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  چکیده

 
توجه به گیاهان دارویی با توجه به پتانسیل باالي تولید در ایران و توسعه بالقوه صادرات 

هدف از این . ي دارداهمیت بسیار ،به منظور صادرات محصوالت غیر نفتی ،این محصول

مطالعه شناسایی بهترین بازارهاي هدف صادراتی براي این محصوالت با استفاده از روش 

 مطالعه این در. باشد می  1390استفاده مربوط به مقطع  هاي مورد داده. تاکسونومی عددي است

 رشد سرانه، شاخص درآمد شاخص جهان، به نسبت اتدوار درصد شاخص هفت از

 و تجاري موانع شاخص کاال، اتیدوار قیمت شاخص کشورها، فاصله شاخصاقتصادي، 

 نتایج. است شده استفاده نظر مورد کشور به کاال واردات در سهیم کشورهاي تعداد شاخص

 هدف بازار هاي لویتوا به توجه با محصول این مقاصد فعلی صادرات که داد نشان تحقیق

 هاي صورت گرفته، کشور به تعیین اولویت با توجه. صحیح انتخاب نشده است صادراتی

 آن از پس و دارد قرار دارویی گیاهان صادراتی هدف کشور اول اولویت در کنگ هنگ

 در اسپانیا و تایوان فرانسه، جنوبی، کره آلمان، ژاپن، هند، چین، امریکا، کشورهاي

 گیاهان فعلی تصادرا وضعیت به توجه به این ترتیب با .گیرندمی قرار بعدي هاي یتواول

 وجود بالفعل و بالقوه بازارهاي بین اي مالحظه قابل تفاوت مختلف، کشورهاي به دارویی

صادرات به سمت  هدایت کننده هايپیشنهاد مشخص این تحقیق، استفاده از سیاست. دارد

  . باشدبازارهاي هدف بالقوه می

 

 .گیاهان دارویی، ایراننومی عددي، بازارهاي هدف صادراتی، تاکسو :هاي کلیدي واژه

  

  مقدمه

متکی بودن اقتصاد ایران بر درآمدهاي نفتی و 

مسایل سیاسی و اقتصادي، تاثیرپذیري این درآمدها از 

پذیري اقتصاد ایران و سایر کشورهاي  منجربه آسیب

هاي مقابله  یکی از راه. نفتی در خاورمیانه گردیده است

با این چالش، توسعه تولیداتی است که ضمن بهبود 

وضع اقتصاد داخلی سبب افزایش صادرات غیر نفتی 

هایی در این راستا توجه به کاال). Kashfi, 2010(شود  

که امکان بالقوه براي صادرات آنها وجود دارد، ضروري 

گیاهان . یکی از این کاالها، گیاهان دارویی است. است

دارویی یکی از منابع بسیار ارزشمند در گستره وسیع 

منابع طبیعی ایران است که در صورت شناخت علمی، 

تواند نقش مهمی  برداري صحیح، می کشت، توسعه و بهره

زایی و افزایش صادرات  جامعه، اشتغالدر سالمت 

تعداد ). Nasabian, et al., 2012(غیرنفتی ایفا نماید 

تا  8000هاي گیاهی شناخته شده در ایران بین  گونه

گونه  2300ین حدود شود که از این ب برآورد می 10000

بر اساس ). Ebrahimi, 2008(وجود دارد  گیاهان دارویی
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توسط معاونت تولیدات  آمار و اطالعات منتشر شده

