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 مقاله پژوهشی

 4، مهدی باستانی3شهاب میرباقری، سید2، سجاد قریشی دینانی1حامد رفیعی

 8/9/1400تاریخ پذیرش:   8/2/1400تاریخ دریافت: 

 چکیده

 . سهم قابل توجهاست ترین محصوالت صادراتی در بخش کشاورزی ایرانیکی از مهمخرما 

سایر محصوالت اهمیت تولید و صادرات این محصول نسبت به  گویای ایران نفتیاز صادرات غیر خرما

و  یبررسگیری از رهیافت تاکسونومی عددی، با بهره ،رو پیش مطالعة در رو،از این. استکشاورزی 

استاندارد،  یتداوم بازار ی،تداوم بازار های شاخص بر اساستعیین الگوی صادراتی خرمای ایران 

نوسان  یبو ضردالری  یمتنوسان ق یبضر کشور هدف، یسهم واردات یانگینمیمت دالری، ق یانگینم

                                                                                                                                   
 (hamedrafiee@ut.ac.ir)  .نویسندة مسئول و استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران -1

 اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.دانشجوی کارشناسی ارشد  -2

 تهران، ایران.اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران، دانشجوی دکتری  -3

 اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.دانشجوی دکتری  -4
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خرما به کشورهای  صادرات بندی یتولوا نتایجبر اساس . صورت گرفتکشور هدف  یسهم واردات

، قزاقستانبهترین بازارهای صادراتی خرمای زاهدی ایران کشورهای پاکستان، افغانستان،  ،هدف

بهترین بازارهای صادراتی محصول خرمای استعمران ایران کشورهای استرالیا،  ،هترکیو  قرقیزستان

امارات، کانادا، انگلستان و لهستان، بهترین بازارهای صادراتی محصول خرمای مضافتی ایران کشورهای 

هند، امارات، ترکیه، پاکستان و آذربایجان، بهترین بازارهای صادراتی محصول خرمای کبکاب ایران 

ای روسیه، قزاقستان، اوکراین، امارات و عراق و بهترین بازارهای صادراتی محصول خرمای کشوره

بندی کشورهای هدف در  . با توجه به نتایج اولویتشناخته شدندشاهانی ایران کشورهای امارات و هند 

ات الزم اقدام ،و دوطرفه یحیترج یها نامه با استفاده از تفاهم که شود های مختلف، پیشنهاد می کد تعرفه

( مطالعة حاضر شده در نتایج شده در هر کد تعرفه )ارائه بندی اولویت یدر کشورها خرما یابیبازار برای

 مهیا شود. یشنهادیپ یبه الگو یدنو رس یصادرات یالگو ییرتغ یالزم برا یطشرا تا پذیردانجام 

 صادرات. ،بندی، خرما تاکسونومی عددی، اولویت :ها واژهکلید

 JEL : Q1, Q17, D49, N50بندی  طبقه

 مقدمه

کاهش  ،های اقتصادی از جمله کاهش قیمت نفت و در پی آنوقوع بحران ،امروزه

های وابسته به نفت را با تهدیدی ی اقتصاداهای توسعهنفتی، امکان پیشبرد برنامهدرآمدهای 

 دارایکشورهای  معموالً ،در این شرایط. (Sadeghi et al., 2011) جدی مواجه ساخته است

، نفتیی ارزی از طریق گسترش صادرات غیرتنوع بخشیدن به درآمدها با وابسته به نفت، اقتصاد

ایران نیز با  اقتصادند. دارمیگام بر ای اقتصادیهای توسعهبرنامهدر راستای دستیابی به اهداف 

ی و وابستگی شدید آن به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت محصول تکصادرات 

نفت های شدید درآمدهای حاصل از صادرات نوسان ،از دیرباز که ای گونه به ،شود شناخته می

ریزان  گذاران و برنامه پذیر بودن منابع نفتی، سیاست پایان ،تر افزایش جمعیت و از همه مهم، خام

 یحصولم  تکین باور رسانده است که توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد دکشور را ب

به اهمیت صادرات  با توجه .(Akbari and Karimi, 2000) است ریناپذ اجتنابضرورتی 
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رفتار رقبا  تمرکز بازار، درجه ،هدف یاز بازارها یصادرکنندگان به کسب شناخت کافغیرنفتی، 

برآنند )صادرکنندگان(  بازاربازیگران  ،ی... نیاز دارند. در هر بازار و بازارها یندو موانع ورود ب

رقبا،  بینو شناخت بازار و ساختار آن و تعیین درجه رقابت  یکاف به اطالعات یبا دستیاب که

به کنند تا بتوانند منافع خود را  یو طراح تدوین ای گونه بهخود را  یمتیقریغ و یقیمت یها استیس

 مشاهده  بلبازار از رقابتی تا انحصاری قا یساختارها انواع ،در بازارهای جهانی .ندبرسانحداکثر 

عبارت قدرت بازار بنا به تعریف،  .(Khodadad Kashi and Shahiki Tash, 2005) است

 .(Stoft, 2002)ها به سطوح باالتر از رقابت کامل  توان یک کشور در تغییر قیمت است از

زنی باالتری  از قدرت چانه های دیگر های بازار در مقایسه با گروه یک گروه از طرف هرگاه

میان محصوالت مختلف در . (Weerahewa, 2003) شود د، قدرت بازار ایجاد میبرخوردار باش

. آید میشمار  به ایرانمحصوالت خاص کشور  وجز خرما، تولیدی در بخش کشاورزی ایران

ی رنفتیدر صادرات غساالنه خرما، این محصول  صادراتحجم قابل توجه با توجه به  همچنین،

 هزار تن 306حدود  2018در سال  خرماصادرات  زانیم برخوردار است. ویژه یاز جایگاه

سهم ایران از ارزش  ،این بر افزون .استدالر  میلیون 338 با آن برابر یکه ارزش صادرات ،بوده

درصد  6/14حدود  ،2020تا  2001از سال  ،طور متوسط بهدر جهان، صادراتی محصول خرما 

و  مهم یمحصول صادرات کیعنوان  توجه به صادرات خرما به تیاهم دهندة نشان بوده، که

 21ایران حدود  خرمای صادرات ، حجم2018در سال  .است ایران در بخش کشاورزی ارزآور

عربستان و  عربی، هامارات متحدعراق،  هایو کشور بودجهان خرمای کل صادرات  درصد

قرار تا پنجم دوم  هایرتبه در ،از حجم صادراتیدرصد  9و  11، 14، 18 باترتیب،  ، بهپاکستان

، مقدار و 1در شکل . جهان دارد یایران در صادرات خرما ةکه نشان از جایگاه ویژ ،دنشتدا

که  گونه همانارائه شده است.  2018تا  2001های ارزش صادرات کل خرمای ایران طی سال

پراکنده، مقدار و ارزش صادرات کل خرمای ایران  های شود، صرف نظر از نوسانمشاهده می

به لحاظ متوسط مقدار صادرات و  ،1جدول  افزایش داشته است. مطابق یادشدههای طی سال

اکش، امارات،  نیجریه و کشورهای هند، مر وصادرکننده  بزرگ سومین کشور ایرانواردات، 
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 .آیندشمار می به 2020تا  2001های طی سال جهان خرمای گانواردکنندترین  بزرگ قزاقستان

میلیون  2/1با تولید حدود خرما  ،در بین محصوالت باغبانی ایرانالبته، به لحاظ اهمیت داخلی، 

رتبه پنجم در  1396کشور در سال  یز کل میزان تولید محصوالت باغدرصد ا 8/5تن و سهم 

درصدی، جنوب استان  6/18های سیستان و بلوچستان با سهم که استان ،قرار داردمیزان تولید 

درصدی در  5/13درصدی و خوزستان با سهم  6/13درصدی، فارس با سهم  8/15کرمان با سهم 

 مجموعدر اند. این چهار استان کشور قرار داشته یهای اول تا چهارم تولیدکنندگان خرمارتبه

 .(MAJ, 2017)اند به خود اختصاص دادهکشور را  یخرمادرصد از کل تولید  5/61حدود 

 
 روند ارزش و مقدار صادراتی خرمای ایران -1شکل 
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 خرمای جهان  ةپنج کشور بزرگ صادرکننده و واردکنند -1جدول 

