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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

زمینه تولید و صادرات گوجه فرنگی پژوهش حاضر با هدف بررسی مزیت نسبیی  تییبیس سبارتار ببازار صبادراتی و      نظر به پتانسیل باالی کشور در 
باشد. بدیس منظور مطالیه می 0831-79بندی بازارهای هدف صادراتی ایس محصول در ایران صورت پذیرفته است. دوره مورد مطالیه ایس پژوهش اولویت

هیرشمس ببه بررسبی    -های تمرکز و شارص هرفیندالمزیت نسیی آشکارشده  مزیت نسیی آشکار شده متقارن  نسیتحاضر با استفاده از شارص های 
بندی بازارهای هدف گوجبه فرنگبی ایبران از    الگوی تجاری و سارتار بازار صادراتی گوجه فرنگی ایران و جهان پردارته است. در ادامه به منظور اولویت

های مورد مطالیه با نوسانات زیادی همراه بوده و استفاده شد. نتایج نشان داد که مزیت نسیی گوجه فرنگی ایران در سالروش تحلیل تاکسونومی عددی 
حصبار  ریسک رقابتی برای صادرکنندگان ایس محصول در ایران نسیت به رقیا باالتر بوده است. سارتار بازار صبادراتی ایبس محصبول در جهبان ابتبدا ان     

تر شده و به انحصار چندجانیه تغییر یافته است. سارتار بازار صادراتی گوجه فرنگی ایران همواره بنگاه ده است که با گذشت زمان رقابتیچندجانیه بسته بو
ر ضر به اًعمدت 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

های مورد بررسی نتایج حاکی از آن است کبه کشبورهای ازبکسبتان  ارمنسبتان      . با توجه به شارصباشدیوارد کننده م یکشورها و به نفع رانیکشور ا
دار شورهای اولویتشود با تمرکز بر کشوند. لذا پیشنهاد میاکرایس  قرقیزستان و آذربایجان به ترتیب بهتریس بازارها برای گوجه فرنگی ایران محسوب می

 و با بررسی شرایط موجود در بازارهای هدف بویژه سلیقه مشتریان در آنها نفوذ کرد.

 
  رشمسیه -ندالیهرفایران  بازار هدف  تاکسونومی عددی  سارتار بازار صادراتی  شارص های کلیدی: واژه

 

  2 1 مقدمه

 رشبد  اصبلی  هبای محبر   از یکبی  عنبوان  کشاورزی ببه  بخش

 از و بوده مطرح فقیر یتوسیه حال در کشورهای در ویژه به اقتصادی 

 یباد  توسیه اولیه مراحل در اقتصادی رشد محرکه نیروی عنوان به آن

در هر شرایطی توسیه بخبش کشباورزی    (.Todaro, 1942)اند کرده
پیش شرط توسیه اقتصادی کشور بوده و تا زمانی که موانع توسیه ایس 

ا نیز به شبکوفایی  رشبد و توسبیه    هبخش برطرف نشود  دیگر بخش
 ,Barkhordar and Mohammadinejadدسبت نخواهنبد یافبت )   

                                                           
ترتیببب دانشببجوی دکتببری  اسببتادیار  دانشببجویان دکتببری و  بببه -6و  4  8  2  0

   دانشگاه تهران  کرج  ایراناقتصاد کشاورزی ارشد کارشناسی آمورتهدانش
   (Email: Hamedrafiee@ut.ac.ir                    نویسنده مسئول:  -)*
 ارومیه  ارومیه  ایران دانشگاه کشاورزی  اقتصاد ارشد کارشناسی دانشجوی -5

DOI: 10.22067/JEAD.2022.72231.1075 

2018.) 
در دنیای مدرن  وابستگی متقابل بیس اقتصاد کشبورهای مختلب    

توان کشوری پیدا کرد که اقتصادی بسبته  ی میسختبهوجود داشته و 
ارتیباط   گریکبد تمام اقتصادهای جهان ببا ی  گریدعیارتبهداشته باشد  

دارند اما درجه باز بودن اقتصاد از یک کشور به کشور دیگبر متفباوت   
بازارهای جهبانی در   های دستیابی بهاز راه(. Vijayasri, 2013) است

 ژهیب وببه صادرات محصوالت غیرنفتی  توسیهکشورهای در حال گذار  
است که بدون توجه به سبارتار ببازار کاالهبای     رزیکشاو محصوالت

 (.Sadeghi et al, 2011) آیدصادراتی به دست نمی

از سوی دیگر افزایش سبه  صبادرات محصبوالت کشباورزی در     
هبای  اقتصادهای متکی به نفت همچون ایران  همواره یکی از اولویت

گذاران در عرصه تجارت ببوده اسبت. ببه    ریزان و سیاستاصلی برنامه
منظور کسب درآمد ارزی و نفوذ در بازارهای همگس  تییبیس بازارهبای   

والت امبری ضبروری اسبت. ببازار     هدف صادراتی مناسب برای محص

 https://jead.um.ac.ir 
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هدف بازاری است که در رارج از مرزهای یک کشبور قبرار داشبته و    
هبای بهینبه   هنوز به فیلیت نرسیده است  ولی با با تبدویس اسبتراتژی  

تبوان ببه ایبس ببازار وارد شبد      بازاریابی و بازاررسانی بیس المللبی مبی  
(Mehrabi Boshr Abadi and Neshat, 2010 .) 

فرنگی ببه دلیبل دارا ببودن    در میان محصوالت کشاورزی گوجه 
تریس مواد مغذی فراوان  مواد میدنی و آنتی اکسیدان یکی از پرمصرف

(. در زمینبه تولیبد گوجبه    Du et al, 2017سیزیجات جهبان اسبت )  
مریکا به ترتیبب  فرنگی کشورهای چیس  هند  ترکیه و ایاالت متحده آ

 0873باشبند. در سبال   چهار کشور برتر تولیدکننده ایس محصبول مبی  
درصد از تولید  7/2میلیون تس گوجه فرنگی )  2/5کشور ایران با تولید 

گوجه جهان(  رتیه هشت  کشورهای برتر تولیدکننده ایبس محصبول را   
زار هب  43در ارتیار داشته است  اما در مقابل با داشتس ارزش صبادرات  

دالری  تنها نی  درصد از ارزش صادرات ایس محصول در جهان را ببه  
(. همچنببیس بببر اسببا  FAO, 2020رببود ارتصبباد داده اسببت )

اطالعات ارائه شده  مقدار وزنی صادرات گوجه فرنگی ایران در فاصله 
هبزار تبس    598به  0831هزار تس در سال  06از  0831-79های سال
 53/0رسیده است. ارزش صادرات ایس محصول نیبز از   0879ر سال د

رسیده  0879میلیون دالر در سال  245به  0831میلیون دالر در سال 
بباال   لیپتانس رغ یعل رانیا کشور که دهدیموضوع نشان م سیااست. 
محصبول   سیصادرات ا نهیرود در زم تیاز ظرف گوجه فرنگی دیدر تول

و علیرغ  داشتس جایگاه برتر در زمینبه تولیبد   نداشته  یاستفاده مناسی
تری از ارزش صادرات ایس ایس محصول در جهان به نسیت سه  پاییس

 رانیا گوجه فرنگیصادرات  ارزش 0 شکل .محصول را در ارتیار دارد
  .دهدیرا نشان م 0831-0879 هایرا در رالل سال

 

 
 1831-79های ارزش صادرات محصول گوجه فرنگی ایران در خالل سال -1 شکل

Figure 1- Export value of Iranian tomato crop during 2001-2018 
 

 مبورد  یهبا سال یدر طشود مشاهده می 0 شکلهمانطور که در 
برروردار  یادیاز نوسانات ز گوجه فرنگی ایرانصادرات  ارزش بررسی

ارزش صادرات گوجه فرنگی ایبران از ابتبدای    که به طوری بوده است
دارای روند تقرییا صیودی بوده است در ادامه طی  0837دوره تا سال 

یبران ببا وجبود    ارزش صبادرات گوجبه فرنگبی ا    0837-74های سال
افزایش تولید ایس محصول در کشور به علت تغییرات نرخ ارز و وجبود  

ی با نوسانات زیادی همراه بوده و همواره رونبد  راتصاد یهامحدودیت
ثیاتی را پیش روی داشته است و نهایتا با بهیود شبرایط تجباری در   بی
تبری را  های انتهایی ارزش صادرات ایس محصول شرایط مناسبب سال

 سیب با توجه سبه  رو ببه رشبد ا    زین یدر بازار دارلتجربه کرده است. 
بباالرفتس اطالعبات    سیرانوارهبا و همچنب   یمحصول در سید مصبرف 

 یمحصول  تقاضا برا سیا یکنندگان در رصود رواد درمانمصرف
داشبته اسبت. ببه     یروند رو ببه رشبد   ریار یهامحصول در سال سیا

 25در کشبور از   یکه سبرانه مصبرف محصبول گوجبه فرنگب      یطور
 اسبت  دهیرسب  0873در سبال   لوگرمیک 51به  0833در سال  لوگرمیک
(FAO, 2020). 