 66، 1385گیاهی وزارت جهاد کشاورزي ایران در سال 

هاي  هزار هکتار از اراضی کشاورزي کشور در استان

مختلف، به کشت گیاهان دارویی اختصاص یافت 

)Ebrahimi, 2008 .( بر اساس آمار گمرك ایران میزان

میلیون  63به میزان  1386صادرات در کشور در سال 

در این سال بیشترین حجم . شده است دالر ثبت

صادرات گیاهان دارویی به ترتیب متعلق به زیره، گشنیز، 

 ,Ebrahimi(عصاره شیرین بیان اختصاص یافته است 

ارزش کل واردات گیاهان دارویی و مواد اولیه ). 2008

باشد  میلیون دالر می 85به میزان  1386گیاهی در سال 

ت گیاهان دارویی مربوط که بیشترین ارزش میزان واردا

میلیارد دالر در این  59ها است، به طوري که  به اسانس

در  ها عمدتاً این اسانس. سال واردات اسانس انجام گرفت

صنایع آرایشی بهداشتی و صنعتی کاربرد دارد 

)Ebrahimi, 2008 .( ،به گزارش سازمان خواربار جهانی

 2002ارزش تجارت جهانی گیاهان دارویی در سال 

میالدي به  2050حدود صد میلیارد دالر است، در سال 

در ). Kashfi, 2010(رقم پنج تریلیون دالر خواهد رسید 

حالی که کشور ایران با داشتن شرایط اقلیمی و تنوع 

گیاهی به مراتب بهتر از اروپا در حال حاضر تنها حدود 

میلیون دالر از تجارت جهانی گیاهان دارویی  90تا  60

با توجه ). Kashfi, 2010(خود اختصاص داده است را به 

به پتانسیل باالي تولید گیاهان دارویی در کشور، به 

منظور صادرات هرچه بیشتر این محصول و بهبود جایگاه 

گیاهان دارویی ایران در جهان، شناسایی وضعیت فعلی 

بازارهاي هدف این محصول به منظور توسعه تجارت 

هاي بازاریابی  ر پژوهشد. باشد خارجی ضروري می

انتخاب بازارهاي بالقوه خارجی داراي اهمیت بسیار 

بازار هدف به بازاري ). Doherty, 2009(زیادي است 

گویند که خارج از مرزهاي یک کشور قرار داشته ولی 

هنوز به فعلیت نرسیده است، اما در صورت تدوین 

المللی  استراتژي صحیح بازارشناسی و بازاریابی بین

چنانچه یک بازار . توان در آن بازارها نفوذ نمود یم

المللی از رشد مستمر و با ثبات تقاضا و از مقیاس  بین

توان آن را به عنوان  مناسب اقتصادي برخوردار باشد، می

 Fahimi Far et(به حساب آورد » بازار هدف«بازار بالقوه 

al., 2004 .(  

، )Fahimi Far et al., )2004در مطالعات انجام شده، 

بندي بازارهاي هدف محصوالت منتخب  به اولویت

پتروشیمی ایران با استفاده از روش تاکسونومی عددي 

نتایج آنها نشان داد که بین مقاصد صادراتی . پرداختند

فعلی محصوالت پتروشیمی و مقاصد بالقوه که تحت آن 

هاي  تواند مزیت صادرات در چارچوب شرایط داخلی می

اي وجود  هاي قابل مالحظه نماید، تفاوتخود را حفظ 

با استفاده از روش  )Khaksar  et al., )2008. دارد

 شناسایی و نسبی مزیت تاکسونومی عددي به تعیین

نتایج . ایران پرداختند دستباف فرش هدف بازارهاي

بررسی روند مزیت نسبی حاکی از تضعیف موقعیت 

 & Alamdarlo. رقابتی این کاال در سطح جهان داشت

Hassani )2009(  در مطالعه خود به بررسی مزیت نسبی

بازارهاي هدف زیره سبز تولید، صادرات و شناسایی 

نشان دادند که ایران در صادرات زیره سبز پرداختند و 

داراي مزیت نسبی است و بهترین بازارهاي هدف این 

محصول را کشورهاي سریالنکا، نیوزلند، امریکا و مکزیک 

در  )Cannon & Perreault )1999. دندتعیین کر

پژوهشی با بکارگیري فرآیند تاکسونومی عددي بهترین 

نوع رابطه تجاري را در بین چند وضعیت خرید و فروش 

نتایج این . بازار محصوالت صنعتی مشخص نمودند

مطالعه بیانگر کارا بودن رهیافت تاکسونومی عددي در 

) Abuhatab )2009. بودهاي آماري  مقایسه با سایر روش

در مطالعه خود به بررسی عملکرد صادرات پنبه مصر در 

بازارهاي جهانی پرداخته و ژاپن، کره و ایتالیا را از 

پایدارترین بازار براي صادرات پنبه مصر در طول دوره 

 .مطالعه خود عنوان کرده است

  

  ها مواد و روش

در این مطالعه به منظور انتخاب برترین بازارهاي 

بندي این بازارها، از روش تاکسونومی  لویتوصادراتی و ا

عددي
1

بندي کشورهاي واردکننده گیاهان  براي اولویت 

                                                                                  
1
 . numerical taxonomy method 
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- روش تاکسونومی عددي از متداول .دارویی استفاده شد

