گانهچن  یتح ل ال 
 : 25حصرف کنن ه است ) هایویژگی

(2   
ی ام بدرا i شدرکت  یدت که تدابع حطلیب  ی صیرت فرض کن یندر ا

 : 33) باش  یرام به صیرت زmانتخاب نیع استراتژی 

(3  
 

 بههای گیاهی فرآورده شیل احتمالگزینش و ید دارد  jهنگاحی 
m است یرصیرت ز:  
(4   

 .شدید حدی  ناحی ه ال یت چن گانه ح ل حطلیبیت تابع حعاد ه فیقه
گزینش ییی از انیاع اسدتراتژی   حعین حطلیبیت در این حعاد هه

m  برای شرکتi تصدادفی  بخدش   زء  و بیده های ویژگی با 
 در نشد ه  گرفتده  درنظدر  هایبیانگر ویژگی است که شرکت حطلیبیت
 رضفد  حسدتقل  حعدین  فرد هر برای باش  وحعین شرکت حی حطلیبیت

 ساختار کلی ا گیی ال یت چن گانه پانلی تیانحیدرن ایت است.  ش ه
  : نمید بیان زیر صیرتبه tدر سال i  برای شرکت احتماالت زبان را به

(5    

حتغیدر وابسدته حشداه ه شد ه      در این بررسی و در حعاد ه فیق 
تژی غیرصددادراتی و شدداحل سدده طبقدده اسددتراتژی صددادراتیه اسددترا 

حستقل  است. حتغیرهای tام در زحان iاستراتژی بینابینی برای شرکت 
صدادراتی   هدای ریسدک  صادراتیه تجربه شرکته ان ازه در ح ل شاحل

ه ریسدک بدازاری و ریسدک برگشدت     )ریسک سیاسیه ریسک قیمتدی 
 حقاصد   تصقیق وتیسدعهه تندیع   های بازاریابیههاه آحیختهپیل ه تصرید

باشن . ان ازه شرکت با ه داشتن برن  حعتبر و  اابیت حیان حیصادراتی
تی ه به تع اد کارکنان آنه تجربه صادراتی با اسدتفاده از تعد اد سدال   

 فده تصقیدق و تیسدعه بدا     ؤهای فعا یت شدرکت در بدازار خدار ی و ح   
بازاریدابی   هدای هزینده  در تیسعه و تصقیق هایهزینه استفاده از س د
ش . برن  حعتبر یک شدرکت بدا تی ده بده حیدزان      گیری شرکت ان ازه

حعروف و شاخص بیدن آن در بازارهای داخلی و خار ی بدا تی ده بده    
هدا بدا   ک گااری بر اساس طی   ییرت بیان ش ه است. حتغیر تصدرید 

استفاده از پرسش از صادرکنن گان در رابطه با نقش و حیدزان اهمیدت   
ار خار ی با استفاده از طی  ها در انتخاب استراتژی ورود به بازتصرید
 هد فه  کشدیر  یدافتگی  گیدری شد . تیسدعه   ای ان ازهگزینه 5 ییرت 
 هد ف  کشدیر  اقتصدادی  ثبدات  ه فه کشیر در گااریسرحایه س ی ت
ب دره آن بده عندیان     ندرخ  داخلی و تی ی  اشتغاله نرخ تیرمه نرخ حانن 

همیدت  گیری حتغیر  اابیت حیان بیان ش . نقدش و ا های ان ازه فهؤح
هدا بدا پرسدش از صدادرکنن گان حصاسدبه و در       فده ؤهر ک ام از این ح

ن ایت شاخص  اابیت حیان به عنیان یک حتغیر اثرگاار با استفاده از 
های صادراتی به چ ار گیری ش .ریسکها ان ازه فهؤ مع  بری این ح

دسته ریسک قیمتیه ریسک بازاریه ریسک سیاسی و ریسک برگشت 
های های ریسک از شرکت فهؤبرای هر ک ام از این ح پیل تقسید ش .

گااری هر ریسک در انتخاب نیع درکنن ه سیا ی در قا ب حیزان اثرصا
ها به صیرت طی  از خیلی کدد  استراتژی شرکت به عمل آح  و پاسخ

تا خیلی زیاد ثبت گردید . حیدانگین آن بده صدیرت شداخص ریسدک       
هدای آن کده    فهؤاستفاده از حها با هر ک ام از این ریسک گزار  ش .
های صادراتی حیرد پرسش قرار بیان ش ه استه از شرکت 2در   ول 

گرفته است. نقش و حیزان اهمیت هر ک ام از آن ا حصاسبه و درن ایت 
هدای بازاریدابی   های صادراتی استخرا  ش . حتغیرآحیزهشاخص ریسک
ورده ش ه اسدت بده   آ 2گاار آن که در   ول فاکتیر اثر 4با استفاده از 

عنیان یک حتغیر دیگر اثر گاار بر انتخاب نیع استراتژی ورود به بدازار  
ها با اسدتفاده از   فهؤخار ی در این حطا عه بیان ش . هر ک ام از این ح

گیری و در ن ایت حتغیدر  ان ازه االتی که در پرسشناحه حطرح ش هؤاز س
اصد  صدادراتی بده   های بازار حصاسبه گردی . شاخص تندیع حق آحیخته