بنبدی بازارهبای   با توجه به اهمیت بررسی سارتار ببازار  اولویبت  
تریس بازارهای صادراتی و وارداتبی و ضبرورت   هدف  شناسایی مناسب

وسیه صادرات محصوالت کشاورزی  مطالیات بسیاری در ایس زمینبه  ت
توان به موارد زیر اشاره ها میتریس آنصورت پذیرفته است  که از مه 

نمود. بررسی مزیبت نسبیی صبادرات محصبوالت کشباورزی اسبتان       
نشببان داد کببه در بببیس   0893-32هببای اصببفهان در فاصببله سببال
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دررتی دارای بیشبتریس مزیبت   محصوالت کشاورزی ایس استان سیب 
هبای منجمبد    نسیی بوده است و پس از آن محصوالت تنیاکو  سیزی

سیر  گلرنگ  عسل  زرد آلو ببادام و گوجبه فرنگبی ببه ترتیبب دارای      
 (. Akbari et al, 2008باشند )بیشتریس مزیت نسیی می

( بببه بررسببی Pakravan et al, 2011پبباکروان و همکبباران )
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 

RCAهای مزیت نسیی آشکار شده )شارص
آشبکار  (  مزیبت نسبیی   0

( بررسبی و  TM8  هبیلمس و نقشبه تجباری )   (RSCA2شده متقبارن ) 
ها نشان داد که کشور ایبران طبی   های آنمقایسه شدند. نتایج بررسی

در صادرات پسته دارای مزیت نسیی ببوده و متوسبط    0894-35دوره 
 00/87و  74/1بببرای ایببس دوره برابببر   RSCAو  RCAشارصببهای 

و  یرنفتب یببر اسبا  صبادرات غ    یرانبوده است به طوری که کشور ا
بندی مزیت نسیی صادراتی کشورهای عمده ی  در رتیهبخش کشاورز

 صادرکننده پسته جهان در رتیه اول جای گرفت. 
  4بنبدی ببر اسبا  تحلیبل تاکسبونومی عبددی      در زمینه اولویت
گیاهبان دارویبی    یهدف صبادرات  یبازارها سیبهتربررسی و شناسایی 

هفبت شبارص   ی بر اسا  عدد یاز روش تاکسونومبا استفاده  کشور
نسیت به جهان  شارص درآمبد سبرانه  شبارص رشبد      وارداتدرصد 
کباال    وارداتبی  مبت یشبارص فاصبله کشبورها  شبارص ق      یاقتصاد

در واردات   یسبه  یو شبارص تیبداد کشبورها    یشارص موانع تجار
صبورت   یهبا تیب اولو سیبی با توجبه ببه تی  نشان داد که  کاال به کشور

 اهبان یگ یاول کشور هدف صادرات تیکنگ در اولوگرفته  کشور هنگ
هنبد  ااپبس     س یچب  کبا  یامر یقرار دارد و پس از آن کشبورها  ییدارو

قبرار   یبید هایاولویتدر  ایو اسپان وانیفرانسه  تا  یآلمان  کره جنوب
  .(Mojaverian et al, 2016) رندیگیم

( ببا تییبیس درجبه    Ardekani et al, 2017) ی و همکاراناردکان
هبای  های ایران بر اسبا  شبارص  توسیه یافتگی صنایع لینی استان

توسیه ایس صنیت با تکنیک تاکسونومی عددی به ایس نتیجه رسبیدند  
هبای رراسبان رضبوی و    اسبتان  0830-0870که در طی دوره زمانی 

دارای بیشتریس وکمتریس میزان توسیه یافتگی صبنایع   ایالم به ترتیب
 ینسی تیمز ( با بررسیRaheli, 2017اند. راحلی )لینی در کشور بوده

 جبان یاسبتان آذربا  یصبادرات  یهدف محصوالت کشباورز  یو بازارها
کبه  ی با استفاده از رهیافبت تاکسبونومی عبددی نشبان داد کبه      شرق
 یمحصبوالت بخبش کشباورز    یببرا  یصبادرات  یهبا هنب یگز سیبهتر
 ه یب شبده ببه ترک  رشبک  یصادرات زردآلو بیترتبه یشرق جانیآذربا

                                                           
1- Revealed Comparative Advantage 

2- Revealed Symmetric Comparative Advantage 

3- Trade Map 

4- Numerical Taxonomy Analysis 

 ر یب شبده ببه الجزا  صادرات انگبور رشبک   ه یصادرات هندوانه به ترک
شبده ببه   رشک یشده به تونس  صادرات زردآلوصادرات انگور رشک

 یو صادرات هندوانه به رومان صرشده به ملینان  صادرات انگور رشک
سبط    سییاستان کرمانشاه و تی یافتگیتوسیه  یدرجه یابیارز هستند.
با  توسیه یهااز شارص یاستان به لحاظ برروردار سیا یافتگیتوسیه 

شبارص منتخبب در قالبب روش تحلیبل تاکسبونومی       45استفاده از 
ه و رفبع و  توسی یها هیپا تیجوامع به منظور تقوعددی نشان داد که 

و  یاجتمباع   یها و انیوه مسائل و مشکالت اقتصادعدم تیادل لیتید
 ییو شناسبا  یزیربرنامه ازمندین یگریاز هر زمان د شیب شان یفرهنگ

 Batmani and) امکانببات و منببابع بالفیببل و بببالقوه شببان هسببتند

Zaraatkish, 2021). 
توان به مطالیبات زیبر اشباره    زمینه میاز مطالیات رارجی در ایس 

بازار  لیو تحل هیتجز ( باAgom et al, 2012) نمود  آگوم و همکاران
سارتار ببازار  نشان دادند که  هیجریمنجمد کشور ن یماه یعمده فروش
 یسال هبا  یدر ط هیجریمنجمد در کشور ن یماه یبرا یعمده فروش

و اسببموتکا  یشببچوکوواابببوده اسببت.   یرقببابتکببامالً  37-0897
(Ishchukova and Smutka, 2013 ) یبازارهبا  ییبه منظور شناسبا 

 یاز شبارص هبا  محصوالت کشاورزی کشور روسبیه   صادراتی هدف
 هیکه روس داد نشان آنها مطالیه جیاستفاده کردند. نتا یو رقابت یتجار
 یادیز یریاز رقابت پذ  ییایجغراف تیت مزبه عل ییایآس یورهابا کش

صبوالت  مح منطقه به منظبور تجبارت   سیا یورهابرروردار بوده و کش
 Laibuni and) یتبی و اوم ییبونی ال. دارنبد  یربوب  طیشبرا  یکشاورز

Omiti, 2014ببه ایبس    ایب در کن ینب یزم بیسارتار بازار س ( با بررسی
 یببه طبور ذاتب    ی در ایس کشورنیزم بیس یکه بازارها نتیجه رسیدند

)دالالن  ( بازار در چنبدگروه ی)اعضاء شرکا سیاست و همچن یانحصار
 یقببدرت بببازار یدهنببدگان( داراو انتقببال یدالالن شببهر  ییروسببتا
ارزیابی رقابت  ( باMasarah et al, 2018. ماسارا و همکاران )هستند
آوری  های جمبع اندازه و دامنه فروشندگان دارو با استفاده از داده بازار 

دادند یک محیط ریلی  ( نشانAlfhabayشده از بازار تجاری آنالیس )
رقابتی که متناسب با بازار رقابتی کامل است در بازار دارو برقرار است. 

