Homepage: https://jead.um.ac.ir

Full Research Paper
Vol. 36, No. 1, Spring 2022, p. 49-65

Prioritization of Iranian Tomato Target Markets Based on Market Competition
Indicators
A. Kazem pour1, H. Rafiee
Received: 16-10-2021
Revised: 08-12-2021
Accepted: 10-01-2022
Available Online: 20-06-2022

2*

, H. Noroozi3, S.A. Zare4, L. Yousefzadeh5, M. Kaboudtabar6

How to cite this article:
Kazem pour A., Rafiee H., Noroozi H., Zare S.A., Yousefzadeh L., and
Kaboudtabar M. 2022. Prioritization of Iranian Tomato Target Markets Based
on Market Competition Indicators. Journal of Agricultural Economics &
Development 36(1): 49-65. (In Persian with English abstract)
DOI: 10.22067/JEAD.2022.72231.1075

Introduction
In the modern world, there is interdependence between the economies of different countries and it is difficult
to find a country that has a closed economy. In other words, all the economies of the world are interconnected,
but the degree of openness of the economy varies from country to country. One of the ways to reach global
markets in transition countries is to develop the export of non-oil products, especially agricultural products,
which cannot be achieved without considering the market structure of exportable commodities. Due to the high
share of the country in the production of this product versus its small share in the export of this product and on
the other hand the lack of comprehensive research on determining appropriate target markets and active presence
in it, the present study seeks to examine the comparative advantage , The structure of the export market and
finally the prioritization of the target countries of Iranian tomato export using numerical taxonomy (by
prioritizing the target countries of Iran based on a set of indicators) to provide scientific solutions to producers of
this product to identify and select the appropriate target market.

Materials and Methods
Considering the high potential of the country in the field of tomato production and export, the present study
was conducted with the aim of examining the comparative advantage, determining the structure of the export
market and prioritizing the export target markets of this product in Iran. The study period of this research is
2001-2018. For this purpose, the present study has examined the business model and structure of the export
market of tomatoes in Iran and the world using the revealed comparative advantage, symmetric revealed
comparative advantage, concentration ratios and Herfindahl-Hirschman index. After introducing the indicators of
comparative advantage, the market structure index will be examined. Market structure reflects the organizational
characteristics of the market, including the concentration of sellers, buyers' concentration, entry conditions and
the degree of homogeneity of goods, which can be identified by identifying the nature of pricing, market
competition and market type between competition and complete monopoly. Then, in order to prioritize the target
markets of Iranian tomatoes, the method of numerical taxonomy analysis was used, which can be used to rank
the regions in terms of comparative advantages and potentials and capacities. In this method, first each set is
transformed into a homogeneous set based on the desired indicators and then prioritization will be done based on
the expressed indicators.

Results and Discussion
The study of tomato export trends in recent years shows that there is a growth in the export value of this
product, but in contrast to the export advantage of Iranian tomatoes during the period under review has been
accompanied by many fluctuations and this indicates a competitive risk for tomato exporters in the country.
Therefore, adopting policies for permanent monitoring and policy-making to improve the level of
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competitiveness of Iranian exporters, such as raising the quality of packaging, advertising to introduce the
product in new and developed markets, as well as setting preferential tariffs with other countries seems
necessary. The study of the structure of the Iranian tomato market showed that during the period under review,
the structure of the Iranian tomato export market was not diverse and focused on a few specific countries, which
caused instability and a decrease in foreign currency income from tomato exports. The bargaining power of Iran
in the world market of this product has decreased, which has ultimately been to the detriment of Iran and the
benefit of importing countries. Therefore, it is recommended in the field of trade of this product by identifying
new and emerging export target markets and shipping commodities to these countries, as well as increasing the
number of export target markets and bringing Iran's export market closer to a competitive state, to prevent Iran's
tomato exports to concentrate on a few limited and traditional markets (dominant firm).

Conclusion
In this study, using the method of numerical taxonomy analysis as an efficient method, we tried to identify
Iran's export target markets during the period 2001-2009. Finally, according to the ten indicators of market
attractiveness, potential target markets for future exports of Iranian tomatoes were selected. The results of
prioritizing the target markets of Iranian tomatoes showed that out of 25 countries importing Iranian tomatoes,
23 countries were among the target markets for exporting Iranian tomatoes. Among the major actual markets of
Iranian tomatoes, which account for the largest imports of this product from Iran, only 4 countries, Azerbaijan,
Afghanistan, UAE and Armenia are among the 10 countries with high priority, and the rest of the importers of
tomatoes from Iran is considered as a target market with low priority. Therefore, in the export of tomatoes, a
policy should be adopted that shifts the main focus to high-priority countries to penetrate them with full
awareness of all the conditions of the target markets, especially the tastes of customers.
Keywords: Export market structure, Iran, Herfindahl-Hirschman index, Numerical, Target market,
Taxonomy
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چکیده
نظر به پتانسیل باالی کشور در زمینه تولید و صادرات گوجه فرنگی پژوهش حاضر با هدف بررسی مزیت نسبیی تییبیس سبارتار ببازار صبادراتی و
اولویتبندی بازارهای هدف صادراتی ایس محصول در ایران صورت پذیرفته است .دوره مورد مطالیه ایس پژوهش  0831-79میباشد .بدیس منظور مطالیه
حاضر با استفاده از شارص های مزیت نسیی آشکارشده مزیت نسیی آشکار شده متقارن نسیتهای تمرکز و شارص هرفیندال -هیرشمس ببه بررسبی
الگوی تجاری و سارتار بازار صادراتی گوجه فرنگی ایران و جهان پردارته است .در ادامه به منظور اولویتبندی بازارهای هدف گوجبه فرنگبی ایبران از
روش تحلیل تاکسونومی عددی استفاده شد .نتایج نشان داد که مزیت نسیی گوجه فرنگی ایران در سالهای مورد مطالیه با نوسانات زیادی همراه بوده و
ریسک رقابتی برای صادرکنندگان ایس محصول در ایران نسیت به رقیا باالتر بوده است .سارتار بازار صبادراتی ایبس محصبول در جهبان ابتبدا انحصبار
چندجانیه بسته بوده است که با گذشت زمان رقابتیتر شده و به انحصار چندجانیه تغییر یافته است .سارتار بازار صادراتی گوجه فرنگی ایران همواره بنگاه
مسلط بوده است که ایس وضییت به دلیل کاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات ایران و کاهش قدرت چانه زنی ایران در بازار های جهانی عمدتاً به ضرر
کشور ایران و به نفع کشورهای وارد کننده میباشد .با توجه به شارصهای مورد بررسی نتایج حاکی از آن است کبه کشبورهای ازبکسبتان ارمنسبتان
اکرایس قرقیزستان و آذربایجان به ترتیب بهتریس بازارها برای گوجه فرنگی ایران محسوب میشوند .لذا پیشنهاد میشود با تمرکز بر کشورهای اولویتدار
و با بررسی شرایط موجود در بازارهای هدف بویژه سلیقه مشتریان در آنها نفوذ کرد.
واژههای کلیدی :ایران بازار هدف تاکسونومی عددی سارتار بازار صادراتی شارص هرفیندال -هیرشمس
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بخش کشاورزی ببه عنبوان یکبی از محبر هبای اصبلی رشبد
اقتصادی به ویژه در کشورهای در حال توسیهی فقیر مطرح بوده و از
آن به عنوان نیروی محرکه رشد اقتصادی در مراحل اولیه توسیه یباد
کردهاند ( .)Todaro, 1942در هر شرایطی توسیه بخبش کشباورزی
پیش شرط توسیه اقتصادی کشور بوده و تا زمانی که موانع توسیه ایس
بخش برطرف نشود دیگر بخشها نیز به شبکوفایی رشبد و توسبیه
دسبت نخواهنبد یافبت ( Barkhordar and Mohammadinejad,
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.)2018
در دنیای مدرن وابستگی متقابل بیس اقتصاد کشبورهای مختلب
وجود داشته و بهسختی می توان کشوری پیدا کرد که اقتصادی بسبته
داشته باشد بهعیارتدیگر تمام اقتصادهای جهان ببا یکبدیگر ارتیباط
دارند اما درجه باز بودن اقتصاد از یک کشور به کشور دیگبر متفباوت
است ( .)Vijayasri, 2013از راههای دستیابی به بازارهای جهبانی در
کشورهای در حال گذار توسیه صادرات محصوالت غیرنفتی ببهویبژه
محصوالت کشاورزی است که بدون توجه به سبارتار ببازار کاالهبای
صادراتی به دست نمیآید (.)Sadeghi et al, 2011
از سوی دیگر افزایش سبه صبادرات محصبوالت کشباورزی در
اقتصادهای متکی به نفت همچون ایران همواره یکی از اولویتهبای
اصلی برنامهریزان و سیاستگذاران در عرصه تجارت ببوده اسبت .ببه
منظور کسب درآمد ارزی و نفوذ در بازارهای همگس تییبیس بازارهبای
هدف صادراتی مناسب برای محصوالت امبری ضبروری اسبت .ببازار