  .49صیرت زیر حصاسبه ش  )

  


n

i iSDI
1

2
1                                            6( 

که در آن 
R

R
S i

i  در این رابطه .iR    حیزان صدادرات شدرکت

 یدابی رو  ارزباش . حیزان کل صادرات آن شرکت حی Rو  iبه کشیر 
 یاز  ملده ا گدی   یتهگسسته با ساختار ال ش گزین یو برآورد ا گیها

 یسداز بیشدینه بدر   یحبتند  ییدرسدتنما  بیشینهرو   گانههچن  یتال 
 . در ا گدیی ال یدت   12باشد  ) یحد  ها ههمزحان حشاه رخ اد مالاحت

حنظیر بررسی اثرگااری حتغیرهای حستقل بر حتغیر وابستهه چن گانه به
برای هر یدک از حتغیرهدای      و وا  LRدو آزحین بیشینه درستنمایی )

ی ال یدت  ا گیها یفرض اصلگیرد. حستقل ا گی حیرد استفاده قرار حی
 ه در IIA)   اگانده  هدای  ایگزیناستقمل چن گانه و ال یت شرطیه 

 ندام  به آزحینی ه 17) 1فادن حک و باش . هاسمنحیوابسته  یرحتغ یک
 اسداس  بر کردن  که پیشن اد IIA فرض سنجش برای هاسمن آزحین

                                                           
1- Hausman. and Mcfadden, 1984 
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 IIAفدرض  چناچده   حشخصه اسدت  دو برآوردکنن ه برای یک حقایسه
نقض  IIAده  که فرضیه نشان حی درست باش  حقادیر حعنادار 

 بایسدت حدی  چن گانده  ال یت ح ل در که دیگری  . فرض25شید )حی
 کند  حدی  بیان این فرض. طبقات است ترکیب فرض گیرد قرار ح نظر

 mروی نسبت برتری طبقده   تیضیصی حتغیرهای ازچناناه هیچ ک ام 
یرقابدل  غ nو m  طبقدات گدییید  گاار نباش ه حدی اثر nدر حقابل طبقه 

  .33  اسازی هستن  )
 

 نتایج و بحث

حتغیرهای حستقل اثر گاار بدر ندیع اسدتراتژی ورود بده      2  ول 
بازارهای خار ی گیاهان دارویدی حنتخدب اسدتان خرسدان رضدیی را      

ده . ان ازه شرکت که با استفاده از تع اد کارکنان شرکت بده نشان حی
ییی از حتغیرهای اثرگاار بر انتخاب نیع استراتژی ورود  هآی دست حی

شرکت صادرکنن ه گیاهان دارویی حیرد حطا عه بده بازارهدای خدار ی    
هدای اثرگداار در ا گدیی     فهؤدیگر از حباش . ریسک صادراتی یییحی

ع م  های صادراتی شاحل ریسک واست. این ریسکحطا عه بیان ش ه 
قطعیت سیاسیه ریسک قیمتیه ریسک بازاری و ریسک برگشت پدیل  

های صادراتی بدر  تعری  ش ه است. انتظار بر این است که این ریسک
ثر باشدن .  ؤانتخاب نیع ورود به بازارهای خدار ی گیاهدان دارویدی حد    

یرهدای اثرگداار برا گدیی    دیگر از حتغ  ییی4pهای بازاریابی )آحیخته
باش . این عیاحل بازاریابی شاحل حصصیله قیمته تیزیدع و  تصقیق حی
-هاه تجربه صادراتی شرکت در بازارهدای بدین  باش . تصریدترویج حی

هدای بازاریدابیه   های تصقیدق و تیسدعه در هزینده   ا مللیه س د هزینه
یدافتگی کشدیر هد فه سد ی ت     شاخص  اابیت حیان شاحل تیسدعه 

گااری در کشیر ه فه ثبات اقتصادی کشیر ه ف حانند  ندرخ   حایهسر
ب درهه شداخص تندیع حقاصد      تیرمه نرخ اشتغاله تی ید  داخلدیه ندرخ   

های اثرگاار بر  فهؤصادراتی و برخیرداری از یک برن  حعتبر از دیگر ح
انتخاب نیع استراتژی ورود به بازارخار ی در این حطا عه حعرفی شد ه  

 است.
داری آحداره  زحین چاو نشان داد که با تی ه به سطح حعندی نتایج آ

یید   أناهمگنی حقداطع حدیرد ت     فرضیه صفر رد ش ه و006/0آزحین )
گر حناسب بیدن رو  پانل دیتا برای باش . در واقع این آزحین بیانحی

نتایج آزحین هاسمنه برتری ا گیی باش . در حرحله بع  برآورد ح ل حی
 هاسدمنه  آزحدین  در  گیی اثرات تصادفی نشان داد.اثرات ثابت را بر ا

 بدا  .اسدت  بدرآوردی  خطاهدای  بیدن تصادفی بر حبتنی صفر یفرضیه
 ش ه رد اثرات بیدن تصادفی بر حبنی آزحین صفر فرض نتایج به تی ه

در واقدع ا گدیی اثدرات ثابدت      گردد. حی انتخاب ثابت اثرات با ح ل و
تغیرها حقادیر ثابتی هسدتن  و  نشان داد که عرض از حب ا هر ک ام از ح

