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ABSTRACT
The main objective of this research was to design a model for assessing and partitioning
the international pistachio market in order to identify Iran's opportunities in these markets.
Accordingly, in this paper, the study of market structure, the status of competitors in the
market, market access, and the cultural and political adaptation of countries for the years
2001- 2016 provide indicators for clustering target markets in these markets. Subsequently,
using international meta-clustering methods, international pistachio market segmentation has
been done and homogeneous export clusters have been extracted for Iran's target markets. In
this research, using Cummins clustering algorithm, Cummins and Clooney Antes algorithm
and also Cummins and hierarchy combination algorithms for clustering of target countries of
Iranian export of pistachio were studied. Comparison of the results of the three clustering
methods showed that in the Cummins and hierarchical combination algorithms, the resulting
clusters display less error. Based on the results of the Davis-Bouldin, Chu-Su, five clusters
were identified for Iran's export destination countries for export of pistachios, and the same
policy for the countries in each cluster and policy in the target countries of different clusters
could lead to increased efficiency of the considered strategies.
Keywords: Pistachio Exports, Competitive Advantage, Ant Colony Algorithm, Target
Countries, Clustering
Extended Abstract
Introduction
Traditionally, Iran has been the largest producer and exporter of pistachios in the world.
Pistachio export is one of the most important sources of foreign exchange for agricultural
products. Unfortunately, in recent years, many competing countries have reduced Iran's share
of the global pistachio market. The United States currently leads the export of this product.
Therefore, it is necessary to prevent the reduction of our country's share in world trade by
choosing the appropriate target market. The main objective of this research was to design a
model for assessing and partitioning the international pistachio market in order to identify
Iran's opportunities in these markets. A review of previous studies shows that clustering of
target markets is a new topic and requires the development of new methods and various
variables that include the conditions of different target countries. Innovation of this research
compared to previous studies are: i) use of unequal weights in the aggregation of indicators, ii)
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use of trade, economic and sustainability indicators simultaneously to determine global market
clusters.
Materials and Methods
Data were extracted from the Trade Map Organization and the World Bank during the years
2001-2001. The weighting of the indicators was obtained by completing a questionnaire by
trade experts and exporters. Then the indicators of competitive advantage, trade stability,
market concentration and market size were calculated and weighted to cluster the target
markets. Finally, after calculating the desired indices, the clustering of these target countries
was performed based on simple and hybrid algorithms including clustering by combines
method separately and also in combination with ant colony algorithm and hierarchical method.
The Davis-Boldin (D-B) and Chou-Su (C-S) criteria were used to assess the validity of the
clusters.
Conclusion
By examining different variables, clustering of Iran's export target markets has been done.
Measurement of D-B and C-S criteria showed that dividing countries into five clusters causes
the lowest value of the above criteria. The target countries are divided into five clusters, each
of which has more common features than the member countries of the same cluster than the
members of other clusters. In the first cluster, Hong Kong and Italy, America and the United
Arab Emirates are located. Canada, Egypt, Poland and Russia are in the other group. China
and Taiwan are also in the same cluster as European countries and Australia. Saudi Arabia and
Kazakhstan have formed another cluster with Jordan, Lebanon and Greece. For example, in
the first cluster, which includes Hong Kong, Italy, the United States and the United Arab
Emirates, one of the common features that can be considered for the countries of this cluster
are that either exporters or re-exporter of pistachios.
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خوشهبندی کشورهای هدف صادرات پسته ایران
مبتنی بر الگوریتمهای فرا ابتکاری ترکیبی
4

زینب میراکبری ،1سیدمجتبی مجاوریان ،*2حامد رفیعی ،3حمید امیرنژاد
 ،1دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی ،دانشکده مهندسی زراعی ،دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی ساری ،ساری ،ایران
 ،2دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشکده مهندسی زراعی ،دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی ساری ،ساری ،ایران
 ،3استادیار گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 ،4دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشکده مهندسی زراعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
(تاریخ دریافت -97/5/20 :تاریخ تصویب)97/9/7 :

چکیده

هدف اصلی این تحقیق ،طراحی الگویی برای ارزیابی و بخشبندی بازار بینالمللی پسته
بهمنظور شناسایی فرصتهای ایران در این بازارهاست .در این مطالعه ،بررسی ساختار بازار،
وضعیت رقبا در بازار ،دسترسی به بازار و تطابق فرهنگی و سیاسی کشورها ،برای سالهای
 2016-2001شاخصهایی را جهت خوشهبندی بازارهای هدف در این بازارها فراهم میکنند.
با بهرهگیری از روشهای خوشهبندی فراابتکاری ،تقسیمبندی بازار بینالمللی پسته صورت
گرفت و خوشههای همگن صادراتی برای بازارهای هدف ایران استخراج گردیدند .در این
پژوهش ،با استفاده از الگوریتم خوشهبندی کامینز ،الگوریتم ترکیبی کامینز و کلونی مورچگان
و الگوریتم ترکیبی کامینز و سلسلهمراتبی ،به خوشهبندی کشورهای هدف صادرات پسته ایران
پرداخته شد .مقایسه نتایج حاصل از سه روش خوشهبندی نشان داد که در الگوریتم ترکیبی
کامینز و سلسلهمراتبی ،خوشههای حاصل ،خطای کمتری را نشان میدهند .بر اساس نتایج
حاصل از شاخصهای دیویس – بولدین ،چو  -سو و ضریب نیمرخ ،پنج خوشه برای

کشورهای هدف صادراتی ایران جهت صادرات پسته شناسایی شدند که با سیاستگزاری
یکسان در قبال کشورهای موجود در هر خوشه و سیاستگزاری متفاوت در کشورهای هدف
خوشههای مختلف ،میتوان کارایی سیاست های صادراتی را افزایش داد.
واژههای کلیدی :صادرات پسته ،مزیت رقابتی ،الگوریتم کلنی مورچگان ،کشورهای هدف،
خوشهبندی
مقدمه
توسعه روابط تجاري و افزايش صادرات غیرنفتی
براي اقتصاد مبتنی بر نفت ايران ضرورتی اجتنابناپذير
است که در برنامهريزيهاي توسعهاي نیز به آن توجه
زيادي شده است .به اين منظور ،بايد امکانات بالقوه