05

نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی ،جلد  ،63شماره  ،1بهار 1041

هدف بازاری است که در رارج از مرزهای یک کشبور قبرار داشبته و
هنوز به فیلیت نرسیده است ولی با با تبدویس اسبتراتژیهبای بهینبه
بازاریابی و بازاررسانی بیس المللبی مبی تبوان ببه ایبس ببازار وارد شبد
(.)Mehrabi Boshr Abadi and Neshat, 2010
در میان محصوالت کشاورزی گوجه فرنگی ببه دلیبل دارا ببودن
مواد مغذی فراوان مواد میدنی و آنتی اکسیدان یکی از پرمصرفتریس
سیزیجات جهبان اسبت ( .)Du et al, 2017در زمینبه تولیبد گوجبه
فرنگی کشورهای چیس هند ترکیه و ایاالت متحده آمریکا به ترتیبب
چهار کشور برتر تولیدکننده ایس محصبول مبیباشبند .در سبال 0873
کشور ایران با تولید  5/2میلیون تس گوجه فرنگی (  2/7درصد از تولید
گوجه جهان) رتیه هشت کشورهای برتر تولیدکننده ایبس محصبول را
در ارتیار داشته است اما در مقابل با داشتس ارزش صبادرات  43هبزار

دالری تنها نی درصد از ارزش صادرات ایس محصول در جهان را ببه
رببود ارتصبباد داده اسببت ( .)FAO, 2020همچنببیس بببر اسببا
اطالعات ارائه شده مقدار وزنی صادرات گوجه فرنگی ایران در فاصله
سالهای  0831-79از  06هزار تس در سال  0831به  598هبزار تبس
در سال  0879رسیده است .ارزش صادرات ایس محصول نیبز از 0/53
میلیون دالر در سال  0831به  245میلیون دالر در سال  0879رسیده
است .ایس موضوع نشان میدهد که کشور ایران علیرغ پتانسیل بباال
در تولید گوجه فرنگی از ظرفیت رود در زمینه صادرات ایس محصبول
استفاده مناسیی نداشته و علیرغ داشتس جایگاه برتر در زمینبه تولیبد
ایس محصول در جهان به نسیت سه پاییستری از ارزش صادرات ایس
محصول را در ارتیار دارد .شکل  0ارزش صادرات گوجه فرنگی ایران
را در رالل سالهای  0831-0879را نشان میدهد.

300
250

100
50

1395

1385

1390

ارزش صادرات (میلیون دالر)

150

)Export value (million $

200

0
1380

سال
Year

شکل  -1ارزش صادرات محصول گوجه فرنگی ایران در خالل سالهای 1831-79
Figure 1- Export value of Iranian tomato crop during 2001-2018

همانطور که در شکل  0مشاهده میشود در طی سالهبای مبورد
بررسی ارزش صادرات گوجه فرنگی ایران از نوسانات زیادی برروردار
بوده است به طوری که ارزش صادرات گوجه فرنگی ایبران از ابتبدای
دوره تا سال  0837دارای روند تقرییا صیودی بوده است در ادامه طی
سالهای  0837-74ارزش صبادرات گوجبه فرنگبی ایبران ببا وجبود
افزایش تولید ایس محصول در کشور به علت تغییرات نرخ ارز و وجبود
محدودیتهای صادراتی با نوسانات زیادی همراه بوده و همواره رونبد
بی ثیاتی را پیش روی داشته است و نهایتا با بهیود شبرایط تجباری در
سال های انتهایی ارزش صادرات ایس محصول شرایط مناسببتبری را
تجربه کرده است .در بازار دارلی نیز با توجه سبه رو ببه رشبد ایبس
محصول در سید مصبرفی رانوارهبا و همچنبیس بباالرفتس اطالعبات

مصرف کنندگان در رصود رواد درمانی ایس محصول تقاضا برای
ایس محصول در سالهای اریر روند رو ببه رشبدی داشبته اسبت .ببه
طوری که سبرانه مصبرف محصبول گوجبه فرنگبی در کشبور از 25
کیلوگرم در سال  0833به  51کیلوگرم در سبال  0873رسبیده اسبت
(.)FAO, 2020
با توجه به اهمیت بررسی سارتار ببازار اولویبت بنبدی بازارهبای
هدف شناسایی مناسبتریس بازارهای صادراتی و وارداتبی و ضبرورت
توسیه صادرات محصوالت کشاورزی مطالیات بسیاری در ایس زمینبه
صورت پذیرفته است که از مه تریس آنها میتوان به موارد زیر اشاره
نمود .بررسی مزیبت نسبیی صبادرات محصبوالت کشباورزی اسبتان
اصببفهان در فاصببله سببالهببای  0893-32نشببان داد کببه در بببیس
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محصوالت کشاورزی ایس استان سیب دررتی دارای بیشبتریس مزیبت
نسیی بوده است و پس از آن محصوالت تنیاکو سیزیهبای منجمبد
سیر گلرنگ عسل زرد آلو ببادام و گوجبه فرنگبی ببه ترتیبب دارای
بیشتریس مزیت نسیی میباشند (.)Akbari et al, 2008
پبباکروان و همکبباران ( )Pakravan et al, 2011بببه بررسببی
وضییت صادراتی پسته ایران با استفاده از رویکرد مزیت نسیی و نقشه
تجبباری پردارتنببد .بببه ایببس منظببور مزیببت صببادراتی پسببته در بببیس
محصوالت کشاورزی و صادرات غیرنفتی به طور جداگانه با استفاده از
شارصهای مزیت نسیی آشکار شده ( )0RCAمزیبت نسبیی آشبکار
شده متقبارن ( )2RSCAهبیلمس و نقشبه تجباری ( )8TMبررسبی و
مقایسه شدند .نتایج بررسیهای آنها نشان داد که کشور ایبران طبی
دوره  0894-35در صادرات پسته دارای مزیت نسیی ببوده و متوسبط
شارصببهای  RCAو  RSCAبببرای ایببس دوره برابببر  1/74و 87/00
بوده است به طوری که کشور ایران ببر اسبا صبادرات غیرنفتبی و
بخش کشاورزی در رتیه بندی مزیت نسیی صادراتی کشورهای عمده
صادرکننده پسته جهان در رتیه اول جای گرفت.
تحلیبل تاکسبونومی عبددی4
در زمینه اولویت بنبدی ببر اسبا
بررسی و شناسایی بهتریس بازارهای هدف صبادراتی گیاهبان دارویبی
کشور با استفاده از روش تاکسونومی عددی بر اسا هفبت شبارص
درصد واردات نسیت به جهان شارص درآمبد سبرانه شبارص رشبد
اقتصادی شبارص فاصبله کشبورها شبارص قیمبت وارداتبی کباال
شارص موانع تجاری و شبارص تیبداد کشبورهای سبهی در واردات
کاال به کشور نشان داد که با توجبه ببه تییبیس اولویبتهبای صبورت
گرفته کشور هنگکنگ در اولویت اول کشور هدف صادراتی گیاهبان
دارویی قرار دارد و پس از آن کشبورهای امریکبا چبیس هنبد ااپبس
آلمان کره جنوبی فرانسه تایوان و اسپانیا در اولویتهای بیدی قبرار
میگیرند (.)Mojaverian et al, 2016
اردکانی و همکاران ( )Ardekani et al, 2017ببا تییبیس درجبه
توسیه یافتگی صنایع لینی استان های ایران بر اسبا شبارصهبای
توسیه ایس صنیت با تکنیک تاکسونومی عددی به ایس نتیجه رسبیدند
که در طی دوره زمانی  0830-0870اسبتانهبای رراسبان رضبوی و
ایالم به ترتیب دارای بیشتریس وکمتریس میزان توسیه یافتگی صبنایع
لینی در کشور بودهاند .راحلی ( )Raheli, 2017با بررسی مزیت نسیی
و بازارهای هدف محصوالت کشباورزی صبادراتی اسبتان آذربایجبان
شرقی با استفاده از رهیافبت تاکسبونومی عبددی نشبان داد کبه کبه
بهتریس گزینبه هبای صبادراتی ببرای محصبوالت بخبش کشباورزی
آذربایجان شرقی به ترتیب صادرات زردآلوی رشبک شبده ببه ترکیبه
1- Revealed Comparative Advantage
2- Revealed Symmetric Comparative Advantage
3- Trade Map
4- Numerical Taxonomy Analysis
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صادرات هندوانه به ترکیه صادرات انگبور رشبک شبده ببه الجزایبر
صادرات انگور رشکشده به تونس صادرات زردآلوی رشکشبده ببه
لینان صادرات انگور رشکشده به مصر و صادرات هندوانه به رومانی
هستند .ارزیابی درجهی توسیه یافتگی استان کرمانشاه و تیییس سبط
توسیه یافتگی ایس استان به لحاظ بررورداری از شارصهای توسیه با
استفاده از  45شبارص منتخبب در قالبب روش تحلیبل تاکسبونومی
عددی نشان داد که جوامع به منظور تقویت پایه های توسیه و رفبع و
تیدیل عدم تیادلها و انیوه مسائل و مشکالت اقتصادی اجتمباعی و
فرهنگیشان بیش از هر زمان دیگری نیازمند برنامهریزی و شناسبایی
امکانببات و منببابع بالفیببل و بببالقوه شببان هسببتند ( Batmani and
.)Zaraatkish, 2021
از مطالیات رارجی در ایس زمینه میتوان به مطالیبات زیبر اشباره
نمود آگوم و همکاران ( )Agom et al, 2012با تجزیه و تحلیل بازار
عمده فروشی ماهی منجمد کشور نیجریه نشان دادند که سارتار ببازار
عمده فروشی برای ماهی منجمد در کشور نیجریه در طی سال هبای
 0897-37کببامالً رقببابتی بببوده اسببت .ایشببچوکووا و اسببموتکا
( )Ishchukova and Smutka, 2013به منظور شناسبایی بازارهبای
هدف صادراتی محصوالت کشاورزی کشور روسبیه از شبارص هبای
تجاری و رقابتی استفاده کردند .نتایج مطالیه آنها نشان داد که روسیه
با کشورهای آسیایی به علت مزیت جغرافیایی از رقابت پذیری زیادی
برروردار بوده و کشورهای ایس منطقه به منظبور تجبارت محصبوالت
کشاورزی شبرایط ربوبی دارنبد .الییبونی و اومیتبی ( Laibuni and
 )Omiti, 2014با بررسی سارتار بازار سیب زمینبی در کنیبا ببه ایبس
نتیجه رسیدند که بازارهای سیب زمینی در ایس کشور ببه طبور ذاتبی
انحصاری است و همچنیس شرکاء (اعضای) بازار در چنبدگروه (دالالن
روسببتایی دالالن شببهری و انتقببالدهنببدگان) دارای قببدرت بببازاری
هستند .ماسارا و همکاران ( )Masarah et al, 2018با ارزیابی رقابت
بازار اندازه و دامنه فروشندگان دارو با استفاده از دادههای جمبع آوری
شده از بازار تجاری آنالیس ( )Alfhabayنشان دادند یک محیط ریلی
رقابتی که متناسب با بازار رقابتی کامل است در بازار دارو برقرار است.
رودینسکایا ( )Rudinskaya, 2019با بررسی عوامل تیییس کننبده در
بازار گوشت رو در کشور چک به ایس نتیجه رسبید کبه ببر اسبا
شارصهای مختل زنجیره غذایی در طول دوره مبورد بررسبی یبک
قدرت بازاری همراه با نسیت تمرکز باال ببه نفبع ربردهفروشبیهبای
گوشت رو در مقایسه با مصرفکنندگان و عرضهکنندگان نهاده ایس
محصول در بازار (به ویژه در مورد محصوالت گوشتی با ارزش افبزوده
باال) وجود داشته است.
بببا توجببه بببه اهمیببت محصببول گوجببه فرنگببی در سببید کبباالی
مصرفکنندگان و پتانسل باالی کشور در زمینه تولید و صبادرات ایبس
محصول هرچند انتخاب یک بازار هدف مناسبب ببا هبدف گسبترش
صادرات محصول گوجه فرنگی جهت کسب سود و جلوگیری از رروج
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ارز از جمله اقدامات ضروری در زمینه بهیبود ببازار ایبس محصبول ببه
شمار می آید ولی حضور فیال و مستمر صادرکنندگان ایران با استفاده
از روشهای نبویس بازاریبابی در بازارهبای هبدف شبرط الزم جهبت
ماندگاری در آن بازار محسوب میشود .لذا از یک سو با توجه به سه
باالی کشبور در تولیبد ایبس محصبول در مقاببل سبه نباچیز آن در
صادرات ایس محصول و از سویی دیگر عدم وجبود پبژوهش جبامع در
رصود تیییس بازارهای هدف مناسب و حضور فیبال در آن تحقیب
حاضر به دنیال آن است که ببا بررسبی مزیبت نسبیی سبارتار ببازار
صادراتی ایس محصبول در ایبران و جهبان و سبرانجام اولویبتبنبدی
کشورهای هدف صبادراتی گوجبهفرنگبی ایبران ببا اسبتفاده از روش
تاکسونومی عددی (با اولویتبندی کشورهای هدف ایبران ببر اسبا
مجموعهای از شارصها) راهکارهبای علمبی ببه تولیدکننبدگان ایبس
محصول در رصود شناسایی و انتخباب ببازار هبدف مناسبب ارائبه
نماید.