 (بر حسب تن 2020تا  2001های متوسط سال)

 مقدار کشور واردکننده مقدار کشور صادرکننده

 315576 هند 291071 عراق

 65759 مراکش 252173 امارات

 51413 امارات 152902 ایران

 19506 نیجر 118948 پاکستان

 12556 قزاقستان 86888 عربستان

 (TCCIMA, 2007-2019: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران )مأخذ

 با برابر ،2020تا  2001های ، متوسط صادرات ایران طی سال1با توجه به آمار جدول 

قرار دارد. این در رتبه سوم  ،تن بوده است که در بین کشورهای عمده صادرکننده 152902

 .استجهان  یایران در صادرات خرما ةاز جایگاه ویژحاکی  موضوع

باالی خرما در ارزآوری در مقایسه با سایر  های یادشده، با توجه به توانآماربر اساس 

جهان نسبت به دیگر  خرمای در صادرات و نیز ایران صادراتی کشاورزی محصوالت

میزان تولید و  تنی بین 900اختالف حدود  همچنین، صادرکنندگان عمده این محصول و

 .استاز اهمیت خاصی برخوردار توجه ویژه به صادرات این محصول  ،در ایرانصادرات خرما 

 اشاره شده است. صادرات محصول خرما  نهیزم دربه مطالعات انجام شده  ،در ادامه

عوامل مؤثر بر تعیین  ساییشنا ، با هدف(Amjadi et al., 2010) امجدی و همکاران

عوامل مؤثر بر تقاضای صادرات پسته ، به تحلیل بازارهای هدف صادرات پسته و خرمای ایران

با  1350-68تقاضای صادرات این محصوالت در دوره   و خرمای ایران و ضرایب کشش

با درآمد ورهای غیرآسیایی کش نتایج مطالعه، بر اساس. پرداختند گیری از روش غربال  استفاده

کشورهای آسیایی و  در بلندمدت، ،همچنین و خرمای صادراتی ایران  برای تربازار مناسب باالتر

؛ افزون بر این، ایران شناخته شدند پسته صادراتی تر برای بازار مناسبغیرآسیایی با درآمد باالتر 

رمای صادراتی و معقوالنه و توأم با ارتقای سطح بهداشتی خ ایران افزایش قیمت خرمای باید
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قیمت صادرات پسته صادراتی در بلندمدت نیز با توجه به   افزایشو  بندی مناسب باشد بسته

 بر اساس ،در مجموع آمیز خواهد بود. مخاطره ،صادرکنندگان جدید  ظهور و گسترش احتمالی

کشورهای  ،اولویت ترتیب ، بههدف مناسب برای صادرات خرمای ایران  بازارهای نتایج مطالعه،

 گرجستان، روسیه، کانادا، اسپانیا، ایتالیا، ایاالت متحده، مراکش، ، آلمان،انگلستان فرانسه،

 ترتیب ، بهاسترالیا و بلژیک و بازار مناسب هدف صادرات پسته در بلندمدت هلند، سوئیس،

 روسیه، فرانسه، هلند، ایتالیا، اسپانیا، آلمان، کنگ، هنگ لوکزامبرگ،  کشورهای ،اولویت

لیتوانی  بلژیک، اسلوونی، اوکراین، قبرس، ، انگلستان ،فلسطین سوریه، اسلوواکی، هند، اردن،

 .اند شدهو ارمنستان پیشنهاد 

ختار بازار تحوالت سابه بررسی  (Hosseini and Fathi, 2013) حسینی و فتحی

 نشان دادمطالعه  نتایج و پرداختند 1989-2010طی دوره  جهانی و بازارهای هدف خرمای ایران

و ز تغییر یافته با ةجانبندچانحصار بسته به  ةجانباز انحصار چندجهانی خرما  صادرات ساختار که

مطالعه ساختار  ؛ همچنین،از قدرت انحصاری صادرکنندگان اصلی جهان کاسته شده است

صادرات خرمای ایران گویای آن است که واردکنندگان خرما از ایران از ثبات نسبی برخوردار 

طی  ؛ البته،نی ایران کاسته شده استز پیوسته ار قدرت چانه ،1358-68های و طی سال اندنبوده

کشور به جمع واردکنندگان از قدرت انحصاری   ورود تعداد زیادی ،1368-90های سال

چنان با وضعیت مطلوب فاصله دارد. هم ، اما این شرایطواردکنندگان خرما از ایران کاسته است

، ترکیه، ، سوریه، اندونزیکشورهای امارات، هند، مراکش، فرانسه، روسیه، مالزی ،همچنین

، ، عمان، اردن، اسپانیا، لبنان، استرالیا، عربستان و هلندایتالیاآمریکا، چین، آلمان، کانادا، 

صادرات خرمای  توسعه بازارهای جدید برایدارترین کشورها ترین و اولویتمناسبترتیب،  به

 .ندرومی شمار به ایران

،  SAIهای با استفاده از شاخص ،(Mohammadi et al., 2013) و همکاران یمحمد

TEI ،RSCA ، RCA  وLQ، بررسی  را بوشهر استان زیت نسبی صادرات و تولید خرما درم

های نوسان برای استان بوشهرRSCA  وRCA  های در روند شاخص داد کهنتایج نشان  .دندکر
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مزیت  ازهای تنگستان، دشتستان، دیلم و گناوه شهرستان ،استان ی وجود دارد و در اینزیاد

ایران و  بررسی ساختار بازار صادراتی خرمای در ،مچنینبرخوردارند. هنسبی در تولید خرما 

افزایش درجه رقابتی در این  هیرشمن، -تغییرات آن با دو شاخص نسبت تمرکز و هرفیندال

 مالزی، کشوربیست ترتیب،  بهگری،  آماری غربال روشو با استفاده از  شده است بازار مشاهده

 گرجستان، فرانسه، هند، انگلستان، آلمان، مراکش، آمریکا، ایتالیا، اسپانیا، عمان، کانادا، روسیه،

 برایترین بازار هدف  مناسب عنوان بهسوریه، سوئیس، هلند، استرالیا، بلژیک، تایوان و اردن 

 .دشدنبندی  ات خرمای ایران شناسایی و اولویتصادر

بر ثر ؤمعوامل  به بررسی (Karbassi and Alizadeh, 2016) کرباسی و علیزاده

مدل  ،ین منظورپرداختند؛ بدهای بریکس واردات خرمای ایران از سوی کشور تقاضای

ها با  ایستایی داده بررسی ار گرفته شد. ابتداک به 2011تا  1991بلویی برای دوره های تا داده

بت و های اثرات ثاالگو ،سپس صورت گرفت وهای ایستایی مدل تابلویی  از آزمون استفاده

شترک و حداقل مربعات محتمل الگوهای حداقل مربعات م ،همچنین و اثرات تصادفی

اثرات ثابت و اثرات  یهایافته برآورد شدند. نتیجه آزمون هاسمن برای انتخاب بین الگو تعمیم

اثرات تصادفی برای تحلیل  الگوی ،ض صفر بود. بنابراینعدم رد فر ةدهند تصادفی نشان

های  اثرات تصادفی نشان داد که متغیر الگوی. نتایج برآورد شدتقاضای واردات خرما انتخاب 

بر تقاضای واردات خرمای ایران  دار ید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنیقیمت جهانی و تول

نرخ های  مت صادراتی ایران نیز منفی است. متغیربریکس دارند و اثر متغیر قیهای  توسط کشور

بر اساس نتایج این  بر تقاضای واردات خرمای ایران نداشتند. دار یر معنیثأارز و جمعیت نیز ت

با توجه به باال بودن درآمد سرانه در کشورهای بریکس و اثر مثبت این متغیر در افزایش  مطالعه،

ین دتوسعه صادرات محصول خرما ب برایاماتی صادرات خرمای ایران، الزم است که اقد

انع صادرات بخش کشاورزی ترین مو از آنجا که یکی از مهم ؛ همچنین،ها انجام شودکشور

 مصرف خارجی است، عالوه بر گروههای  اطالعات کافی در خصوص بازار نبود کشور
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در خصوص اقدامات الزم و  شوندبالقوه نیز شناسایی های  سایر بازار دبای ،بریکس کشورهای

