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 ییدارو یاهانگ یدر بازار جهان یرانا یریپذرقابت یابیارز

 یهدف صادرات یکشورها بندییتو اولو
 1و فاطمه ابوالقاسمی ، امید گیالنپور، محمدرضا پاکروانیکندهر یعمران طاهر

  52/84/4932 تاریخ پذیرش:                                                                               80/80/4931 تاریخ دریافت:

 چکیده
کاهش  یاز راهکارها یکیبه عنوان  یرنفتیصادرات غ یشکالن کشور از افزا گذارانیاستهمواره اقتصاددانان و س

 یقش محورهدف با توجه به ن ینبه ا دستیابی ی. در راستاکنندیم یاد یدناپذیرتجد یرزمینیز یربه ذخا یوابستت  
با  هاهای آنو فرآورده ییدارو یاهاند. گشویها به طرف آن جذب متصاد کشور عمدة ن اهدر اق یبخش کشتاورز 

ت . امروزه به جهباشدیکشور م یبخش کشاورز یاقالم صتادرات  ینتراز مهم یکیباال  یارتوجه به ارزش واحد بست 
 یبازارها گسترشده و کننمختلف مصرف هایجامعه یاندر م یو اقتصتاد  یعمده اجتماع یهاتفاوت یوجود برخ

 یکشاورز هایمحصوالت و فراورده صادرات یشآن به طور عام و افزا یداریو پا یرنفتیصادرات غ افزایش ی،جهان
هدف  یازارهاب بندییتو اولو ییشناسا یدر راستا پیشرفتهو  یروش اصول یک یریبه طور خاص مستلزم به کارگ

و  ییدارو یاهانگ یدر بازار جهان یرانا یریپذرقابت یتابی ارزپژوهش بتا هتدف   این  رویناستتتت. از ا یصتتتادرات
منظور ابتدا با استتتتفاده از  ینا ی. برایدبه انجام رستتت ییهان دارویاگ یهدف صتتتادرات یکشتتتورها بندییتاولو

 یاهانگ یجهان یدر بازارها یرانا یریپذآشکارشده متقارن رقابت نسبییتآشکارشده و مز نسبییتمز یهاشاخص
ه چندشتتاخصتته ب  گیرییمو تصتتم یریگغربال هایروش یریکارگهقرار گرفت. ستت ب با ب یابیمورد ارز ییدارو
 یهاسال در یرانکه ا دهدینشتان م  یجپرداخته شتد. نتا  ییدارو یاهانگ یهدف صتادرات  یکشتورها  بندیویتاول

 ینداشتتته استتت. هم ن  یبنستت یتمز هاهای آنفرآورده و ییدارو یاهاندر صتتادرات گ یالدیم 0222تا  0222
 یتاولو نیباالتر ایقطر، بوتسوانا، هلند، آلمان، دانمارک و کانادا دار یتانیا،بر یکا،امارات، عربستتان، آمر  یکشتورها 

 .باشندیم ییدارو یاهانجهت انجام صادرات گ

  JEL: N50, D49, Q17بندی طبقه

 روشگیری چندشاخصه، گیری، تصمیمغربال روشی، هدف صادراتبازارهای  بندییتاولوهای کلیدی: واژه

 آنتروپی روشویکور، 

                                           
 هر  پژوهش می سه دانشیرشدانشگره تهران،  ، و تی عه اشروشز یر ت  اشند و داتر  به ترتیب دانشجوی  ارشنجسر ج     1

 اشروشز  دانشگره تربیت مدشس اقتصرد اشند دانشوی  ارشنسر   ی  ووتی عه شو تر  اشروشزاقتصرد  ،رنرمه شیز ب
Email: etaheri@ut.ac.ir 
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 مقدمه

دولت به   هر  ا ججر جج  اشججیشهر  دش سره تی ججعه، اتکر  بیش از سد دش مدهراز چرلش یک 

قرعده  یناز ا یزن یران(. ا4831و همکرشان،   محدود  از ارالهر ت )خرلد نمرشصجردشا  ی  یر  

 یرزمیس ز یرصجججردشا   خجر  بجر   دولت  از دش مجدهجر   یجرد  نبیده و همیاشه بخش ز  مسجججت س

صججردشا   یشاالن اشججیش همیاشه از اازا گذاشانیر ججت جج شوین. از انججید م ینتأم یدنرپذیرتود

  بخشتر به وا طة تسیع اسسد م یرد  مهم تی عه اقتصرد  از شاهبردهر یک به عسیان  یرنفت غ

 یداشرپ د به شند اقتصر یرب پرداخته و د ت  اقتصجرد  هر یتظرا یتبه تقی  اشز  دش دش مدهر

 نیبیده ا ت )عربد ید رله، میشد تأاتی عه پسج  هرمهم همیاشه دش قرلب برنرمه ینممکن نید. ا

 ی مستعد، تسیع  ب و هیا  بر تیجه به وجید اشاض یراندش ا  بخش اشروشز (.4831  ،و عسگر

 تیاند اقتصججرد اشججیش بیده و م  محیشهر ینتراز مهم یک  یمت،قجیان و اشزان ارشیرو و وایش ن

و  س ی)مهرپروش سس اسد یفرا ی نقش بسزا یرنفت سوم صردشا  غ یشبه هدف اازا یرب دش د جت 

 یرشمسربع بسججججمله از  هرهر   نو ار وشده ی داشو یجرهرن گ یگرد  جججی  (. از4831همکجرشان،  

عه، اشت، تی   ،یش  نسرخت علما ت اه دش ص یرانا یع مسربع طب یعاشزنمسد دش گستره و 

هدف تی ججعه  یندش جهت تأم تیاند م هر ن  صججردشات یتو پرداختن به میقع بهیسه  برداشبهره

قربل مصرف دش  ی داشو یرهرنگ اعدشصد انی 38از  یشمؤثر واقع نید. اشت ب  نفت یرصجردشا  غ 

  ،محصجججیال  اشجججروشز ردیگهر نسجججبت به  ن یدتیل تریینپر یسةو هز یرانچهرش اصجججل ا یماقل

سرب، ب  ا ت )اشف ارده پذیریهشا تیج ی داشو یرهرنو صردشا  گ یددش بخش تیل گذاش یه جرمر 

4833.)  