( با بررسی عوامل تیییس کننبده در  Rudinskaya, 2019رودینسکایا )
بازار گوشت رو  در کشور چک به ایس نتیجه رسبید کبه ببر اسبا      

های مختل  زنجیره غذایی در طول دوره مبورد بررسبی یبک    شارص
هبای  فروشبی قدرت بازاری همراه با نسیت تمرکز باال ببه نفبع ربرده   

ایس کنندگان نهاده کنندگان و عرضهگوشت رو  در مقایسه با مصرف
ویژه در مورد محصوالت گوشتی با ارزش افبزوده  محصول در بازار )به

 باال( وجود داشته است. 
بببا توجببه بببه اهمیببت محصببول گوجببه فرنگببی در سببید کبباالی 

کنندگان و پتانسل باالی کشور در زمینه تولید و صبادرات ایبس   مصرف
محصول  هرچند انتخاب یک بازار هدف مناسبب ببا هبدف گسبترش     

حصول گوجه فرنگی جهت کسب سود و جلوگیری از رروج صادرات م
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ارز از جمله اقدامات ضروری در زمینه بهیبود ببازار ایبس محصبول ببه      
آید  ولی حضور فیال و مستمر صادرکنندگان ایران با استفاده شمار می
های نبویس بازاریبابی در بازارهبای هبدف  شبرط الزم جهبت       از روش

شود. لذا از یک سو با توجه به سه  ماندگاری در آن بازار محسوب می
باالی کشبور در تولیبد ایبس محصبول در مقاببل سبه  نباچیز آن در        
صادرات ایس محصول و از سویی دیگر عدم وجبود پبژوهش جبامع در    

های هدف مناسب و حضور فیبال در آن  تحقیب    رصود تیییس بازار
حاضر به دنیال آن است که ببا بررسبی مزیبت نسبیی  سبارتار ببازار       

بنبدی  صادراتی ایس محصبول در ایبران و جهبان و سبرانجام اولویبت     
ببا اسبتفاده از روش   فرنگبی ایبران   کشورهای هدف صبادراتی گوجبه  

ببر اسبا     رانیب هدف ا یکشورها یبندتی)با اولو یعدد یتاکسونوم
راهکارهبای علمبی ببه تولیدکننبدگان ایبس      ها( از شارص یامجموعه

ارائبه  ببازار هبدف مناسبب    انتخباب   و ییشناسا محصول در رصود
 .مایدن

 

 هامواد و روش

هبای مزیبت نسبیی    در ایس مطالیه  ابتبدا ببا اسبتفاده از شبارص    
صادراتی  مزیت و جایگاه کشبور ایبران در زمینبه صبادرات محصبول      

گیرد. پس از آن  به منظبور تییبیس   ی مورد بررسی قرار میفرنگ گوجه
ل در ایران و جهبان مبورد   نوع بازار  سارتار بازار صادراتی ایس محصو

هبای جبذابیت ببازار    گیرد. در ادامه  بر اسا  شبارص بررسی قرار می
فرنگی مربوط به هر یک از  کشورهای هدف صادراتی محصول گوجه

بندی بازارهای هدف صادراتی ایس محصول در کشبور  ایران به اولویت
 پردارته رواهد شد.

دار و یع مزیبت بنبدی صبنا  هبای نسبیی  اولویبت   شناسایی مزیت 
هبا  از جملبه اقبدامات    گذاری در توسیه صادرات ایبس فیالیبت  سرمایه

 Mahmodi andباشبند. ) ضروری در توسیه صادرات هر کشوری می

Vali Beighi, 2004.)     از جمله موضوعاتی که در ارتیباط ببا تجبارت
و صبدور   الملل مطرح است  مزیبت نسبیی یبک کشبور در تولیبد     بیس

چنانچه یبک کشبور بتوانبد     کاالهاست. بر اسا  مفهوم مزیت نسیی 
تر تولید نماید  ایبس کشبور در   یک کاال را نسیت به دیگر کاالها ارزان

تولید چنیس کاالیی دارای مزیت نسبیی اسبت. ببه عبالوه  اگبر یبک       
کشوری بتواند یک کباال را در مقایسبه ببا سبایر کشبورها ببا هزینبه        

در نماید  در مقایسه با سایر کشورها از مزیبت نسبیی در   تری صاپاییس
توانبد ببا صبدور    صادرات برروردار بوده و با ورود به بازار جهبانی مبی  

کاالیی که در صادرات آن مزیت نسیی دارد  از منافع آن بهرمند شود. 
رو برای نشان دادن مزیت نسبیی ایبران در صبادرات    در پژوهش پیش

( و مزیت RCAشده )مزیت نسیی آشکار هایگوجه فرنگی از شارص
شبود. شبارص مزیبت    ( استفاده میRSCAمتقارن ) نسیی آشکارشده

گیبری  هبا در انبدازه  نسیی آشکار شده یکی از پرکباربردتریس شبارص  

توسط باالسا ارائبه   0765که در سال  مزیت نسیی کشورها بوده است
( 0)ی رابطبه  از باالسبا  شبده  آشبکار  ینسی تیمز رصشاشده است. 

 ,Balassa, 1965 ; Ishchukova and Smutka) دیب آیمب  بدسبت 

2013 :) 

(0)  

    jتوسط کشور  iارزش صادرات کاالی  که در آن 

ارزش کببل  ارزش کببل صببادرات کشببور مببورد مطالیببه   

ارزش کببل  صببادرات کبباالی مببورد نظببر در جهببان و  

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  

ی عدم وجبود مزیبت   مقدار شارص در دامنه صفر تا یک نشان دهنده
نهایت بیبانگر  گرفتس در دامنه یک تا بی در کاالی مورد بررسی و قرار

وجببود مزیببت و حرکببت بببه سببمت تخصصببی شببدن تجببارت اسببت 
(Raheli, 2017)    به طوری که روند افزایشی شارص اشباره شبده در

یک کشبور  ی بهیود موقییت رقابتی توان نشان دهندهطی زمان را می
 در سط  بازار جهانی دانست. 

 لیب دل ببه  صادرات  در شده آشکار ینسی تیمز شارص به باتوجه
 تیب مز وجود و کی تا صفر یبازه دری صادرات ینسی تیمز نیود نکهیا
 مبورد  در تقبارن  عدم یمساله شود یم سییتی تینهایب تا کی بازه در
 یشارصب  افتسیب  یپب  در پژوهشگران شد  سیب که شودیم مطرح آن

 پژوهشگران شارص سیا از استفاده کنار در لیدل سیا به. باشند متقارن
( 2)ی رابطبه  در متقبارن  یشده آشکار ینسی تیمز شارص از یادیز
  (:Brasili et al, 2000) کنندیم استفاده زین

(2)  

باشبد  تغییرات شارص باال بیس مثیت یک و منفی یک مبی  دامنه
نیود مزیت و مقادیر مثیبت آن نشبان    دهندهکه مقادیر منفی آن نشان

 دهنده وجود مزیت در صادرات محصول است. 

سبارتار ببازار    های مزیت نسبیی  شبارص  پس از میرفی شارص
یات مورد بررسی قبرار رواهبد گرفبت. سبارتار ببازار میبرف رصوصب       

سازمانی بازار از جمله تمرکز فروشبندگان  تمرکبز رریبداران  شبرایط     
تبوان  هبا مبی  باشد که ببا شناسبایی آن  ورود و درجه همگنی کاال می

گذاری  رقابت در بازار و نوع بازار بیس رقاببت و انحصبار   ماهیت قیمت
هبا دو  ها و مقیا  )اندازه( آنتیداد تولیدکننده .کامل را مشخص نمود

آیند. لذا هر قدر تیبداد  ل مه  در تیییس سارتار بازارها به شمار میعام
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 00     های رقابت بازاری بندی بازارهای هدف گوجه فرنگی ایران بر اساس شاخصاولویتکاظم پور و همکاران، 

 

ها در بازار کمتر و بخش وسبییی از ببازار در ارتیبار تیبداد     تولیدکننده
محدودی از تولیدکننده باشد  احتمال ایس که سارتار ببازار  انحصباری   

گیبری تمرکبز ایبس    های اندازهباشد بیشتر است. تمرکز بازار و شارص
هبا و  سازد که اطالعات مربوط به تیداد تولیدکنندهان را فراه  میامک

ها در عبددی میبیس رالصبه شبود. در یبک      نحوه توزیع بازار بیس آن
بندی کلی دو نوع مییار تمرکز )مییارهای نابرابری و مییارهبای  تقسی 

توان شناسایی نمود. مییارهای نابرابری تمرکز  صرفًا ببه  مطل ( را می
اندازه توجه دارند؛ در حالی که مییارهای مطل  ه  به تیداد و  نابرابری

ه  نابرابری اندازه آنهبا توجبه دارنبد. از مییارهبای نبابرابری تمرکبز       
جینی  ضریب تغییبرات و واریبانس لگباریت  انبدازه     توان به ضریبمی

تبوان ببه   بنگاه اشاره نمود. از جمله مییارهای مطل  تمرکبز نیبز مبی   
هیرشبمس  شبارص تایبل     -کز  شارص هرفینبدال شارص نسیت تمر

 Ebadi and Shahiki) آنتروپی  کی  هانا  هال و تایدمس اشاره نمود

Tash, 2004در ایس مطالیه دو شارص نسیت .)  (هبای تمرکبزCR و )
 ( مورد مطالیه قرار رواهد گرفت.HHIهیرشمس) -هرفیندال

 

 (nCR)هاي تمرکزشاخص نسبت

باشد که تولید محصول گوجه فرنگی در ایس شارص بیانگر آن می
تواند انواع سارتار سایر بازارهای تمرکز چند کشور بوده و همچنیس می