صادرات در بازارهاي بینالمللی در بخشهاي مختلف
اقتصادي از جمله محصوالت کشاورزي مورد ارزيابی
مجدد واقع گردد و با ديدي روشنتر نسبت به توسعه
تجارت اقدام شود .يکی از مهمترين عوامل در ورود به
بازارهاي خارجی ،آگاهی و دانش نسبت به بازار خارجی
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است که اغلب بنگاه ها در آن ضعف دارند (
 .)2016از اينرو ،تحلیل فرصت بازار خارجی از جمله
اهداف مهم در پژوهشهاي بازاريابی بین المللی
محسوب میشود .هدف تحلیل و ارزيابی بازار خارجی،
جستجو براي يافتن بازارهاي جذاب بینالمللی است .در
پژوهشهاي بازاريابی ،تحلیل فرصت بازار خارجی
مترادف بخش بندي و انتخاب بازار بهکار رفته است .در
زمینه شناسايی بازارهاي بینالمللی و شاخصهاي مورد
استفاده در خوشهبندي کشورهاي هدف ،مطالعات
مختلفی صورت گرفته است.
) Chagheri & Feizi (2018مطالعهاي با عنوان
خوشهبندي خودکار دادهها با بهرهگیري از الگوريتم
رقابت استعماري بهبوديافته انجام دادند .نتايج نشان داد
الگوي رقابت استعماري نیاز به هیچگونه دانش قبلی
براي خوشهبندي دادهها ندارد و از دقت خوبی برخوردار
است .در اين مطالعه از معیارهاي ديويس – بولدين
2
استفاده
) (BDو چو  -سو ) (CSبهعنوان تابع هدف
شده است .براي نشان دادن برتري روش پیشنهادي،
میانگین مقدار بهینه تابع هدف و تعداد خوشههاي
تعیینشده توسط روش با سه الگوريتم خوشهبندي
خودکار مبتنی بر الگوريتمهاي تکاملی مقايسه شده
است ،(2017) Zhong & Enke .در مطالعهاي با بررسی
بازارهاي سهام با استفاده از روشهاي داده کاوي براي
پیشبینی شاخص روزانه EFT3بر اساس  60ويژگی
مالی و اقتصادي ارايه نمودند .آنها از روش FCM4
براي خوشهبندي دادهها استفاده کردند .همچنین ،از
روش تجزيه و تحلیل عاملی ()PCA5براي مجموعه داده-
ها و نیز ،براي هر خوشه استفاده شد .سپس شبکههاي
عصبی مصنوعی ( )ANNsو مدل هاي  6رگرسیون
لجستیک را مورد استفاده قرار دادند .نتايج تحقیق نشان
Maleki,

1. Davis - Bouldin
2. Chou, Su and Lai
 ،Exchang – Traded Fund (EFT) .3يک ابزار سرمايه گذاري
است که می تواند مانند سهام مبادله شود ولی فقط بر اساس رفتار يک
شاخص بازار سهام نوسان می کند .اولین شرکت  EFTدر سال  1993در
آمريکا با استفاده از شاخص شرکت  ،S & P 500پايه گذاري شد که
 SPYنام گرفت.
4. fuzzy c-means method
5. Principal component analysis
6. Artificial Neural Networks

داد که روش شبکههاي عصبی مصنوعی نسبت به روش
رگرسیون لجستیک دقت باالتري داشته است .همچنین،
محققان نشان دادند استراتژيهاي تجاري بر مبناي
طبقهبندي و خوشهبندي دادهها از طريق روشهاي
 ANNsو  PCAباعث افزايش سود و ريسک تعديل شده
میگردند ،(2017) Roshan & Afsharinezhad .در
مطالعهاي از دادههاي اقالم خريداري شده و هزينههاي
مالی وابسته براي بخشبندي مشتريان يکی از
فروشگاههاي زنجیرهاي در شمال ايران براساس الگوريتم
کرم شب تاب استفاده نمودند .همچنین 8،براي
شناسايی بخش سودآور مشتريان از مدل سرعت ،تکرار و
ارزش پولی خريد ) (RFM9بهره بردند .در اين پژوهش،
براي نشان دادن رويکرد پیشنهادي ،دادههاي فروش
حاصل از پايگاه اطالعات اين فروشگاه شامل اطالعات
 3836معامله توسط  211مشتري براي  30قلم کاال
استفاده شد .يافتهها  1نشان دادند که تقسیم بازار هدف
گسترده به زيرمجموعههاي مصرفکنندگان که نیازهاي
مشترک ،منافع و اولويت هاي متفاوتی دارند ،باعث
افزايش سودآوري فروشندگان میگردد .در اين مطالعه،
سه خوشه بهینهسازي براي فروشگاه وجود داشته و
ويژگیهاي مشتريانی با بیشترين سودآوري مشخص
شدند ،(2016) Karasova .در مطالعهاي مزيتهاي
رقابتی تجارت بین الملل در بخش کشاورزي اوکراين را
بررسی کرد .وي در اين تحقیق با استفاده از تحلیل
خوشهاي ،به ارزيابی مزيت نسبی اوکراين در بازار جهانی
صادرات محصوالت کشاورزي پرداخت .در اين تحقیق،
معیارهاي خوشهبندي شامل تولید ناخالص داخلی سرانه
و میزان تولید و صادرات محصوالت کشاورزي بود که بر
اين اساس 6 ،خوشه ايجاد شد .خوشه اول شامل 3
کشور و خوشههاي بعدي به ترتیب شامل ،24 ،14 ،22
 30و  55کشور بود .وي براي رسیدن به اهداف تحقیق
از دادههاي سال  2014براي  148کشور بهره گرفت.
نتايج تحقیق نشان داد که بیشترين سهم صادرات با
 21/3درصد مربوط به روغن آفتابگردان بوده و ذرت با
 20/1درصد و گندم با 13/7درصد به ترتیب در جايگاه
7. risk-adjusted proﬁts
8. Firefly Algorithm
9. Recency-Frequency –Monetary
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دوم و سوم قرار گرفتند .نتايج حاصل از برآورد شاخص
مزيت نسبی نشان داد که محصول روغن آفتابگردان و
گندم با رقم  5/9بیشترين مزيت رقابتی و محصول
روغن ذرت با رقم  4/4در جايگاه چهارم قرار گرفته
است ،)2014( Mojaverian .در مطالعهاي براي اولويت-
بندي و شناسايی بازار هدف صادرات آب میوه ايران،
هفت شاخص مسافت ،تعداد رقبا ،درآمد سرانه ،رشد
اقتصادي ،سهم از واردات جهانی ،میانگین قیمت وارداتی
و عدم وجود موانع تجاري را در نظر گرفتند .در اين
تحقیق ،از روش تاکسونومیعددي استفاده شد و نتايج
حاصل نشان داد ،در حالیکه صادرات محصوالت آب میوه
توسط ايران عمدتاً به کشورهاي همسايه ارسال میگردد
و سهم کشورهاي پردرآمد کمتر از  20درصد است؛
عربستان بهترين بازار براي صادرات ،محسوب میشود و
کشورهاي بلژيک ،هلند و آلمان در مراتب بعدي قرار
دارند ،(2014) Gite & Kumar .در مطالعهاي ،ماتريس
گروه مشاورين بوستون ) (BCGرا براي تشخیص
بازارهاي صادراتی صنعت فرش هند و طبقهبندي آنها
در چهار بخش به کار گرفتند .در اين تحقیق ،از بین
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دويست کشور مقصد براي صادرات فرش 30 ،کشور با
باالترين متوسط ارزش صادراتی طی  10سال (از 2004
تا  ،)2013در نظر گرفته شد .آنها براي استفاده از اين
ماتريس از متوسط نرخ رشد بازار و سهم نسبی بازار بر
اساس دادههاي صادراتی براي  5سال ( از  2009تا
 ،) 2013استفاده کردند.
پسته از مهمترين اقالم صادراتی بخش کشاورزي
ايران در سالهاي اخیر میباشد .صادرکنندگان پسته در
جهان در دوره زمانی  ،2001-2016شامل  128کشور
بودهاند .پنج کشور مهم صادرکننده پسته در جهان در
طی اين سالها شامل ايران ،آمريکا ،هنگ کنگ ،آلمان و
هلند بودهاند .واردکنندگان پسته در جهان نیز در دوره
زمانی  2001-2016شامل  186کشور میباشد .نمودار
زير روند واردات در کشورهايی که عمدهترين مقصد
واردات پسته در دوره زمانی مورد نظر ()2001 -2016
بودهاند را نشان میدهد .کشورهاي هنگ کنگ ،آلمان،
چین ،امارات و ايتالیا به ترتیب داراي رتبههاي اول تا
پنجم در واردات جهانی پسته بودهاند.