مختلف  هر جرمعه یرندش م  و اقتصججرد  عمده اجتمرع  هرتفرو   امروزه به جهت وجید برخ

و   ن به طیش عرم داش یو پر یرنفت صردشا  غ اازایش  ،جهرن  برزاشهر گستردگ اسسده و مصرف

 شوش ی  یر ارشگخرص مستلزم بهبه طیش   اشجروشز  هر تیلیدا  و ار وشده صجردشا   یشاازا

ش اشیش د ی ا ت. چه بسر   هدف صردشات  برزاشهر بسد یتو اولی ی نسر ر  دش شا تر  اصجیل 

 شندةبرزدا ب، هدف مسر  نسرخت برزاشهر نبیدبرند، امر   نسب یتمز داشا  ی و صدوش ارال یدتیل

 ترین از محیش یک  ین،(. بسربرا4831و همکرشان،  یس ؛ سسجج4838)پر ججبرن،  نججیدصججدوش ارال 

برزاش مسر ب  ینو همچس  نسب یتمز  محصجیال  داشا  ی ، نجسر جر  المللینمبرسث دش تورش  ب

 و یتما  ،واشدات یرزهر عرضه و تقرضر، ن یطاز نرا  بر  گره شاه ین جت تر از ا هراروش  ن  برا

   جرانورم  رخترشهر  برزاشهر و ینو مقرشا  سرام بر ا ینمومیعه قیان  ،واشدات  تقرضجر  یفیتا
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میشد نظر   صججردشات  صججدوش ارالهر  برا یرب برزاش هر یسههر، زم ن  و ارهسگ  متفرو  اجتمرع

هر  سد  ججیدمارش مد بیده و  یرشبسجج یرب برزاش شاهبرد ی مهم،  ینبرزاشهر اراهم نججید. ا ینبه ا

رنه )خراسرش   ت  رزد اشیش م یبندن نص  جهرن یسدبه ارا یی تنپ شاهشا از   امالسظه نریرن

 (.1841و همکرشان، 

ش د  هدف صججردشات  برزاشهر یینو تع  نسججب یتدش شابطه بر مز  اگسججترده هر برش جج  تراسین

و همکرشان  یذش . چنید ه مهر انرشاز  ن  و جهرن انورم نده ا ت اه دش ادامه به میاشد یرانا

  برزاشهر بسد یتو اولی  صججردشات  نسججب یت ججرخترش برزاش، مز  به برش جج پژوهشجج ( دش 4838)

  ا ججت اه اشججیشهر  ینا یرنگرب یجپرداختسد. نتر  صججردشاسسدگرن عمده جهرن شججمشهدف ا

پرو،  یه، شو ین،اوارا هلسد، ارنردا، قزاقسترن، امرشا ، یل،برز ییزیلسد،ن یر،انگلسجترن،  لمرن، ا ترال 

 بیاایادوش، نروژ، بالشوس و  یئد به ترت یتیان ،ارانسه، ل یسجلسد، پرنرمر، ا یر،ژاپن، لهسجترن، المب 

 یر ججیش   ابیالحسججسو  یذش واشداسسدة اشججمش داشند. چ  اشجیشهر  ینشا دش ب یتاولی ینبرالتر

 لیو تحل یر گوش غربرهبر ا جتفرده از نجرخم مزیت نسب   نکرش نده، ش    ا( دش مقرله4838)

 رانیا  صردشات یی هدف ا  برزاشهر بسد یتو اولی  نسجب  یتمز  به برش ج   عدد تراسجینیم  

، عراق  ،امرشا  متحده عرب یه،شو  یورن،  شبر یه،ترا  اشجیشهر  نشجرن داد اه  یجنتر .تسدپرداخ

وشه د دش یراناز ا یی و قطر، به عسیان واشداسسدگرن بزشگ ا  عربسترن  عید یت،اشمسسجترن، ای 

  متشکل از اشیشهر یی ،دش صردشا  ا یرانهدف برلقیه ا  برزاشهر  هستسد، ول 1882 رت 4331

و   ود. اما تپرتغره و  لمرن  یش،انگلسترن، نروژ،  یئد، اتر یر،هلسد، ارانسجه، ا جترال   یر،ا جارن 

بر  رانو خرمر  ایتعیین برزاشهر  هدف صردشا  پسته "بر عسیان   ( دش پژوهشج 4833همکرشان )

اه برزاشهر  هدف  اسسد انججرشه م "ا ججتفرده از الگی  تقرضججر  صججردشا  و شوش غربره گیر   

مسر جب برا  صجردشا  خرمر  ایران به ترتیب اولییت اشیشهر  ارانسه، بریترنیر  ابیر،  لمرن،   

 ور ا ججترالی مرااش، ایرال  متحده، ایترلیر، ا ججارنیر، ارنردا، شو ججیه، گرجسججترن،  ججیئی ، هلسد، 