بیس رقابت کامبل و انحصبار کامبل را نشبان دهبد. شبارص فبو  را        
 ( تیری  کرد:8توان به صورت رابطه )می

(8)  
i=1, 

 
 

 بزرگ  یهادکنندهیتول تیداد n ها دکنندهیتول تیداد k رابطه ایس در
Si   دکننبده یتول ببازار  سبه  iو ام CR𝑛  تمرکبز  نسبیت n دکننبده یتول 
 :دیآیم بدست (4ه )رابط از امi  دکنندهیتول بازار سه . باشدیم

(4)  

ام و i  گوجه فرنگی کشور دیتول انگریرابطه فو  صورت کسر ب در
 یگفتنب  .دهبد یرا نشبان مب   جهانگوجه فرنگی  دیمخرج کسر کل تول

 نسبیت  شبده  محاسبیه  مقبدار  تبوان یسنجش رقابت م یاست که برا
 آیبد  دسبت  ببه  ببازار  در رقاببت  درجه تا کرد ک  یک عدد از را تمرکز

(Islam, 2001: ) 

(5)  
 اصببول از یبرربب نقبب  شببارص  ایببس میایببب تببریسمهبب  از

 از نکبردن  اسبتفاده  و( ادغبام  واصبل  انتقال)اصل  تمرکز آکسیوماتیک
 قاببل  شبارص  سیا یایمزا سیترمه  از. باشدیم نمونه اطالعات تمام
 .باشدیم وتحلیل محاسیه سهولت و بودندر 
 

 (HHI) رشمنیه-ندالیهرف شاخص

 تمرکبز   هبای نسبیت  شبارص  بر وارد نواقص از بیضی رفع برای

 از کبه  کرد پیشنهاد بازار قدرت گیری اندزه برای را شارصی هرفیندال
. گبردد یمب  محاسیه ها دکنندهیتول یتمام بازار سه  دوم توان مجموع

 :آیدمی دست به (6) ایس شارص از رابطه

(6) 
    

 جهبان  گوجه فرنگی دکنندهیتولکشورهای  تیداد kرابطه فو    در
 ببا  بنگباه  شبماری یبب  تیداد اگر .باشد امi  دکنندهیبازار تول سه  Siو 

 اریبسب  نبدال  یهرف شبارص  باشبند   ببازار  در کسانی ینسی هایاندازه
 ببازار  در نبابرابر  هبای سبه   ببا  و دکنندهیتول یکم تیداد اگر و کوچک
. ببود  رواهبد  کیب  ببه  کیب نزد ندال یهرف شارص باشند داشته وجود

 باشبد  کیب نزد صفر به هرچقدر که است آماره کی ندالیهرف شارص
 درجه باشد  کینزد کی به چقدر هر و بازار باالی یرقابت درجه نشانگر

 کبه  اسبت  آن شبارص  سیا اییمزا از. دهدیم نشان را باال انحصاری
 و ردیب گیمب  نظر در را بازار در دییتول هایبنگاه یتمام سه  نخست 
( کسانی سه  با هابنگاه)تیداد بازار نوع ندال یهرف شارص عکس دوم 
 هبا انتخاب دو شارص فو  ایبس اسبت کبه آن   . علت دهدیم نشان را

 . انحصارند و رقابت درجه سنجش یبرا هاشارص بهتریس
تیییس سارتار بازار با ترکیبب شبارص نسبیت تمرکبز و شبارص      

ببه   1CRباشبد کبه هرچبه    مبی  0جدول هیرشمس به شرح -هرفیندال
سبمت صبفر    ببه  HHIرود درجه رقابتی کمتر و هرچه می 011سمت 
 شود.رود درجه رقابتی بیشتر میمی

 

 يعدد یتاکسونوم

 ببر  رانیا فرنگیگوجه هدف یکشورها از پژوهش قسمت سیا در
شبده و   یبنبد تیب اولو ی جذابیت بازارهاشارص از یامجموعه اسا 

 فرنگبی گوجه هدف یکشورها سیترمه  نهایتا بر اسا  نتایج حاصله 
 توجه با که هستند بازارهایی هدف  بازارهای. میرفی رواهند شد رانیا
 جهبت  از اولویبت  درجبه  بباالتریس  دارای شبده میرفی هایشارص به

 آینبده  در و بوده گذشته هایسال طی موردنظر کاالی تقاضای میزان
 کبه  هبایی شرکت برای. باشند داشته تریمناسب جایگاه توانندمی نیز

 در مبدون  راهیبرد  یبک  داشتس دارند را جهانی بازارهای به ورود قصد
منظور کباهش   به صادراتی هدف بازارهای تیییس و شناسایی رصود

 احتمببال شکسببت و ببباال بببردن امکانببات سببودآوری  الزامببی اسببت 
(Fahimifar et al, 2004.) یهبباروش سیتببرمتببداول از یکببی 

 رهیافببت هببا شببارص از یتیببداد اسببا  بببر بازارهببا یبنببدتیبباولو
 لحباظ  از منباط   یبنبد رتیبه  جهبت  باشد کبه می یعدد یتاکسونوم

 ایبس رهیافبت   از تبوان یمب  هاتیظرف و هالیپتانس و ینسی یهاتیمز
 هبای شبارص  براسبا   مجموعبه  هر ابتدا روش ایس در. کرد استفاده
 براسبا   سبپس  و شبود می تیدیل همگس مجموعه یک به نظر مورد

 مراحبل . شبد  رواهبد  پردارتبه  بندیاولویت به شده بیان هایشارص
 :باشدمی زیر شرح به مرحله هشت در عددی تاکسونومی تحلیل
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 بازار ساختار انواع -1 جدول

Table 1- Types of market structure 

 بازار
Market 

 )درصد( تمرکز نسبت
Concentration ratio 

(Percentage) 

-ندالیهرف شاخص

 (HHI) رشمنیه
 بازار یاصل یژگیو

Main feature of the market 

 کامل رقابت

Perfect Competition 
𝑪𝑹𝟏 → 0 𝐇𝐇𝐈 → 0 

 از یتوجه رور در سه  داشتس انحصار در بدون بیرق بنگاه 51 از شیب
 .دارند وجود بازار

There are more than 50 competing firms without a 

monopoly on a significant market share. 
 یانحصار رقابت

Exclusive 

Competition 
𝑪𝑹𝟏 < 10 (𝟏 𝑯𝑯𝑰⁄ ) → 10 

 .ندارند انحصار در را بازار درصد 01 از شیب ب یرق یهابنگاه از کدامچیه
None of the competing firms monopolizes more than 

10% of the market. 
 باز چندجانیه انحصار

Open multilateral 

monopoly 
𝑪𝑹𝟒 < 40 6 < (𝟏 𝑯𝑯𝑰⁄ ) ≤ 10 

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

market. 
 بسته چندجانیه انحصار

closed Multilateral 

monopoly  
𝑪𝑹𝟒 > 60 3 < (𝟏 𝑯𝑯𝑰⁄ ) ≤ 6 

 .دارند انحصار در را بازار درصد 61 حداقل بنگاه 4

4 firms have at least 60% of the market. 

 مسلط بنگاه
Dominant enterprise 

𝑪𝑹𝟏 ≥ 50 1< (𝟏 𝑯𝑯𝑰⁄ ) ≤ 3 
 .است بنگاه کی انحصار در بازار درصد 51 از شیب

More than 50% of the market is monopolized by one 

firm. 
 کامل انحصار

Complete monopoly 
𝑪𝑹𝟏 → 100 𝐇𝐇𝐈 →1 

 .دارد انحصار در را بازار کل بنگاه کی

One firm monopolizes the entire market. 
 (0775) همکاران مارذ: ماداال و

Source: Maddala et al (1995) 

 
 موضبوع  هبدف  ببه  توجه با ها گزینه کردن مشخص: اول مرحله

در  .هبا  گزینبه  انتخاب جهت مختل  هایشارص تیییس در نظر مورد
شارص )سه  کشور هدف از  01نوسان ایس مطالیه میانگیس و ضریب

 های هدففرنگی ایران در کشورصادرات ایران  قیمت صادراتی گوجه
فرنگبی ایبران و   مورد بررسی  میکو  رتیه کشورها در صادرات گوجه

فرنگبی  رشبد   ظرفیت بازار کشورهای هبدف ببرای محصبول گوجبه    
اقتصادی کشورهدف  درآمد سرانه در کشبور هبدف  شبارص قیمبت     

کننده در کشور هدف  درجه بازبودن اقتصباد در کشبور هبدف     مصرف
رزی در کشور هدف( برای پذیری صادرات و واردات بخش کشاورقابت
ایران مبدنظر قبرار گرفتبه     فرنگیبندی کشورهای هدف گوجهاولویت
 است.