نمودار  -1ارزش واردات ساالنه پسته توسط عمدهترين کشورهاي واردکننده پسته در جهان (( )2000-2016هزاردالر)

مباحث بخشبندي و خوشهبندي از مباحث نوين در
بازاريابی ايران هستند و مطالعات چندانی در زمینه
بررسی روند سیاستهاي صادراتی پسته ايران در
کشورهاي هدف انجام نپذيرفته است .مرور مطالعات
تجربـی نشـان مـیدهـد کـه تعیین ساختار بازار و
وضعیت رقبا در بازار از ديدگاه شاخصهاي مزيتهاي
رقابتی ،معیارهايی را براي اولويتبندي و خوشهبندي

بازارهاي هدف بود .در اين تحقیق خوشه بندي بر اساس
متغیرهاي ساختار بازار ،مزيت رقابتی واردات ،سهم بازار،
اندازه بازار کشور هدف ،قیمت صادراتی ايران ،نرخ تعرفه،
متغیرهاي سیاسی و فرهنگی ،فاصله کشورها و استمرار
واردات صورت گرفته و سپس بر اساس الگوهاي مختلف
خوشهبندي کشورهاي هدف انجام و مورد بررسی قرار
گرفتهاند.
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مواد و روشها
در اين قسمت پس از بررسی روشهاي تقسیمبندي
بازار به مباحث خوشهبندي و متغیرهاي مورد استفاده در
اين تحقیق پرداخته شده است.
 -1تقسيم بازار و روشهاي آن

با توجه به تنوع خريداران يک محصول در بازارهاي
بزرگ و ناهمگون ،الزم است آن را به بخشهاي
کوچکتر تقسیم نمود تا کاالها و خدمات متناسب با
نیازها و ويژگیهاي مورد نظر هر گروه از مشتريان به
اين بازارها رسانده شوند (،Kotler and Armstrong
 .)2012فرآيند تقسیم بازار به گروهبندي مشتريان به
چندين بخش مختلف گفته میشود به نحوي که
مشتريان هر بخش ،نیازها و ويژگیهاي مشابه داشته
باشد ،هر بخش قابل هدفگیري بوده ،با آمیخته
بازاريابی خاصی نیز بهدست آيد.
بخشبندي بازار يک مسأله چند معیاره است.
 )1998( Desaro & Grisaffeماهیت چند معیاره و با
محدوديتهاي متعدد را در بخشبندي بازار مورد بحث
قرار دادند .آنها وجود يک مجموعه از راه حلهاي بهینه
پارتو را نشان دادند .روشهاي بخشبندي مشتريان به
رويکردهاي متدولوژي محور و کاربرد محور1دستهبندي
میشوند .رويکردهاي متدولوژي محور ،از روشهاي
آماري يا ديگر تکنیکهاي رياضی (مثل مجموعههاي
فازي ،الگوريتم ژنتیک و شبکه عصبی) را براي
بخشبندي بازار استفاده میکنند .در رويکردهاي کاربرد
محور ،روشی که براي بخشبندي بازار به کار گرفته
میشود به حوزه کاربرد خاص بستگی دارد و میتواند
ترکیبی از روشهاي چندگانه میباشد ( Faraone et al.,
.)2012
 -2خوشهبندي

2

ترايون3

تحلیل خوشهاي که براي اولین بار توسط
استفاده شد ،شامل مجموعهاي از الگوريتمها و روشها
میباشد که جهت گروهبندي موضوعات يا اشیاي مشابه
در طبقههاي مرتبط استفاده میشود (.)Rahman, 2003
1. Methodology-Oriented and Application-Oriented
2. Clustering
3. Tryon