بندي بازارها بر اساس تعدادي  هاي اولویت ترین روش

این روش که اولین بار ). Brewer, 2001(شاخص  است 

 1950، در سال پیشنهاد شد) Andersen )1763توسط 

توسط تعدادي از ریاضیدانان لهستانی توسعه داده شده 

قادر  تاکسونومی عددي روش ).Khaksar, 2014(است 

هاي کم و بیش  است یک مجموعه را به زیر مجموعه

بندي بازارها  همگن تقسیم نموده و مقیاسی براي اولویت

برخی منتقدین بر ). Hosseini et al., 2008(ه دهد یارا

ترین آنها  اند، یکی از مهم این روش ایراداتی وارد نموده

هاي  عبارت است از اینکه ممکن است برخی شاخص

خطی بندي با یکدیگر هم مورد استفاده براي اولویت

تحت تاثیر انحرافی خود قرار داشته و نتایج حاصله را 

اما روش مزبور امکانی براي نمایش و یا حذف  دهند؛

در مطالعات تکمیلی جهت پرهیز از بروز . خطی نداردهم

هاي اصلی جهت بدست  این مشکل، از روش مولفه

آوردن متغیرهاي جدید که ضمن استفاده از اطالعات 

استفاده  ؛هاي اصلی، مشکل مزبور را ندارند شاخص

خطی چشمگیر در صورت وجود هم ،بنابراین .شود می

ها  ریس مبدل شاخصهاي مورد بررسی، مات میان شاخص

)


E (آید،  هاي اصلی بدست می که بر اساس روش مولفه

خطی میان آنها هاي جدید که هم جهت نیل به شاخص

 Yماتریس جدید که با . شود از بین رفته استفاده می

ضرب ماتریس اولیه  نشان داده شده، عبارتست از حاصل

)X (ها   در ماتریس مبدل شاخص)


E( جهت ،

  .بندي مورد استفاده قرار خواهد گرفت اولویت

                            


 EXY .                                                                                                         

هاي آماري مشخص شود که بین  اما اگر در بررسی

خطی وجود نداشته هم) Xماتریس (هاي اولیه  شاخص

ک ض است، نیازي به استفاده از تکنییا قابل اغما

) هاي اولیه شاخص( Xهاي اصلی نبوده و ماتریس  مولفه

. بندي مورد استفاده قرار خواهد گرفت جهت اولویت

  .شود حله انجام میروش تاکسونومی عددي در چند مر

ها، تعیین و بر مبناي )شاخص(در مرحله اول، مولفه 

گردد  آنها ماتریس استاندارد به صورت زیر تشکیل می

)Dragomirescu & Postelnicu, 1994 :(  
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صد در این مطالعه از هفت شاخص؛ شاخص در

به عنوان پتانسیل وارداتی و یا (وادرات نسبت به جهان 

به عنوان (، شاخص درآمد سرانه )اندازه بازار کشور هدف

، )کنندگان در بازار کشور هدف قدرت خرید مصرف

به عنوان وضعیت اقتصادي بازار (شاخص رشد اقتصادي 

به عنوان بررسی (، شاخص فاصله کشورها )کشور هدف

، شاخص )صادرات به کشور هدفهزینه حمل و نقل 

به دلیل اهمیت این شاخص در (قیمت وادراتی کاال 

به (تجاري  وضعیت، شاخص )درآمد صادراتی ایران

عنوان سهولت تجارت و صادرات کاال به کشور هدف 

و شاخص تعداد کشورهاي سهیم در واردات ) مورد نظر

، )رانبه عنوان بازار بالقوه براي ای(کاال به کشور مورد نظر 

باید توجه شود که سه شاخص فاصله . استفاده شده است

تجاري و تعداد کشورهاي سهیم در  وضعیتکشورها، 

واردات کاال به کشور مورد نظر، به دلیل تاثیر منفی آنها 

از  ،همچنین. شوند در مدل وارد میبه صورت معکوس 

شاخص آزادسازي تجاري که به صورت معکوس وارد 

نوان شاخص وضعیت تجاري تعریف شود، به ع مدل می

از حاصل جمع کل واردات و  این شاخص .شده است

صادرات انجام شده کشور مورد نظر و حاصل تقسیم این 

مقدار بر کل درآمد ناخالص کشور مورد نظر محاسبه 
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شده است تا مشخص شود، هر کشور چه سهمی از 

درآمد ناخالص خود را از واردات و صادرات بدست آورده 

با وارد شدن این شاخص به صورت معکوس ت تا اس

کشور موردنظر محدودیت زیادي در  آیا بررسی شود که

هریک از ) 1(در جدول  .واردات و صادرات دارد یا خیر

  .هاي بکار برده شده در مدل آورده شده است شاخص

  