  .دصورت گیرها الت کشاورزی متناسب با این بازارتوسعه صادرات محصو

 روش از استفاده با مطالعاتاین  آید، برمی هگفت پیش های  پژوهش از که گونه همان

صورت  هخرمای ایران ب هدف بازارهای نوع انتخاب به های غیرقیمتی شاخص و نسبی مزیت

 ،ایران کشورهای هدف تر دقیق بندی اولویت منظور به ة حاضر،در مطالع امااند.  پرداخته کلی

 قیمت، میانگین ،م بازاری استانداردو، تداتداوم بازاری ترکیبی های شاخص از ،بار اولین برای

کشور  وارداتی سهم نوسان ضریب و قیمت نوسان هدف، ضریب کشور وارداتی سهم میانگین

 است.   شده استفاده ای مختلفههبر اساس کد تعرف خرمای صادراتی ایران انواع هدف

 ها مواد و روش

بندی و انتخاب بهترین کشورهای هدف برای صادرات  اولویت حاضر، در پژوهش

 ;Haiati et al., 2014) است هزیر انجام شدهای  از شاخص با استفاده ی ایرانخرماانواع 

Mirbagheri et al., 2019): 

 موردمحصول  برایهای واردات کشور هدف  از نسبت تعداد سال تداوم بازار: تداوم بازار (1

چه آید که هر می دست هب نظر موردمحصول  برایهای صادرات ایران  سال کل  به نظر

  بهتر است. ،کشوری بیشتر باشد شاخص تداوم برای

در این  کهای  گونه ، بهاستشاخص تداوم بازار  ةشدمیزان استاندارد :استاندارد تداوم بازار

 های اخر سهم بیشتری داده شده است. به سال شاخص،

: میانگین قیمت دالری هر کیلوگرم محصول صادراتی ایران و هر دالری میانگین قیمت (2

 در اولویت است. ،قیمت باالتری داشته باشد کشور هدفی که میانگین

  بهاز نسبت مقدار واردات کشور هدف  این میانگین: میانگین سهم وارداتی کشور هدف (3

آید و هر کشور هدفی که میانگین  می دست هب نظر موردمحصول  برایصادرات ایران  کل

 در اولویت است. ،سهم باالتری داشته باشد
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های میانگین قیمت و  عالوه بر شاخص: وارداتی کشور هدفضریب نوسان قیمت و سهم  (4

میانگین سهم وارداتی کشور هدف، ضریب نوسان قیمت و سهم وارداتی کشور هدف نیز 

و هر کشور هدفی که ضریب نوسان قیمت و سهم وارداتی کمتری داشته  شود می محاسبه

  .(Rafiei et al., 2020) در اولویت قرار دارد ،باشد

از روش تاکسونومی  ،بندی کشورهای هدف با توجه به معیارهای باال رتبه منظور به ،حال

ترین گزینه  انتخاب مناسب منظور بهشاخصه گیری چند های تصمیم شود. روش می عددی استفاده

 یتعداد معموالًوجود خصوصیات متمایز آنها از روند و  کار می هگزینه موجود ب Nاز بین 

سازی، ایجاد و تشکیل  . مبنای مدلاست شده نییتعهای از پیش  از گزینه شمارش قابلمعدود و 

توان به روش تحلیل  شاخصه میگیری چند های تصمیم ترین روش . از مهماستجدول توافقی 

توسط آدنسون مطرح و  1763. این روش برای اولین بار در سال کردتاکسونومی عددی اشاره 

یک  لیتحلدانان بسط داده شد. این روش بر پایه  توسط گروهی از ریاضی ،1950در سال 

رود و  میکار  ههای موجود ب بندی گزینه است که در اولویت شده نییتعهایی  مجموعه شاخص

 یمراحل. (Haiati et al., 2014) دهد می ارائهها  بندی کامل را برای ارزیابی گزینه یک درجه

 :(Keshavarzi et al., 2011) شرح است نیدب ،دشو یانجام م یروش تاکسونوم که در

 ،شوداستفاده تشکیل  های مورد ابتدا باید جدول ماتریس اطالعات اولیه بر مبنای شاخص -1

 های مورد و مقادیر شاخص ستون مطالعه در یک که نام نقاط یا مناطق مورد ای گونه به

 .های مقابل آن قرار گیرد استفاده در ستون

(1) 
















nmn

m

XX

XX







1

111

 

 مورد یها شاخص mو  ها مکان اینقاط  n، مطالعه مناطق مورد اینام نقاط  X، (1)در رابطه 

 .است استفاده
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های مختلف ممکن است دارای  شاخص نکهیبا توجه به ا ،ها پس از تهیه ماتریس داده -2

د و نبود نرها شو مقیاساستفاده از  های مورد د، الزم است شاخصنهای متفاوت باش مقیاس

توان از روش استاندارد کردن استفاده  می ،ها از میان برود. برای این کار شاخصتجانس 

ها صفر  نگین همه شاخصمیا ،های اصلی به شاخص استانداردشده کرد که با تبدیل شاخص

رابطه  صورت شده به اهد بود. ماتریس استاندارد همسانخو یکو انحراف معیار آنها نیز 

 :(Sokal and Sneath, 1963) شود داده میتشکیل  (2)

(2) 
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 شود:استفاده  (3)باید از رابطه  ،رای محاسبه ماتریس استانداردب

(3) 
i

iij

S

XX
Z

)( 
  

 iSو iمیانگین متغیر  j،iX در منطقه i مقدار متغیر Xij ،مقادیر استانداردشده Z، آنکه در 

 .است iانحراف معیار متغیر 

توان تفاوت یا فاصله  می ،ماتریس استانداردپس از محاسبه  ها: محاسبه فواصل میان بخش -3

 Sokal).دست آورد هها ب از شاخص کدام های دیگر در مورد هر هر بخش را نسبت به بخش

and Sneath, 1963). 

 :شده کار گرفته هب یها محاسبه فاصله هر بخش از بخش دیگر بر مبنای مجموع شاخص -4

 دست بهجذر آنها  ،سپس جمع و ،افقیصورت  و به رسیده 2را به توان  آمده دست بهاعداد 

دهد. این ماتریس  فاصله هر بخش از بخش بعدی را نشان می آمده دست بهمقادیر آید.  می

دهنده فاصله یا تفاوت  هر عنصر نشان ،در این ماتریس. صفر است با متقارن و قطر آن برابر

از  کدام در هر اند. شده  ها در سطر و ستون مشخص میان دو بخش است که این بخش
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فاصله  نیتر اگر دو بخش کوتاه است. فاصله نیتر دهنده کوتاه کمترین مقدار نشان ،سطرها

که در ستون  خواهد بود یی«الگو»، شده  که در سطر واقع یرا با یکدیگر داشته باشند، بخش

 .حساب خواهد آمد به «سایه»، بخشی که در سطر واقع نشده است، عکسو بر قرار دارد

توان هر سایه را با  می ،سایه یها پس از مشخص شدن بخش الگو و بخش نمودار: رسممرحله  -5

نمودار قرار  یکها بر روی  همه بخش نکهییک نمودار به الگوی مربوط متصل کرد. برای ا

 گرید به. آورد دست بهسایه  یها باید ارتباطات بعدی را نیز میان بخش الگو و بخش ،گیرد

را هم فاصله  نیتر سومین کوتاه ،فاصله و در صورت لزوم نیتر باید دومین کوتاه سخن،

 .(Sokal and Sneath, 1963) ها بر روی یک نمودار قرار گیرد آورد تا تمام بخش دست به

و ( +d)حد باال  باید ،همگن یها برای دستیابی به بخش همگن:ی ها مشخص کردن بخش -6

از  باید ،برای انجام این مرحله .آورد دست بهفواصل  نیتر را برای کوتاه (-d)حد پایین 

 :استفاده کرد (4) رابطه

(4) sddd 2





   

، آنکه در 

d ،حد باال و پایین sd انحراف معیار وd است فاصله نیتر میانگین کوتاه. 