خطدی بدین   حنظدیر تسدت هدد    . به14) در طیل زحان تغییر نمی کنن 

ب ره گرفته ش . نتایج نشان داد حیانگین آحداره   VIF1حتغیرها از آحاره 
خطی و ید است و بین حتغیرهای حستقل ح ل هد 21/3دست آح ه به

و ید دارده بصث های پانل ییی از حیضیعاتی ح می که در داده ن ارد.
که در تخمین حد ل  ناهمسانی واریانا بین حقاطع است. به این حعنی

هدای ناهمسدان هسدتن . نتدایج     رگرسیینه ا زای خطا دارای واریانا
های پانلی نشان داد که ناهمسانی واریانا بدین  آزحین وا   برای داده

نشدان داد کده   حقاطع و دید ند ارد. نتدایج آزحدین ایسدتایی حتغیرهدا       
 تغیرهای حیرد بررسی در سطح پایا هستن .ح

هدای  او ین ق م در ا گیهای ال یت چن  گانه تعیین ییی از گروه
هدا  عنیان گروه پایه است تا احتمال انتخاب سایر گروهحتغیر وابسته به

هدای صدادرکنن ه گیاهدان دارویدی     نسبت به گروه پایه تیسط شدرکت 
یان گروهی را که دارای بدیش تطیر قراردادی حیگیری گردد. بهان ازه

 . در حطا عده  12عنیان گروه پایه انتخداب کدرد )  ترین فراوانی است به
درص    68ترین فراوانی )حاضر گروه دارای استراتژی صادراتی با بیش

ا گیهای ال یت چن گانه الزم است  عنیان گروه پایه انتخاب ش . دربه
هدای  سدتفاده از آزحدین  های حتغیر وابسته با اکردن گروهفرض ترکیب

گیدرد. نتدایج ایدن    درستنمایی و وا   حیرد آزحین و ارزیدابی قدرار حدی   
طیرکده بیدان شد  حتغیدر     ارائه ش ه است. همان 3ها در   اول آزحین

وابسته به سه گروه استراتژی صادراتیه غیرصادراتی و بینابینی تقسید 
روه دو ش ه است. فرض صفر در هر دو آزحینه ترکیب ش ن هر دو گد 

باش . با تی ه به حقادیر هر دو آحارهه فرض صدفر رد شد ه و   به دو حی
های سه گانه حتغیر وابسته قابلیت ترکیب با یی یگر هیج ک ام از گروه

 را ن ارن .

در حرحله بع  الزم است تا آزحین هاسمن برای سنجش استقمل 
آحد ه   4ول آ ترناتییها حیرد بررسی قرار گیرد. نتایج این آزحین در  د  

شید حق ار آحاره در تمدام  است. بر اساس نتایج این آزحین حمحظه حی
 حعندا اسدت و فدرض صدفر    های حتغیر وابسته از  صاظ آحاری بدی گروه

شدید. بندابراین   رد نمدی  IIA 2های نداحرتبط ) حبنی بر استقمل گرینه
کدارگیری  ها از هد حسدتقل بدیده و بده   تیان نتیجه گرفت که گروهحی
 های پانلی حشیلی نخیاه  داشت.ی ال یت چن  گانه برای دادها گی

های پانلی نتایج برآورد ا گیی ال یت چن گانه برای داده 5  ول 
ذکدر اسدت کده ضدرایب بدرآورد شد ه تن دا        ده . الزم بهرا نشان حی

هدای  اثرگااری و حسیر این اثرگااری را بر نسبت احتمال انتخاب گروه
دهد . در حدا ی کده نسدبت احتمدال نسدبی       حتغیر وابسته نشدان حدی  

(RRR)3 ها را نسبت به حیزان تغییر در نسبت احتمال هر یک از گروه
گروه استراتژی صادراتی با تی ه تغییر در حتغیرهای تیضیصی را نشان 

 ده .حی

                                                           
1- Variance Inflation Factor 

2- Independence of Irrelevant Alternatives 

3- Relative Risk Ratios 
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 معرفی متغیرهای مستقل تحقیق -2جدول 
Table 2- Introduction of independent research variables 

 نام متغیر

Variable name 
 گیریمعیار اندازه

Measurement criterion 

 ان ازه شرکت

Size of company 
 تع اد کارکنان

Number of employees, market share of the company 
 تجریه صادراتی شرکت

Export experience of 

company 

 های حضیر شرکت در بازارهای صادراتیتع اد سال
Number of years of participation in export markets 

 
 

 ریسک های صادراتی

Export risks 

 
 

 شاحل روابط سیاسی با کشیر ه فه ثبات سیاسی کشیر ه ف -ریسک سیاسی

1.Political risk - including political relations with the target country, political stability of the 

country 
 شاحل تغییرات ناگ انی قیمته -یسک قیمتیر

2.Price Risk - Includes sudden price changes 
 شاحل تغییرات بازار حصصیله تغییر در تر یصات حشتریان -ریسک بازاری

3.Market risk-Includes product market changes, changes in customer preferences 

 ریسک برگشت پیل

4.Risk of money back 
 هاتصرید

Sanctions 
 ا مللیهای بینو ید تصرید

International sanctions 

 آحیخته بازاریابی

Marketing mix 

 

ها بن یه ان ازه ه خ حاته تضمینهاه نام و نشان تجاریه بستهگیناگینی حصصیل ه کیفیت طراحیه ویژگیشاحل  -حصصیل
 ه پشتیبانیه برگشت و ...