 بندي کشورها هاي استفاده شده در رتبه شاخص -1 جدول

 عالئم شاخص 

1 
 وادرات نسبت به جهان

 )از سایر کشورها iواردات کشور (
X1=Mi 

 X2= GDPi/Pi درآمد سرانه 2

 X3= Gi رشد اقتصادي 3

4 
 فاصله بین کشورها 

 )jاز کشور  iکشور (
X4= Dij 

 X5= Pm قیمت وادراتی 5

 =X6 وضعیت تجاري 6
(Xi+Mi)/TGIi 

 X7=NM کاالتعداد کشورهاي سهیم در واردات  7

 
ها که عناصر آن  در مرحله دوم، ماتریس فاصله

)Dab( فاصله متغیرهاي دو کشور ،a  وb باشد، به  می

  :گردد صورت زیر محاسبه می

)1(           




k

i
biaiab ZZD

1
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ها،  یعنی ماتریس فاصله Dab=Dbaبدیهی است که 

همچنین عناصر قطر اصلی آن، . ماتریس متقارن است

  .باشد صفر می

- هدر مرحله سوم، با استفاده از اطالعات ماتریس ب

دست آمده از مرحله دوم، در هر سطر کوچکترین عدد را 

گردد  بدین ترتیب ماتریسی تشکیل می. کنیم انتخاب می

ترین  ر آن کوتاهکه یک ستون آن کشورها و ستون دیگ

  .فاصله کشورهاست

در مرحله چهارم، با استفاده از ماتریس نهایی مرحله 

ها را  سوم، میانگین و انحراف معیار کوتاهترین فاصله

  :آوریم بدست می

)2 (   n
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 djدرصدي براي متغیر ) α-1(فاصله اعتماد 

  :سازیم می

)3(   ).2,.2(1. ddd SdLSdLI 


  

آنها در بین دو حد محاسبه شده و  djکشورهایی که 

بندي  به عنوان کشورهاي همگن در یک گروه طبقه

شود و کشورهایی که خارج  شوند، در نظر گرفته می می

گیرند، به عنوان کشورهاي غیر  از فاصله اعتماد قرار می

  .شوند همگن از مجموعه حذف می

نجم، ماتریس جدید بعد از حذف برخی در مرحله پ

ماتریس  ،شود و همچنین بازنویسی می کشورها، مجدداً

در ماتریس . آید دست میهاستاندارد شده از روي آن ب

استاندارد براي هر ستون بزرگترین مقدار را پیدا کرده و 

پس از . نامیم می zi, maxو یا » آل مقدار ایده«را نام آن

ها، براي  آل در مورد هریک از مولفه یافتن مقادیر ایده

به ) معیار پتانسیل بازار( Cjهریک از کشورها مقدار 

 :شود صورت زیر محاسبه می

                 

)4                 (  
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i
iijj ZZC
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2
max, )(  

کوچکتر باشد، پتانسیل  Cjدر این رابطه، هر اندازه (

  .)بازار باالتر خواهد بود

ها، میانگین و انحراف معیار آنها نیز  Cjپس از تعیین 

  :شوند محاسبه می
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معیار پتانسیل و بر مبناي مقادیر فوق، حد مطلوب 

  :گردد مطابق رابطه زیر تعیین می) *C( بازار

)6(                               cSCC 2* 


  

که بر اساس آن ) ضریب اهمیتی(معیاري  نهایتاً

بندي نمود، از  بتوان بازارهاي هدف صادراتی را اولویت

  :آید دست میهرابطه زیر ب

                    
*C

C
F

j

i 
  

پتانسیل ضریب اهمیت کشور از حیث  Fiکه در آن 

معیار حد مطلوب  *Cو  رمعیار پتانسیل بازا Cj، بازار
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توان  می Fiبا بدست آوردن . هستند پتانسیل بازار

بندي  صعودي رتبه Fiبازارهاي هدف صادراتی را براساس 

تر  به صفر نزدیک Fiدر این رابطه هرچه شاخص . نمود

باشد، پتانسیل بالفعل و بالقوه آن بازار در مقایسه با سایر 

  .بازارها باالتر خواهد بود

افزار  در مطالعه حاضر براي انجام مراحل فوق از نرم

هاي  استفاده شده است و داده QBasicنویسی  برنامه

مورد استفاده در این مطالعه از اطالعات مرکز تجارت 

ده  2011المللی و  بانک جهانی مربوط به سال  بین

کننده گیاهان دارویی، با توجه به کد  کشور برتر وارد

رویی در وب سایت مرکز تجارت محصول گیاهان دا

  .المللی استفاده شده است بین

  