همگن است  یها بخش ءجز ،ردیگ یکه در درون حد باال و حد پایین قرار م ییها بخش

حد در قالب  نییباال و پا یها بخشباید و  ؛در داخل یک نمودار نیز ترسیم شود دتوان که می

 .دشو یبند همگن دیگر طبقه یها گروه

توان در داخل هر گروه  می ،در این مرحله مرکب هر منطقه از منطقه مطلوب:  فاصله  محاسبه -7

باید دوباره ماتریس استاندارد  ،کرد. برای این کار یبند ها یا مناطق را درجه همگن، بخش

 کدام عدد در هر نیتر بزرگکه  ای گونه به شود،همگن تشکیل  یها از گروه کدام برای هر

ی ها د )اگر شاخصشو عنوان مقدار مطلوب انتخاب می به ماتریس استاندارد یها از ستون

 ؛(دکرعنوان مقدار مطلوب انتخاب  عدد را به نیتر باید کوچک شده باشد، منفی انتخاب

مایش ن Cio با عالمتو  مرکب هر بخش از بخش مطلوب از رابطه زیر محاسبه فاصله ،سپس
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 است. (oمطلوب ) تا بخش (i) مورد نظر فاصله بخش دهنده نشان ،واقع که در شود داده می

 گرید به .آن بخش است اولویتدهنده  نشان ،باشد تر کوچک Cio مقدار اندازه هر ،البته

بزرگ  ،عکسرب ؛کمتر خواهد بود (o) ( از بخش مطلوبiنظر ) فاصله بخش مورد سخن،

 .است نظر مورد بخش عدم اولویتر یانگب Cio بودن

(5)   2)( oiio ZZC  

موجود در  مقادیر Zi، مرکب هر بخش از بخش مطلوب  فاصله Cio، (5)در رابطه 

 .است یادشدهمطلوب هر ستون در ماتریس  مقدار Zoو  ماتریس استاندارد

بخش را ر ه مطلوبیت یسطح نسب توان می ،در این مرحله ها: بخش مطلوبیتمحاسبه سطح  -8

 :کرد محاسبه (6) از رابطه

(6) 
o

io

C

C
DL  

 Co و فاصله مرکب هر بخش از بخش مطلوب Cio، هر بخش مطلوبیتسطح  DL، آنکه در 

 :یدآ می دست به (7) رابطه ازهمان ستون که  اریدو برابر انحراف مع  اضافه به Cioمیانگین 

(7) 
ioioio SCC 2 

 .است Cio انحراف معیار ستون Sioو  Cio میانگین ستون ioC، آنکه در 

به  آمده دست به DL چههرکه  ای گونه به ،همواره میان صفر و یک است DL مقدار

عدم   دهنده نشان ،باشد تر کیبه یک نزد چهبخش و هر اولویتبیانگر  ،کند میلسمت صفر 

  است. یادشدهبخش  اولویت
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بر ها را  بخشتوان  می ،در این مرحله :مطلوب سطح نسبی بر اساسها  مرتب کردن بخش -9

گفتنی است  .و نزدیکی یا دوری آنها از بخش مطلوب مرتب کرد مطلوبیتسطح  اساس

 و سیمور همانندبندی ) رتبه یها در مقایسه با دیگر روش ،عددی که روش تاکسونومی

 گرید یها معنی که در روشین دبرخوردار است، ب یساز ویژگی همگن از ،فازی(

 یگاهیجا ،بندی شود رتبههایی که باید  هدف ها و یا منطقه مورددر  یساز بندی، همگن رتبه

 دلیل وجود مناطق غیرهمگن، ، بهاولویت بازارهاندارد و این در حالی است که در تعیین 

 .(Keshavarzi et al., 2011) دارد این کار اهمیت فراوان

بررسی  SPSS 21و  Excel 2010افزارهای  نرم گیری از با بهره شده گفتهی ها شاخص 

 1385-98های برای سال های مورد نیاز داده ،اهداف تحقیقمنظور دستیابی به  بهخواهند شد. 

 و (TCCIMA, 2007-2019) اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران یهاتارنماز ا

 استخراج شده است. (ITC, 2007-2019) جهانیتجارت  مرکز

 نتایج

 ای طیانواع مختلف خرمای صادراتی ایران را بر اساس کدهای تعرفه 2جدول 

نوع کد  هفتکشور ایران با  ،شودکه مشاهده می گونه هماندهد. نشان می 1385-98های  سال

 ده است. کرصادراتی اقدام به صادرات خرما 

 (1385-98های )طی سال کد تعرفه صادراتی خرمای ایران -2جدول 

 سایر 

 انواع خرما

 خرمای 

 شاهانی

 خرمای 

 کبکاب

 خرمای 

 مضافتی

 خرمای 

 پیارم

 خرمای 

 استعمران

 خرمای 

 زاهدی
 نوع خرما

 کد تعرفه 08041060 08041010 08041030 08041040 08041020 08041050 08041090

 (TCCIMA, 2007-2019) : اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهرانمأخذ

انواع خرمای ایران  بازار هدف صادراتی شناسی پژوهش،عالوه بر این، مطابق با روش

های شاخص ةنتایج محاسب ومشخص شده  1398تا  1385های ای، طی سالتفکیک کد تعرفه به
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شده و وم بازار، تداوم بازار استانداردمیانگین قیمت، نوسان قیمت، میانگین سهم، نوسان سهم، تدا

، شودمشاهده می 3جدول در که  گونه همانده است. آم 9تا  3عدد تاکسونومی در جداول 

ترتیب، بهترین بازارهای صادراتی  ، بهترکیهو  قرقیزستان ،قزاقستانپاکستان، افغانستان،  کشورهای

و به  اند داشته، تداوم صد درصد ها سالکه طی این  دنرو میشمار  به محصول خرمای زاهدی ایران

بر این اساس،  ؛شودمی صادر یادشدهی کشورها ایران به خرمای زاهدی ساله هر دیگر سخن،

، 6/2، 4/12، 3/65معادل ترتیب،  ، بهیادشدهیران به کشورهای ا خرمای میانگین سهم صادراتی

 به کشورهای یادشده، ایران خرمای میانگین قیمت صادراتی همچنین، و درصد 2/1و  8/2

اندک نوسان عالوه بر این، است.  دالر  754/0و  738/0، 735/0، 755/0، 729/0 با برابر ،ترتیب به

   .ستآنهاحاکی از ریسک کمتر قیمت صادراتی  یادشدهکشورهای صادراتی  قیمت

 (1385-98های بندی بازارهای هدف صادراتی خرمای زاهدی )طی سالاولویت -3جدول 

به
رت

 

 کشور
 میانگین 

 دالر-قیمت

 نوسان 

 قیمت

 میانگین 

 سهم

 نوسان 

 سهم

 تداوم 

 بازار

 تداوم بازار 

 شدهاستاندارد

 عدد 

 تاکسونومی

 441/0 100 100 249/0 653/0 181/0 729/0 پاکستان 1

 663/0 100 100 441/0 124/0 195/0 755/0 افغانستان 2

 753/0 100 100 502/0 026/0 219/0 735/0 قزاقستان 3

 753/0 100 100 658/0 028/0 203/0 738/0 قرقیزستان 4

 755/0 98 93 616/0 012/0 159/0 754/0 ترکیه 5

 763/0 74 86 573/0 002/0 212/0 770/0 استرالیا 6

 768/0 88 93 668/0 003/0 187/0 750/0 انگلیس 7

 768/0 100 100 575/0 015/0 199/0 724/0 ترکمنستان 8

 778/0 64 71 777/0 003/0 236/0 781/0 ازبکستان 9

 783/0 74 86 701/0 002/0 230/0 741/0 سوئد 10

 783/0 74 86 869/0 039/0 204/0 699/0 تاجیکستان 11

 796/0 74 86 202/1 018/0 199/0 744/0 اوکراین 12

 798/0 41 36 589/0 001/0 306/0 860/0 لبنان 13

 798/0 85 86 989/0 012/0 197/0 713/0 امارات 14
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به
رت

 