خوشهبندي يک روش يادگیري بدون نظارت محسوب
میگردد و داراي محاسن ويژهاي همچون قدرت
يادگیري ،انعطاف پذيري ،انطباق و کشف دانش میباشد
) .(Goonatilake, 1995اين روش ،در بازاريابی براي
دستهبندي مشتريها به دستههايی بر حسب رفتارها و
نیازهاي آنها از طريق مجموعه زيادي از ويژگیها و
آخرين خريدهاي آنها در زيستشناسی براي
دستهبندي حیوانات و گیاهان از روي ويژگیهاي آنها
درکتابداري براي دستهبندي کتابها؛ در مطالعات
زلزلهنگاري براي تشخیص مناطق حادثهخیز بر اساس
مشاهدات قبلی و در وبگاه براي دستهبندي اسناد و يا
دستهبندي مشتريان به سايتها استفاده میشود .سه
روش خوشهبندي که بیشترين کاربرد را در تقسیم بازار
دارند عبارتند از روشهاي سلسله مراتبی (مانند حداقل
واريانس وارد ،)4روشهاي غیر سلسله مراتبی (مانند
روش  Kمیانگین) 5و الگوريتمهاي محاسباتی زيستی
(فراابتکاري) .بهدلیل متفاوت بودن و تنوع نمونهها ،روش
خوشهبندي کاملی به ازاي تمام شرايط وجود ندارد و به
اين علت روشهاي خوشهبندي ترکیبی مطرح شدند که
از ترکیب نتايج روشهاي خوشهبندي مختلف به دست
میآيند .اين روشها میتواند نتايج بهتري در رابطه با
صحت و استحکام الگوريتم در مقايسه با ساير روشهاي
انفرادي بهدست آورد (.)2002 ، Strehl, and Ghosh
پیش از پرداختن تفصیلی روشهاي خوشهبندي،
الزم به ذکر است که در اين مطالعه شاخصهايی از
قبیل ساختار بازار (هرفیندال هیرشمن ( ()HHIدر
کشورهاي هدف ،مزيت رقابتی با استفاده از شاخص
مزيت نسبی آشکارشده ( )RCAاستفاده شده است که
به دلیل رعايت اختصار در مواد روشها و پرداختن به
موضوع اصلی (يعنی الگوريتمهاي فراابتکاري ترکیبی)
منبع شاخصهاي فوق ،در زيرنويس گزارش شده است .
 -1-2روش سلسله مراتبی و غير سلسله مراتبی

اين روش بر دو نوع کلی جمع شونده و تقسیمشونده
نشان داده میشود .در الگوريتمهاي سلسله مراتبی بر
4. Ward Variance minimum
5. K-Means
 .6جهت مطالعه روش پژوهش شاخص ساختار بازار و RCAبه مطالعه به
&et al (2017). Investigating changes in
Liyaghati, H.
the structure of the global pistachio market with an
emphasis on the role of Iran. Ecological Agriculture. 7
(1): 199 - 186.رجوع شود.
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خالف الگوريتمهاي غیر سلسلهمراتبی ،دادهها از باال به
پايین بهتدريج شکسته میشوند يا از پايین به باال
ترکیب میشوند .در روش خوشهبندي متراکم شونده1،
ابتدا هر داده بهعنوان خوشه مجزا در نظر گرفته میشود
و در طی فرايندي تکراري در هر مرحله خوشههايی که
شباهت بیشتري با يکديگر دارند ترکیب میشوند تا در
نهايت ،يک خوشه و يا تعداد مشخصی خوشه حاصل
شود.
از جمله مهمترين روشهاي خوشهبندي غیر سلسله
مراتبی ،روش K-Meansمیباشد که علیرغم سادگی
يک روش پايه براي بسیاري از روشهاي خوشهبندي
ديگر محسوب میشود .براي اين الگوريتم شکلهاي
مختلفی بیان شده است که روند کلی آنها به اين صورت
است که ابتدا نقاطی بهعنوان مراکز خوشهها بهدست
میآيد .اين نقاط در واقع همان میانگین نقاط متعلق به
هر خوشه هستند .سپس ،هر نمونه داده به يک خوشه
که آن داده کمترين فاصله تا مرکز آن خوشه را دارا
باشد ،نسبت داده میشود .بهترين خوشهبندي آن است
که مجموع تشابه بین مرکز خوشه و همه اعضاي خوشه
را حداکثر و مجموع تشابه بین مراکز خوشهها را حداقل
کند .براي بهبود خوشهبندي  K-meansانواع متفاوتی در
راستاي بهبود نقاط ضعف پیشنهاد شده است از جمله
الگوريتم  K-mediodsکه در اين روش به جاي انتخاب
نقطه میانگین در هر خوشه يک نقطه که در وسط هر
خوشه بهعنوان مرکز خوشه در نظر گرفته میشود.
الگوريتمهاي تکاملی و بهینهسازي کلونی مورچهها
رويکردهاي متدولوژي محور در روشهاي
تقسیمبندي ،روشهاي آماري يا ديگر تکنیکهاي
رياضی را براي بخشبندي دادهها استفاده میکنند .از
جمله اين روشها ،الگوريتمهاي جستجوي فرامکاشفهاي
هستند که شامل روشهاي مبتنی بر تکامل و نیز
روشهاي ملهم از طبیعت (محاسبات زيستی) میباشند.
اين الگوريتمها با الهام گرفتن از يک پديده طبیعی اين
امکان را میيابند که فضاي جستجوي طیف وسیعی از
مسايل بهینهسازي پیچیده را به صورت بسیار
هوشمندانهاي مورد کاوش قرار دهند .برخی از الهامهاي
1. Agglomerative
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طبیعی که بر اساس آنها ،يک الگوريتم فرامکاشفهاي
طراحی شده است؛ عبارتند از ،تکامل موجودات در طی
نسلها ،فرآيند سرد شدن يا تبريد در فلزات ،زندگی
مورچهها در يک کلونی ،کلونی زنبور عسل ،حرکت
پرندگان و سیستم ايمنی در بدن انسان .اين الگوريتمها
به دو دسته زيستی و غیر زيستی تقسیم میشوند.
روشهاي غیر زيستی هم به دو گروه مبتنی بر علم
فیزيک و ساير مکاشفههاي غیرزيستی قابل تفکیک
هستند.
2
در الگوريتم بهینهسازي کلونی مورچهها )، (ACO
از رفتار مربوط به پیدا کردن غذاي 3مورچهها الهام
گرفته شده است .در رفتار مربوط به پیدا کردن غذا ،هر
گاه مورچهها احتمال وجود يک غذا را در يک منطقه
بدهند ،از يک ماده شیمايی که در بدن شان تولید می-
شود براي نشانه گذاري محیط استفاده میکنند تا به
ساير مورچهها بگويند که در اين منطقه احتمال وجود
غذا هست .هر چه اين احتمال بیشتر باشد محیط با
مقدار بیشتري از ماده شیمیايی نشانهگذاري میشود .نام
اين ماده شیمیايی فرمون 4است .در الگوريتم  ACOاز
همین رفتار "به جا گذاشتن فرمون از مسیر النه تا غذا
توسط مورچهها" و "دنبال کردن مسیر توسط ساير
مورچهها براي رسیدن به غذا" الهام گرفته شده است.
مفهوم تبخیر فرمون در واقع تکمیل کننده رفتار کلونی
مورچهها است .تبخیر فرمون به اين معنا است که فرمون
پاشیده شده توسط مورچهها به مرور زمان تبخیر
می شود و ديگر اثري از آن به جاي نخواهد ماند .تبخیر
فرمون به کندي انجام میشود و همین امر باعث میشود
که مورچهها راههاي غیر بهینه را فراموش کنند و بتوانند
راههاي بهینه را پیدا کنند .اضافه کردن قابلیت حافظه
محدود به مورچهها و تبخیر فرمون به الگوريتم،ACO
باعث ايجاد نسخه جديدي از الگوريتم  ACOمیشود که
با عنوان  Simple ACOيا به اختصار  S-ACOشناخته
میشود .در اين الگوريتم ،چهار گام وجود دارد که
عبارتند از :حرکت مورچه از سمت النه به سمت غذا
براي پیدا کردن مسیر ،حرکت مورچه از سمت غذا به
2. Ant Colony Optimization
3. Foraging
4. pheromones
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سمت النه و به روز رسانی فرمون مسیر ،بهروز رسانی
فرمونها بر اساس میزان کیفیت مسیر و تبخیر فرمون.