  نتایج و بحث

این مطالعه، ده کشور با بیشترین واردات گیاهان  در

دارویی به منظور تعیین بازارهاي بالقوه صادراتی براي 

، ده )2(صادرات گیاهان دارویی ایران تعیین و در جدول 

ا در سال کشور که بیشترین واردات گیاهان دارویی ر

اند، به همراه درصد واردات گیاهان دارویی  داشته 2011

هر کشور و سهم همان کشورها از صادرات گیاهان 

  .دارویی نشان داده شده است

  

کشورهاي با بیشترین واردات گیاهان دارویی در  -2 جدول

  )2011سال (جهان 

  کشورها  رتبه

مقدار 

واردات 

نسبت به 

  )تن(جهان 

مقدار 

واردات 

ت به نسب

  (%)جهان 

سهم از 

صادرات 

  (%)ایران 

  4/7  99/9  60277  آلمان  1

  0  89/9  59679  امریکا  2

  0  76/9  58909  هنگ کنگ  3

  0  55/7  45586  چین  4

  25/0  36/5  32361  تایوان  5

  0  07/5  30609  ژاپن  6

  0  42/4  26663  کره جنوبی  7

  2/3  01/4  24211  هند  8

  2/5  97/2  17950  اسپانیا  9

  1/1  80/2  16872  فرانسه  10

 International Trade( المللی مرکز تجارت بین :ماخذ

Centre(، 2011  

دهد کشورهاي آلمان،  نشان می) 2(نتایج جدول 

کنگ، سه کشور برتر در واردات گیاهان  امریکا و هنگ

کشورهاي چین، تایوان، ژاپن، . باشند دارویی جهان می

هاي بعدي  فرانسه در رتبهکره جنوبی، هند، اسپانیا و 

درصد واردات گیاهان  62این ده کشور حدود . قرار دارند

در ستون آخر . اند دارویی جهان را به خود اختصاص داده

این جدول سهم هریک از واردات ده کشور برتر از 

صادرات گیاهان دارویی ایران به صورت درصد نشان داده 

 10ن با حدود دهد کشور آلما نتایج نشان می. شده است

درصد از صادرات  4/7درصد از واردات جهان، تنها حدود 

گیاهان دارویی ایران به این کشور اختصاص داده شده 

کنگ، چین، ژاپن و  است و کشورهایی مانند امریکا، هنگ

اند و در کل حدود  کره جنوبی وارداتی از ایران نداشته

ده  درصد از صادرات گیاهان دارویی ایران به این 17

پس از . کشور برتر واردکننده گیاهان دارویی بوده است

بررسی صادرات گیاهان دارویی به ده کشور برتر واردات 

، بازارهاي صادراتی گیاهان )3(این محصول، در جدول 

و مقدار صادرات این محصول به  2011دارویی در سال 

صورت درصد از ایران به این کشورها نشان داده شده 

  .است

  

بازارهاي صادراتی فعلی صادرات گیاهان داروي  -3 جدول

 )2011(ایران 

  کشورها  رتبه
  مقدار صادرات

  )تن( 

درصد از کل 

  صادرات ایران

  4/41  980  ترکیه  1

  20  473  پاکستان  2

  6/8  203  عراق  3

  4/7  176  آلمان  4

  5/6  153  امارات  5

  2/5  124  اسپانیا  6

  5/4  107  روسیه  7

  2/3  77  هند  8

  1/1  26  فرانسه  9

  5/0  13  کویت  10

 International Trade( المللی مرکز تجارت بین :ماخذ

Centre(، 2011  
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 4/41دهد ترکیه با  ، نشان می)3(نتایج جدول  