 کشور
 میانگین 

 دالر-قیمت

 نوسان 

 قیمت

 میانگین 

 سهم

 نوسان 

 سهم

 تداوم 

 بازار

 تداوم بازار 

 شدهاستاندارد

 عدد 

 تاکسونومی

 800/0 80 79 827/0 003/0 190/0 714/0 آذربایجان 15

 800/0 49 50 534/0 002/0 110/0 774/0 رومانی 16

 801/0 57 64 074/1 002/0 230/0 788/0 مالزی 17

 802/0 77 86 029/1 006/0 243/0 728/0 بلغارستان 18

 804/0 54 57 772/0 001/0 181/0 762/0 سنگاپور 19

 805/0 25 14 957/0 018/0 155/0 993/0 قطر 20

 828/0 29 93 278/1 028/0 181/0 750/0 کویت 21

 830/0 74 86 259/1 006/0 191/0 702/0 ارمنستان 22

 838/0 74 86 534/1 008/0 249/0 738/0 آلمان 23

 845/0 17 21 454/0 003/0 726/0 200/1 عراق 24

 863/0 33 50 828/0 001/0 216/0 704/0 گرجستان 25

  پژوهشهای : یافتهمأخذ

که بر بهترین بازارهای صادراتی محصول خرمای استعمران ایران  ،4جدول  طبق

استرالیا، کشورهای  اند از عبارتترتیب،  ، به،اندبندی شدهاولویت اساس تاکسونومی عددی

نکته مهم در مورد بازارهای هدف صادراتی خرمای  .کانادا، انگلستان و لهستان امارات،

. با این م نداشته استئداصادرات  ، هیچ کشورییادشدهدوره  عمران این است که در طولاست

 ،های اخیردر سال یادشدهکشورهای که دهد نشان می شدهتداوم بازار استانداردشاخص ، همه

میانگین  شود،مشاهده میکه  گونه همان اند.هدف صادراتی خرمای استعمران ایران بودهبازار 

و میانگین  درصد 3/5و  4/17، 1/18، 2/22، 5/15 ترتیب، ، بهین کشورهادیران باسهم صادراتی 

مشابه است. دالر  087/1و 040/1، 083/1، 966/0، 122/1 ،ترتیب به ،قیمت صادراتی ایران

خرمای زاهدی، نتایج مربوط به نوسان قیمت صادراتی حاکی از ریسک اندک قیمت صادراتی 

 . است یادشدهکشورهای 
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 (1385-98های هدف صادراتی خرمای استعمران )طی سالبندی بازارهای اولویت -4جدول 

به
رت

 

 کشور
 میانگین

 دالر-قیمت

 نوسان

 قیمت

 میانگین

 سهم

 نوسان

 سهم

 تداوم

 بازار

 تداوم بازار

 شدهاستاندارد

 عدد

 تاکسونومی

 403/0 91 71 567/0 155/0 120/0 122/1 استرالیا 1
 513/0 87 71 668/0 222/0 304/0 966/0 امارات 2
 539/0 79 71 574/0 181/0 185/0 083/1 کانادا 3
 560/0 96 86 529/1 174/0 266/0 040/1 انگلستان 4
 579/0 91 71 828/0 053/0 265/0 087/1 لهستان 5
 611/0 90 64 072/1 062/0 282/0 066/1 ترکیه 6
 611/0 60 50 726/0 026/0 133/0 189/1 نیوزیلند 7
 627/0 78 57 084/1 013/0 147/0 155/1 تایلند 8
 636/0 60 50 371/0 022/0 182/0 125/1 آفریقای جنوبی 9

 663/0 86 79 174/1 029/0 346/0 067/1 جمهوری چک 10
 664/0 62 57 796/0 011/0 213/0 077/1 لبنان 11
 670/0 86 50 491/0 036/0 152/0 917/0 روسیه 12
 684/0 67 50 083/1 073/0 215/0 916/0 قزاقستان 13
 684/0 46 36 921/0 012/0 293/0 575/1 عراق 14
 696/0 68 57 460/0 011/0 325/0 022/1 لیتوانی 15
 707/0 43 36 572/0 001/0 153/0 217/1 سنگاپور 16
 723/0 49 43 642/0 007/0 162/0 029/1 چین 17
 742/0 35 28 728/0 009/0 122/0 225/1 دانمارک 18
 757/0 74 79 347/1 016/0 559/0 204/1 آلمان 19
 785/0 26 21 934/0 003/0 000/0 300/1 لتونی 20
 788/0 38 28 828/0 006/0 223/0 106/1 فنالند 21
 788/0 42 36 361/0 012/0 369/0 057/1 رومانی 22
 789/0 71 57 858/1 009/0 424/0 215/1 هند 23
 800/0 51 50 697/1 007/0 276/0 057/1 ژاپن 24
 801/0 40 36 477/0 007/0 253/0 947/0 مجارستان 25
 813/0 66 50 011/1 016/0 268/0 755/0 اندونزی 26
 814/0 54 36 606/0 005/0 175/0 820/0 سریالنکا 27

   پژوهشهای : یافتهمأخذ
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 مالزی، امارات، پاکستان، ژاپن وکشورهای ترتیب،  بهدهد که نشان می 5نتایج جدول 

که  گونه همان .دنرو می شمار به بهترین بازارهای صادراتی محصول خرمای پیارم ایران هند

 ،یعنید است؛ درص نیز صد دو کشور مالزی و امارات شاخص تداوم بازار شود،مشاهده می

میانگین سهم صادراتی . شودصادر می یادشدهی به کشورها صورت ساالنه بهخرمای پیارم ایران 

و میانگین قیمت صادراتی درصد  1/5و  4/1، 5/9، 1/31، 2/30ترتیب،  ، بهکشورهاین دیران با

نتایج مربوط به نوسان  .است دالر  428/3و  633/3، 900/3، 441/3، 534/3 ،ترتیب به ،ایران

 . است یادشدهاندک قیمت صادراتی نیز حاکی از ریسک حداقلی قیمت صادراتی کشورهای 
 (1385-98های بازارهای هدف صادراتی خرمای پیارم )طی سالبندی اولویت -5جدول 

به
رت

 

 کشور
 میانگین

 دالر-قیمت

 نوسان

 قیمت

 میانگین

 سهم

 نوسان

 سهم

 تداوم

 بازار

 تداوم بازار

 شدهاستاندارد

 عدد

 تاکسونومی

 303/0 100 100 312/0 302/0 249/0 534/3 مالزی 1

 330/0 100 100 446/0 311/0 262/0 441/3 امارات 2

 445/0 74 79 943/0 095/0 179/0 900/3 پاکستان 3

 517/0 67 79 540/0 014/0 200/0 633/3 ژاپن 4

 524/0 87 93 790/0 051/0 292/0 428/3 هند 5

 528/0 87 93 982/0 059/0 296/0 578/3 تایوان 6

 558/0 60 57 598/0 007/0 232/0 836/3 سنگاپور 7

 594/0 62 57 633/0 022/0 337/0 602/3 اندونزی 8

 614/0 34 36 743/0 008/0 077/0 351/4 افغانستان 9

 624/0 45 43 083/1 019/0 148/0 023/4 آذربایجان 10

 627/0 62 71 082/1 003/0 274/0 543/3 انگلستان 11

 637/0 31 43 204/1 172/0 235/0 430/3 روسیه 12

 650/0 55 71 201/1 016/0 239/0 395/3 آلمان 13

 653/0 81 64 171/1 046/0 394/0 345/3 ترکیه 14

 678/0 44 43 036/1 004/0 225/0 524/3 استرالیا 15

 685/0 55 43 501/1 021/0 169/0 015/4 چین 16

 710/0 23 21 094/1 008/0 000/0 500/4 ازبکستان 17

 769/0 45 28 102/1 010/0 401/0 352/3 قطر 18

  های پژوهش : یافتهمأخذ
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های بندی بازارهای هدف صادراتی خرمای مضافتی طی سالنتایج مربوط به اولویت

 شود، با توجه به شاخصکه مشاهده می گونه همانشده است.  ارائه 6در جدول  98-1385

بهترین ترتیب،  ، بهمربوط به تاکسونومی، کشورهای هند، امارات، ترکیه، پاکستان و آذربایجان