مواد و روشها
در ایس مطالیه ابتبدا ببا اسبتفاده از شبارصهبای مزیبت نسبیی
صادراتی مزیت و جایگاه کشبور ایبران در زمینبه صبادرات محصبول
گوجه فرنگی مورد بررسی قرار میگیرد .پس از آن به منظبور تییبیس
نوع بازار سارتار بازار صادراتی ایس محصول در ایران و جهبان مبورد
بررسی قرار میگیرد .در ادامه بر اسا شبارصهبای جبذابیت ببازار
مربوط به هر یک از کشورهای هدف صادراتی محصول گوجهفرنگی
ایران به اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی ایس محصول در کشبور
پردارته رواهد شد.
شناسایی مزیتهبای نسبیی اولویبتبنبدی صبنایع مزیبتدار و
سرمایه گذاری در توسیه صادرات ایبس فیالیبتهبا از جملبه اقبدامات
ضروری در توسیه صادرات هر کشوری میباشبندMahmodi and ( .
 .)Vali Beighi, 2004از جمله موضوعاتی که در ارتیباط ببا تجبارت
بیس الملل مطرح است مزیبت نسبیی یبک کشبور در تولیبد و صبدور
کاالهاست .بر اسا مفهوم مزیت نسیی چنانچه یبک کشبور بتوانبد
یک کاال را نسیت به دیگر کاالها ارزان تر تولید نماید ایبس کشبور در
تولید چنیس کاالیی دارای مزیت نسبیی اسبت .ببه عبالوه اگبر یبک
کشوری بتواند یک کباال را در مقایسبه ببا سبایر کشبورها ببا هزینبه
پاییستری صادر نماید در مقایسه با سایر کشورها از مزیبت نسبیی در
صادرات برروردار بوده و با ورود به بازار جهبانی مبیتوانبد ببا صبدور
کاالیی که در صادرات آن مزیت نسیی دارد از منافع آن بهرمند شود.
در پژوهش پیشرو برای نشان دادن مزیت نسبیی ایبران در صبادرات
گوجه فرنگی از شارصهای مزیت نسیی آشکارشده ( )RCAو مزیت
نسیی آشکارشده متقارن ( )RSCAاستفاده میشبود .شبارص مزیبت
نسیی آشکار شده یکی از پرکباربردتریس شبارصهبا در انبدازهگیبری

مزیت نسیی کشورها بوده است که در سال  0765توسط باالسا ارائبه
شده است .شارص مزیت نسیی آشبکار شبده باالسبا از رابطبهی ()0
بدسبت مبیآیبد (; Ishchukova and Smutka, Balassa, 1965
:)2013
X ij

()0
ij

که در آن x ij
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ij
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ارزش کببل