درصد بیشترین واردات گیاهان دارویی را از ایران داشته 

بیانگر این مطلب ) 3(نکته قابل توجه از جدول . است

کشور آلمان، اسپانیا، هند و فرانسه است که تنها چهار 

جز بازارهاي هدف صادراتی هستند که جزو ده کشور 

به منظور بهبود  ،بنابراین. باشند برتر وارداتی جهان می

جایگاه گیاهان دارویی ایران در جهان شناسایی وضعیت 

. باشد فعلی بازارهاي هدف این محصول امري ضروري می

ز ادیر هریک ا، مق)4(بر این اساس در جدول 

بندي بازارهاي هدف  هاي مورد استفاده در رتبه شاخص

. صادراتی گیاهان دارویی ایران آورده شده است

هاي مقدار واردات نسبت به واردات جهان، درآمد  شاخص

سرانه، رشد اقتصادي، فاصله کشورها از ایران، قیمت 

وارداتی، موانع تجاري و تعداد کشورهاي سهیم در 

هاي مورد بررسی این  ر مورد نظر، از شاخصواردات کشو

بندي بازارهاي هدف صادراتی  مطالعه به منظور رتبه

ذکر این نکته حایز اهمیت است که در جدول  .باشند می

ده کشور برتر واردکننده گیاهان دارویی در جهان به ) 4(

عنوان بازار بالقوه صادرات گیاهان دارویی ایران آورده 

مانطور که در روش تحقیق گفته همچنین ه. شده است

تجاري و تعداد  وضعیتسه شاخص فاصله کشورها، شد، 

کشورهاي سهیم در واردات کاال به کشور مورد نظر، به 

دلیل تاثیر منفی آنها به صورت معکوس در مدل وارد 

  .شوند می

  

 ایرانارهاي هدف صادراتی گیاهان دارویی بازهاي مورد استفاده در رتبه بندي  شاخص -4 جدول

  کشورها

  هاي مورد بررسی شاخص

مقدار واردات 

نسبت به جهان 

(%)  

درآمد سرانه 

  )نفر/دالر(

رشد اقتصادي 

  %)سالیانه (

فاصله کشورها 

از ایران 

  * )کیلومتر(

قیمت وارداتی 

  )کیلوگرم/دالر(
تعداد کشورهاي   *وضعیت تجاري

  *سهیم در واردات

  87  000825/0  88/3  3500  1  40620  99/9  آلمان

  87  000236/0  95/4  6400  3  50860  89/9  امریکا

  18  002657/0  11/4  3800  5  51430  76/9  هنک گنک

  57  000329/0  57/2  3500  9  8240  55/7  چین

  28  000889/0  22/3  4200  0  8620  36/5  تایوان

  53  000376/0  29/7  4800  -1  34890  07/5  ژاپن

  34  000723/0  94/2  4100  2  29860  42/4  جنوبیکره 

  60  000172/0  75/1  1950  6  3640  01/4  هند

  60  000463/0  25/3  4800  0  30940  97/2  اسپانیا

  88  000540/0  06/5  4200  2  36120  80/2  فرانسه

  شوند صورت معکوس وارد مدل میها به  این شاخص*        International Trade Centre(، 2011( المللی مرکز تجارت بین: ماخذ

  

جهان به نوعی به عنوان  به نسبت واردات شاخص

 توضیح ،)2( جدول در پتانسیل وارداتی و یا اندازه بازار

کشور به  سرانه ده درآمد شاخص نتایج. است شده داده

کنندگان در بازار در جدول  عنوان قدرت خرید مصرف

 و امریکا کنگ، هنگ کشورهاي که دهد می نشان )4(

 و چین هند، کشورهاي و سرانه درآمد بیشترین آلمان

 کشورهاي سایر به نسبت را سرانه درآمد کمترین تایوان

در . اند داده اختصاص خود به را دارویی گیاهان برتر

اقتصادي به عنوان  سالیانه رشد شاخص نتایج کهحالی

 کشور که دهد می کشورها نشانوضعیت اقتصادي بازار 

 و تایوان ژاپن، و اقتصادي رشد بیشترین هند و چین

 اختصاص خود به را اقتصادي رشد کمترین اسپانیا

 دارویی، گیاهان واردکننده برتر کشورهاي بین از. اند داده

 لحاظ از را فاصله کمترین هند و فاصله بیشترین امریکا
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از لحاظ هزینه حمل  توانند باشند که می می دارا مسافت