 و میبانگیس  محاسبیه  سپس و هاداده ماتریس تشکیل: دوم مرحله
 (.نظر مورد هایتیداد شارص jو  هاتیداد گزینه i) مییار انحراف

 از آمبده  دسبت  ببه  مباتریس  هبای داده سازی نرمال: سوم مرحله
 :شودمی استفاده مقابل یرابطه از سازی نرمال برای دوم یمرحله

(9) 
 

 :آن در که

�̅�𝑗 های ماتریسها یا هر یک از ستون: میانگیس شارص 

𝛿𝑗 هبای مباتریس   : انحراف مییار هر شارص یا هر یک از ستون

 باشند.می
 را ستون هر عدد بزرگتریس استاندارد  ماتریس آوردن بدست از بید

 .دهی می قرار استفاده مورد بید مراحل در( Doj)آل ایده رق  عنوان به

 

 )اختالف( فاصله تعیین: چهارم مرحله

 هبر  یفاصبله   Zایس مرحله با توجه به ماتریس استاندارد شده  در
 زیبر  یرابطبه  از استفاده با شارص هر برای هاگزینه دیگر از را گزینه
 :یدآمی بدست

(3) 
 

رواهبد ببود.    Dab=Dbaو  Daa=Dbb=0توجه داشت که   باید
ماتریس بدست آمده که عناصر قطر اصلی آن همگبی صبفر هسبتند     

 .شودیم دهیماتریس فواصل مرکب بیس گزینه ها نام

 

 فاصله ترينهکوتا تعیین: پنجم مرحله

 فواصبل  مباتریس  قیبل  یهمرحلب  در اینکبه  از پس مرحله ایس در
 تییبیس  مباتریس  از سبطر  هبر  یفاصبله  کمتبریس  آمده  بدست مرکب

 مییبار  انحبراف  و هاگزینه فاصله از کدام هر میانگیس سپس و شودیم
 .آمد رواهد بدست آنها
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  ها گزينه سازي همگن: ششم مرحله

2𝛿𝑑𝑟 𝑑𝑟̅̅∓اسببتفاده از روابببط  بببا ̅ =𝑂𝑟   حببد ببباال و پبباییس را
ای کبه ربارج از ایبس مجموعبه باشبد از      مشخص کرده و هبر گزینبه  

هبا را ببا در   شود. در پایان ایس مرحله ماتریس دادهمجموعه حذف می
 تکبرار  قیبل  مراحل و داده تشکیل شده حذف هاینظر نگرفتس گزینه

 .شد رواهد

 

 (Cio) هاگزينه سرمشق يا الگو تعیین: هفتم مرحله

 در شده محاسیه آلایده مقدار از را گزینه هر فاصله مرحله ایس در
 نمایانگر آلایده مقدار از کمتر یفاصله. آوری می بدست چهارم مرحله
 گزینه نامناسب وضییت یکننده بیان زیاد  یفاصله و مناسب وضییت

 باشد.( می7) فرمول هاگزینه سرمش . باشدمی

(7) 

 
را در عبدد   Cioمییار ستون مربوط به  انحراف Coبرای محاسیه 

 مبی  جمبع  Cioدو ضرب کرده و حاصل با میانگیس مربوط به سبتون  
 .شود

 

 (Fi) هاگزينه بنديرتبه: هشتم مرحله

 رابطبه  اینصبورت  در شود  داده نشان Fiوضییت هر گزینه با  اگر

 :داشت رواهد جودو (01)

(01) 
 

حبد   Coهرگزینه   مش سر Cioوضییت هر گزینه   Fiدر آن   که
همواره بیس صبفر و یبک قبرار     Fریمقاد. دهدباالی گزینه را نشان می

میگیرد و با توجه به اینکه مقادیر شارصهای اولیه بر مینای بزرگتر یبا  
هر چقدر به صبفر نزدیکتبر باشبد     Fکوچکتر مرتب شده باشند  مقدار 

 ریببا سبا   سبه یآن کشور از جهبت جاذببه ببازار در مقا    تینشان ازاولو
 باشبد  نزدیبک  یبک  به قدر هر و باشدیباالتر م یکشورها و برروردار

 .گرفت رواهد قرار اولویت در نظر مورد یگزینه
 مرتب یبرروردار درجه اسا  بر را کشورها iF یمحاسیه از پس

کشبور واردکننبده    25نمونه مورد مطالیه در پژوهش حاضر  .ندینمایم
  اوکبرایس   امبارات متحبده عرببی     افغانسبتان   ارمنستان  یوگسالوی)

  ترکمنسبتان   تاجیکستان  پاکستان  رو بال  آلیانی  آذربایجان  ایتالیا
  فدراسبیون روسبیه    عمبان   عربسبتان سبیودی    عبرا    سوئد  ترکیه

فرنگی از ( گوجهلهستان  گرجستان  کویت  طرق  قزاقستان  قرقیزستان
از ایببران واردات  0870-0879هببای ایببران اسببت کببه طببی سببال  

 بیضبرا  یمحاسیه یبرا که است ذکر به الزم اند.فرنگی داشتهگوجه
صببفحه گسببترده  از مطالیببه سیببا در کشببورها از هرکببدام بببه مربببوط

(Excel )مبورد انتظبار     . به منظور دستیابی ببه نتبایج  شودیم استفاده
 0831-79هبای  رو برای سالهای مورد استفاده در پژوهش پیشداده

 سبازمان  ی ایران واسالم یجمهور گمر  سازمان از پایگاه اطالعاتی
 و یمیرفبید از که  .شده است یورآجمع( FAO)ی کشاورز بار و روار
 دارتیب اولو یهاکشور انتخاب تینها دری ذکر شده هاشارص یابیارز

 صورت گرفت.
 

 نتایج

در پژوهش حاضر به منظور بررسی مزیت نسیی صبادراتی گوجبه   
های مزیت نسیی آشکارشبده و مزیبت نسبیی    فرنگی ایران از شارص

آشکار شده متقارن استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسبی مزیبت   
ارائبه شبده اسبت     2جبدول  نسیی صادراتی گوجه فرنگی ایران که در 

دهد که مزیت نسیی صبادراتی ایبس محصبول ببا نوسبانات      نشان می
ببه   0839زیادی مواجه بوده است به طوری که از ابتدای دوره تا سال 

دلیل وجود شارص مزیت نسیی آشکارشده کمتر از یبک و همچنبیس   
شارص مزیت نسیی آشکارشده متقارن منفی گوجه فرنگی صبادراتی  

وضبییت کشبور    0833نسیی بوده است ولی از سال ایران فاقد مزیت 
در زمینه صادرات ایس محصول بهتر شده است به طوری کبه در اکثبر   

ها شارص مزیت نسیی آشکارشده بزرگتر از یبک و ببه طیبع آن    سال
صادرات گوجه فرنگی ایران دارای مزیت نسبیی ببوده اسبت. ببا ایبس      

صبول بایبد اقبدامات    وجود با توجه به جایگاه ایران در تولیبد ایبس مح  
موثرتری در زمینه انتخاب بازارهبای هبدف مناسبب و صبادرات ایبس      

جایگباه  محصول لحاظ شود تا نهایتا صادرات گوجه فرنگی کشور ببه  
مناسیی در بازار جهانی دست یابد چرا که صادرکنندگان ایرانی در بازار 
صادراتی ایس محصول همواره با ریسک رقابتی در مقایسبه ببا رقیبای    

 اند.رود روبرو بوده

در ادامه به منظور بررسی و شنارت وضییت بازار صادراتی گوجبه  
بندی بازارهای هبدف اصبلی   فرنگی جهان و ایران و همچنیس اولویت

هببای نسببیت تمرکببز  شببارص    ایببران بببه ترتیببب از شببارص   
هیرشمس و تحلیل تاکسونومی عددی استفاده شبده اسبت.   _هرفیندال

ارتار بازار صادراتی گوجه فرنگی جهبان کبه   نتایج حاصل از بررسی س
دهد که سارتار ببازار صبادراتی   ارائه شده است  نشان می 8در جدول 

کبه ببا    ایس محصول در جهان ابتدا انحصار چندجانیه بسته بوده است
تر شده و به انحصار چندجانیه تغییر یافته است به گذشت زمان رقابتی
تر صبادرکننده گوجبه فرنگبی    چهار کشور بر 0831طوری که در سال 

اند  اما درصد از کل صادرات جهان را به رود ارتصاد داده 60جهان 
درصبد رسبیده    50درصد کباهش ببه    09با  0879ایس میزان در سال 

های   در طی سال8جدول است.  همچنیس مطاب  نتایج ارائه شده در 
لند  مکزیبک و ترکیبه ببه ترتیبب     اولیه ایس دوره کشورهای اسپانیا  ه

جایگاه نخست تا چهارم کشورهای برتر صادرکننده ایبس محصبول در   
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 و مسبتمر  رشد با بید به 0835اند ولی از سال جهان را در ارتیار داشته
محصبوالت   صادرات یحوزه درهای هلند و مکزیک کشور یگسترده

  شوندیم مربوط یرارج تجارت به که ییهاتیفیالتوسیه  وکشاورزی 
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      

بببا کنببار زدن ترکیببه در رتیببه چهببارم  0876-79هببای فاصببله سببال
 کشورهای برتر صادرکننده ایس محصول قرار گیرد.