()1

معيارهاي اعتبار خوشهبندي

معیارهاي ارزيابی خوشهبندي مطابق با توابع رياضی
– آماري هستند که میزان خوب بودن يک خوشهبندي
را نشان میدهند .يک معیار ارزيابی خوشهبندي دو
هدف مشخص کردن تعداد خوشهها و به دست آوردن
بهترين حالت خوشهبندي با توجه به تعداد خوشهها را
دنبال میکند .هر معیار ارزيابی خوشهبندي بايد دو وجه
خوشهبندي را مدنظر قرار دهد -1 :پیوستگی يا
فشردگی :الگوهاي موجود در يک خوشه بايد تا حد
امکان به يکديگر شبیه باشند .واريانس يا پراکندگی
الگوهاي موجود در يک خوشه نمايانگر پیوستگی يا
فشردگی الگوهاي درون يک خوشه هستند .2 .تفکیک:
خوشهها بايد تا حد امکان از هم فاصله داشته باشند.
فاصله بین مراکز خوشهها (به عنوان مثال فاصله
اقلیدسی) میتواند نمايانگر تفکیک خوشهها باشد.
معیارهاي ارزيابی مختلفی براي ارزيابی خوشهبندي
غیرفازي وجود دارند که از جمله آنها میتوان به معیار
1
، (BDچو  -سو )(CS
دان ) ،(DIديويس – بولدين )
اشاره کرد .براي تمام اين معیارها ،مقدار بیشینه و يا
کمینه آنها نشاندهنده خوشهبندي بهینه مجموعه
الگوها و يا دادههاست .از اينرو ،آنها را با الگوريتم بهینه-
سازي فراابتکاري از جمله الگوريتم کلونی مورچگان می-
توان استفاده کرد .از بین معیارهاي ارزيابی خوشهبندي،
معیارهاي ديويس – بولدين و شاخص چو  -سو در
مطالعات اخیر ،بیشتر مورد توجه قرار گرفته و در اين
پژوهش مورد استفاده قرار گرفتهاند.
 -1معیار ارزيابی  :DBاين معیار تابعی از نسبت
مجموع پراکندگی درون خوشهاي به پراکندگی بین
خوشههاست .ابتدا پراکندگی خوشه iام و سپس فاصله
بین خوشه  iو خوشه  jطبق روابط  1و  2محاسبه می-
شوند.

1. Dun Index
2. Davis - Bouldin
3. Chou, Su and Lai

()2

به
،
که  ،مرکز خوشه  iام،
تعداد الگوهاي
طور مستقل مقداردهی میشوند.
نرمt 4ام براي مراکز
است.
متعلق به خوشه
را محاسبه میکند.
و خوشه
خوشه
مقدار معیار ارزيابی  DBبه صورت روابط  3و  4تعريف
میشود:
()3
()4

2

در رابطه  k ،4نشاندهنده خوشه kام است.
کمترين مقدار 3بهدست آمده براي معیار  ،DBنشان-
دهنده خوشهبندي بهینه است.
 -2معیار  : CSقبل از محاسبه معیار ارزيابی ،CS
مرکز هر خوشه به وسیله میانگین الگوهاي آن خوشه
طبق رابطه  5مشخص میشود.
()5
تعداد الگوهاي متعلق به خوشه
در اين رابطه،
و به صورت
است .معیار فاصله بین دو نمونه
و معیار  CSبه صورت رابطه  6تعريف می-
شود:
()6

همانند ارزيابی  ،DBمعیار  CSبرابر با نسبت فاصله
درون خوشهاي به فاصله بین خوشهاي است و بنابراين
4. Norm

میراکبري و همکاران :خوشهبندي کشورهاي هدف صادرات پسته ايران...

بايد به صورت کسر کمینه و مخرج بیشینه و در کل
مقدار  CSکمینه شود.
تعيين تعداد بهينه خوشهها

اگر الزم باشد تعداد بهینه خوشهها را مشخص کرد
الزم است تعداد خوشهها را کم و زياد کرده و هر بار
شاخصهاي مختلف محاسبه شود .مبناي تعداد بهینه
خوشهها چهار شاخص شامل شاخص ديويس  -بولدين،
شاخص دان ،شاخص گودمن – کروسکال 1،شاخص
نیمرخ2هستند.
نمودار و ضريب نيمرخ