بلژی  و برزاش مسر ب هدف صردشا  پسته دش بلسدمد  به ترتیب اولییت اشیشهر  لیازامبیشگ، 

هس  اسگ،  لمرن، ا ارنیر، ایترلیر، هلسد، ارانسه، شو یه، اشدن، هسد،  یشیه، ا لیواا ، السطین 

د. برنجججس رن مانجججغرل ، بریترنیر  ابیر، قبرس، اواراین، ا جججلیون ، بلژی ، لیتیان  و اشمسسجججت

هدف صججردشا    برزاشهر بسد یتو اولی  نسججب یتمز  ( به برش جج4831و همکرشان ) یس سسجج

دش صردشا    میشد برش   هر ره همةدش  یرانا اه هدد نشجرن م  یجپرداختسد. نتر یرانا یرشخرو

ن، ژاپ ر اشیشه یببه ترت یر غربرلگ یسددش ار  ینبیده ا ت. همچس  نسجب  یتمز  داشا یرش،خرو
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،  ججیئد  اشججیشهر یببه ترت  عدد تراسججینیم  یسدعمرن، ارانسججه و نروژ و دش ار   ،اره جسیب

  عرام یرشصردشا  خرو  برا یسهگز ینترانگلسجترن و قبرس به عسیان مسر ب   ، لمرن، اره جسیب

به   عدد تراسینیم بر ا تفرده از شوش   ( دش پژوهش1841نجدند. خراسرش   ترنه و همکرشان ) 

شرن ن یجپرداختسد. نتر یرانداش اهسته هر ییهم  هدف صردشات  برزاشهر بسد یتو اولی ی رنجسر  

محصیال  به  ینا  هدف صجردشات   برزاشهر ینترمهم 1848تر  4331  اه دش دوشه زمرن دهد م

 رین،حعربسججترن، ب یه،هلسد، شو جج یترلیر،ارانسججه، ا ،انگلسججترن لمرن،   اشججیشهر یت،اولی یبترت

 ینا یرنگرصردشا  برلفعل اشیش ب  اه  مرشهر  دش سرل برنجسد،  امرشا  و ااغرنسجترن م  ،ی  جیئ 

امرشا  و ااغرنسترن جزء  ین،ارانسه،  لمرن، عربسترن، بحر یه،شو   اشجیشهر  ااسینهما جت اه  

 ش( د1848) 4و ا ججمیتکر یشججچکیواهسججتسد. ا یرانمحصججیال  از ا ینواشداسسدگرن ا ینبزشگتر

  برش  1888تر  4333  هر ره دششا  یهشو ج   محصجیال  اشجروشز    خرشج تورش   پژوهشج 

هدف مسر ججب   برزاشهر ی به نججسر ججر  و شقربت  تورش  هر.  نرن بر ا ججتفرده از نججرخماردند

 ری ی    اشیشهر یه،شو   نشرن داد اه دش تورش  محصیال  اشروشز برش ج   یجپرداختسد. نتر

 یرب برزاش پژوهش ( دش 8188) 1ییهستسد. ل یرد ز یر پذتشقرب داشا  یری ،جغراا زیتبه علت م

شرن ن یج. نترارد  اشوپر شا برش ج  یهبرلقیه اشقرم مختلف خرمر دش برزاش اتحرد یتبرلقیه خرمر و ظرا

خرمر شا داشد، امر اشزش   جهرن ا دشصجججد از ال واشد 48اشوپر تسهر  یههر چسد اه اتحرد دهد، م

  خرمر  واشدات هر یمتق ین. بسربرانججید شا نججرمل م    جهرندشصججد ال اشزش واشدا 88 ن 

تر به  دهد اهگذنته نشرن م  هر برش  مروش  ا ت.  جهرن یمتق یرنگینبرالتر از م یرشاشوپر بس

 یرهرنگ گروه محصجججیال   دش برزاش جهرن یرانا یر پذشقربت یجرب  اشزامروز پژوهشججج  دش میشد 

تلر را بروشلذا بر تیجه به    ن صیش  نگراته ا ت. دف صردشاته  اشیشهر بسد یتو اولی ی داشو

د و صدوش ارال یدش تیل  اه مشخم ند اشیشپ  از  نمبس  بر ایسکه، ( 1881) 8و  شمسترانگ

 ینا یلو تحل یهو توز  هدف صججردشات  ا ججت، انتخرب برزاشهر  نسججب یتمز  داشا ی ارالهر یر

دش میشد اهمیت  داشد. ی برال یتاهم  دش برزاش جهرنبرزاشهر به مسظیش تی ججعه مسر ججب صججردشا   

 مرش اشائه نججده تی ججط  پریهصججردشا  گیرهرن داشوی  دش ایران برید به این نکته انججرشه ارد اه بر 

میالد  برابر بر  1844-1888دوشه  دشاشزش صردشا   ن  میرنگین برش و اشجروشز  رزمرن خیاش ج 

دشصجد از ال اشزش صجردشا  محصجیال  اشروشز      1/1 نزدی  بههزاش دالش بیده اه  444231

                                           
1 Ishchukova and Smutka 
2 Liu 
3 Kotler and Armstrong 
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دشصد  از صردشا  این محصیال  به  41همچسین ایران بر دانتن  هم  نید.اشیش شا نرمل م 

تیانسد دش شو این محصیال  م از این برند.عسیان یک  از اشیشهر  مهم دش این زمیسه مطرح م 

 این دش نیبسربرا. اسسدسججزای  ایفر شا ججتر  د ججتیرب  به هدف اازایش صججردشا  غیرنفت  نقش ب