و نقل به این کشورها معیاري مهم براي صادرات به این 

به عنوان  وارداتی قیمت شاخص نتایج .کشورها باشد

 اهمیت در درآمد صادراتی این محصول براي ایران، نشان

 که هستند کشورهایی جمله از فرانسه و ژاپن که دهد می

 کشورها ایرس به نسبت باالیی قیمت با را دارویی گیاهان

 قیمت کمترین چین و هند کشورهاي و کنند می وارد

 نتایج. کنند می پرداخت دارویی گیاهان واردات بابت

به عنوان معیاري براي  کشورها تجاري وضعیت شاخص

 این سهولت صادرات و تجارت با کشورهاي هدف، بیانگر

 بیشترین چین و امریکا هند، کشورهاي که است مطلب

 گیاهان واردکننده کشورهاي سایر بین در تجاري موانع

 آلمان و کنگ هنگ کشورهاي و باشند می دارا را دارویی

 بیشتري آزادي دیگر، عبارت به و تجاري موانع کمترین

 سهیم کشورهاي تعداد نتایج ،نهایت در. دارند تجارت در

 بالقوه بازاري منظور به نظر مورد کشورهاي واردات در

 آلمان و فرانسه کشورهاي که دهد می نشان ایران براي

 کمترین تایوان و کنگ هنگ کشورهاي و سهم بیشترین

 که باشند می دارا کشورها سایر صادرات از را سهم

 به دارویی گیاهان صادرات براي مناسب بازاري توانند می

  .باشند کشورها این

، )5(ها، در جدول  پس از بررسی هریک از شاخص

بندي بازارهاي هدف صادراتی گیاهان  رتبهنتایج نهایی 

  .دارویی نشان داده شده است

  

بندي بازارهاي هدف صادراتی گیاهان  نتایج رتبه -5 جدول

 دارویی

  کشور
مقدار معیار 

  پتانسیل بازار 

مقدار درجه 

  برخورداري 

رتبه بندي 

  نهایی 

  6  853/0  91/5  آلمان

  2  796/0  52/5  امریکا

  1  701/0  86/4  هنک گنک

  3  813/0  64/5  چین

  9  936/0  49/6  تایوان

  5  849/0  89/5  ژاپن

  7  873/0  06/6  کره جنوبی

  4  827/0  74/5  هند

  10  967/0  71/6  اسپانیا

  8  889/0  17/6  فرانسه

  هاي تحقیق یافته: ماخذ

  

دهد که با توجه مقدار  نشان می) 5(نتایج جدول 

این مقدار کوچکتر  که هر اندازه( معیار پتانسیل بازار

و مقدار درجه ) باشد، پتانسیل بازار باالتر خواهد بود

تر باشد،  که هرچه این مقدار به صفر نزدیک(برخورداري 

، )گیرند کشور هدف مورد نظر در اولویت اولیه قرار می

کنگ در اولویت اول کشور هدف صادراتی  کشور هنگ

به گیاهان دارویی قرار دارد که دلیل آن با توجه 

هاي مورد بررسی، پتانسیل وارداتی باالي این  شاخص

کنندگان در بازار با  کشور، قدرت خرید باالي مصرف

توجه به درآمد سرانه باالي این کشور، وضعیت اقتصادي 

خوب این کشور در بازار با توجه به رشد اقتصادي این 

کشور نسبت به سایر کشورها، فاصله نسبتا کمتر این 

در مقایسه با سایر کشورها، قیمت وارداتی  کشور با ایران

مناسب، سهولت تجارت و تعداد کشورهاي کم سهیم در 

تواند بازار  که می به این کشورصادرات گیاهان دارویی 

پس از آن . بالقوه مناسبی براي ایران باشد است

کشورهاي امریکا، چین، هند، ژاپن، آلمان، کره جنوبی، 

با توجه به روش تاکسونومی فرانسه، تایوان و اسپانیا 

یت بعدي قرار وهاي مورد بررسی در اول عددي و شاخص

مقایسه بین کشور هدف اول با دهم نیز طبق . دارند

دهد که، کشور  هاي مورد بررسی نشان می شاخص

کنگ هم از لحاظ شاخص پتانسیل وارداتی، درآمد  هنگ

سرانه و رشد اقتصادي، همچنین فاصله کمتر این کشور 

ایران نسبت به فرانسه و وضعیت موانع تجاري و بازار  با

 ،بنابراین. تري دارد بالقوه براي ایران وضعیت مطلوب

بندي هر یک از کشورهاي هدف تعیین شده با  اولویت

ها براي کشور صادرات کننده  توجه به هریک از شاخص

چنین با توجه به هم. باشد ند ایران، بسیار مهم میمان

فعلی گیاهان دارویی به کشورهاي وضعیت صادرات 

اي بین  دهد که تفاوت قابل مالحظه مختلف نشان می

بازارهاي بالقوه و بالفعل وجود دارد، بدین معنی که 

  .بازارهاي هدف بالقوه عمدتا بازارهاي بالفعل نیستند

  گیري و پیشنهادها  نتیجه
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گیاهان دارویی از جمله محصوالتی است که 