1.Product - Including product variety, design quality, features, brand name, packaging, size, 

service, warranties, support, return and ... 
 های ویژهه دورة پرداخته شرایط اعتباری و...هاه تخفی ه حساع تف رست قیمت شاحل -قیمت

2. Price includes a list of prices, discounts, special aids, period of payment, credit 

conditions, etc. 

ها  ه حیزان پیششه ترکیب و  یر بیدن ه نماین گیه شعبهفروشیهای تیزیع )عم ه فرو ه بنی اره خردهکانالشاحل  -تیزیع
 حصصیله حیزان حی یدیه ترابریه ت ارکات و ...

3.Place - including distribution channels (wholesaler, bankruptcy, retail, agency, branches), 

coverage, composition and product suitability, inventory, transportation, logistics and ... 

 تبلیغاته روابط عمیحیه پیشبرد فرو ه رو  شاحل  -ترویج

4.Promotion - Includes advertising, public relations, sales promotion, methodology 
 تصقیق وتیسعه

Research and 

Development 

 های بازاریابیهای تصقیق و تیسعه در هزینهس د هزینه

share of research and development costs in marketing costs 

 شاخص تنیع حقاص  صادراتی

Variety Index of Export 

Markets 

 حن ای شاخص تمرکز یک

One minus the focus index 

 داشتن برن  حعتبر

Reputable brand 
 شاخص بیدن برن  شرکت صادراتی

The index of the brand of the exporting company 

  اابیت حیان

Location charm 

ثبات اقتصادی کشیر ه ف حانن  نرخ تیرمه نرخ اشتغاله  گااری در کشیر ه فهتیسعه یافتگی کشیر ه فه س ی ت سرحایه
 نرخ ب ره  ی  داخلیهتی

Country's development, the ease of investment in the target country, country's economic 

stability, such as inflation, employment rate, domestic production, interest rates 
 های تصقیقیافته  و 1391) ه ط رانی و رازینی 1390) رضیانی و علی زادهه  1386حأخا: کاتلر )

Source: Cutler (2007), Rezvani and Ali Zadeh (2011), Tehrani and Razini (2012) and research findings 
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 های درستنمایی و والدنتایج آرمون -3جدول 
Table 3- Results of likes and parent arrows 

 های مورد آزمونگروه

Test groups 

 ه درستنماییمقدار آمار

Likelihood 

statistics 

 سطح معناداری

Significant 
 مقدار آماره والد

Wald statistic 
 سطح معناداری

Significant 

 استراتژی غیر صادراتی -استراتژی صادراتی

Export strategy - non-export strategy 
12.91 0.00 14.38 0.02 

 استراتژی بینابینی -استراتژی صادراتی

Export strategy - interstitial strategy 
19.43 0.00 7.53 0.04 

 استراتژی بینابینی -استراتژی غیرصادراتی

Non-economic strategy - interstitial 

strategy 
13.25 0.01 15.02 0.00 

 های تصقیقخا: یافتهأح
Source: Research findings 

 
 IIAنتایج آزمون هاسمن برای فرض  -4جدول 

Table 4- Hausman test results for IIA assumption 
 نام گروه متغیر وابسته

Dependent variable group name 

 آماره

Statistics 

 داریسطح معنی

Significant 

 استراتژی غیر صادراتی

Non-export strategy 
3.21 0.87 

 استراتژی بینابینی

Interstitial strategy 
1.48 0.74 

 های تصقیقتهخا: یافأح
Source: Research findings 

 
افدزایش یدک واحد  در اند ازه شدرکته       5براساس نتایج  د ول  

هداه شداخص تندیع حقاصد  صدادراتی و      های صادراتیه تصریدریسک
 اابیت حیانه نسبت احتمال بدرای انتخداب اسدتراتژی غیرصدادراتی     

ان هدای صدادرکنن ه گیاهد   نسبت به استراتژی صادراتی تیسط شرکت
یابد . ایدن افدزایش بده     داری افزایش حیدارویی استان به شیل حعنی

دهد   باش . نتایج تصقیقات حتع دی نشان حدی حی RRRان ازه ضریب 
ثر بدر انتخداب ندیع اسدتراتژی ورود بده      ؤکه ان ازه شدرکت عاحدل حد   

 . نتایج این تصقیق  43های صادرکنن ه است )بازارهای خار ی شرکت
هدا را در  اسدت. حطا عدات زیدادی اندیاع ریسدک      ی  این حیضیعؤنیز ح

دار ا مللدی حثبدت و حعندی   انتخاب نیع استراتژی ورود به بازارهای بین
ده  کده ریسدک   . نتایج این حطا عه نیز نشان حی27ان  )ارزیابی کرده

انتخاب نیع اسدتراتژی ورود   داری برهای صادراتی عاحل ح د و حعنی
کده بدا افدزایش    طیریباش . بهویی حیبه بازارهای خار ی گیاهان دار

یک واح  این حتغیره احتمال انتخاب استراتژی غیرصادراتی نسبت بده  
یابد . افدزایش   واحد  افدزایش حدی    45/6استراتژی صادراتی به اند ازه  