صببادرات کبباالی مببورد نظببر در جهببان و    X ijارزش کببل
i
j
صادرات جهان است .به عیبارت دیگبر صبورت کسبر سبه کباالی
صادراتی از کل صادرات کشبور مبورد مطالیبه و مخبرج کسبر سبه
کاالی صادراتی مورد مطالیه از کل صادرات جهان است .قرار گبرفتس
مقدار شارص در دامنه صفر تا یک نشان دهندهی عدم وجبود مزیبت
در کاالی مورد بررسی و قرار گرفتس در دامنه یک تا بینهایت بیبانگر
وجببود مزیببت و حرکببت بببه سببمت تخصصببی شببدن تجببارت اسببت
( )Raheli, 2017به طوری که روند افزایشی شارص اشباره شبده در
طی زمان را میتوان نشان دهندهی بهیود موقییت رقابتی یک کشبور
در سط بازار جهانی دانست.
باتوجه به شارص مزیت نسیی آشکار شده در صادرات ببه دلیبل
اینکه نیود مزیت نسیی صادراتی در بازه ی صفر تا یک و وجود مزیبت
در بازه یک تا بینهایت تیییس میشود مساله ی عدم تقبارن در مبورد
آن مطرح میشود که سیب شد پژوهشگران در پبی یبافتس شارصبی
متقارن باشند .به ایس دلیل در کنار استفاده از ایس شارص پژوهشگران
زیادی از شارص مزیت نسیی آشکار شده ی متقبارن در رابطبه ی ()2
نیز استفاده میکنند (:)Brasili et al, 2000
RCAij 1
()2
RSCAij 
RCAij  1
دامنه تغییرات شارص باال بیس مثیت یک و منفی یک مبیباشبد
که مقادیر منفی آن نشاندهنده نیود مزیت و مقادیر مثیبت آن نشبان
دهنده وجود مزیت در صادرات محصول است.
پس از میرفی شارصهای مزیت نسبیی شبارص سبارتار ببازار
مورد بررسی قبرار رواهبد گرفبت .سبارتار ببازار میبرف رصوصبیات
سازمانی بازار از جمله تمرکز فروشبندگان تمرکبز رریبداران شبرایط
ورود و درجه همگنی کاال می باشد که ببا شناسبایی آنهبا مبیتبوان
ماهیت قیمت گذاری رقابت در بازار و نوع بازار بیس رقاببت و انحصبار
کامل را مشخص نمود .تیداد تولیدکنندهها و مقیا (اندازه) آنهبا دو
عامل مه در تیییس سارتار بازارها به شمار میآیند .لذا هر قدر تیبداد
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تولیدکننده ها در بازار کمتر و بخش وسبییی از ببازار در ارتیبار تیبداد
محدودی از تولیدکننده باشد احتمال ایس که سارتار ببازار انحصباری
باشد بیشتر است .تمرکز بازار و شارصهای اندازهگیبری تمرکبز ایبس
امکان را فراه می سازد که اطالعات مربوط به تیداد تولیدکنندههبا و
نحوه توزیع بازار بیس آنها در عبددی میبیس رالصبه شبود .در یبک
تقسی بندی کلی دو نوع مییار تمرکز (مییارهای نابرابری و مییارهبای
مطل ) را می توان شناسایی نمود .مییارهای نابرابری تمرکز صرفًا ببه
نابرابری اندازه توجه دارند؛ در حالی که مییارهای مطل ه به تیداد و
ه نابرابری اندازه آنهبا توجبه دارنبد .از مییارهبای نبابرابری تمرکبز
میتوان به ضریبجینی ضریب تغییبرات و واریبانس لگباریت انبدازه
بنگاه اشاره نمود .از جمله مییارهای مطل تمرکبز نیبز مبیتبوان ببه
شارص نسیت تمرکز شارص هرفینبدال -هیرشبمس شبارص تایبل
آنتروپی کی هانا هال و تایدمس اشاره نمود ( Ebadi and Shahiki
 .)Tash, 2004در ایس مطالیه دو شارص نسیتهبای تمرکبز( )CRو
هرفیندال -هیرشمس( )HHIمورد مطالیه قرار رواهد گرفت.
شاخص نسبتهاي تمرکز()CRn

ایس شارص بیانگر آن میباشد که تولید محصول گوجه فرنگی در
تمرکز چند کشور بوده و همچنیس میتواند انواع سارتار سایر بازارهای
بیس رقابت کامبل و انحصبار کامبل را نشبان دهبد .شبارص فبو را
میتوان به صورت رابطه ( )8تیری کرد:
i=1,

00

هرفیندال شارصی را برای اندزه گیری قدرت بازار پیشنهاد کرد کبه از
مجموع توان دوم سه بازار تمامی تولیدکننده ها محاسیه مبیگبردد.
ایس شارص از رابطه ( )6به دست میآید:
()6

2
i

n

HHI   S
i 1

در رابطه فو  kتیداد کشورهای تولیدکننده گوجه فرنگی جهبان
و  Siسه بازار تولیدکننده  iام باشد .اگر تیداد ببیشبماری بنگباه ببا
اندازههای نسیی یکسان در ببازار باشبند شبارص هرفینبدال بسبیار
کوچک و اگر تیداد کمی تولیدکننده و ببا سبه هبای نبابرابر در ببازار
وجود داشته باشند شارص هرفیندال نزدیبک ببه یبک رواهبد ببود.
شارص هرفیندال یک آماره است که هرچقدر به صفر نزدیبک باشبد
نشانگر درجه رقابتی باالی بازار و هر چقدر به یک نزدیک باشد درجه
انحصاری باال را نشان میدهد .از مزایای ایس شبارص آن اسبت کبه
نخست سه تمامی بنگاههای تولیدی در بازار را در نظر مبیگیبرد و
دوم عکس شارص هرفیندال نوع بازار(تیداد بنگاهها با سه یکسان)
را نشان میدهد .علت انتخاب دو شارص فو ایبس اسبت کبه آنهبا
بهتریس شارصها برای سنجش درجه رقابت و انحصارند.
تیییس سارتار بازار با ترکیبب شبارص نسبیت تمرکبز و شبارص
هرفیندال-هیرشمس به شرح جدول  0مبیباشبد کبه هرچبه  CR1ببه
سمت  011میرود درجه رقابتی کمتر و هرچه  HHIببه سبمت صبفر
میرود درجه رقابتی بیشتر میشود.

n

CR n   S i

()8
k n
2,..., k
در ایس رابطه  kتیداد تولیدکنندهها  nتیداد تولیدکنندههای بزرگ
 Siسبه ببازار تولیدکننبده  iام و 𝑛  CRنسبیت تمرکبز  nتولیدکننبده
میباشد .سه بازار تولیدکننده  iام از رابطه ( )4بدست میآید:
Xi
Si 
()4
 Xi
در رابطه فو صورت کسر بیانگر تولید گوجه فرنگی کشور  iام و
مخرج کسر کل تولید گوجه فرنگی جهان را نشبان مبیدهبد .گفتنبی
است که برای سنجش رقابت میتبوان مقبدار محاسبیه شبده نسبیت
تمرکز را از عدد یک ک کرد تا درجه رقاببت در ببازار ببه دسبت آیبد
(: )Islam, 2001
()5
Q  1 CR n
از مهبب تببریس میایببب ایببس شببارص نقبب بررببی از اصببول
آکسیوماتیک تمرکز (اصل انتقال واصبل ادغبام) و اسبتفاده نکبردن از
تمام اطالعات نمونه میباشد .از مه تریس مزایای ایس شبارص قاببل
در بودن و سهولت محاسیه وتحلیل میباشد.
i 1

شاخص هرفیندال-هیرشمن ()HHI

برای رفع بیضی از نواقص وارد بر شبارص نسبیتهبای تمرکبز

تاکسونومی عددي

در ایس قسمت از پژوهش کشورهای هدف گوجه فرنگی ایران ببر
اسا مجموعهای از شارصهای جذابیت بازار اولویبتبنبدی شبده و
نهایتا بر اسا نتایج حاصله مه تریس کشورهای هدف گوجه فرنگبی
ایران میرفی رواهند شد .بازارهای هدف بازارهایی هستند که با توجه
به شارصهای میرفیشبده دارای بباالتریس درجبه اولویبت از جهبت
میزان تقاضای کاالی موردنظر طی سال های گذشته بوده و در آینبده
نیز میتوانند جایگاه مناسبتری داشته باشند .برای شرکتهبایی کبه
قصد ورود به بازارهای جهانی را دارند داشتس یبک راهیبرد مبدون در
رصود شناسایی و تیییس بازارهای هدف صادراتی به منظور کباهش
احتمببال شکسببت و ببباال بببردن امکانببات سببودآوری الزامببی اسببت
( .)Fahimifar et al, 2004یکببی از متببداولتببریس روشهببای
اولوی بتبنببدی بازارهببا بببر اسببا تیببدادی از شببارصهببا رهیافببت
تاکسونومی عددی می باشد کبه جهبت رتیبهبنبدی منباط از لحباظ
مزیتهای نسیی و پتانسیلها و ظرفیتها مبیتبوان از ایبس رهیافبت
استفاده کرد .در ایس روش ابتدا هر مجموعبه براسبا شبارص هبای
مورد نظر به یک مجموعه همگس تیدیل می شبود و سبپس براسبا
شارص های بیان شده به اولویتبندی پردارتبه رواهبد شبد .مراحبل
تحلیل تاکسونومی عددی در هشت مرحله به شرح زیر میباشد:
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جدول  -1انواع ساختار بازار
Table 1- Types of market structure

نسبت تمرکز (درصد)

ویژگی اصلی بازار

شاخص هرفیندال-

Main feature of the market

هیرشمن ()HHI

بیش از  51بنگاه رقیب بدون در انحصار داشتس سه در رور توجهی از
بازار وجود دارند.

𝐇𝐇𝐈 → 0

𝑪𝑹𝟏 → 0

(𝟏⁄𝑯𝑯𝑰) → 10

𝑪𝑹𝟏 < 10

6 < (𝟏⁄𝑯𝑯𝑰) ≤ 10

𝑪𝑹𝟒 < 40

3 < (𝟏⁄𝑯𝑯𝑰) ≤ 6

𝑪𝑹𝟒 > 60

1< (𝟏⁄𝑯𝑯𝑰) ≤ 3

𝑪𝑹𝟏 ≥ 50

𝐇𝐇𝐈 →1

𝑪𝑹𝟏 → 100

There are more than 50 competing firms without a
monopoly on a significant market share.