 گره ن گیرد، قراش م  میشد برش جج ی داشو یرهرندش صججردشا  گ یرانا  نسججب یتمز ابتدا پژوهش

 خیاهسد ند. بسد یتو اولی یینتع یرانا ی داشو یرهرنهدف صردشا  گ  برزاشهر ینترمسر ب

 روش تحقیق
وشود به برزاشهر  جهرن  ارالی   از  پیشطیش اه دش مقدمه به  ن انجججرشه نجججد، اشجججیشهر همرن

تیان  م بدین مسظیشدش  ن ارال اطالع دانته برنسد. پذیر  تیان شقربت نبیدیر  بیدید از ، برخرص

، نرخم 1شیز  تورش ، نرخم نقشه4محر جبه نرخم انتقره  هم  مرنسدهر  مختلف  از شوش

نرخم و  1سب   نکرش ندهنرخم مزیت ن، نرخم پرااسدگ  نسب ، 8تومع  توربه صردشات 

به مسظیش محدودیت اطالعر  پژوهش این دش  .اردا تفرده  2متقرشن مزیت نسجب   نجکرش نجده   

 نرخمو  نرخم مزیت نسب   نکرش ندهدش محر بة    جرنگر  تورشت  برا  گیرهرن داشوئ  و 

 پذیر  دش برزاشهر ، از این دو نججرخم برا  برش جج  شقریتمتقرشن مزیت نسججب   نججکرش نججده 

 نید.م ا تفرده جهرن  

مطرح پژوهش  دش  (4312) 3برال رو  (4323) 1لیزنرهر  پ  از مطرلعه 4334دش  ره  1والراس

هر  لیزنر و برال ججر بیشججتر بر تیلید و صججردشا  اشججیشهر  پیشججراته تمراز اسد اه نججرخمم 

به  بح  دمر  دانجته و از اشجیشهر  امتر تی عه یراته و داشا  اقتصرد متک  بر اشروشز  و خ  

اشجججیشهر و  همةتیان بر لحرظ به ایسکه م  بروش(. او بجر  4811انجد )نیس  تهران ،  میجرن نیجروشده  

ارالهر  تورش ، معیرش برال جر شا برا  مسعک  اردن مزیت نسجب  جهرن  گسترش داد، نرخم   

 :اردتکرمل یراته برال ر شا به صیش  زیر تکمیل و اشائه 

(4) ( ) ( )i i i w w

a a t a tRCA X X X X 

                                           
1 Shift share analysis 
2 Trade Plan 
3 Cumulative Export Experience Index 
4 Revealed Comparative Advantage 
5 Revealed symmetric comparative advantage 
6 Volrath 
7 Liesner 
8 Balasa 
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iاه دش  ن، 

aRCA ،i

aX ،i

tX ،w

aX  وw

tX  دهسدة نججرخم مزیت نسججب   نشججرنبه ترتیب

، اشزش iاشیشتی ط  aاشزش ال صردشا  ارال  ،aدش صردشا  ارال   i نجکرش نجده اشیش  

دش  طح جهرن  و  a، اشزش ال صجردشا  ارال  iال صجردشا  تمرم ارالهر  صجردشات  اشجیش   

عدد  این  میزان. چسرنچه ا ججترالهر  صججردشات  دش  ججطح جهرن  ا همةاشزش ال صججردشا  

 نجرخم دش میشد ارالی  بزشگتر از ی  برنجد، اشجیش میشد نظر دش صردشا   ن ارال مزیت نسب     

دش میشد ارالی  امتر از ی  برند، اشیش میشد نظر دش زمیسه  برال. دش مقربل، چسرنچه نرخم داشد

 .نداشدصردشا   ن ارال مزیت نسب  

نهریت، نرخم مزیت نسب   نکرش نده بین صفر تر ب  پذیر بر تیجه به گسجتردگ  دامسة تغییر 

قراشگیر  مقداش  دهد.نم خیب  نشرن ه مزیت نسب  شا ب نبیدیر  بیداین نجرخم ند  و دشجة  

نهریت مزیت نسب  و بین ی  تر ب  نبیددهسدة نرخم محر به نده دش دامسة صفر تر ی  نشرن

بب گیر   تصمیم چگینگ تقرشن دش شابطه بر  نبیدوجید مزیت نسجب  ا جت. این    دهسدةنشجرن 

نرخم مزیت نسب   نکرش نده متقرشن معرا   عسیان بر یرد ندهنرخم  از دیگر  نکلند تر 

  ید:د ت م هبه صیش  زیر ب نید. این نرخم

(1) ( 1) ( 1)RSCA RCA RCA   
. ا ت+ 4تر  -4بین  برالتغییرا  نرخم تعدیل ندة  نید اه دامسةدش این صجیش  مشجرهده م   

. دش نزدیکتر برنجد دش این صجیش  مزیت نسجب  بیشجتر ا ت     4به عدد  RSCAبسربراین هر چه

تیان نتیوه گرات م  اسد،میل   -4از صججفر به  ججمت عدد  قدش مقداش این نجرخم هر چ مقربل،

 .  نیدمزیت نسب  تشدید م  نبیداه 

 برزاشهر  هدف ،پ  از برش ججج  مزیجت نسجججب  صجججردشات  ایران دش صجججردشا  گیرهرن داشوی   

هر  هجر  انورم گراته از شوش برا  این مسظیش محققجرن دش پژوهش  نجججینجد. م  بسجد  اولییجت 

گیر ،  نرلیز تراسجججینیم  غربره شوشتیان به اه از این میرن م  انجد اردهمختلف  ا جججتفجرده  