بهطورکلی ،نمودار نیمرخ 3که بر پايه ماتريس عدم
تشابه بنا نهاده شده است ،ابزاري براي کیفیت خوشه-
بندي است (روسیوف .)1987 4،شاخصی به نام شاخص
نیمرخ به وسیله روسیوف ( )1987ارايه شد .براي
محاسبه شاخص نیمرخ براي شی  ،iکه آن را با
نشان داده می شود ،الزم است مقدماتی را فراهم کرد.
تصور کنید که شی  iدر خوشه  Aقرار گرفته است (که
در اين خوشه بیش از يک شی وجود دارد) .متوسط
نشان
فاصله شی  iبا همه اشیاي خوشه  Aرا با
اندازه گیري می شود .اکنون فاصله شی  iبا هر خوشه
نشان داده و بهصورت
ديگري چون  cرا با
میانگین فاصله شی  iبا همه اشیاي خوشه  cدر نظر
براي همه
گرفته میشود .پس از محاسبه
 ،کمترين مقدار آن به عنوان
خوشههاي
در نظر گرفته میشود:
()7
را
فرض کنید که خوشه  Bکمترين مقدار
داشته باشد ،که به  Bخوشه همسايه میگويیم .روشن
است که اگر خوشه  Aکنار گذاشته شود ،خوشه B
نزديکترين خوشه در مجموعه دادهها به شی  iاست.
بنابراين خیلی سودمند است که بدانیم همسايه هر شی
در مجموعه دادهها کدام خوشه است .در نهايت ،شاخص
مطابق رابطه ( )5خواهد بود:
و
را با
1. Goodman – Kruskal index
2. Silhouette index
3. Silhouette plot
4. Rousseeuw
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()8
هنگامیکه خوشهاي داراي يک شی باشد ،روشن
چگونه بايدتعريف شود .در اين گونه
نیست که
مواقع ،ما به سادگی آن را برابر صفر قرار میدهیم،
 .البته اين انتخاب دلخواه است ،ولی مقدار
صفر بهنظر میرسد خنثیترين مقدار باشد .با اين
تعريفها ،میتوان نشان داد که:
()9
هنگامیکه همه مقادير عدم تشابه ابتدايی در ثابت
تغییري نخواهد کرد.
مثبتی ضرب میشوند ،مقدار
به  +1نزديکتر باشد نشان میدهد که
هر چقدر
شی  iبه خوشه خودش نزديکتر است تا به خوشه
همسايهاش؛ بیانگر خوب بودن طیقهبندي است .زمانی-
نزديک به  -1باشد به اين مفهوم است که
که
فاصله شی  iبا خوشه خودي زياد و با خوشه همسايه کم
است؛ گوياي نامناسب بودن طبقهبندي است .در نمودار
به صورتی میلههايی افق نمايش داده می-
نیمرخ،
شود که براي هر خوشه به ترتیب نزولی است .نمودار
نیمرخ ،ابزاري براي سنجش کیفیت يکی از جوابهاي
خوشهبندي است؛ پژوهشگر میتواند با ديدن آن تمايزي
بین خوشههاي بهطور کامل مجزا و نه چندان مجزا قايل
شد .همچنین ،متوسط پهناي نیمرخ 5که آن را با
همه اشیا است .اين
نمايش میدهیم ،متوسط
شاخص ،نشانگر خوبی براي تعیین تعداد خوشهها است.
میتوان تعداد خوشهها را کم و زياد کرد .سپس ،نمودار
نیمرخ را رسم و متوسط پهناي نیمرخ را براي هر کدام
حساب کرد تا مشخص شود چه تعدادي از خوشهها
بیشترين متوسط پهناي نیمرخ را از آن خود میکند .به
بیشترين متوسط پهناي نیمرخ ،بهعنوان ضريب نیمرخ
(6)SCتعريف میشود که بهصورت زير بیان میشود.
()10

5. Average silhouette width
6. Silhoueette Coefficient
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است ،هر چقدر به يک
دامنه  SCنیز
نزديکتر باشد ،نشاندهنده اعتبار بیشتر خوشهبندي
است.
در اين تحقیق خوشهبندي بر اساس متغیرهاي
ساختار بازار ،مزيت رقابتی واردات ،سهم بازار ،اندازه بازار
کشور هدف ،قیمت صادراتی ايران ،نرخ تعرفه ،متغیرهاي
سیاسی و فرهنگی ،فاصله کشورها و استمرار واردات
صورت گرفته است .بدين صورت که در مرحله اول،
میانگین سهم از واردات جهانی طی پنج سال گذشته،
بهعنوان اولین متغیر براي غربال کردن کشورها استفاده
شده است .بر اين اساس ،ابتدا همه کشورهاي وارد
کننده محصول مورد نظر در دنیا بر اساس میزان واردات
محصول ،رتبهبندي و سپس کشورهايی که سهمی بیش
از يک درصد واردات جهانی را به خود اختصاص دادهاند
بهعنوان کشورهاي مورد منتخب در مرحله اول در نظر
گرفته شدهاند .از شاخص باالسا براي سنجش مزيت
رقابتی کشورها در واردات استفاده شده است .همچنین،
محاسبه اندازه بازار از طريق کسر صادرات پسته کشور
مورد نظر از مجموع مقادير ارزشی واردات و تولید آن به
دست آمده است .منظور از شاخص استمرار واردات نیز،
میزان دسترسی مداوم به بازار مورد نظر میباشد و به
اين منظور ،شاخصی بین يک تا  16محاسبه شده که
نشان دهنده تعداد سالهايی است که کشور مورد نظر از
ايران واردات پسته انجام داده است .متغیر سیاسی شامل
حجم کل تجارت کشور هدف با ايران بوده و بهعنوان
شاخص نشاندهنده روابط سیاسی بین دو کشور در نظر
گرفته شده است .شاخص هرفیندال -هیرشمن نیز به
عنوان شاخص تمرکز بازار در نظر گرفته شده است .بعد
از محاسبه و تعیین شاخصهاي مورد نظر ،با استفاده از
روش  AHPو استفاده از نظر متخصصین حوزه صادرات
و بازاريابی محصوالت کشاورزي به هر کدام از اين

شاخصها وزنی اختصاص داده و سپس خوشهبندي
کشورها با استفاده از نرمافزار متلب انجام شده است.
جهت برآورد شاخصهاي مورد نیاز جهت خوشه بندي
نیز از بانکهاي اطالعاتی نقشه تجاري جهانی (، )2018
وزارت کشاورزي امريکا ( )USDA( )2018و اتاق
بازرگانی ،صنايع ،معادن و کشاورزي ايران ()1397
استفاده شده است.
نتایج و بحث
شکلهاي  ، 1 – 4نقشههاي صادرات پسته ايران به
کشورهاي هدف طی سالهاي مختلف را نشان میدهند.
بررسی اين نقشهها نشاندهنده وضعیت ثبات
سیاستهاي صادراتی کشور در طی زمان میباشد .براي
صادرات پسته ايران اين نقشهها براي مقاطع مختلف با
هم مقايسه شدهاند .بر اين اساس ،در سال ،2001
مهمترين کشورهاي واردکننده پسته ايران عبارت
بوده اند از آلمان ،امارات و در رتبه بعدي هنگ کنگ.
سپس به تدريج در طی سالهاي بعد اهمیت کشورهاي
هدف دچار تحول گرديده ،بهطوري که در سال 2016
مهمترين کشورهاي هدف شامل کشورهاي هنگ کنگ،
ويتنام ،امارات و در رتبه بعدي آلمان بودهاند .به اين
ترتیب به مرور زمان ،کشورهاي آسیاي جنوب شرقی از
جايگاه باالتري را در واردات پسته ايران داشته و