 
 مزیت صادراتی گوجه فرنگی ایران -2 جدول

Table 2- Export advantage of Iranian tomatoes 

 سال

Year 
RCA RSCA 

 سال

Year 
RCA RSCA 

1380 0.13 -0.78 1389 2.59 0.44 
1381 0.04 -0.91 1390 1.61 0.23 
1382 0.46 -0.37 1391 2.04 0.34 
1383 0.14 -0.76 1392 1.98 0.33 
1384 0.24 -0.61 1393 3.86 0.59 
1385 1.18 0.08 1394 4.35 0.63 
1386 0.92 -0.04 1395 3.06 0.51 
1387 0.59 -0.26 1396 2.86 0.48 
1388 1.71 0.26 1397 2.30 0.39 

  یتحق یهاافتهیمأرذ: 

Source: Research findings 
 

  بررسی سارتار بازار صبادراتی  4جدول مطاب  نتایج ارائه شده در 
ی رقابببت شببرکای تجبباری دهنببدهگوجببه فرنگببی ایببران کببه نشببان

دهبد در طبول   ی گوجه فرنگی از ایبران اسبت  نشبان مبی    واردکننده
کبه در آن سبارتار ببازار     0879ی مورد بررسی به استثنای سبال  دوره

ار باشد  سارتصادراتی گوجه فرنگی ایران انحصار چند جانیه بسته می
بازار صادراتی ایس محصول در کشور همواره بنگاه مسلط بوده است به 

درصبد صبادرات ایبس     51طوری که هر سباله یبک کشبور بیشبتر از     
محصول از ایران را به رود ارتصاد داده است. همانطور که مالحظه 

چهار کشور برتبر واردکننبده گوجبه فرنگبی از      0831شود در سال می
اند که ایبس  ایس محصول از ایران را انجام دادهدرصد واردات  77ایران 

درصد کاهش یافته است کبه ببا در نظبر     32به  0879میزان در سال 
به  01گرفتس افزایش تیداد کشورهای واردکننده گوجه فرنگی ایران از 

کشور قابل توضی  است. لذا بر اسا  نتایج ارائه شبده در جبدول    20
ببه ضبرر    مطالیبه دوره مبورد   یط صادراتی گوجه فرنگی سارتار بازار

 کبه ی ببه طبور   باشبد یوارد کننده مب  یکشورها و به نفع رانیکشور ا
 یانحصبار  و قبدرت  رانیب ا گوجبه فرنگبی   یبازار صادرات یریپذضربه
 است. به افتهی شیافزا (دیانحصار رر) رانیا یصادرات گوجه انیمتقاض
 رانیب ا یهبدف تجبار   یبازارهبا  یدوره مورد بررسب  یط گرید عیارت

امر  سیاست که ا بوده چند کشور راد متمرکز یمتنوع نیوده و بر رو
گوجبه  حاصبل از صبادرات    یموجب عدم ثیات و کاهش در درآمد ارز

 ایبس محصبول   یدر بازار جهبان  رانیا یزنقدرت چانه کاهش و فرنگی
 .گرددیم

هبای  تبریس ببازار  بندی و میرفی مناسبدر ادامه به منظور اولویت
گوجه فرنگی ایبران جهبت صبادرات آن از روش تحلیبل      هدف بالقوه

تاکسونومی عددی استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی مراحل مختل  
ارائه شده است  نشان داد که  5جدول روش تاکسونومی عددی که در 

کشور واردکننده گوجه فرنگی  25های جاذبه بازار  از بر اسا  شارص
پس از حذف کشور ایتالیا به عنوان کشور ناهمگس )از دیبدگاه  از ایران 

نتببایج مربببوط بببه رهیافببت تاکسببونومی( و همچنببیس حببذف کشببور  
 28(  2116یوگسالوی )در نتیجه تجزیه و انحالل ایس کشور در سال 

کشور در زمره بازارهای هدف صادراتی ایران قرار گرفتنبد کبه نهایتبا    
یت مربوط به ربود )کشبورهای ببا    ایس کشورها بر اسا  ضرایب اهم

گیرنبد( در جایگباه   های بباالتر قبرار مبی   تر در رتیهضریب اهمیت ک 
نخست تا بیست و سوم کشورهای هبدف صبادراتی محصبول گوجبه     

 ایران قرار گرفتند.

کشببور وارد شببده در تحلیببل   25الزم بببه ذکببر اسببت کببه از   
ای جاذببه  هب تاکسونومی  کشور ایتالیا به جهت اینکه از حیث شبارص 

بازار در مقایسبه ببا سبایر کشبورهای هبدف همگبس نیبود از لیسبت         
بندی ببار دیگبر ببدون    کشورهای منتخب حذف شده و فرایند اولویت
سازی بازارها نشان داد که حضور ایس کشور تکرار گردید. نتایج همگس

( ببه  drحد باال و حد پاییس مربوط به فاصبله مرکبب ببیس کشبورها )    
کشبور ایتالیبا    drباشد و با توجه به اینکبه  می -73/9و  79/07ترتیب 

( رارج از دامنه در نظر گرفته شده قرار داشت لذا ایس کشور از 07/83)
 مجموعه بازارهای هدف حذف شد.

 



 05     های رقابت بازاری بندی بازارهای هدف گوجه فرنگی ایران بر اساس شاخصاولویتکاظم پور و همکاران، 

 