اه نرمل دو زیر گروه اصل   8گیر  چسد معیرشههر  تصمیمانیاع شوش و 1 تحلیل عرمل، 4عدد 

 برش  دش  برند، انرشه ارد.م  2گیر  بر اهداف چسدگرنهو تصمیم 1گیر  چسد نجرخصه تصجمیم 

ید. نگیر  ا جتفرده م  غربره شوشاولیة برزاشهر از  بسد اولییت برا  ،دش مرسله نخسجت شو شپی

                                           
1 Analytical Taxonomic Analysis 
2 Factor Analysis 
3 Multi Criteria Decision Making 
4 Multi Attribute Decision Making 
5 Multi Objective Decision Making 
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اشججیشهر  واشداسسده، برزاشهر  هدف صججردشات   همةا جتخرا  اطالعر    برا  این مسظیش پ  از

یس  و )سس اسسده پترنسیل واشدات  غربره خیاهسد ندهر  تعییننرخم پریهگیرهرن داشوی ، بر 

 :هستسدهر نرمل میاشد زیر . این نرخم(4831همکرشان، 

 (.1Xدوشه میشد برش   بر سسب تن ) دش jتی ط اشیش گیرهرن داشوئ واشدا   میزان (4

به اشزش ال  jتی ججط اشججیش گیرهرن داشوئ نججرخم  ججهم برزاش یر نسججبت اشزش واشدا    (1

واشدا  جهرن   ن )
2 ij iwX M M) 

به ال اشزش واشدا   ن اشجججیش )j تی جججط اشجججیش گیرهرن داشوئ نسجججبت اشزش واشدا   (8

3 ij jX M M) 

) گیرهرن داشوئ دش میشد  jنجججرخم اشجحیت واشدات  یر نجججرخم مزیت واشدات  اشجججیش (1

4

ij j

iw w

M M
X

M M
 مزیت نسب  صردشات  اشیش نبید(. این نرخم بیرنگرj  ام دش خصیص

دهسده وابسججتگ  . اگر مقداش این نجرخم بزشگتر از عدد ی  برنججد، نشجرن  ا جت  ام  iارال 

 واشدات  اشیش میشد نظر خیاهد بید.

 (.5Xدش دوشه میشد برش   ) jتی ط اشیش گیرهرن داشوئ واشدا   میزانشند  (2

 (.6Xدش دوشه میشد برش   ) jاشیش گیرهرن داشوئ عک  ضریب تغییرا  مقداش واشدا   (1

 شوابط ایق،دش 
ijM اشزش واشدا  ارال ،i  تی جط اشیشj؛ iwM  اشزش ال واشدا  جهرن ،

 .(4831)سسیس  و همکرشان،  برنسدم  j، ال اشزش واشدا  اشیشjM؛iارال 

به ایسکه ممکن ا ت  دوشه میشد برش  ، بر تیجه دشهر  انرشه نده نرخم همةپ  از محر بة 

رند، ب دانتهتر  هر از اولییت برالتر و دش برخ  دیگر اولییت پرییناشجیش  دش برخ  از نجرخم  

نید اه به اردن اشججیشهر ا تفرده م غربره برا هر مقردیر ا جترنداشدنجده نجرخم    میرنگیناز 

  ید:صیش  زیر به د ت م 

(8) 
6

1

6
kj j

j

k j

X X
H



 
  

  
 

، jام،  k، میرنگین نرخمj ،jXام برا  اشیش k، مقداش نجرخم kjX (،8) اه دش شابطه

برند. م  jهر  ا جترنداشدنجده برا  اشیش  مقداش نجرخم  jHو  ام kانحراف معیرش نجرخم 

بسد  اولیه شتبه اند دش اولییتبیشججتر  بیده  Hپ  از محر ججبه، اشججیشهری  اه داشا  مقداش 

تر  نججیند. اشججیشهری  اه شتبه پرییناشد م بسد  نهری  وو دش الییت د ججت  وشدهبهبرالتر  شا 
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 داش سذف خیاهسد نججدبرزاشهر  اولییت اهر ججتداشند، برزاش مسر ججب  برا  صججردشا  نبیده و از 

 .(4831)سسیس  و همکرشان، 

 انورم   4ویکیش شوشبر ا جججتفرده از  بسد  نهری  برزاشهراولییت ،بسجد  اولیه پ  از انوجرم اولییجت  

 رز  چسدمعیرشه و شاه سل بهیسه" ن به معسر   1نرم صجربسترن  از برگراته ویکیش  واژة. نجید م 

نده  پیشسهرد 2تی ط اپروایی  و تزنگ اه شوشاین (. 1881، 1)چی و همکرشان ا ت "8 رزن 

هر  متضرد هر  میجید شا بر تیجه به نرخمبسد  نده از گزیسهی  مومیعه شتبه ،نجده ا جت  

 ر جج پاه  نججیندم بسد  ا  شتبههر به گینهگزیسه ش این شوش، دبرا  این مسظیش اسد.تعیین م 

 شویکرد(. این 4333 ه نزدی  برند )اپروایی ، د ت  مده تر سد امکرن به پر   ایدههتیااق  ب

شیز   ججرزنجج  تی ججعه به عسیان ی  تربع یکارشچه دش شوش برنرمه 1متری پ بر مبسر  شوش اه

 (.1883، 1یراته ا ت )وا  و لین

هر  الزم بر شو  بسد  نده و تحلیل، مسجرئل دش قرلب ی  مرتری  تصجمیم ارمیه  شوشش این د

نجرخم دانجته برنیم، مرتری  تصمیم به    kگزیسه و  jگیرد. اگر ارض اسیم اه ن انورم م 