هیچکدام از بنگاههای رقیب بیش از  01درصد بازار را در انحصار ندارند.
None of the competing firms monopolizes more than
10% of the market.

 4بنگاه حداکثر  41درصد بازار را در انحصار دارند.
4 companies have a monopoly of up to 40% of the
market.

 4بنگاه حداقل  61درصد بازار را در انحصار دارند.
firms have at least 60% of the market. 4

بیش از  51درصد بازار در انحصار یک بنگاه است.
More than 50% of the market is monopolized by one
firm.

یک بنگاه کل بازار را در انحصار دارد.
One firm monopolizes the entire market.

بازار

Concentration ratio
)(Percentage

Market

رقابت کامل
Perfect Competition

رقابت انحصاری
Exclusive
Competition

انحصار چندجانیه باز
Open multilateral
monopoly

انحصار چندجانیه بسته
closed Multilateral
monopoly

بنگاه مسلط
Dominant enterprise

انحصار کامل
Complete monopoly

مارذ :ماداال و همکاران ()0775
)Source: Maddala et al (1995

مرحله اول :مشخص کردن گزینه ها با توجه ببه هبدف موضبوع
مورد نظر در تیییس شارصهای مختل جهت انتخاب گزینبه هبا .در
ایس مطالیه میانگیس و ضریب نوسان  01شارص (سه کشور هدف از
صادرات ایران قیمت صادراتی گوجهفرنگی ایران در کشورهای هدف
مورد بررسی میکو رتیه کشورها در صادرات گوجهفرنگبی ایبران و
ظرفیت بازار کشورهای هبدف ببرای محصبول گوجبه فرنگبی رشبد
اقتصادی کشورهدف درآمد سرانه در کشبور هبدف شبارص قیمبت
مصرفکننده در کشور هدف درجه بازبودن اقتصباد در کشبور هبدف
رقابتپذیری صادرات و واردات بخش کشاورزی در کشور هدف) برای
اولویت بندی کشورهای هدف گوجه فرنگی ایران مبدنظر قبرار گرفتبه
است.
مرحله دوم :تشکیل ماتریس داده ها و سپس محاسبیه میبانگیس و
انحراف مییار ( iتیداد گزینهها و  jتیداد شارصهای مورد نظر).
مرحله سوم :نرمال سازی داده هبای مباتریس ببه دسبت آمبده از
مرحلهی دوم برای نرمال سازی از رابطهی مقابل استفاده میشود:
()9

j

X ij  X

j

Z ij 

که در آن:
𝑗̅𝑋  :میانگیس شارصها یا هر یک از ستونهای ماتریس
𝑗𝛿  :انحراف مییار هر شارص یا هر یک از ستونهبای مباتریس

میباشند.
بید از بدست آوردن ماتریس استاندارد بزرگتریس عدد هر ستون را
به عنوان رق ایده آل( )Dojدر مراحل بید مورد استفاده قرار میدهی .
مرحله چهارم :تعیین فاصله (اختالف)

در ایس مرحله با توجه به ماتریس استاندارد شده  Zفاصبلهی هبر
گزینه را از دیگر گزینهها برای هر شارص با استفاده از رابطبهی زیبر
بدست میآید:
()3

2

 Z bj 

 Z
n

aj

j 1

Dab 

باید توجه داشت که  Daa=Dbb=0و  Dab=Dbaرواهبد ببود.
ماتریس بدست آمده که عناصر قطر اصلی آن همگبی صبفر هسبتند
ماتریس فواصل مرکب بیس گزینه ها نامیده میشود.
مرحله پنجم :تعیین کوتاهترين فاصله

در ایس مرحله پس از اینکبه در مرحلبهی قیبل مباتریس فواصبل
مرکب بدست آمده کمتبریس فاصبلهی هبر سبطر از مباتریس تییبیس
میشود و سپس میانگیس هر کدام از فاصله گزینهها و انحبراف مییبار
آنها بدست رواهد آمد.

کاظم پور و همکاران ،اولویتبندی بازارهای هدف گوجه فرنگی ایران بر اساس شاخصهای رقابت بازاری
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مرحله ششم :همگن سازي گزينه ها
̅̅̅= 𝑟𝑂 حببد ببباال و پبباییس را
بببا اسببتفاده از روابببط 𝑟𝑑𝛿𝑑𝑟 ∓2

( )Excelاستفاده میشود .به منظور دستیابی ببه نتبایج مبورد انتظبار
داده های مورد استفاده در پژوهش پیشرو برای سالهبای 0831-79
از پایگاه اطالعاتی سازمان گمر جمهوری اسالمی ایران و سبازمان
روار و بار کشاورزی ( )FAOجمعآوری شده است .که بید از میرفی و
ارزیابی شارصهای ذکر شده در نهایت انتخاب کشورهای اولویبتدار
صورت گرفت.

مرحله هفتم :تعیین الگو يا سرمشق گزينهها ()Cio

نتایج

در ایس مرحله فاصله هر گزینه را از مقدار ایدهآل محاسیه شده در
مرحله چهارم بدست میآوری  .فاصلهی کمتر از مقدار ایدهآل نمایانگر
وضییت مناسب و فاصلهی زیاد بیان کنندهی وضییت نامناسب گزینه
میباشد .سرمش گزینهها فرمول ( )7میباشد.

در پژوهش حاضر به منظور بررسی مزیت نسیی صبادراتی گوجبه
فرنگی ایران از شارصهای مزیت نسیی آشکارشبده و مزیبت نسبیی
آشکار شده متقارن استفاده شده است .نتایج حاصل از بررسبی مزیبت
نسیی صادراتی گوجه فرنگی ایران که در جبدول  2ارائبه شبده اسبت
نشان می دهد که مزیت نسیی صبادراتی ایبس محصبول ببا نوسبانات
زیادی مواجه بوده است به طوری که از ابتدای دوره تا سال  0839ببه
دلیل وجود شارص مزیت نسیی آشکارشده کمتر از یبک و همچنبیس
شارص مزیت نسیی آشکارشده متقارن منفی گوجه فرنگی صبادراتی
ایران فاقد مزیت نسیی بوده است ولی از سال  0833وضبییت کشبور
در زمینه صادرات ایس محصول بهتر شده است به طوری کبه در اکثبر
سال ها شارص مزیت نسیی آشکارشده بزرگتر از یبک و ببه طیبع آن
صادرات گوجه فرنگی ایران دارای مزیت نسبیی ببوده اسبت .ببا ایبس
وجود با توجه به جایگاه ایران در تولیبد ایبس محصبول بایبد اقبدامات
موثرتری در زمینه انتخاب بازارهبای هبدف مناسبب و صبادرات ایبس
محصول لحاظ شود تا نهایتا صادرات گوجه فرنگی کشور ببه جایگباه
مناسیی در بازار جهانی دست یابد چرا که صادرکنندگان ایرانی در بازار
صادراتی ایس محصول همواره با ریسک رقابتی در مقایسبه ببا رقیبای
رود روبرو بودهاند.
در ادامه به منظور بررسی و شنارت وضییت بازار صادراتی گوجبه
فرنگی جهان و ایران و همچنیس اولویت بندی بازارهای هبدف اصبلی
ایببران بببه ترتیببب از شببارصهببای نسببیت تمرکببز شببارص
هرفیندال_هیرشمس و تحلیل تاکسونومی عددی استفاده شبده اسبت.
نتایج حاصل از بررسی سارتار بازار صادراتی گوجه فرنگی جهبان کبه
در جدول  8ارائه شده است نشان میدهد که سارتار ببازار صبادراتی
ایس محصول در جهان ابتدا انحصار چندجانیه بسته بوده است کبه ببا
گذشت زمان رقابتی تر شده و به انحصار چندجانیه تغییر یافته است به
طوری که در سال  0831چهار کشور برتر صبادرکننده گوجبه فرنگبی
جهان  60درصد از کل صادرات جهان را به رود ارتصاد دادهاند اما
ایس میزان در سال  0879با  09درصد کباهش ببه  50درصبد رسبیده
است .همچنیس مطاب نتایج ارائه شده در جدول  8در طی سالهای
اولیه ایس دوره کشورهای اسپانیا هلند مکزیبک و ترکیبه ببه ترتیبب
جایگاه نخست تا چهارم کشورهای برتر صادرکننده ایبس محصبول در

مشخص کرده و هبر گزینبهای کبه ربارج از ایبس مجموعبه باشبد از
مجموعه حذف می شود .در پایان ایس مرحله ماتریس دادههبا را ببا در
نظر نگرفتس گزینههای حذف شده تشکیل داده و مراحل قیبل تکبرار
رواهد شد.