جايگزين واردکنندگان اروپايی شدهاند.
1. Matlab Software
2. Trademap
3. United State Department of Agriculture

1

3
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شکل -2مهمترين مقاصد صادراتی پسته ايران در سال 2008
منبعTrade Map.org, (2018) :

شکل -4مهمترين مقاصد صادراتی پسته ايران در سال 2016
منبعTrade Map.org, (2018) :

شاخصهاي اندازه بازار ،مزيت رقابتی ،استمرار
واردات ،قیمت صادراتی ،نرخ تعرفه ،تمرکز بازار ،شباهت
فرهنگی ،روابط سیاسی و فاصله تا ايران ،براي اين
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شکل -1مهمترين مقاصد صادراتی پسته ايران در سال 2001
منبعTrade Map.org, (2018) :

شکل -3مهمترين مقاصد صادراتی پسته ايران در سال 2012
منبعTrade Map.org, (2018) :

کشورها محاسبه شده است .نتايج اين شاخصها بهطور
خالصه در جدول  2گزارش شده است.
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جدول  -2خالصه میانگین شاخص هاي مورد نیاز جهت خوشه بندي کشورهاي هدف
نام کشور

مزيت رقابتی صادرات

استمرار واردات
(سال)

شاخص تمرکز
(هرفیندال-هیرشمن)

اندازه بازار (هزار دالر)

استرالیا
بحرين
بلژيک
کانادا
چین
مصر
فرانسه
آلمان
يونان
هنگ کنگ
هند
ايتالیا
ژاپن
اردن
قزاقستان
لبنان
مکزيک
هلند
پاکستان
لهستان
روسیه
عربستان
اسلواکی
اسپانیا
تايپه
امارات
آمريکا

0/60
0/93
0/18
1/13
0/38
0/03
0/57
0/51
2/05
0/8
1/73
0/37
0/37
1/05
2/23
1/66
0/31
0/25
2/32
1/36
1/64
0/05
2/31
0/99
2/33
2/08
0/11

2
1
16
4
16
2
16
16
3
16
16
16
1
1
4
12
8
15
5
2
11
15
4
16
5
13
2

0/45
0/89
0/61
0/48
0/65
0/31
0/52
0/48
0/29
0/48
0/47
0/18
0/77
0/41
0/89
0/55
0/81
0/56
0/95
0/29
0/44
0/42
0/45
0/27
0/9
0/75
0/37

2990/8
2624
7215/6
1924/8
89883/6
496/8
6899/6
19266/6
6756/8
92642/4
9075/6
12327/6
1963/6
2525/2
6585
3605/2
1172/2
8899/4
2472/2
2611/6
9264
6972/8
291/2
10087/8
1423/2
13919/8
150982/2

میانگین
انحراف معیار

1/05
0/8

8/81
6/28

0/54
0/22

17588/13
35337/86

منبع :محاسبات محقق

نتايج محاسبات مزيت رقابتی صادرات براي
کشورهاي هدف نشان داد که کشورهاي چینتايپه و
پاکستان داراي باالترين مزيت رقابتی صادرات بودهاند.
بررسی شاخص استمرار واردات محاسبه شده براي
کشورهاي هدف نیز نشان داد که کشورهاي بلژيک،
چین ،فرانسه ،آلمان ،هنگ کنگ ،هند ،ايتالیا و اسپانیا
در تمام دوره زمانی ( )2001 -2016از ايران واردات
پسته انجام دادهاند و کشورهاي بحرين ،ژاپن و اردن با
يک سال واردات و سپس کشور آمريکا با دو سال واردات

کمترين میزان شاخص استمرار واردات را داشتهاند.
همچنین ،میزان شاخص تمرکز بازار (هرفیندال –
هیرشمن) براي کشورهاي مورد نظر نشان داد که
کشورهاي پاکستان ،چین تايپه و بحرين به ترتیب
باالترين میزان شاخص تمرکز را دارا بودهاند و بنابراين
بازار واردات پسته در اين کشورها ،ساختار انحصاري
براي واردکنندگان داشته است؛ در مقابل کشورهاي
ايتالیا ،اسپانیا ،يونان و لهستان به ترتیب بازاري با
ساختار تقريبا رقابتی را دارا بودهاند.

میراکبري و همکاران :خوشهبندي کشورهاي هدف صادرات پسته ايران...

بررسی شاخص اندازه بازار محاسبهشده بر اساس
میزان صادرات ،تولید و واردات پسته در کشورهاي هدف
نیز نشان داد که کشورهاي آمريکا ،هنگ کنگ و چین
به ترتیب بزرگترين بازارهاي پسته را بین کشورهاي
مورد بررسی داشتهاند .از طرف ديگر ،کشورهاي
اسلواکی ،مصر و مکزيک به ترتیب کوچکترين بازار پسته
بودهاند.
پس از محاسبه شاخصهاي مورد نظر ،خوشهبندي
اين کشورهاي هدف بر اساس الگوريتمهاي ساده و
ترکیبی شامل خوشهبندي به روش کامینز بهطور مجزا و
همچنین ،در ترکیب با الگوريتم کلونی مورچگان و روش
سلسلهمراتبی انجام شد .براي سنجش اعتبار خوشه-
بنديها از معیارهاي ِ DBو  CSاستفاده شده است.
همچنین ،متوسط ضريب نیمرخ براي
خوشهبنديهاي بهینه در روشهاي ترکیبی با کامینز
بین  0/67تا  0/73در نوسان بودهاند .با مقايسه نتايج
حاصل از سه روش خوشهبندي مشخص شد که در روش
ترکیبی کامینز و سلسله مراتبی ،خوشههاي حاصل نتايج
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بهتري را نشان دادند .بر اساس نتايج حاصل از خوشه-
بندي براساس ترکیب روش سلسله مراتبی و روش K -
 ،meansپنج خوشه کشور هدف مشخص شدند؛ در
خوشه اول کشورهاي کانادا ،مصر ،لهستان و روسیه قرار
دارند .کشور هنگ کنگ نیز همراه با ايتالیا ،آمريکا و
امارات در يک خوشه قرار گرفته است .همچنین
کشورهاي چین و تايپه به همراه کشورهاي اروپايی و
استرالیا در يک خوشه هستند .عربستان و قزاقستان نیز
با کشورهاي اردن ،لبنان و يونان يک خوشه را تشکیل
دادهاند.
جدول  -3نتايج اعتبار خوشه بندي
تعداد خوشه
3
4
5
6
7
8