هداه  های صادراتی حانن  نگرانی از برگشت پیله نیسانات قیمتریسک
نتظدره در بدازار   ثبات سیاسی کشدیر طدرف تجدارت و تغییدرات غیرح    

-گدااری هاه بیشتر به دنبال سدرحایه شید که شرکتحصصیل سبب حی

های حشترک و یا اعطای احتیاز در کشیر ه ف حرکت کنن  تا از ایدن  
طریق ریسک صادرات را کداهش دهند . تصقیقدات گاشدته  داابیت      

 . در ایدن  43 و 11اند  ) های حختلفی ان ازه گرفتده حیان را با شاخص
یدافتگی کشدیر   ت حیان با استفاده از سده عاحدل تیسدعه   تصقیق  اابی

گااری در کشیر ه ف و ثبات اقتصدادی کشدیر   ه فه س ی ت سرحایه
 . با افزایش یدک واحد    44گیری ش ه است )ه ف این شاخص ان ازه

این حتعیر در طیل دوره زحانی حیرد بررسیه احتمال انتخاب استراتژی 
واحد    62/10 تی بده اند ازه  غیرصادراتی نسبت بده اسدتراتژی صدادرا   

نیز ثبات اقتصادی  گااری درکشیرها ویاب . س ی ت سرحایهافزایش حی
-شید کده شدرکت  یافتگی کشیر ه ف باعث حیو سطح باالی تیسعه

گااری حشترک با کشیر طرف های صادرکنن ه تمایل به ایجاد سرحایه
ت خید را تجارت و یا اعطای احتیاز فرو  پی ا کنن  و از این راه صادرا
ثیر أتیاند  تد  افزایش دهن . در زحینه گیاهان دارویی  اابیت حیان حدی 

های تی ی  حشترک بدا کشدیر طدرف    بسیار حطلیبی داشته باش . برناحه
بن ی در کشیر ه فه فرآوری گیاه دارویی و احد ا   تجارت و یا بسته

تیان  عاحل ح می بدر  های حشترک در کشیر حقص  همگی حیشرکت
صادراتی نسبت بده اسدتراتژی صدادراتی باشد .     ستراتژی غیرانتخاب ا

داشتن یک برن  حعتبر و شناخته ش ه احتمال نسبی انتخاب اسدتراتژی  
-ده . شدرکت غیرصادراتی را نسبت به استراتژی صادراتی افزایش حی

هایی که برن  حعروف و شناخته ش ه   انی دارن ه حعمیال تمدایلی بده   
رف خدار ی و یدا تی ید  قدراردادی و یدا      گااری حشترک با طد سرحایه

تیان  راحتی حیکه بهها با تی ه به ایناعطای احتیاز ن ارن . این شرکت
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برن  خید را در بازارهای   انی با قیمت حناسب عرضه کنند ه تدر یح   
دهن  از استراتژی صادرات حستقید و یا غیرحسدتقید بدرای فدرو     حی

های نن . این حسا ه برای شرکتگیاهان حنتخب دارویی خید استفاده ک
تر نسبت به سدایر  صادرکنن ه زعفران ایرانی که برن های شناخته ش ه

گیاهان دارویی حیرد حطا عه یعنی زیره سبزه آویشدن و گدل حصمد ی    
- فده ؤدیگر از حتر حص اق دارد. تنیع حقاص  صادراتی یییدارن ه بیش

به بازارهدای خدار ی   های ح د اثرگاار بر انتخاب نیع استراتژی ورود 
تدری دارند ه احتمدال    هایی که حقاصد  صدادراتی حتندیع   است. شرکت

ها انتخاب استراتژی غیرصادراتی نسبت به استراتژی صادراتی برای آن
یاب . تنیع حقاص  صادراتی ییی از اه افی است که ریسک افزایش حی

 ده . از سیی دیگر افزایش این شاخص تن ا بدا صادرات را کاهش حی
گااری حشترک  . سرحایه48گردد )صادرات به شیل سنتی حاصل نمی

-خار یه اعطای احتیاز و تی ی ات قراردادی از عیاحلی هستن  که حدی 

تیان  در بلن ح ت کشیرهای طرف تجارت یک شرکت را افزایش ده . 
هدای بازارایدابیه احتمدال نسدبی     افزایش یک واح  در حتغیدر آحیختده  

صادراتی را نسبت به استراتژی صادراتی کداهش  انتخاب استراتژی غیر
هایی که از تخفیفات حناسب قیمت و یا طیالنی کردن ده . شرکتحی

گینداگینی  ها استفاده حی کنن  ) عاحدل قیمدت ه و یدا    دوره اخا ب هی
حطابق نیاز حشتری را در ان ازه و  بن یه بستهحناسبحصصیله کیفیت 

ی ایجداد  تدیزیع حناسب های کانال گیرن  ) عاحل حصصیل  و یانظر حی
کنند   کنن  )عاحل تیزیع  و یا از تبلیغات حرتبط و کافی استفاده حیحی

تری به انتخاب استراتژی صدادراتی نسدبت   )عاحل ترویج ه تمایل بیش
های صادرکنن ه ده . این شرکتها از خید نشان حیبه سایر استراتژی

عایت این حسائله س د حناسدبی  ان  با رگیاهان دارویی حعمیال تیانسته
گااری حشدترک و  از بازار را به خید اختصاص دهن  و نیازی به سرحایه

بینن . در گروه استراتژی بینابینیه تفسیر نتایج و یا واگااری احتیاز نمی
افزایش یک واح  در حتغیرهدای   حتغیرهای اثرگاار تقریبا حشابه است.