 نید:صیش  زیر تشکیل م 

(1) 

11 12 1

21 22 2

1 2

   ;    1,2,...,    ;    1,2,...,

n

n

jk

m m mn

x x x

x x x
X j m k n

x x x

 
 
   
 
 
 

 

jkx دهسده مقداش نججرخمنشججرنk ام برا  گزیسهj  برنججد. دش این سرلت مراسل اجرا  ام م

 هر  زیر ا ت:ویکیش نرمل گرم شوش

 ندهگرم اوه( محر به مقردیر نرمره

(2) 2

1

n

jk jk jkj
f x x


  

                                           
1 VIKOR 
2 VlseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje 
3 Multi-criteria optimization & compromise solution 
4 Chu et al. 
5 Opricovic and Tzeng 
6 LP-metric 
7 Wei and Lin 
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هر دش مقداش برا  هر ی  از نجججرخم بدترین و گرم دوم( تعیین بهترین و بدترین مقداش: بهترین

*به ترتیب  و نسر ری  نده  هرمیرن همة گزیسه

kf بزشگترین مقداش برا  نرخم(k  و )امkf  

 نید.ام(  نرمگذاش  م  kرا  نرخم)ایچکترین مقداش ب

(1) 

هری  اه برا  نرخم

تأثیر م بت بر 

گیر  نهری  تصمیم

 داشند.

1,2,...,    ;    1,2,...,j m k n  
*  

 

k jk

k jk

f Max f

f Min f




 

هری  اه برا  نرخم

تأثیر مسف  بر 

گیر  نهری  تصمیم

 داشند.

1,2,...,    ;    1,2,...,j m k n  
*  

 

k jk

k jk

f Min f

f Max f




 

 گزیسه میزون ندة هر ارصلة مرسله  ه: دش اینایده سلشاه از هرگزیسه ارصلة گرم  جیم( محر بة 

 ه مسف (  ن سل ایده ه م بت و شاهسل ایده ه محر جججبه و بر دامسة )ارصجججلة شاهایده سلشاه از

 پریه بر نهری  اشزش یرب  بههر برا  د ججت ن جمع و سداا ر سرصججل نججید.  ججا تقسججیم  م 

 نید:زیر محر به م  هر شابطه

(1) * *

1

( ) ( )
n

j k k jk k k

k

S W f f f f 



      

(3)  * *( ) ( )j k k jk k kR Max W f f f f      

، kWاه دش  ن 
jS وjR   مطلیبیت و   به ترتیب وزن محر جبه نجده برا  هر نرخم، نرخم

 نرخم نرشضریت  ا ت. 

  ید:شابطه زیر به د ت م  پریهگرم چهرشم( محر بة مقداش ویکیش: مقداش ویکیش بر 

(3) 
( ) ( )

(1 )
( ) ( )

Min Min

j j
Max Min Max Minj

S S R R
Q

S S R R
 
    

         
  

Rو Sبجه ترتیب بیرنگر مقردیر سداا ر و سداقل   MinRو  MaxS ،MinS ،MaxRاجه دش  ن  

سداا ر وزن مطلیبیت گروه   هر  مختلف هستسد. همچسین نجده برا  گزیسه هر  محر جبه 

 نید. دش نظر گراته م 2/8مقداش  ن برابر بر  به طیش معمیها ت اه 
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 iQمقردیر  پریههر بر : دش مرسلة  خر گزیسهiQمقردیر  پریههر بر بسجد  گزیسجه  گجرم پسوم( شتبجه  

د اختصجججرص داده، ا  اجه امترین وزن ار یسد ویکیش شا به خی نجججینجد. گزیسجه  بسجد  م  شتبجه 

 .(1881نگ، )اپروایی  و تز ا ت ترین گزیسهمسر ب

ا   هر اهمیت ویژهطیش اه دش برال انجرشه نجد دش ار یسد ویکیش، مشجخم بیدن وزن نرخم   همرن

این شوش،  پریهنید. بر  نتروپ  ا تفرده م  شوش( از kWهر )داشد. برا  محر جبة وزن نجرخم  

هر  مقریسجه بر نرخم  هر چه پرااسدگ  دش مقردیر ی  نجرخم بیشجتر برنجد،  ن نجرخم دش    

د جججت  وشدن وزن (. مراسل به4838دیگر اهمیت بیشجججتر  داشد )ابر ش  و سسجججیس  یکرن ، 

 هر بر ا تفرده از شوش  نتروپ  به صیش  زیر ا ت:نرخم

 مرسله اوه(

(48) 
1

   ;    
n

jk jk jkj
s x x k


  

 (kEمرسله دوم( محر بة مقداش  نتروپ  )

(44)  
1

1 ln( ) ln    ;    
m

k jk jk

j

E m s s k


      

 (kdاطمیسرن ) نبید مقداش محر بة مرسله  یم(

(41) 1    ;    k kd E k   

 هرمرسله چهرشم( محر بة وزن

(48) 
1

   ;    
n

k k kk
W d d k


  

برال  هر شابطهدش 
jks  خمنجدة نر مقیرسمقردیر بk ام برا  گزیسهj  ،ام

jkx دهسدة نشرن

مقداش  kEهر، تعداد نجججرخم nهر، تعداد گزیسه mام، jام برا  گزیسه kمقجداش نجججرخم 

مقداش  kWام و  kنراطمیسرن  میجید دش نججرخم مقداش kdام،  k نتروپ  مربیط به نججرخم

 هر . داده(4838)ابر ش  و سسیس  یکرن ،  دهدام شا نشرن م  kضریب اهمیت یر وزن نرخم

 ،متحد ملل برش و اشروشز خیاش  رزمرن اطالعرت  هر پریگره از پژوهش این انورم برا  نیرز میشد