از ایران واردات خرمای  ،صورت مستمر بوده که بهبازارهای صادراتی خرمای مضافتی ایران 

 9/9و  9/12، 8/8، 5/8، 8/14 ،ترتیب به ،این کشورهامیانگین سهم صادراتی  اند.مضافتی داشته

 835/1،760/1، 851/1، 828/1 ،ترتیب به ،ین کشورهاددرصد و میانگین قیمت صادراتی ایران ب

 . استدالر  838/1و 
 (1385-98های بندی بازارهای هدف صادراتی خرمای مضافتی )طی سالاولویت -6جدول 

 کشور رتبه
 میانگین

 دالر-قیمت

 نوسان

 قیمت

 میانگین

 سهم

 نوسان

 سهم

 تداوم

 بازار

 تداوم بازار

 شدهاستاندارد

 عدد

 تاکسونومی

 443/0 100 100 606/0 148/0 311/0 828/1 هند 1

 475/0 100 100 575/0 085/0 296/0 851/1 امارات 2

 489/0 100 100 363/0 088/0 324/0 835/1 ترکیه 3

 493/0 100 100 385/0 129/0 339/0 760/1 پاکستان 4

 495/0 100 100 526/0 099/0 341/0 838/1 آذربایجان 5

 517/0 100 100 392/0 059/0 293/0 843/1 مالزی 6

 558/0 100 100 359/0 056/0 344/0 866/1 روسیه 7

 613/0 100 100 520/0 027/0 310/0 846/1 سوئد 8

 639/0 100 100 713/0 057/0 339/0 689/1 عراق 9

 641/0 71 71 743/0 002/0 274/0 206/2 چین 10

 653/0 74 86 669/0 008/0 290/0 929/1 سنگاپور 11

 653/0 100 100 960/0 043/0 335/0 792/1 قزاقستان 12

 654/0 74 86 714/0 001/0 261/0 962/1 اتریش 13

 658/0 74 86 316/0 004/0 337/0 029/2 استرالیا 14

 661/0 87 93 678/0 007/0 305/0 906/1 لبنان 15

 666/0 100 100 576/0 017/0 329/0 809/1 آلمان 16

 667/0 74 86 854/0 000/0 312/0 195/2 ژاپن 17

 668/0 87 93 365/0 007/0 310/0 833/1 بلغارستان 18
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 کشور رتبه
 میانگین

 دالر-قیمت

 نوسان

 قیمت

 میانگین

 سهم

 نوسان

 سهم

 تداوم

 بازار

 تداوم بازار

 شدهاستاندارد

 عدد

 تاکسونومی

 669/0 100 100 381/0 027/0 354/0 758/1 دانمارک 19

 670/0 87 93 549/0 004/0 279/0 819/1 اندونزی 20

 674/0 88 93 984/0 001/0 281/0 015/2 سوئیس 21

 675/0 100 100 475/0 009/0 328/0 833/1 یوگسالوی 22

 684/0 81 86 683/0 002/0 284/0 851/1 مجارستان 23

 687/0 100 100 493/0 013/0 336/0 784/1 انگلستان 24

 688/0 88 93 460/0 001/0 357/0 969/1 رومانی 25

 689/0 100 100 433/0 013/0 347/0 790/1 هلند 26

 699/0 29 71 547/0 018/0 326/0 030/2 کانادا 27

  های پژوهش : یافتهمأخذ

طی  بندی بازارهای هدف صادراتی خرمای کبکاباولویتدهندة نشان 7جدول 

بهترین بازارهای صادراتی محصول  . بر اساس اطالعات این جدول،است 1385-98های  سال

و  اماراتقزاقستان، اوکراین، ، روسیه کشورهای اند از عبارت ترتیب، به ،ایران کبکابخرمای 

 هایکشور تنهاکه همچنین، نتایج مربوط به شاخص تداوم بازار حاکی از آن است  .عراق

به دیگر سخن، تنها این دو  ند؛برخوردار درصد صد شاخص تداوم بازار از و اوکراین روسیه

تداوم شاخص  ،همهکنند. با این صورت مستمر ساالنه از ایران خرمای کبکاب وارد می کشور به

های در سال کشورهای قزاقستان، اوکراین، امارات و عراق،که دهد نشان می شدهبازار استاندارد

جدول  بر اساس نتایجعالوه بر این، . اندایران بوده کبکاببازار هدف صادراتی خرمای  ،اخیر

و  2/11، 3/14، 4/23، 1/45ترتیب،  ، بهیادشدهیران به پنج کشور ا، میانگین سهم صادراتی 6

، 771/0، 819/0، 764/0 ترتیب، به ،ین کشورهادقیمت صادراتی ایران ب و میانگیندرصد  0/5

حاکی از  یادشدههمچنین، نتایج مربوط به نوسان قیمت کشورهای ؛ است دالر 974/0و  897/0

 . استریسک اندک قیمت صادراتی خرمای کبکاب 
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 (1385-98های بندی بازارهای هدف صادراتی خرمای کبکاب )طی سالاولویت -7جدول 

به
رت

 

 کشور
 میانگین

 دالر-قیمت

 نوسان

 قیمت

 میانگین

 سهم

 نوسان

 سهم

 تداوم

 بازار

 تداوم بازار

 شدهاستاندارد

 عدد

 تاکسونومی

 567/0 100 100 531/0 451/0 130/0 764/0 روسیه 1

 632/0 80 57 468/0 234/0 059/0 819/0 قزاقستان 2

 672/0 74 100 330/0 143/0 129/0 771/0 اوکراین 3

 700/0 88 93 520/0 112/0 535/0 897/0 امارات 4

 747/0 60 50 041/1 050/0 190/0 974/0 عراق 5

 769/0 74 86 602/0 011/0 140/0 758/0 ارمنستان 6

 770/0 74 86 525/0 007/0 176/0 769/0 هلند 7

 775/0 74 86 677/0 008/0 162/0 755/0 بالروس 8

 786/0 68 64 193/1 023/0 055/0 806/0 هند 9

 789/0 63 79 692/0 005/0 155/0 759/0 یوگسالوی 10

 793/0 65 79 704/0 004/0 162/0 737/0 رومانی 11

 794/0 66 64 889/0 005/0 109/0 782/0 بلغارستان 12

 806/0 100 100 883/1 061/0 179/0 755/0 ترکیه 13

 809/0 65 71 993/0 002/0 194/0 748/0 آلمان 14

 824/0 43 43 802/0 008/0 031/0 833/0 تاجیکستان 15

 833/0 48 36 870/0 009/0 088/0 817/0 قرقیزستان 16

 848/0 42 43 476/0 003/0 123/0 738/0 افغانستان 17

 855/0 39 43 775/0 001/0 144/0 759/0 سوئد 18

 856/0 35 43 595/0 002/0 141/0 758/0 سریالنکا 19

 857/0 41 50 611/0 001/0 183/0 696/0 انگلستان 20

 859/0 29 36 518/0 001/0 148/0 829/0 گرجستان 21

 861/0 47 43 249/1 001/0 188/0 779/0 مولداوی 22

 878/0 61 43 970/1 013/0 051/0 830/0 ازبکستان 23

 894/0 26 21 528/0 001/0 082/1 321/2 قطر 24

  های پژوهش : یافتهمأخذ
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ده است. مآ 8جدول  بندی بازارهای هدف صادراتی خرمای شاهانی درنتایج اولویت

بهترین بازارهای هدف صادراتی ترتیب،  ، به، کشورهای امارات و هنداین جدول بر اساس نتایج

است که آن نکته مهم در مورد خرمای شاهانی اند. رو شمار می بهمحصول خرمای شاهانی ایران 

درصد از  97حدود  ی کها گونه ، بهمحدود استبازارهای هدف صادراتی این محصول 

مشاهده که  گونه همان. گیرد صورت میصادرات این محصول به دو کشور امارات و هند 

و درصد  3/26و  0/71ترتیب،  ، بهیادشدهیران به کشورهای امیانگین سهم صادراتی  شود، می