هاه شاخص تندیع حقاصد    یدهای صادراتیه تصران ازه شرکته ریسک
صادراتی و  اابیت حیان نسدبت احتمدال نسدبی انتخداب اسدتراتژی      
بینابینی برای صادرات گیاهان دارویی حنتخب استان خراسان رضدیی  
 را نسبت به استراتژی صادراتی به ان ازه ضریب نسبت احتمدال نسدبی  

(RRR) دهد . از سدیی دیگدر افدزایش     داری افزایش حیطیر حعنیبه
واح  در حتغیرهای آحیخته بازاریابی و داشتن برن  حعتبدر شدرکت   یک 

صادرکنن هه احتمال نسبی انتخاب استراتژی بیندابینی تیسدط شدرکت    
داری کداهش حدی  -به طیر حعندی  RRRصادرکنن ه به ان ازه ضریب 

هدای  یاب . افزایش در هر ک ام از حتغیرهدای اند ازه شدرکته ریسدک    
حقاص  صدادراتی و  داابیت حیدان     هاه شاخص تنیعصادراتیه تصرید

ای انتخاب کن  که بتیان  با شید شرکت صادرکنن ه استراتژیباعث حی
بینی نش ه از هر دو نیع استراتژی تی ه به شرایط و سایر عیاحل پیش

زحان استفاده کن . د یل این حسدا ه  طیر هدصادراتی و غیرصادراتی به
ارویدی حدیرد حطا عده در    های صادرکنن ه گیاهان دآن است که شرکت

استانه چن  حصصیل صادراتی دارن . و حمین است برای هدر کد ام از   
زحان اقمم صادراتی خید حتناسب با شرایط از هر دو نیع استراتژی هد

عنیان حثال حتغیر تصرید ییی از این گروه حتغیرهدای  استفاده کنن . به
ن شدرکت  هدا و افدزایش آ  اثرگاار است. به نصیی کده شد ت تصدرید   

صادراتی را بدرای کداهش ریسدک حجبدیر بده اسدتفاده از اسدتراتژی        
هدای  کند . حعمدیال شدرکت   بینابینی برای فرو  حصصیل خدید حدی  

حنظدیر کداهش ریسدک حخصیصدا     صادرکنن ه در فضای تصدریده بده  
نگرانی از برگشت پیل و یا ع م تیانایی در فرو  حصصیله بخشی از 

کنند  و  حدی  غیرحستقید صدادر  حصصیالت خید را به شیل حستقید و
های طرف تجاری خید به شیل حشترک و یا بخشی دیگر را با شرکت

کنن . با تی ه به حعندی با دادن احتیاز فرو  وارد بازاراهای خار ی حی
های بازاریابی و  اابیت حیدان  داری و ان ازه ضرایبه دو حتغیر آحیخته

ه بازارهدای خدار ی   تری در انتخاب نیع استراتژی ورود بعاحل ح می
باشدن . بررسدی   در طیل دوره حطا عده نسدبت بده سدایر حتغیرهدا حدی      

دهد  کده ا گدیی بدرآوردی از     حعیارهای خیبی براز  ح ل نشان حی
و در  117/ 21برابدر   LRبراز  حناسبی برخیردار است. حقد ار آحداره   

داری کدل  دار است که حیایت از حعنیسطح احتمال یک درص  حعنی
2R و حقدادیر   68/0ح اکثر راستنمایی برابر  2Rارد. حق ار رگرسیین د

Count  وMcFadden’s 2R حدی  48/0و  59/0ترتیدب برابدر   نیز به
گر حعتبر بیدن ا گیی برآوردی باش  که حقادیر قابل قبی ی بیده و بیان

 است. 
 تیضیصی در حا ت تغییر در حیانگین حتغیر حتغیرهای اثرات ن ایی

اثر ن ایی چنین  .است ش ه ارائه 6   ول در آن تایجن که ش  حصاسبه
عنیان حثال حتغیر ان ازه شدرکت یدک واحد  از    کن  که اگر بهبیان حی

 1/83حیانگین خید تغییر یابد ه احتمدال انتخداب اسدتراتژی صدادراتی      
های غیرصادراتی و بیندابینی  درص  کاهش و احتمال انتخاب استراتژی

یابد . اگدر حتغیدر    درص  افدزایش حدی   4/51 و 5/31ترتیب به ان ازه به
تجربه صادراتی شرکت یک واح  از حیانگین خید تغییر کند ه احتمدال   

درص  کاهش و احتمدال انتخداب دو    1/42انتخاب استراتژی صادراتی 
 8/21و  7/35صادراتی و بینابینی بده ترتیدب بده اند ازه     استراتژی غیر

ی صدادراتی یدک واحد  از    هایاب . اگر حتغیر ریسکدرص  افزایش حی
حیانگین خید تغییر کن ه احتمال انتخاب استراتژی صادراتی بده اند ازه   