 1844تر  1888  هر ججره برا  جهرن  تورش   ججرزمرن و المللتورش  بین مراز جهرن ، برن 

ا ججت اه گروه محصججیال  گیرهرن داشوی  میشد برش جج  دش   یرد وش الزم به  ند.نججد گرد وش 

، نجیید، نسبلیله و ارش   برگ بیشو نجرمل محصجیال  زعفران،  ویشجن، زشدچیبه،    پیش پژوهش

طبق تیضیحر  مطرح نده دش پریگره اطالعرت  ارئی،  مرش محصیال  انرشه نده دش برال  برنسد.م 
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. از نیدم  یرد 118بر اد محصجیل    4جر عسیان ادویه برو از  ن  نشجده به صجیش  جداگرنه اشائه  

 یرد ندهمحصیال   ، قربل ا تسرد و ارمل  از صردشا  و واشدا دش تدیگر  مرش و اطالعر    ی 

هر ا ججتفرده خیاهد به همین دلیل از  مرش تومیع   ن برنججد.اشججیشهر  مختلف میجید نم دش 

 ند.

 

 نتایج و بحث
یالد ، ایران از لحرظ مقداش م 1844تر  1888  هر ججره دشبه  مرش مستشججر نججده ارئی  بر تیجه 

صردشاسسده برتر این محصیه سضیش ندانته و اشیشهر  هسد، ترایه،  48صجردشا  ست  دش بین  

هلسد، چین،  مریکر،  لمرن، پراسججترن، ارانسججه، ا ججارنیر و انگلسججترن به ترتیب بیشججترین مقداش   

اهمیت ا ججت اشزش واسد برال  صججردشا  گیرهرن برا  اه بسججیرش اند. امر نکتهصججردشا  شا دانججته

 برنججد. به طیش م به دلیل وجید محصججیالت  از قبیل زعفران دش این گروه ارالی  داشوی  ایران 

دالش به اروش ش رنده ا ت. این نکته  14213اشجیش هر تن گیره داشوی  شا به طیش متی جط   اه 

 ن از لحرظ اشزش ال صردشا  دش جریگره دوم جهرن قراش گیرد.میجب نده ا ت اه ایرا

 
 میالدی 1133 تا 1111 هایسال درگیاهان دارویی  صادرات صادرکنندگان برتر مقدار (3) نمودار

 1844-1888ارئی، : مسبع        

 
 الدیمی 1133 تا 1111 هایسال درگیاهان دارویی  ارزش کل صادرات صادرکنندگان برتر (1) نمودار

                                           
1 spices 

8
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488888
428888
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 1844-1888ارئی، : مسبع

 
 میالدی 1133 تا 1111 هایسال درگیاهان دارویی  ارزش واحد صادرات صادرکنندگان برتر (1) نمودار
 1844-1888ارئی، : مسبع

پر ججخگیی  به این پر ججش اه  یر ایران دش صججردشا  گیرهرن داشوی  داشا   برا  این پژوهشدش 

نجرخم مزیت نسجب   نجکرش نجده و نرخم مزیت نسب       دش  غرزمزیت نسجب  ا جت یر خیر،   

هر  میشد  ره همة نجکرش نجده متقرشن گیرهرن داشوی  ایران محر جبه نجد اه نتریج  ن برا      

دهد اه مقداش نرخم مزیت نسب   نکرش نجید. نتریج نشجرن م   ( اشائه م 4برش ج  دش جدوه ) 

قداش نرخم مزیت نسب   نکرش نجده دش طیه دوشه میشد برش   بیشتر از ی  ا ت. همچسین م 

بین صفر و ی  ا ت. از  برش  هر  میشد  ره همةنجده متقرشن برا  صردشا  این محصیه دش  

میالد  دش صججردشا  گیرهرن  1844تر  1888هر   ججره دشهر دو نججرخم  پریهشو ایران بر این

 شاهبردی   بههر این  ججره دشدهد اه ایران داشوی  مزیت نسججب  داشد. این میضججیع نشججرن م  

هر ط  دوشة میشد . امر دش برخ  از  رهنزدیکتر نده ا ت گیرهرن داشوئ صردشات  برا  مسر جب  

هر  ا ت. به طیش م ره این نرخم دش  ره مزیت نسجب  نزوه دانجته   برش ج ، مقداش نجرخم  

به  به طیش عمدهبر شند مسف  شوبرو بیده اه این میضیع  1844و  1881، 1881، 1882، 1881

لیل ارهش مقداش و اشزش صججردشا  گیرهرن داشوی  ایران و شنججد نرمتسر ججب اجزا   ججرزندة    د

دهد اه بر وجید زعفران به عسیان تر نشرن م هر  دقیقشخ داده ا ت. برش   یردنجده نجرخم  

هر  گذنجججته  جججره یک  از گیرهرن داشوئ  مهم دش این گروه ارالی ، تحریم هر  اقتصججرد  دش 

زیرد و دش برخ  میاشد به ارهش شنجد صردشا  گیرهرن داشوئ  مسور نده   ر ههمیاشه به نی جرن 

دش نرخم مزیت نسب  گیرهرن داشوئ  قربل شویت  اازایش هر شوند  ا جت. البته دش مربق   ره 