شاخص ديويس  -بولدين
0/62
0/51
0/45
0/57
0/62
0/66

شاخص چو  -سو
0/46
0/39
0/33
0/38
0/42
0/54

منبع :محاسبات محقق

شکل  -7خوشهبندي کشورهاي هدف صادرات پسته ايران
(منبع :محاسبات محقق)
نتيجهگيري و پيشنهادها

نتايج تحقیق حاکی از آن است که سهم صادرات
پسته ايران داراي روند نزولی و در مقابل سهم صادرات
کشورهاي رقیب در سالهاي اخیر داراي روندي صعودي
است .در اين راستا ،مطابق تأکید اين مطالعه الزم است
تا انتخاب کشورهاي هدف بر مبناي شاخصهاي
اقتصادي و مناسبات سیاسی (مانند شاخصی که در اين

مطالعه لحاظ شد) صورت پذيرفته و حمايتهاي صادراتی
در راستاي توسعه صادرات در اين کشورها هدفمند
گردند .بررسی شاخص تمرکز بازار در کشورهاي
پاکستان و چین تايپه نشان میدهد که اين کشورها
باالترين میزان شاخص تمرکز را دارا بودهاند که به
معناي ساختار انحصاري بیشتر در بازار اين کشورها
نسبت به ساير کشورهاي هدف میباشد .از آنجا که اين
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دو کشور در شاخص مزيت نسبی نیز ،جزو کشورهايی با
بیشترين مزيت صادراتی پسته براي ايران شناسايی
شدهاند ،میتوان نتیجه گرفت که وضعیت انحصاري در
اين کشورها به نفع ايران بوده و در چنین کشورهايی،
بهبود شرايط بازاريابی پسته و سیاستهاي تشويقی براي
صادرات میتواند بر درآمدهاي صادراتی کشور تأثیر
زيادي داشته باشد.
محاسبات مربوط به شاخص استمرار واردات در
کشورهاي هدف ايران طی سالهاي 2001 – 2016
نشان میدهد که کشورهاي هنگکنگ ،امارات ،هند و
قزاقستان داراي باالترين رتبههاي استمرار واردات از
ايران در طی اين سالها و بنابراين ،جزو شرکاي تجاري
مطمئن براي صادرات پسته ايران بودهاند .واقعیت امر
اين است که با وجود اينکه ايران از نظر سطح زيرکشت
و میزان تولید پسته در باالترين رتبههاي جهانی قرار
دارد ولی در سالهاي اخیر جايگاه اول خود را بازارهاي
جهانی صادرات اين محصول به دلیل وجود تحريمهاي
مختلف در سطح بینالمللی از دست داده است .بنابراين،
با برقراري روابط مناسب سیاسی و اقتصادي با کشورهاي
منطقه و کشورهايی که استمرار صادراتی باالتري طی
سالهاي اخیر داشتهاند ،تا حدي میتوان آثار منفی
تحريمها را کاهش داد .شاخص اندازه بازار محاسبهشده
بر اساس میزان صادرات ،تولید و واردات پسته در
کشورهاي هدف نشان میدهد که کشورهاي آمريکا،
هنگ کنگ و چین به ترتیب بزرگترين بازارهاي پسته را
بین کشورهاي مورد بررسی داشتهاند .باتوجه به نوسانات
متعدد در بازارهاي جهانی ،توجه به کشورهاي هدفی
که بازار وارداتی آنها براي پسته اندازه مناسبی دارد،

مانند هنگ کنگ و چین میتواند به ثبات اندازه بازار
ايران در بازارهاي جهانی منجر گردد.
در نهايت ،در اين تحقیق با بررسی متغیرهاي
مختلف به خوشهبندي بازارهاي هدف صادراتی ايران
پرداخته شده ،کشورهاي هدف به پنج خوشه تقسیم
شدهاند که هر کدام از آن ها ويژگی هاي مشترک
بیشتري نسبت به کشورهاي عضو همان خوشه نسبت به
اعضاي ساير خوشه ها دارند بهطور مثال ،در خوشه اول
که شامل کشورهاي هنگ کنگ ،ايتالیا ،آمريکا و امارات
میباشد يکی از ويژگیهاي مشترک که براي کشورهاي
اين خوشه میتوان در نظر گرفت صادرکننده بودن اين
کشورها است .کشورهاي هنگ کنگ ،امارات و ايتالیا به
صادرات مجدد محصول پسته میپردازند و کشور آمريکا
نیز جزو صادرکنندگان اصلی پسته جهان میباشد.
بنابراين ،با اعمال سیاستهاي نزديکتر و همگرا براي
کشورهاي هدف حاضر در يک خوشه ،میتوان براي
صادرات پسته کشور برنامهريزي مناسبتري نمود.
اين در حالی است که تفاوت در برنامه ريزي براي
صادرات به کشورهاي هدف حاضر در خوشههاي
متفاوت ،اجتناب ناپذير خواهد بود.
همچنین ،شناسايی و تحلیل بازارهاي بینالمللی و
ايجاد نظام کارآمد اطالع رسانی در سازمانهاي دولتی
مرتبط با موضوع توسعه تجارت و صادرات شرط الزم
براي اجرايی نمودن استراتژي توسعه صادرات در کشور
می باشد .به اين ترتیب ،دولت با ايجاد يک نظام جامع
ارزيابی بازارهاي بینالمللی و اطالع رسانی به بنگاههاي
داخلی میتواند سهم مهمی در جهتدهی به بنگاهها
براي استفاده هرچه بهتر از مزيتهاي داخلی در راستاي
توسعه صادرات داشته باشد.
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