درص  کاهش و احتمدال انتخداب دو اسدتراتژی غیرصدادراتی و      8/21
یاب . تغییر درص  افزایش حی 1/17و  6/11بینابینی به ترتیب به ان ازه 

مدال انتخداب   یک واح ی حتغیر تصقیق و تیسعه از حیانگین خدیده احت 
درص کاهش و احتمال انتخاب اسدتراتژی   4/62استراتژی صادراتی را 

درص  افدزایش حدی   5/29و  1/42غیرصادراتی و بینابینی را به ان ازه 
ده . تنیع حقاص  صادراتی احتمال انتخاب استراتژی صادراتی را برای 

درصدد  کدداهش و  7/52ورود بده بازارهددای خددار ی گیاهدان دارویددی   
صادراتی و بینابینی را به ترتیب به ان ازه انتخاب استراتژی غیراحتمال 

ده . تغییر یک واح ی حتغیر  اابیت درص  افزایش حی 1/35و  9/29
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 حیان از حیانگین خیده احتمال انتخاب استراتژی صدادراتی بده اند ازه   
درص  کاهش و احتمدال انتخداب دو اسدتراتژی غیرصدادراتی و      5/65

دهد . در حدیرد   درص  افدزایش حدی   9/21و  7/31ازه بینابینی را به ان 
های بازاریابی اگدر ایدن حتغیدر بده اند ازه یدک واحد  از        حتغیر آحیخته

 1/51حیانگین خید تغییر کند ه احتمدال انتخداب اسدتراتژی صدادراتی      
درص  افزایش و احتمال انتخاب دو استراتژی غیرصدادراتی و بیندابینی   

 یاب .حیدرص  کاهش  7/34و  11ترتیب به

 

 نتایج برآورد الگوی پانل الجیت چندگانه -5جدول 
Table 5- Estimates of Logit Model Multiple Patterns 

 گروه

Group 

 متغیر

Variable 
 ضریب

Coefficient 
 Zآماره

ZStatistic 
 داریمعنی

Significant 

 نسبت احتمال نسبی

Relative Risk 

Ratio 

استراتژی غیر 
 صادراتی

Non-export 

strategy 
 

 عرض از حب ا

Intercept 
3.41 0.25 0.71 29.95 

 ان ازه شرکت

Size of company 
1.11 2.18 0.04 3.02 

 تجریه صادراتی شرکت

Export experience of company 
0.24 0.67 0.47 1.27 

 های صادراتیریسک

Export Risks 
1.87 2.21 0.01 6.45 

 هاتصرید

Sanctions 
0.63 3.75 0.00 1.87 

 آحیخته بازاریابی

Marketing mix 
-2.24 -3.48 0.00 0.10 

 تصقیق وتیسعه

Research and Development 
-0.44 -0.66 0.67 0.64 

 شاخص تنیع حقاص  صادراتی

Variety Index of Export Markets 
1.64 1.95 0.06 5.12 

 داشتن برن  حعتبر

Reputable brand 
-0.38 1.08 0.07 0.68 

  اابیت حیان

Location charm 
2.37 2.36 0.05 10.62 

 استراتژی بینابینی

Interstitial 

strategy 

 عرض از حب ا

Intercept 
3.84 0.31 0.61 45.98 

 ان ازه شرکت

Size of company 
1.83 2.44 0.02 6.19 

 تجریه صادراتی شرکت

Export experience of company 
0.48 0.88 0.43 1.61 

 های صادراتیریسک

Export Risks 
1.22 2.37 0.03 3.37 

 هاتصرید

Sanctions 
0.99 3.98 0.00 2.68 

 آحیخته بازاریابی

Marketing mix 
-2.64 -3.12 0.00 0.07 

 تصقیق وتیسعه

Research and Development 
-0.68 0.73 0.24 0.50 

 شاخص تنیع حقاص  صادراتی

Variety Index of Export Markets 
1.42 1.64 0.05 4.11 

 داشتن برن  حعتبر

Reputable brand 
-0.63 0.94 0.07 0.53 

  اابیت حیان

Location charm 
2.87 2.49 0.03 17.48 

 های تصقیقحأخا: یافته
Source: Research findings 
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 هااثرات نهایی متغیرهای مستقل در هر گروه استراتژی -6جدول 
Table 6- Final Effects of Independent Variable in Each Group of Strategies 

 متغیر
Variable 

 صادراتی

Export 

 غیر صادراتی

Non exported 

 بینابینی

Interstitial 

 ان ازه شرکت

Size of the company 
-0.831 0.315 0.514 

 تجریه صادراتی شرکت

Export experience of company 
-0.421 0.357 0.218 

 های صادراتیریسک

Export Risks 
-0.218 0.116 0.171 

 هاتصرید

Sanctions 
0.457 -0.321 -0.172 

 آحیخته بازاریابی

Marketing mix 
0. 511 -0.11 -0. 347 

 تصقیق وتیسعه

R & D 
-0.624 0.421 0.295 

 شاخص تنیع حقاص  صادراتی

Variety Index of Export Markets 
0.527 -0.2991 -0.3518 

 داشتن برن  حعتبر

Having a reputable brand 
-0.512 0.317 0.219 

  اابیت حیان

Location charm 
-0.645 0.329 0.322 

 های تصقیقحأخا: یافته
Source: Research findings 

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

 گیاهان تی ی  و زیرکشت سطح افزایش رغدعلی اخیر هایسال در
 زعفرانه گل حصمد یه آویشدن و زیدره سدبز     حنتخب استان ) دارویی
  دزوم  حسا ه این. است نیافته افزایش تی ی  پایهد صادرات آن حیزان
و تی ه به صدادرات آن   دارویی گیاهان خار ی تجارت بخش به تی ه