()7

2

 Z bj 

 Z
n

ij

Cio 

j i

برای محاسیه  Coانحراف مییار ستون مربوط به  Cioرا در عبدد
دو ضرب کرده و حاصل با میانگیس مربوط به سبتون  Cioجمبع مبی
شود.
مرحله هشتم :رتبهبندي گزينهها ()Fi

اگر وضییت هر گزینه با  Fiنشان داده شود در اینصبورت رابطبه
( )01وجود رواهد داشت:
Cio
()01
Fi 
Co
که در آن  Fiوضییت هر گزینه  Cioسرمش هرگزینه  Coحبد
باالی گزینه را نشان میدهد .مقادیر Fهمواره بیس صبفر و یبک قبرار
میگیرد و با توجه به اینکه مقادیر شارصهای اولیه بر مینای بزرگتر یبا
کوچکتر مرتب شده باشند مقدار  Fهر چقدر به صبفر نزدیکتبر باشبد
نشان ازاولویت آن کشور از جهبت جاذببه ببازار در مقایسبه ببا سبایر
کشورها و بررورداری باالتر میباشد و هر قدر به یبک نزدیبک باشبد
گزینهی مورد نظر در اولویت قرار رواهد گرفت.
پس از محاسیه ی  Fiکشورها را بر اسا درجه بررورداری مرتب
مینمایند .نمونه مورد مطالیه در پژوهش حاضر  25کشبور واردکننبده
(یوگسالوی ارمنستان افغانسبتان امبارات متحبده عرببی اوکبرایس
ایتالیا آذربایجان آلیانی بالرو پاکستان تاجیکستان ترکمنسبتان
ترکیه سوئد عبرا عربسبتان سبیودی عمبان فدراسبیون روسبیه
قرقیزستان قزاقستان قطر کویت گرجستان لهستان) گوجهفرنگی از
ایببران اسببت کببه طببی سببالهببای  0870-0879از ایببران واردات
گوجه فرنگی داشته اند .الزم به ذکر است که برای محاسیه ی ضبرایب
مربببوط بببه هرکببدام از کشببورها در ایبس مطالیببه از صببفحه گسببترده
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جهان را در ارتیار داشتهاند ولی از سال  0835به بید با رشد مسبتمر و
گسترده ی کشورهای هلند و مکزیک در حوزهی صادرات محصبوالت
کشاورزی و توسیه فیالیتهایی که به تجارت رارجی مربوط میشوند
ترتیب چهارکشور برتر صادرکننده گوجه فرنگی جهبان ببه مکزیبک
هلند اسپانیا و ترکیه تغییر کرده است .همچنیس کشور ایران به واسطه

وجود پتانسیل باال جهت تولید و صادرات ایس محصول توانسبته اسبت
جایگاه رود را در زمینه صادرات گوجبه فرنگبی ارتقباء بخشبیده و در
فاصببله سببالهببای  0876-79بببا کنببار زدن ترکیببه در رتیببه چهببارم
کشورهای برتر صادرکننده ایس محصول قرار گیرد.

جدول  -2مزیت صادراتی گوجه فرنگی ایران
Table 2- Export advantage of Iranian tomatoes
RSCA

RCA

0.44
0.23
0.34
0.33
0.59
0.63
0.51
0.48
0.39

2.59
1.61
2.04
1.98
3.86
4.35
3.06
2.86
2.30

سال
Year
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397

RSCA

RCA

-0.78
-0.91
-0.37
-0.76
-0.61
0.08
-0.04
-0.26
0.26

0.13
0.04
0.46
0.14
0.24
1.18
0.92
0.59
1.71

سال
Year
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388

مأرذ :یافتههای تحقی
Source: Research findings

مطاب نتایج ارائه شده در جدول  4بررسی سارتار بازار صبادراتی
گوجببه فرنگببی ایببران کببه نشبباندهنببدهی رقابببت شببرکای تجبباری
واردکننده ی گوجه فرنگی از ایبران اسبت نشبان مبیدهبد در طبول
دورهی مورد بررسی به استثنای سبال  0879کبه در آن سبارتار ببازار
صادراتی گوجه فرنگی ایران انحصار چند جانیه بسته می باشد سارتار
بازار صادراتی ایس محصول در کشور همواره بنگاه مسلط بوده است به
طوری که هر سباله یبک کشبور بیشبتر از  51درصبد صبادرات ایبس
محصول از ایران را به رود ارتصاد داده است .همانطور که مالحظه
میشود در سال  0831چهار کشور برتبر واردکننبده گوجبه فرنگبی از
ایران  77درصد واردات ایس محصول از ایران را انجام دادهاند که ایبس
میزان در سال  0879به  32درصد کاهش یافته است کبه ببا در نظبر
گرفتس افزایش تیداد کشورهای واردکننده گوجه فرنگی ایران از  01به
 20کشور قابل توضی است .لذا بر اسا نتایج ارائه شبده در جبدول
سارتار بازار صادراتی گوجه فرنگی طی دوره مبورد مطالیبه ببه ضبرر
کشور ایران و به نفع کشورهای وارد کننده مبیباشبد ببه طبوری کبه
ضربهپذیری بازار صادراتی گوجبه فرنگبی ایبران و قبدرت انحصباری
متقاضیان گوجه صادراتی ایران (انحصار ررید) افزایش یافته است .به
عیارت دیگر طی دوره مورد بررسبی بازارهبای هبدف تجباری ایبران
متنوع نیوده و بر روی چند کشور راد متمرکز بوده است که ایس امر
موجب عدم ثیات و کاهش در درآمد ارزی حاصبل از صبادرات گوجبه
فرنگی و کاهش قدرت چانهزنی ایران در بازار جهبانی ایبس محصبول
میگردد.

در ادامه به منظور اولویتبندی و میرفی مناسبتبریس ببازارهبای
هدف بالقوه گوجه فرنگی ایبران جهبت صبادرات آن از روش تحلیبل
تاکسونومی عددی استفاده شد .نتایج حاصل از بررسی مراحل مختل
روش تاکسونومی عددی که در جدول  5ارائه شده است نشان داد که
بر اسا شارصهای جاذبه بازار از  25کشور واردکننده گوجه فرنگی
از ایران پس از حذف کشور ایتالیا به عنوان کشور ناهمگس (از دیبدگاه
نتببایج مربببوط بببه رهیافببت تاکسببونومی) و همچنببیس حببذف کشببور
یوگسالوی (در نتیجه تجزیه و انحالل ایس کشور در سال 28 )2116
کشور در زمره بازارهای هدف صادراتی ایران قرار گرفتنبد کبه نهایتبا
ایس کشورها بر اسا ضرایب اهمیت مربوط به ربود (کشبورهای ببا
ضریب اهمیت ک تر در رتیههای بباالتر قبرار مبیگیرنبد) در جایگباه
نخست تا بیست و سوم کشورهای هبدف صبادراتی محصبول گوجبه
ایران قرار گرفتند.
الزم بببه ذکببر اسببت کببه از  25کشببور وارد شببده در تحلیببل
تاکسونومی کشور ایتالیا به جهت اینکه از حیث شبارصهبای جاذببه
بازار در مقایسبه ببا سبایر کشبورهای هبدف همگبس نیبود از لیسبت
کشورهای منتخب حذف شده و فرایند اولویت بندی ببار دیگبر ببدون
حضور ایس کشور تکرار گردید .نتایج همگس سازی بازارها نشان داد که
حد باال و حد پاییس مربوط به فاصبله مرکبب ببیس کشبورها ( )drببه
ترتیب  07/79و  -9/73میباشد و با توجه به اینکبه  drکشبور ایتالیبا
( )83/07رارج از دامنه در نظر گرفته شده قرار داشت لذا ایس کشور از
مجموعه بازارهای هدف حذف شد.
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 ساختار بازار صادراتی گوجه فرنگی جهان-8 جدول
Table 3- Structure of the world tomato export market