 .استدالر   754/0و  701/0ین کشورها دایران ب میانگین قیمت صادراتی

 (1385-98های بندی بازارهای هدف صادراتی خرمای شاهانی )طی سالاولویت -8جدول 

به
رت

 

 کشور
 میانگین

 دالر-قیمت

 نوسان

 قیمت

 میانگین

 سهم

 نوسان

 سهم

 تداوم

 بازار

 تداوم بازار

 شدهاستاندارد

 عدد

 تاکسونومی

 268/0 100 100 391/0 710/0 243/0 701/0 امارات 1

 512/0 94 86 146/1 263/0 411/0 754/0 هند 2

 650/0 40 50 232/1 002/0 184/0 754/0 روسیه 3

 790/0 54 50 608/1 015/0 345/0 686/0 افغانستان 4

  های پژوهش : یافتهمأخذ

در  1385-98های طی سالانواع خرما  بندی بازارهای هدف صادراتی سایراولویت

ترتیب، کشورهای ترکیه، استرالیا، افغانستان،  به دهد کهنتایج نشان می ارائه شده است. 9جدول 

ند. رومی شمار انواع خرمای ایران به بهترین بازارهای هدف صادراتی سایر قزاقستان و لهستان

از آن شده حاکی ار و شاخص تداوم بازار استانداردهمچنین، نتایج مربوط به شاخص تداوم باز

خرمای ایران  انواع سایر صورت مستمر ساالنه ترکیه، افغانستان و قزاقستان به است که کشورهای

میانگین سهم صادراتی ایران به کشورهای ترکیه، استرالیا، افغانستان، قزاقستان کنند. را وارد می

ین دصادراتی ایران بدرصد و میانگین قیمت  1و  3/11، 4/14، 1/4، 9/14ترتیب،  ، بهو لهستان

بر این، با توجه به نوسان  عالوه؛ استدالر  068/1و  780/0، 803/0، 030/1، 974/0کشورها 
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از کمترین میزان ریسک قیمت صادراتی  یادشدهی کشورهااندک قیمت صادراتی، 

 .ندبرخوردار

 (1385-98های بندی بازارهای هدف صادراتی سایر خرما )طی سالاولویت -9جدول 

به
رت

 

 کشور
 میانگین

 دالر-قیمت

 نوسان

 قیمت

 میانگین

 سهم

 نوسان

 سهم

 تداوم

 بازار

 تداوم بازار

 شدهاستاندارد

 عدد

 تاکسونومی

 555/0 100 100 320/0 149/0 224/0 974/0 ترکیه 1

 639/0 88 93 507/0 041/0 154/0 030/1 استرالیا 2

 650/0 100 100 354/0 144/0 276/0 803/0 افغانستان 3

 686/0 100 100 655/0 113/0 279/0 780/0 قزاقستان 4

 692/0 87 93 445/0 010/0 222/0 068/1 لهستان 5

 692/0 74 86 956/0 040/0 157/0 998/0 انگلستان 6

 711/0 74 86 484/0 001/0 320/0 134/1 سنگاپور 7

 712/0 52 57 445/0 000/0 713/0 991/1 سوئیس 8

 713/0 74 86 292/0 018/0 136/0 958/0 نیوزیلند 9

 722/0 100 100 640/0 057/0 355/0 848/0 پاکستان 10

 725/0 42 100 638/0 037/0 174/0 /950 کانادا 11

 727/0 100 100 565/0 043/0 161/0 819/0 روسیه 12

 728/0 87 93 452/0 004/0 209/0 003/1 لبنان 13

 733/0 100 100 976/0 034/0 204/0 911/0 هند 14

 735/0 87 93 791/0 021/0 157/0 929/0 چین 15

 735/0 62 57 397/0 001/0 164/0 089/1 تایلند 16

 736/0 77 71 830/0 000/0 621/0 395/1 سوئد 17

 741/0 100 100 346/1 025/0 414/0 125/1 عراق 18

 751/0 88 93 135/1 038/0 838/0 409/1 آلمان 19

 754/0 74 86 454/0 007/0 165/0 927/0 آفریقای جنوبی 20

 760/0 54 71 744/0 001/0 141/0 043/1 ایرلند 21

 762/0 74 86 607/0 004/0 417/0 029/1 مالزی 22

 767/0 87 93 344/0 004/0 262/0 906/0 بلغارستان 23
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به
رت

 

 کشور
 میانگین

 دالر-قیمت

 نوسان

 قیمت

 میانگین

 سهم

 نوسان

 سهم

 تداوم

 بازار

 تداوم بازار

 شدهاستاندارد

 عدد

 تاکسونومی

 773/0 88 93 354/0 005/0 289/0 894/0 لیتوانی 24

 774/0 74 86 727/0 003/0 282/0 963/0 جمهوری چک 25

 778/0 88 93 408/0 009/0 209/0 845/0 رومانی 26

 778/0 88 93 346/0 006/0 265/0 869/0 آذربایجان 27

 778/0 67 79 749/0 000/0 113/0 947/0 تایوان 28

 779/0 74 100 478/0 013/0 205/0 838/0 اوکراین 29

 782/0 87 93 746/0 030/0 285/0 800/0 اندونزی 30

 784/0 48 43 909/0 000/0 285/0 163/1 کره 31

 791/0 74 86 439/0 002/0 137/0 854/0 مجارستان 32

 794/0 100 100 677/0 090/0 535/0 693/0 امارات 33

 801/0 100 100 545/0 012/0 319/0 810/0 ترکمنستان 34

  های پژوهش : یافتهمأخذ

 پیشنهادهاگیری و نتیجه

های  بازارهای هدف صادراتی انوع خرمای ایران طی سالبررسی با  ،رو پیش مطالعة

های میانگین قیمت، نوسان قیمت، میانگین سهم، نوسان گیری از شاخصبا بهره ،98-1385

بندی بازارهای هدفو ، به اولویتشده و عدد تاکسونومیوم بازار، تداوم بازار استانداردسهم، تدا

نتایج . پرداخته استای تفکیک کد تعرفه بازارهای صادراتی خرمای ایران بهبهترین  شناسایی

کشورهای  بهخرمای زاهدی  ،در حال حاضر بر اساس میانگین سهم صادرات، دهد کهنشان می

، خرمای استعمران به کشورهای افغانستان، قرقیزستانو  کویت، تاجیکستان ،افغانستان، پاکستان

امارات، مالزی، روسیه، پاکستان امارات، کانادا، انگلستان و استرالیا، خرمای پیارم به کشورهای 

و بنگالدش، خرمای مضافتی به کشورهای هند، پاکستان، آذربایجان، ترکیه و امارات، خرمای 

ارات و ترکیه، خرمای شاهانی به کشورهای  کبکاب به کشورهای روسیه، قزاقستان، اوکراین، ام

به کشورهای ترکیه، افغانستان،  انواع خرمای ایران امارات، هند، افغانستان و روسیه و سایر
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، بازارهدف صادراتی انواع خرمای سخن شوند. به دیگرقزاقستان، امارات و پاکستان صادر می

های بررسی طبق، همهبا این . وندر شمار می یادشده بهی، کشورهای کنونایران در شرایط 

شده، بازارهای هدف صادراتی خرمای زاهدی شامل کشورهای پاکستان، افغانستان،  انجام

استرالیا، امارات، کانادا، کشورهای  شامل، خرمای استعمران ترکیهو  قرقیزستان، قزاقستان

، پاکستان، ژاپن و هندمالزی، امارات، کشورهای  شامل، خرمای پیارم انگلستان و لهستان

، خرمای کبکاب هند، امارات، ترکیه، پاکستان و آذربایجانکشورهای  شاملخرمای مضافتی 

کشورهای   شامل، خرمای شاهانی روسیه، قزاقستان، اوکراین، امارات و عراقکشورهای  شامل

استرالیا،  ترکیه،کشورهای  شامل انواع خرمای ایران و سایرامارات، هند، روسیه و افغانستان 

خرمای انواع  ی صادراتکنونمقایسه نتایج تحقیق و الگوی  از. استافغانستان، قزاقستان و لهستان 

نزدیک ی به الگوی پیشنهادی مطالعه حاضر کنونکه الگوی صادرات  دشوچنین استنباط می ایران