 ساختار بازار صادراتی گوجه فرنگی جهان -8جدول 

Table 3- Structure of the world tomato export market 
 سال

Year 
CR1 CR4 HHI 1/HHI رقبای تجاری فعال 

Active business competitors 
 ساختار بازار

Market Structure 

1380 0.24 0.61 0.13 7.97 
 مراکش هلند  ک یمکز ا یاسپان

Spain, Mexico, Netherlands, 

Morocco 

 بسته چندجانیه انحصار

closed Multilateral 

monopoly 

1381 0.21 0.61 0.12 8.33 
 هیترک هلند  ک یمکز ا یاسپان

Spain, Mexico, Netherlands, 

Turkey 

 بسته چندجانیه انحصار

closed Multilateral 

monopoly 

1382 0.21 0.61 0.12 8.33 
 هیترک هلند  ک یمکز ا یاسپان

Spain, Mexico, Netherlands, 

Turkey 

 بسته چندجانیه انحصار

closed Multilateral 

monopoly 

1383 0.21 0.61 0.12 8.52 
 هیسور هلند  ک یمکز ا یاسپان

Spain, Mexico, Netherlands, Syria 

 بسته چندجانیه انحصار

closed Multilateral 

monopoly 

1384 0.19 0.58 0.11 9.46 
 اردن هلند  ک یمکز ا یاسپان

Spain, Mexico, Netherlands, 

Jordan 

 چندجانیه انحصار

Multilateral monopoly 

1385 0.18 0.59 0.10 9.77 
 هیسور هلند  ا یاسپان ک یمکز

Mexico, Spain, Netherlands, Syria 

 چندجانیه انحصار

Multilateral monopoly 

1386 0.17 0.2 0.09 11.64 
 هیسور هلند  ا یاسپان ک یمکز

Mexico, Spain, Netherlands, Syria 

 چندجانیه انحصار

Multilateral monopoly 

1387 0.16 0.51 0.09 11.75 
 هیترک هلند  ا یاسپان ک یمکز

Mexico, Spain, Netherlands, 

Turkey 

 چندجانیه انحصار

Multilateral monopoly 

1388 0.17 0.51 0.09 11.45 
 هیسور ا یاسپان هلند  ک یمکز

Mexico, Netherlands, Spain, Syria 

 چندجانیه انحصار

Multilateral monopoly 

1389 0.21 0.53 0.10 10.52 
 هیترک ا یاسپان هلند  ک یمکز

Mexico, Netherlands, Spain, 

Turkey 

 چندجانیه انحصار

Multilateral monopoly 

1390 0.20 0.55 0.09 10.59 
 هیترک ا یاسپان هلند  ک یمکز

Mexico, Netherlands, Spain, 

Turkey 

 چندجانیه انحصار

Multilateral monopoly 

1391 0.20 0.54 0.09 10.62 
 هیترک ا یاسپان هلند  ک یمکز

Mexico, Netherlands, Spain, 

Turkey 

 چندجانیه انحصار

Multilateral monopoly 

1392 0.20 0.54 0.09 10.61 
 اردن ا یاسپان هلند  ک یمکز

Mexico, Netherlands, Spain, 

Jordan 

 چندجانیه انحصار

Multilateral monopoly 

1393 0.19 0.52 0.09 11.18 
 هیترک ا یاسپان هلند  ک یمکز

Mexico, Netherlands, Spain, 

Turkey 

 چندجانیه انحصار

Multilateral monopoly 

1394 0.20 0.51 0.09 11.66 
 هیترک ا یاسپان هلند  ک یمکز

Mexico, Netherlands, Spain, 

Turkey 

 چندجانیه انحصار

Multilateral monopoly 

1395 0.22 0.53 0.10 10.43 
 مراکش ا یاسپان هلند  ک یمکز

Mexico, Netherlands, Spain, 

Morocco 

 چندجانیه انحصار

Multilateral monopoly 

1396 0.22 0.52 0.10 10.41 
 رانیا ا یاسپان هلند  ک یمکز

Mexico, Netherlands, Spain, Iran 

 چندجانیه انحصار

Multilateral monopoly 

1397 0.22 0.51 0.09 10.68 
 رانیا ا یاسپان هلند  ک یمکز

Mexico, Netherlands, Spain, Iran 
 چندجانیه انحصار

Multilateral monopoly 
 های تحقی مارذ: یافته

Source: Research findings 
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 فرنگی ایرانساختار بازار صادراتی گوجه  -4جدول 

Table 4- Structure of Iran's tomato export market 
 سال

Year 
CR1 CR4 HHI 1/HHI 

 رقبای تجاری فعال

Active business competitors 
 ساختار بازار

Market Structur 

1380 0.74 0.99 0.60 1.67 
 هیروس افغانستان  جان یآذربا عرا  

Iraq, Azerbaijan, Afghanistan, Russia 

 مسلط بنگاه

Dominant enterprise 

1381 0.51 0.98 0.38 2.65 
 هیروس افغانستان  عرا   جان یآذربا

Azerbaijan, Iraq, Afghanistan, Russia 

 مسلط بنگاه

Dominant enterprise 

1382 0.88 0.99 0.78 1.28 
 افغانستان ه یروس جان یآذربا عرا  

Iraq, Azerbaijan, Russia, Afghanistan 

 مسلط بنگاه

Dominant enterprise 

1383 0.75 0.98 0.59 1.69 
 تیکو جان یآذربا ه یروس عرا  

Iraq, Russia, Azerbaijan, Kuwait 

 مسلط بنگاه

Dominant enterprise 

1384 0.82 0.98 0.68 1.47 
 جانیآذربا افغانستان  ه یروس عرا  

Iraq, Russia, Afghanistan, Azerbaijan 

 مسلط بنگاه

Dominant enterprise 

1385 0.91 0.99 0.83 1.20 
 افغانستان جان یآذربا ه یروس عرا  

Iraq, Russia, Azerbaijan, Afghanistan 

 مسلط بنگاه

Dominant enterprise 

1386 0.92 0.99 0.85 1.17 
 افغانستان ه یروس جان یآذربا عرا  

Iraq, Azerbaijan, Russia, Afghanistan 

 مسلط بنگاه

Dominant enterprise 

1387 0.93 0.99 0.86 1.16 
 هیافغانستان  روس جان یآذربا عرا  

Iraq, Azerbaijan, Afghanistan, Russia 

 مسلط بنگاه

Dominant enterprise 

1388 0.91 0.99 0.83 1.20 
 هیافغانستان  روس جان یآذربا عرا  

Iraq, Azerbaijan, Afghanistan, Russia 

 مسلط بنگاه

Dominant enterprise 

1389 0.94 0.98 0.88 1.14 
 هیروس جان یافغانستان  آذربا عرا  

Iraq, Afghanistan, Azerbaijan, Russia 

 مسلط بنگاه

Dominant enterprise 

1390 0.87 0.98 0.77 1.30 
 جانیافغانستان  پاکستان  آذربا عرا  

Iraq, Afghanistan, Pakistan, Azerbaijan 

 مسلط بنگاه

Dominant enterprise 

1391 091 0.98 0.83 1.20 
 ترکمنستان جان یافغانستان  آذربا عرا  

Iraq, Afghanistan, Azerbaijan, Turkmenistan 

 مسلط بنگاه

Dominant enterprise 

1392 0.89 0.97 0.79 1.27 
 هیروس امارات  افغانستان  عرا  

Iraq, Afghanistan, UAE, Russia 

 مسلط بنگاه

Dominant enterprise 

1393 0.88 0.98 0.79 1.27 
 ترکمنستان امارات  افغانستان  عرا  

Iraq, Afghanistan, UAE, Turkmenistan 

 مسلط بنگاه

Dominant enterprise 

1394 0.86 0.98 0.74 1.35 
 امارات ترکمنستان  افغانستان  عرا  

Iraq, Afghanistan, Turkmenistan, UAE 

 مسلط بنگاه

Dominant enterprise 

1395 0.83 0.98 0.70 1.43 
 هیروس امارات  افغانستان  عرا  

Iraq, Afghanistan, UAE, Russia 

 مسلط بنگاه

Dominant enterprise 

1396 0.72 0.92 0.54 1.85 
 امارات پاکستان  افغانستان  عرا  

Iraq, Afghanistan, Pakistan, UAE 

 مسلط بنگاه

Dominant enterprise 

1397 0.40 0.82 0.23 4.40 
 امارات  افغانستان ه یعرا   روس

Iraq, Russia, UAE, Afghanistan 

 انحصار چند جانیه بسته

Closed Multilateral 

monopoly 

 های تحقی مارذ: یافته

Source: Research findings 
 

بنبدی کشبورهای هبدف ایبران ببا        نتایج اولویت5جدول مطاب  
رهیافت تاکسونومی عددی نشان داد که در طبی دوره مبورد بررسبی    
کشورهای عرا   آذربایجان  افغانستان  روسیه و پاکسبتان ببه ترتیبب    

انبد  امبا ببر اسبا  نتبایج      باالتریس سه  از صادرات ایبران را داشبته  
  01هبای  ترتیب در رتیهبندی مشخص شد که ایس کشورها به اولویت

قرار دارند. در میان بازارهای بالفیل گوجه فرنگی ایران  20و  06  7  5
کشورهای ازبکستان  ارمنستان  اکرایس  قرقیزستان  آذربایجان  امارات 

رو   افغانسبتان  عبرا   گرجسبتان     متحده عربی  تاجیکسبتان  ببال  
زاقسبتان  عمبان    ترکیه  کویت  ترکمنستان  قطر  روسیه  لهسبتان  ق 

هبای  آلیانی  پاکستان  عربستان صیودی و سوئد با توجه ببه شبارص  
مورد بررسی به ترتیبب بهتبریس بازارهبا ببرای گوجبه فرنگبی ایبران        

کشبور برتبر ببه ترتیبب      7باشند  اما متوسط سه  ایبران از ببازار   می
و  114/1  105/1  333/1  726/6  112/1  112/1  204/1  114/1
 د است. درص 513/4
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 بندی کشورهای هدف گوجه فرنگی صادراتی ایراننتایج اولویت -5جدول 

Table 5- Results of prioritization of target countries for Iranian tomato exports 
 کشور

Country 

 میانگین سهم از صادرات گوجه فرنگی ایران
Average share of Iranian tomato exports 

 ضریب اهمیت
Significance factor 

 اولویت بر اساس خروجی تاکسونومی
Priority based on taxonomic output 

 عرا 
Iraq 

82.8837 0.83 10 

 آذربایجان

Azerbaijan 
6.9265 0.79 5 

 افغانستان

Afghanistan 
4.5083 0.82 9 

 روسیه فدراسیون

Federation of Russia 
2.5964 0.88 16 

 پاکستان

Pakistan 
0.8983 0.89 21 

 عربی متحده امارات

United Arab Emirates 
0.8881 0.79 6 

 ترکمنستان

Turkmenistan 
0.5643 0.88 14 

 قزاقستان

Kazakhstan 
0.2715 0.89 18 

 ارمنستان

Armenia 
0.2137 0.67 2 

 قطر

Qatar 
0.2091 0.88 15 

 کویت

Kuwait 
0.1640 0.87 13 

 ترکیه

Turkey 
0.0377 0.87 12 

 عمان

Oman 
0.0327 0.89 19 

 تاجیکستان

Tajikistan 
0.0149 0.80 7 

 گرجستان

Georgia 
0.0069 0.86 11 

 سیودی عربستان

Saudi Arabia 
0.0060 0.89 22 

 ازبکستان

Uzbekistan 
0.0043 0.65 1 

 رو بال

Belarus 
0.0043 0.80 8 

 اوکرایس

Ukraine 
0.0022 0.75 3 

 قرقیزستان

Kyrgyzstan 
0.0017 0.76 4 

 آلیانی

Albanian 
0.0007 0.89 20 

 لهستان

Poland 
0.0004 0.89 17 

 سوئد

Sweden 
0.0001 0.90 23 

 های تحقی مارذ: یافته
Source: Research findings 
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نتایج تاکسونومی در اولویت هسبتند   لذا گرچه ایس کشورها از نظر

اما در واقییت به عنوان اولویت صادراتی به آنها هبیچ تبوجهی نشبده    
است. توجه به وضییت صادرات فیلبی گوجبه فرنگبی ببه کشبورهای      

ای بیس بازارهای ببالقوه  دهد که تفاوت قابل مالحظهمختل  نشان می
القوه عمبدتا  و بالفیل وجود دارد  بدیس مینبی کبه بازارهبای هبدف بب     

 بازارهای بالفیل نیستند.