سال

رقبای تجاری فعال

ساختار بازار

Active business competitors

Market Structure

CR1

CR4

HHI

1/HHI

اسپانیا مکزیک هلند مراکش

انحصار چندجانیه بسته

1380

0.24

0.61

0.13

7.97

Spain, Mexico, Netherlands,
Morocco

closed Multilateral
monopoly

اسپانیا مکزیک هلند ترکیه

انحصار چندجانیه بسته

1381

0.21

0.61

0.12

8.33

Spain, Mexico, Netherlands,
Turkey

closed Multilateral
monopoly

اسپانیا مکزیک هلند ترکیه

انحصار چندجانیه بسته

1382

0.21

0.61

0.12

8.33

Spain, Mexico, Netherlands,
Turkey

closed Multilateral
monopoly

1383

0.21

0.61

0.12

8.52

1384

0.19

0.58

0.11

9.46

1385

0.18

0.59

0.10

9.77

Year

اسپانیا مکزیک هلند سوریه
Spain, Mexico, Netherlands, Syria

اسپانیا مکزیک هلند اردن

1386

0.17

0.2

0.09

11.64

انحصار چندجانیه بسته
closed Multilateral
monopoly

انحصار چندجانیه

Spain, Mexico, Netherlands,
Jordan

Multilateral monopoly

مکزیک اسپانیا هلند سوریه

انحصار چندجانیه

Mexico, Spain, Netherlands, Syria

Multilateral monopoly

مکزیک اسپانیا هلند سوریه

انحصار چندجانیه

Mexico, Spain, Netherlands, Syria

Multilateral monopoly

مکزیک اسپانیا هلند ترکیه
1387

0.16

0.51

0.09

11.75

1388

0.17

0.51

0.09

11.45

1389

0.21

0.53

0.10

10.52

Mexico, Netherlands, Spain,
Turkey

1390

0.20

0.55

0.09

10.59

Mexico, Netherlands, Spain,
Turkey

1391

0.20

0.54

0.09

10.62

Mexico, Netherlands, Spain,
Turkey

1392

0.20

0.54

0.09

10.61

Mexico, Netherlands, Spain,
Jordan

1393

0.19

0.52

0.09

11.18

Mexico, Netherlands, Spain,
Turkey

1394

0.20

0.51

0.09

11.66

Mexico, Netherlands, Spain,
Turkey

1395

0.22

0.53

0.10

10.43

Mexico, Netherlands, Spain,
Morocco

1396

0.22

0.52

0.10

10.41

1397

0.22

0.51

0.09

10.68

Mexico, Spain, Netherlands,
Turkey

انحصار چندجانیه
Multilateral monopoly

مکزیک هلند اسپانیا سوریه

انحصار چندجانیه

Mexico, Netherlands, Spain, Syria

Multilateral monopoly

مکزیک هلند اسپانیا ترکیه
مکزیک هلند اسپانیا ترکیه
مکزیک هلند اسپانیا ترکیه
مکزیک هلند اسپانیا اردن
مکزیک هلند اسپانیا ترکیه
مکزیک هلند اسپانیا ترکیه
مکزیک هلند اسپانیا مراکش

انحصار چندجانیه
Multilateral monopoly

انحصار چندجانیه
Multilateral monopoly

انحصار چندجانیه
Multilateral monopoly

انحصار چندجانیه
Multilateral monopoly

انحصار چندجانیه
Multilateral monopoly

انحصار چندجانیه
Multilateral monopoly

انحصار چندجانیه
Multilateral monopoly

مکزیک هلند اسپانیا ایران

انحصار چندجانیه

Mexico, Netherlands, Spain, Iran

Multilateral monopoly

مکزیک هلند اسپانیا ایران

انحصار چندجانیه

Mexico, Netherlands, Spain, Iran

Multilateral monopoly

 یافتههای تحقی:مارذ
Source: Research findings
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جدول  -4ساختار بازار صادراتی گوجه فرنگی ایران
Table 4- Structure of Iran's tomato export market

ساختار بازار

رقبای تجاری فعال

Market Structur

Active business competitors

بنگاه مسلط

عرا آذربایجان افغانستان روسیه

Dominant enterprise

Iraq, Azerbaijan, Afghanistan, Russia

بنگاه مسلط

آذربایجان عرا افغانستان روسیه

Dominant enterprise

Azerbaijan, Iraq, Afghanistan, Russia

بنگاه مسلط

عرا آذربایجان روسیه افغانستان

Dominant enterprise

Iraq, Azerbaijan, Russia, Afghanistan

بنگاه مسلط

عرا روسیه آذربایجان کویت

Dominant enterprise

Iraq, Russia, Azerbaijan, Kuwait

بنگاه مسلط

عرا روسیه افغانستان آذربایجان

Dominant enterprise

Iraq, Russia, Afghanistan, Azerbaijan

بنگاه مسلط

عرا روسیه آذربایجان افغانستان

Dominant enterprise

Iraq, Russia, Azerbaijan, Afghanistan

بنگاه مسلط

عرا آذربایجان روسیه افغانستان

Dominant enterprise

Iraq, Azerbaijan, Russia, Afghanistan

بنگاه مسلط

عرا آذربایجان افغانستان روسیه

Dominant enterprise

Iraq, Azerbaijan, Afghanistan, Russia

بنگاه مسلط

عرا آذربایجان افغانستان روسیه

Dominant enterprise

Iraq, Azerbaijan, Afghanistan, Russia

بنگاه مسلط

عرا افغانستان آذربایجان روسیه

Dominant enterprise

Iraq, Afghanistan, Azerbaijan, Russia

بنگاه مسلط

عرا افغانستان پاکستان آذربایجان

Dominant enterprise

Iraq, Afghanistan, Pakistan, Azerbaijan

بنگاه مسلط

عرا افغانستان آذربایجان ترکمنستان

Dominant enterprise

Iraq, Afghanistan, Azerbaijan, Turkmenistan

بنگاه مسلط

عرا افغانستان امارات روسیه

Dominant enterprise

Iraq, Afghanistan, UAE, Russia

بنگاه مسلط

عرا افغانستان امارات ترکمنستان

Dominant enterprise

Iraq, Afghanistan, UAE, Turkmenistan

بنگاه مسلط

عرا افغانستان ترکمنستان امارات

Dominant enterprise

Iraq, Afghanistan, Turkmenistan, UAE

بنگاه مسلط

عرا افغانستان امارات روسیه

Dominant enterprise

Iraq, Afghanistan, UAE, Russia

بنگاه مسلط

عرا افغانستان پاکستان امارات

Dominant enterprise

Iraq, Afghanistan, Pakistan, UAE

انحصار چند جانیه بسته
Closed Multilateral
monopoly

عرا روسیه امارات افغانستان
Iraq, Russia, UAE, Afghanistan

سال

1/HHI

HHI

CR4

CR1

1.67

0.60

0.99

0.74

1380

2.65

0.38

0.98

0.51

1381

1.28

0.78

0.99

0.88

1382

1.69

0.59

0.98

0.75

1383

1.47
1.20

0.68
0.83

0.98
0.99

0.82
0.91

Year

1384
1385

1.17

0.85

0.99

0.92

1386

1.16

0.86

0.99

0.93

1387

1.20

0.83

0.99

0.91

1388

1.14

0.88

0.98

0.94

1389

1.30

0.77

0.98

0.87

1390

1.20

0.83

0.98

091

1391

1.27

0.79

0.97

0.89

1392

1.27

0.79

0.98

0.88

1393

1.35

0.74

0.98

0.86

1394

1.43

0.70

0.98

0.83

1395

1.85

0.54

0.92

0.72

1396

4.40

0.23

0.82

0.40

1397

مارذ :یافتههای تحقی
Source: Research findings

مطاب جدول  5نتایج اولویتبنبدی کشبورهای هبدف ایبران ببا
رهیافت تاکسونومی عددی نشان داد که در طبی دوره مبورد بررسبی
کشورهای عرا آذربایجان افغانستان روسیه و پاکسبتان ببه ترتیبب
باالتریس سه از صادرات ایبران را داشبته انبد امبا ببر اسبا نتبایج
اولویت بندی مشخص شد که ایس کشورها به ترتیب در رتیههبای 01
 06 7 5و  20قرار دارند .در میان بازارهای بالفیل گوجه فرنگی ایران
کشورهای ازبکستان ارمنستان اکرایس قرقیزستان آذربایجان امارات

متحده عربی تاجیکسبتان ببالرو افغانسبتان عبرا گرجسبتان
ترکیه کویت ترکمنستان قطر روسیه لهسبتان قزاقسبتان عمبان
آلیانی پاکستان عربستان صیودی و سوئد با توجه ببه شبارصهبای
مورد بررسی به ترتیبب بهتبریس بازارهبا ببرای گوجبه فرنگبی ایبران
می باشند اما متوسط سه ایبران از ببازار  7کشبور برتبر ببه ترتیبب
 1/114 1/105 1/333 6/726 1/112 1/112 1/204 1/114و
 4/513درصد است.

کاظم پور و همکاران ،اولویتبندی بازارهای هدف گوجه فرنگی ایران بر اساس شاخصهای رقابت بازاری
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جدول  -5نتایج اولویتبندی کشورهای هدف گوجه فرنگی صادراتی ایران
Table 5- Results of prioritization of target countries for Iranian tomato exports

اولویت بر اساس خروجی تاکسونومی

ضریب اهمیت

میانگین سهم از صادرات گوجه فرنگی ایران

کشور

Priority based on taxonomic output

Significance factor

Average share of Iranian tomato exports

Country

10

0.83

82.8837

5

0.79

6.9265

9

0.82

4.5083

16

0.88

2.5964

21

0.89

0.8983

6

0.79

0.8881

14

0.88

0.5643

18

0.89

0.2715

2

0.67

0.2137

15

0.88

0.2091

13

0.87

0.1640

12

0.87

0.0377

19

0.89

0.0327

7

0.80

0.0149

11

0.86

0.0069

22

0.89

0.0060

1

0.65

0.0043

8

0.80

0.0043

3

0.75

0.0022

4

0.76

0.0017

20

0.89

0.0007

17

0.89

0.0004

23

0.90

0.0001

مارذ :یافتههای تحقی
Source: Research findings

عرا
Iraq

آذربایجان
Azerbaijan

افغانستان
Afghanistan

فدراسیون روسیه
Federation of Russia

پاکستان
Pakistan

امارات متحده عربی
United Arab Emirates

ترکمنستان
Turkmenistan

قزاقستان
Kazakhstan

ارمنستان
Armenia

قطر
Qatar

کویت
Kuwait

ترکیه
Turkey

عمان
Oman

تاجیکستان
Tajikistan

گرجستان
Georgia

عربستان سیودی
Saudi Arabia

ازبکستان
Uzbekistan

بالرو
Belarus

اوکرایس
Ukraine

قرقیزستان
Kyrgyzstan

آلیانی
Albanian

لهستان
Poland

سوئد
Sweden
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لذا گرچه ایس کشورها از نظر نتایج تاکسونومی در اولویت هسبتند
اما در واقییت به عنوان اولویت صادراتی به آنها هبیچ تبوجهی نشبده
است .توجه به وضییت صادرات فیلبی گوجبه فرنگبی ببه کشبورهای
مختل نشان میدهد که تفاوت قابل مالحظهای بیس بازارهای ببالقوه
و بالفیل وجود دارد بدیس مینبی کبه بازارهبای هبدف ببالقوه عمبدتا
بازارهای بالفیل نیستند.