الگو مشترک در هر دو برخی از کشورها  بندی،با وجود ترتیب متفاوت اولویت کهچرا ،است

 د:شو ارائه می شرح زیر یی بهآمده پیشنهادها دست ه هبنتایج  بر اساسرو، از این .هستند

در تولید، عرضه و  کشورهای غرب آسیاویژه از آنجا که بسیاری از کشورهای همسایه و به -1

فناوری  ةدر عرصند، همکاری روشمار می ترین رقبای ایران بهصادرات جهانی خرما، مهم

وری، صنایع تبدیلی و تنظیم بازار، تحقیق و توسعه و بازاررسانی، به تولید، ارتقای بهره

رو، با ایجاد ارتقای رفاه اجتماعی تمامی کشورها کمک شایانی خواهد کرد. از این

المللی و تخصصی در حوزه تولید، عرضه، فرآوری، صادرات و بازاررسانی ای بینمؤسسه

  جست. تمامی کشورها بهره متخصصاندانش و تجربة از  توانخرما، می

با توجه به سهم قابل توجه ایران در تولید، عرضه و صادرات جهانی خرما و مطابق با  -2

بازاررسانی و توسعه بازار انواع خرمای  الزم است که از طریق تعریف بازارهای هدف،

صادرات خرمای ایران به  ةالملل، زمینبا استفاده از ابزار مدیریت بازاریابی بین تولیدی ایران

  د.شوبا حفظ بازارهای پیشین فراهم  پیشنهادیبازارهای هدف 
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مورد بررسی قرار گرفت بازارهای هدف انواع خرمای صادراتی ایران  ،رو پیش مطالعةدر  -3

شایسته است ، همهد. با این شو بهترین بازارهای هدف برای انواع مختلف خرما پیشنهاد 

نامه  های ترجیحی در قالب موافقتگیری از سازوکارهایی مانند اعمال تعرفههرهبا ب که

المللی در کشور و نیز شرکت  بین های تخصصی جانبه، تبلیغات مؤثر، برگزاری نمایشگاهدو

، ارتقای استانداردها و مقررات بهداشت و بهداشت های فرامرزی گونه نمایشگاه در این

 ةتوسع ةبندی، زمینایع پسین خرما و ارتقای کیفیت بستهگذاری در صننباتی، سرمایه

  د.شوصادرات خرمای ایران برای بازارهای جدید فراهم 

تجاری  هاینامهترین توافق یکی از مهمنامه تجاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا توافق -4

ین دبتواند به افزایش صادرات محصول خرما که می ستایران در مورد محصول خرما

 کاالهای صادراتی ایران کشورهای هدف ،نامه در این توافق کشورها کمک کند.

و بر اساس آن، تعرفه  ؛قرقیزستان و ارمنستان ،روسیه، بالروس، قزاقستان اند از عبارت

فرش صفر تعیین  و واردات منطقه اوراسیا برای اقالم مهمی از جمله پسته، خرما، پرتقال

 و دهجزروسیه  کشورکه شود با توجه به نتایج مطالعه، مشاهده می ،همچنینشده است. 

کشور  و دهجز قراقستان مضافتی،و  شاهانی ،صادراتی خرمای زاهدیهدف کشور مهم 

مهم هدف صادراتی  کشورنیز قرقیزستان  ،ی زاهدی و کبکابصادراتی خرماهدف مهم 

صادراتی خرمای هدف کشور مهم و ده جز و بالروس ارمنستان و سرانجام، خرمای زاهدی

های نامهتوان در توافقمی ة حاضرمطالع از نتایج ،بنابراین ند.رومیشمار  بهکبکاب ایران 

شور متناسب با ای هر کاز تخفیفات تعرفه مندی با بهرهی که ا گونه سود جست، بهتجاری 

ایران  خرمای خرمای با اولویت باالتر در سبد صادراتی هر رقم خرمای تولیدی ایران، سهم

  د.بیش از سایر ارقام خرمای صادراتی باش به کشور هدف

 منابع
1. Akbari, M. and Karimi, H. (2000). The effect of exports on economic 

growth and capital formation. Journal of Planning and Budgeting, 5(5-4): 

63-84. (Persian) 



 117، شمارة 30سال اقتصاد كشاورزي و توسعه، 

112 

2. Amjadi, A., Mohammadzadeh, R. and Barikani, E. (2010). Determining 

target market of Iran's pistachio and date export using export demand model 

and screening method. Journal of Agricultural Economics and Development, 

18(70): 193-220. (Persian) 

3. Haiati, M., Ataei, M., Khalukakai, R. and Sayadi, A. (2014). Assessment 

and risk ranking in supply chain by taxonomy analysis (case study: Isfahan 

Steel Complex). Journal of Operations Research in Its Applications 

(Applied Mathematics), 11(1): 85-106. (Persian) 

4. Hosseini, M.A. and Fathi, H. (2013). Structural changes in the world market 

and target markets of Iran's date. Jornal of Business Reviews, 11(62): 87-

106. (Persian) 

5. ITC (2007-2019). Different types of dates exported from Iran based on tariff 

codes during 2006-2019. Geneva, Switzerland: International Trade Centre 

(ITC). Available at https://www.trademap.org/Index.aspx. 

6. Karbassi, A. and Alizadeh, P. (2016). Investigating factors influencing Iran 

dates imports to BRICS countries (panel data approach). Journal of 

Agricultural Economics Research, 8(29): 21-34. (Persian) 

7. Keshavarzi, S., Roosta, A. and Mousavi, S.N. (2011). Determine the degree 

of agricultural development in townships of Fars province using numerical 

taxonomy. Agricultural Economics, 5(4): 159-181.(Persian)  

8. Khodadad Kashi, F. and Shahiki Tash, M. (2005). Evaluation of the degree 

of competition in world markets of selected agricultural products. 

Agricultural Economics and Development, 13(51): 135-178. (Persian) 

9. MAJ (2017). Agricultural statistics report, pp. 39-40. Tehran: Ministry of 

Agriculture-Jahad (MAJ). Avalable at 

https://www.maj.ir/Dorsapax/userfiles/Sub65/Amarnamehj3-1396-site.pdf. 

(Persian) 

10. Mirbagheri, S.Sh., Rafiei, H. and Akbarpour, H. (2019). Market structure 

analysis and export pattern of Iranian saffron. Iranian Journal of Medicinal 

and Aromatic Plants Research, 35(5): 802-818. (Persian)  

11. Mohammadi, H., Nessabian, S. and Karrodjahan, Z. (2013). Review of 

comparative of date in Bushehr and review on target market’s. Journal of 

Financial Economics (Financial Economics and Development), 7(23): 137-

175. (Persian) 

12. Rafiei, H., Mirbagheri, S., Akbarpour, H. and Jalili, E. (2020). Investigating 

the structure and compilation of the selection model for Iranian export 

markets. Commercial Strategies,, 15(12): 66-76. (Persian) 

https://www.maj.ir/Dorsapax/userfiles/Sub65/Amarnamehj3-1396-site.pdf


...... يخرما یصادرات يو تعيين الگو یبررس    

113 

13. Sadeghi, S.K., Khodaverdizadeh, S. and Khodaverdizadeh, M. (2011). 

Comparative advantage and world market structure of saffron. Journal of 

Agricultural Economics Research, 3(11): 59-76. (Persian) 

14. Sokal, R.R. and Sneath, P.H.A. (1963). Principles of numerical taxonomy. 

New York: W.H. Freeman & Co. 

15. Stoft, S. (2002). Power system economics: designing markets for electricity. 

Piscataway, NJ.: IEEE Press Wiley. 

16. TCCIMA (2007-2019). Different types of dates exported from Iran based on 

tariff codes during 2006-2019. Tehran: Tehran Chamber of Commerce, 

Industries, Mines and Agriculture (TCCIMA). Available at 

https://tccim.ir/stats. (Persian) 

17. Weerahewa, J. (2003). Estimating market power of tea processing sector. 

SriLankan Journal of Agricultural Economics, 5(1): 69-82.  

 

  



 117، شمارة 30سال اقتصاد كشاورزي و توسعه، 

114 

 

 

 