ده  که تعیین ندیع  ها نشان حیسیکن . برررا بیش از پیش نمایان حی
ح ت و بلن حد ت  تیان  در کیتاهی ورود به بازارهای خار ی حیاستراتژ

 . این حطا عده بده بررسدی    2به ب بید و گستر  صادرات کمک کن  )
عیاحل اثرگاار بر انتخاب نیع استراتژی ورود به بازارهای خار ی برای 

های صادرکنن ه گیاهان دارویی حنتخب استان خراسان رضیی شرکت
رداخته است. براین اساس و برحبندای  مدع  پ 1390 -1395طی دوره 

  نتایج ایدن پدژوهش نشدان داد کده     44و  40بن ی حطا عات گاشته )
عیاحل حختلفی حانن  ان ازه شرکته تجربه صادراتی شدرکته ریسدک  

هدای بازایدابیه تصقیدق و تیسدعهه     هداه آحیختده  های صادراتیه تصرید
ابیت حیدان در  شاخص تنیع حقاص  صادراتیه داشتن برن  حعتبر و  دا 

انتخاب نیع استراتژی   ت ورود به بازارهای خار ی گیاهان دارویدی  
ان . تجربه صادراتی شدرکت ثیرگاار بیدهأدر دوره زحانی حیرد حطا عه ت

ده  که تعیین نیع استراتژی برخیرد با بازارهای های خار ی نشان حی
ادراتی حختل  در کیتاه ح ت و بلن  ح ت به افزایش س د از بدازار صد  

تجزیه و تصلیل آحدار و اطمعدات در حدین     کمک بسیاری کرده است.

های حختل  صدادراتی و نیدز   ها نشان داد که ریسکتیمیل پرسشناحه
ها و فاکتیر  اابیت حیان که خدید  )تصرید های خار ی دو تسیاست

های حختلفی اسدت  حدائز اهمیدت در انتخداب ندیع       فهؤحتشیل از ح
باش . نتایج حطا عه نشدان داد  ارهای صادراتی حیاستراتژی ورود به باز

هدای بازاریدابی   ا مللی و آحیختده های بینکه تغییر در دو حتغیر تصرید
احتمال انتخاب استراتژی صادراتی را نسدبت بده دو اسدتراتژی دیگدر     

گداار  ده . تغییر در سایر حتغیرهای اثرورود به بازار خار ی افزایش حی
مددال انتخدداب دو اسددتراتژی غیرصددادراتی و  در حطا عدده پددیش رو احت

بینابینی را نسبت به احتمال انتخاب استراتژی صدادراتی افدزایش حدی   
هدای  گدردد شدرکت  ده . براساس نتایج ایدن پدژوهش پیشدن اد حدی    
ها که حایدل بده ورود   صادرکنن ه گیاهان دارویی استان با سایر شرکت

حندارر حختلفدی و   به بازارهای خدار ی هسدتن  باید  یدک بدازار را از      
براساس حعیارهای حختل  بررسی کنن  تا بتیانن  تصمید بگیرند  کده   

آوری اطمعدات  ای وارد بازار آن کشیر شدین .  مدع  براساس چه شییه
ندیع تی ده حد یران شدرکت بده       حی انی در خمل پژوهش نشدان داد 

ساز انتخاب هر نیع استراتژی باشد .  تیان  زحینهعیاحل حختل  نیز حی
سدازی گیاهدان   که ح یرانی که شرایط داخلی را   دت آحداده  طیریبه

-دهن ه بیشتر سراغ استراتژی صادرات حستقید حدی دارویی تر یح حی

های صدادرکنن ه نشدان داد کده در دوره    آحار و اطمعات شرکت رون .
)صدادرات حسدتقید  بده     یزحانی حیرد بررسی بیشتر استراتژی صادرات
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اخت کدافی از بازارهدای هد ف حدیرد     د یل ریسک کمتدر و عد م شدن   
هدای  گدردد حد یران شدرکت   استفاده قرار گرفته اسدت. پیشدن اد حدی   

آوری صادرکنن ه بخش بیشتری از وقت خید را صدرف کسدب و  مدع   
کده تجزیده و   طدیری اطمعات از کشیرهای ه ف صادراتی نماین . به

آن بازار تیان  نیع استراتژی ورود به آنا یز بازارهای ه ف صادراتی حی

های صادرکنن ه نشان داد که صادرات را تغییر ده . تجربه اکثر شرکت
کنند ه حیفقیدت و دوام در بازارهدای    تیان  تضمینبه شیل سنتی نمی
های های و استراتژیگیری از ح ارتها بای  با ب رهه ف باش . شرکت

آن بازار حیفق بازاریابیه نیع ورود خید را به هر بازار حتناسب با شرایط 
 را تعیین کنن .
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