بحث و نتیجهگیری
در زمینه تولید گوجه فرنگی کشور ایران با تولید  5/2میلیون تبس
گوجه فرنگی رتیه هشت برتبریس تولیدکننبدههبای ایبس محصبول در
جهان را دارا بوده است لذا توسیه صبادرات ایبس محصبول مبیتوانبد
نقش به سزایی در افزایش درآمبد ارزی کشبور در راسبتای تکیبه ببر
درآمدهای غیرنفتی داشته باشد .بررسی روند صادرات گوجه فرنگی در
سالهای اریر نشان دهنده رشد ارزش صبادرات ایبس محصبول ببوده
است اما در مقابل مزیت صادراتی گوجه فرنگبی ایبران در طبی دوره
مببورد بررسببی بببا نوسببانات زیببادی همببراه بببوده و ایببس امببر بببرای
صادرکنندگان گوجه فرنگی کشور نشان از وجود یک ریسبک رقبابتی
در زمینه تجارت ایس محصول میباشد .لذا اتخاذ سیاستهبایی جهبت
رصد دائمی و سیاست گبذاری در زمینبه ارتقباء سبط رقاببتپبذیری
صادرکنندگان ایرانبی از نظیبر بباالبردن سبط کیفیبت بسبتهبنبدی
تیلیغات جهت میرفی محصول در بازارهبای جدیبد و توسبیه یافتبه و
همچنیس وضع تیرفههای ترجیحی با سایر کشورها ضبروری ببه نظبر
میرسد.
بررسی سارتار بازار گوجه فرنگی ایبران نشبان داد کبه در طبول
دوره مورد بررسی سارتار بازار صادراتی گوجه فرنگبی ایبران از تنبوع
برروردار نیوده و بر روی چند کشور راد متمرکز بوده است که ایبس
امر موجب عدم ثیبات و کباهش در درآمبد ارزی حاصبل از صبادرات
گوجه فرنگی و کاهش قدرت چانبهزنبی ایبران در ببازار جهبانی ایبس
محصول شده است که ایس وضییت نهایتا به ضرر تولیدکنندگان کشور
ایران و به نفع کشورهای واردکننده بوده است .لذا توصیه میشبود در
زمینه تجارت ایس محصول با شناسایی بازارهای هدف صادراتی جدیبد
و نوپا و ارسال کاال به ایس کشورها و همچنیس افزایش تیداد بازارهای
هدف صادراتی و نزدیک سارتس بازار صادراتی ایران به حالت رقبابتی
صادرات گوجه فرنگی ایران از حالت تمرکز ببر چنبد ببازار محبدود و
سنتی (بنگاه مسلط) رارج شود.
به منظور بازاریابی صادراتی نخستیس گبام تییبیس ببازار هبدف و
مشخص کردن نیازهایی از آن بازار رواهد بود که برای محصبوالت و
ردمات بنگاه ایجاد تقاضا می نمایند .در ایس پژوهش سیی شد کبه ببا
بهرهمندی از روش تحلیل تاکسونومی عددی به عنبوان روشبی کبارا

بازارهای هدف صادراتی ایران در طی دوره  0831-79شناسایی شبده
و نهایتا با توجه به شارصهای دهگانه جاذببه ببازار بازارهبای هبدف
بالقوه برای صادرات آتی گوجه فرنگبی ایبران انتخباب شبوند .نتبایج
اولویت بندی بازارهای هدف گوجه فرنگی ایبران نشبان داد کبه از 25
کشور واردکننده گوجه فرنگی ایران  28کشور در زمره بازارهای هدف
صادراتی گوجه فرنگی ایران قرار گرفتند .از بیس بازارهای عمده بالفیل
گوجه فرنگی ایران که بیشتریس واردات ایس محصبول از ایبران را ببه
رود ارتصاد دادهاند تنهبا  4کشبور آذربایجبان افغانسبتان امبارات
متحده عربی و ارمنستان در بیس  01کشبور کبه دارای اولویبت قبوی
هستند قرار دارند و بقیه واردکنندگان گوجه فرنگی از ایران به عنوان
بازارهای هدف با اولویت ضیی محسوب می شبوند .لبذا در صبادرات
گوجه فرنگی باید سیاستی اتخاذ شبود کبه تمرکبز اصبلی ببه سبمت
کشورهایی با اولویت باال منیط شود تا ضمس بررسی شرایط موجبود
در بازارهای اولویت دار به ترتیب اهمیت ببا آگباهی کامبل از تمبامی
شرایط بازارهای هدف به ویبژه سبلیقه مشبتریان در آنهبا نفبوذ کبرد.
مقایسه صادرات گوجه فرنگی به بازارهای هبدف صبادراتی ایبران در
طی سالهای  0831-79نشبان داد کبه برربی از کشبورها از جملبه
ازبکسببتان ارمنسببتان قرقیزسببتان اکببرایس و بببالرو از جملببه
کشورهای هستند که علیرغ اینکه بر اسا نتایج اولویتبنبدی ببه
عنوان بازارهای هدف اصلی گوجه ایران مطرح میباشند ولی در طبی
سالهای مورد بررسی صادرات کشور ایران به ایبس ببازارهبای هبدف
بسیار ناچیز بوده است .بدیس ترتیب میتوان اذعان کرد کبه بازارهبای
هدف بالقوه ای در صادرات گوجه فرنگی وجود دارند که صادرکنندگان
می توانند ضمس مطالیه بیشتر و شناسایی ایس بازارها راههای نفبوذ در
آنها را دریابند و با در نظر گرفتس راهیردهای راد حضوری مسبتمر
در ایس بازارها داشته باشند .نتیجه فو همسبو ببا مطالیبه مدرسبی و
همکاران ( )Modarresi et al, 2020میباشد کبه ببا اولویبتبنبدی
بازارهای هدف گوجه فرنگی ایران نشان دادند که تفاوتهای عمدهای
بیس بازارهای هدف بالقوه و بالفیل گوجه فرنگی صادراتی ایران وجبود
داشته است لذا میبایست با اتخاذ سیاسبتهبای حمبایتی مناسبب در
بخش صادرات در جهت توسیه صادرات و شنارت بازارهبای هبدف
صادراتی اولویتدار اقدام نمود.
نتایج ارائه شده درل جدول  5نشان داد که ارتالفات عمده ببیس
کشورهای هدف بالفیل و کشورهای هبدف ببالقوه ببر اسبا نتبایج
بدست آمده از اولویت بندی کشورهای هدف صادراتی ایران بر اسا
شارصهای جذابیت بازار وجود دارد به طبوری کبه  7کشبور هبدف
اصلی بر اسا نتایج تاکسونومی عددی در واقییت تنها  08/4درصبد
صادرات گوجه فرنگی ایران در طبول دوره مبورد بررسبی را ببه ربود
ارتصاد داده اند .لذا با توجه به اینکه صادرات محصول گوجه فرنگی
تا به حال در چارچوب یک استراتژی بازاریابی مدون و اصولی صورت
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 اولویتبندی بازارهای هدف گوجه فرنگی ایران بر اساس شاخصهای رقابت بازاری،کاظم پور و همکاران

استراتژی بلندمدت توسبیه صبنیتی و نهایتبا یبک اسبتراتژی توسبیه
صادرات و بازاریابی نیز از جمله ضروریات حتمی در ایس مورد میباشد
.که قابل پیشنهاد است

نگرفته ضرورت دارد که با توجه به بازارهای هدف میرفبی شبده ببر
اسا نتایج اولویت بندی استراتژی توسیه صادرات محصوالت مبورد
نظر مشخص شود تا راهیردهبای عملبی ببرای صبادرکنندگان و نیبز
 همچنبیس یبک.مسئولیس امر در برنامهریزی بازرگانی کشور ارائه شود
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