 

 گیریبحث و نتیجه

میلیون تبس   2/5در زمینه تولید گوجه فرنگی کشور ایران با تولید 
هبای ایبس محصبول در    گوجه فرنگی رتیه هشت  برتبریس تولیدکننبده  

توانبد  جهان را دارا بوده است  لذا توسیه صبادرات ایبس محصبول مبی    
نقش به سزایی در افزایش درآمبد ارزی کشبور در راسبتای تکیبه ببر      

اشد. بررسی روند صادرات گوجه فرنگی در درآمدهای غیرنفتی داشته ب
های اریر نشان دهنده رشد ارزش صبادرات ایبس محصبول ببوده     سال

است اما در مقابل مزیت صادراتی گوجه فرنگبی ایبران در طبی دوره    
مببورد بررسببی بببا نوسببانات زیببادی همببراه بببوده و ایببس امببر بببرای  

بتی صادرکنندگان گوجه فرنگی کشور نشان از وجود یک ریسبک رقبا  
هبایی جهبت   باشد. لذا اتخاذ سیاستدر زمینه تجارت ایس محصول می

پبذیری  گبذاری در زمینبه ارتقباء سبط  رقاببت     رصد دائمی و سیاست
بنبدی   صادرکنندگان ایرانبی از نظیبر بباالبردن سبط  کیفیبت بسبته      

تیلیغات جهت میرفی محصول در بازارهبای جدیبد و توسبیه یافتبه و     
جیحی با سایر کشورها ضبروری ببه نظبر    های ترهمچنیس وضع تیرفه

 رسد. می
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  

ی حاصبل از صبادرات   امر موجب عدم ثیبات و کباهش در درآمبد ارز   
زنبی ایبران در ببازار جهبانی ایبس      گوجه فرنگی و کاهش قدرت چانبه 

محصول شده است که ایس وضییت نهایتا به ضرر تولیدکنندگان کشور 
شبود در  ایران و به نفع کشورهای واردکننده بوده است. لذا توصیه می

زمینه تجارت ایس محصول با شناسایی بازارهای هدف صادراتی جدیبد  
نوپا و ارسال کاال به ایس کشورها و همچنیس افزایش تیداد بازارهای  و

هدف صادراتی و نزدیک سارتس بازار صادراتی ایران به حالت رقبابتی   
رکز ببر چنبد ببازار محبدود و     صادرات گوجه فرنگی ایران از حالت تم

 بنگاه مسلط( رارج شود.سنتی )
س ببازار هبدف و   به منظور بازاریابی صادراتی نخستیس گبام  تییبی  

مشخص کردن نیازهایی از آن بازار رواهد بود که برای محصبوالت و  
نمایند. در ایس پژوهش سیی شد کبه ببا   ردمات بنگاه ایجاد تقاضا می

مندی از روش تحلیل تاکسونومی عددی به عنبوان روشبی کبارا     بهره

شناسایی شبده   0831-79بازارهای هدف صادراتی ایران در طی دوره 
گانه جاذببه ببازار  بازارهبای هبدف     های دهتا با توجه به شارصو نهای

بالقوه برای صادرات آتی گوجه فرنگبی ایبران انتخباب شبوند. نتبایج      
 25بندی بازارهای هدف گوجه فرنگی ایبران نشبان داد کبه از    اولویت

کشور در زمره بازارهای هدف  28کشور واردکننده گوجه فرنگی ایران  
ایران قرار گرفتند. از بیس بازارهای عمده بالفیل  صادراتی گوجه فرنگی

گوجه فرنگی ایران که بیشتریس واردات ایس محصبول از ایبران را ببه    
کشبور آذربایجبان  افغانسبتان  امبارات      4اند تنهبا  رود ارتصاد داده

کشبور کبه دارای اولویبت قبوی      01متحده عربی و ارمنستان در بیس 
نندگان گوجه فرنگی از ایران به عنوان هستند  قرار دارند و بقیه واردک

شبوند. لبذا در صبادرات    بازارهای هدف با اولویت ضیی  محسوب می
گوجه فرنگی باید سیاستی اتخاذ شبود کبه تمرکبز اصبلی ببه سبمت       
کشورهایی با اولویت باال منیط  شود تا ضمس بررسی شرایط موجبود  

مبل از تمبامی   دار به ترتیب اهمیت  ببا آگباهی کا  در بازارهای اولویت
شرایط بازارهای هدف به ویبژه سبلیقه مشبتریان در آنهبا نفبوذ کبرد.       
مقایسه صادرات گوجه فرنگی به بازارهای هبدف صبادراتی ایبران در    

نشبان داد کبه برربی از کشبورها از جملبه       0831-79های طی سال
ازبکسببتان  ارمنسببتان  قرقیزسببتان   اکببرایس و بببالرو  از جملببه    

بنبدی ببه   رغ  اینکه بر اسا  نتایج اولویتعلیکشورهای هستند که 
باشند ولی در طبی  عنوان بازارهای هدف اصلی گوجه ایران مطرح می

هبای هبدف    های مورد بررسی صادرات کشور ایران به ایبس ببازار  سال
توان اذعان کرد کبه بازارهبای   بسیار ناچیز بوده است. بدیس ترتیب می

گی وجود دارند که صادرکنندگان ای در صادرات گوجه فرنهدف بالقوه
های نفبوذ در  توانند ضمس مطالیه بیشتر و شناسایی ایس بازارها  راهمی

آنها را دریابند و با در نظر گرفتس راهیردهای راد  حضوری مسبتمر  
در ایس بازارها داشته باشند. نتیجه فو  همسبو ببا مطالیبه مدرسبی و     

بنبدی  باشد کبه ببا اولویبت   ( میModarresi et al, 2020همکاران )
ای های عمدهبازارهای هدف گوجه فرنگی ایران نشان دادند که تفاوت

بیس بازارهای هدف بالقوه و بالفیل گوجه فرنگی صادراتی ایران وجبود  
 در حمبایتی مناسبب   هبای اتخاذ سیاسبت بایست با داشته است لذا می

هبدف   هبای ت و شنارت بازارجهت توسیه صادرا صادرات   در بخش
 دار اقدام نمود.ی اولویتصادرات
نشان داد که ارتالفات عمده ببیس   5جدول نتایج ارائه شده درل  

کشورهای هدف بالفیل و کشورهای هبدف ببالقوه ببر اسبا  نتبایج      
بدست آمده از اولویت بندی کشورهای هدف صادراتی ایران بر اسا  

کشبور هبدف    7جذابیت بازار وجود دارد  به طبوری کبه    هایشارص
درصبد   4/08اصلی بر اسا  نتایج تاکسونومی عددی  در واقییت تنها 
را ببه ربود    صادرات گوجه فرنگی ایران در طبول دوره مبورد بررسبی   

اند. لذا با توجه به اینکه صادرات محصول گوجه فرنگی ارتصاد داده
ی بازاریابی مدون و اصولی صورت تا به حال در چارچوب یک استراتژ



 55     های رقابت بازاری بندی بازارهای هدف گوجه فرنگی ایران بر اساس شاخصاولویتکاظم پور و همکاران، 

 

نگرفته  ضرورت دارد که با توجه به بازارهای هدف میرفبی شبده ببر    
بندی  استراتژی توسیه صادرات محصوالت مبورد  اسا  نتایج اولویت

نظر مشخص شود تا راهیردهبای عملبی ببرای صبادرکنندگان و نیبز      
چنبیس یبک   ریزی بازرگانی کشور ارائه شود. هممسئولیس امر در برنامه

استراتژی بلندمدت توسبیه صبنیتی و نهایتبا یبک اسبتراتژی توسبیه       
باشد صادرات و بازاریابی نیز از جمله ضروریات حتمی در ایس مورد می

 که قابل پیشنهاد است.
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