. شور به منظور صادرات داردپتانسیل باالیی در ک

 و هدف بازار تعیین صادراتی، بازاریابی براي گام نخستین

 براي که بود بازارخواهد آن از نیازهایی کردن مشخص

 .نماید می تقاضا ایجاد شرکت خدمات و محصوالت

با استفاده از روش ، در این مطالعه سعی شد تا بنابراین

به عنوان روشی کارا، بازارهاي هدف  ،تاکسونومی عددي

) 2011( 1390صادراتی گیاهان دارویی در سال 

شناسایی شوند تا بازارهاي بالقوه براي صادرات آتی 

هاي مورد  گیاهان دارویی ایران با توجه به شاخص

  .بررسی انتخاب شوند

نتایج بررسی ده کشور که بیشترین واردات گیاهان 

دهد که این  اند، نشان می شتهدا 2011دارویی را در سال 

درصد واردات گیاهان دارویی جهان  62ده کشور حدود 

ترین  کشور آلمان بزرگ. اند را به خود اختصاص داده

درصد از واردات  10واردکننده گیاهان دارویی با حدود 

درصد از صادرات گیاهان دارویی  4/7جهان، تنها حدود 

است و ایران به این کشور اختصاص داده شده 

کنگ، چین، ژاپن و کره  کشورهایی مانند امریکا، هنگ

اند و ایران صادراتی از این  جنوبی وارداتی از ایران نداشته

 17محصول به این کشورها نداشته است و در کل حدود 

درصد از صادرات گیاهان دارویی ایران به این ده کشور 

ت برسی وضعی. برتر واردکننده گیاهان دارویی بوده است

فعلی بازارهاي صادراتی گیاهان دارویی کشور نشان 

درصد بیشترین واردات  4/41دهد که ترکیه با  می

نکته قابل توجه . گیاهان دارویی را از ایران داشته است

این نتایج این است که تنها چهار کشور آلمان، اسپانیا، 

هند و فرانسه جز بازارهاي هدف صادراتی هستند که 

به  ،بنابراین. باشند تر وارداتی جهان میجزو ده کشور بر

منظور بهبود جایگاه گیاهان دارویی ایران در جهان، 

شناسایی وضعیت فعلی بازارهاي هدف این محصول 

در این مطالعه از چند  ،بر این اساس. باشد ضروري می

ز روش تاکسونومی عددي استفاده شاخص براي استفاده ا

تانسیل وارداتی و یا ها بیانگر وضعیت پ این شاخص. شد

اندازه بازار، وضعیت اقتصادي بازار کشورها، هزینه حمل 

به عنوان  کشورها تجاري وضعیتو نقل صادرات، 

معیاري براي سهولت صادرات و تجارت با کشورهاي 

-هنتایج ب. باشند بالقوه ایران می هدف و سهم بازارهاي

اي بندي بازاره ها به منظور اولویت گارگیري این شاخص

هدف صادراتی گیاهان دارویی بیانگر این مطلب است که 

کنگ در اولویت اول کشور هدف صادراتی  کشور هنگ

گیاهان دارویی قرار دارد و پس از آن کشورهاي امریکا، 

چین، هند، ژاپن، آلمان، کره جنوبی، فرانسه، تایوان و 

هاي  اسپانیا با توجه به روش تاکسونومی عددي و شاخص

که توجه به  ویت بعدي قرار دارندی در اولمورد بررس

وضعیت صادرات فعلی گیاهان دارویی به کشورهاي 

اي بین  دهد که تفاوت قابل مالحظه مختلف نشان می

بازارهاي بالقوه و بالفعل وجود دارد، بدین معنی که 

 بر. بازارهاي بالفعل نیستند بازارهاي هدف بالقوه عمدتاً

 در حال به تا صادرات هاینک به توجه با ،اساس این

 صورت اصولی و مدون بازاریابی استراتژي یک چارچوب

 هدف بازارهاي به توجه با دارد ضرورت نگرفته،

 محصوالت صادرات توسعه استراتژي و شده بندي اولویت

 براي عملی راهبردهاي تا شود مشخص نظر مورد

 ریزي برنامه در امر مسئولین نیز و صادرکنندگان

 استراتژي یک ،همچنین. شود هیارا کشور بازرگانی

 توسعه استراتژي یک نهایتاً و صنعتی توسعه مدت بلند

 این در حتمی ضروریات جمله از نیز بازاریابی و صادرات

   .است پیشنهاد قابل که است خصوص
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