برا  صردشا  گیرهرن داشوئ  ایران  1888-1844دوشه  دش نده یرد هر نرخم ا جت. متی جط  

  ا ت. 34/8و  43/11

8
48888
18888
88888
18888
28888
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  1133 تا 1111 هایسال ایران در دارویی گیاهان صادراتی نسبی مزیت هایقادیر شاخصم (3) جدول

نرخم مزیت نسب    ره

  نکرش نده

نرخم مزیت نسب  

  نکرش نده متقرشن
نرخم مزیت نسب    ره

  نکرش نده

نرخم مزیت نسب  

 0/90 19/76 2006 0/92 24/40 2000  نکرش نده متقرشن

2001 32/36 0/94 2007 9/54 0/81 

2002 26/39 0/93 2008 13/26 0/86 

2003 27/15 0/93 2009 18/97 0/90 

2004 31/52 0/94 2010 33/55 0/94 

2005 25/38 0/92 2011 27/98 0/93 

 تحقیق هر یراته مسبع

پ  از برش ج  وضجعیت مزیت نسب  صردشات  محصیه گیرهرن داشوئ  ایران و اطمیسرن از وجید   

 رهرنگییر  ایران دش برزاشهر  جهرن ، به مسظیش اسجب  ید بیشتر دش تورش  این  پذشقربت تیان

نججیند. دش گرم اوه م  بسد پذیر  اشججیش، برزاشهر  هدف صججردشات  اولییتو اازایش تیان شقربت

ل هر  پترنسیبسد  برزاشهر  هدف صجردشات  گیرهرن داشوی ، بر ا تفرده از نرخم ار یسد اولییت

اشجیش مسجتعد اه داشا  مقداش   11اشجیش واشداسسده، تعداد   431یرن واشدات  از م
jH  متی ط(

اند، غربره ندند. این اشیشهر هر  پترنسیل واشدات ( برالتر  بیدهمقردیر ا جترنداشدنجده نرخم  

رن  دشصد واشدا  جه 31(، بیش از 1844تر  1888به طیش متی جط دش طیه دوشه میشد مطرلعه ) 

هر  پترنسجججیل واشدات  (، نجججرخم1اند. نتریج مسدش  دش جدوه )گیجرهجرن داشوی  شا انورم داده  

بسد  دش اولییت بسد  اولیه اشججیشهر  میشد مطرلعه شا نشججرن م  دهد.محر ججبه نججده و اولییت

اولیه اشیشهر  بیتسیانر،  مریکر، لسیتی، امرشا  و عربسترن داشا  برالترین مقداش 
jH اند.بیده 

  



 3/3135/ شماره 31اقتصاد کشاورزی/ جلد  311

 گیریغربال روشبندی اولیه بازارهای هدف صادراتی با استفاده از اولویت (1)جدول 

 نام کشور
شاخص 

jH 

 وارداتی پتانسیل کنندهتعیین هایشاخص

متوسط مقدار 
 واردات

سهم از واردات 
 جهان

سهم از کل 
 واردات کشور

ص متوسط شاخ
 ارجحیت وارداتی

متوسط رشد 
 مقدار واردات

عکب ضریب 
 تغییرات مقدار واردات

 1/45 40/35 23/17 3-22×1/60 3-22×6/51 1766 2/58 بوتسوانا
 7/26 4/28 0/71 5-22×4/81 0-22×9/02 23928 2/57 آمریکا
 11/61 2/49 20/00 3-22×1/33 3-22×5/99 1575 2/21 لسوتو
 2/70 13/07 7/04 4-22×4/69 0-22×6/17 16892 1/97 امارات
 2/14 34/55 7/25 4-22×4/85 0-22×5/55 15214 1/77 عربستان
 1/63 3/06- 20/82 3-22×1/40 3-22×4/86 1169 1/43 سوازیلند
 1/50 51/36 17/43 3-22×1/13 0-22×1/40 3478 1/37 ن ال
 3/88 8/88 1/07 5-22×7/35 0-22×5/05 13646 1/22 بریتانیا
 9/02 2/43 5/47 4-22×3/77 0-22×2/23 5843 1/21 النکاسری

 10/22 0/55 0/86 5-22×5/85 0-22×2/56 6611 0/98 سن اپور
 3/59 2/27 14/27 4-22×9/38 3-22×3/61 938 0/98 نامیبیا
 3/73 8/20 0/72 5-22×4/86 0-22×4/17 11328 0/92 آلمان
 8/23 4/38 1/03 5-22×6/90 0-22×2/64 6968 0/87 کانادا
 4/50 6/30 1/14 5-22×7/81 0-22×3/59 9580 0/85 هلند
 7/09 3/07 0/76 5-22×5/15 0-22×2/92 7653 0/83 ژاپن
 5/57 5/15 1/53 4-22×1/03 0-22×2/98 7784 0/78 بلژیک
 3/75 1/55 11/48 4-22×7/74 3-22×3/31 843 0/76 لتونی
 5/94 2/95 0/99 5-22×6/71 0-22×2/92 7724 0/75 فرانسه
 1/20 11/31 6/48 4-22×4/37 0-22×2/48 6180 0/70 بن الدش
 3/75 7/18 7/91 4-22×5/30 0-22×1/12 2996 0/67 عمان
 4/45 6/02 10/16 4-22×6/83 4-22×7/38 198 0/63 مالدیو
 8/76 1/41 4/48 4-22×3/03 3-22×1/63 425 0/51 موریب
 4/56 7/00 5/56 4-22×3/77 3-22×9/77 2623 0/49 کویت
 2/10 15/95 10/27 4-22×6/58 3-22×2/13 542 0/46 برونئی
 5/92 2/20- 1/55 4-22×1/03 0-22×1/66 4260 0/43 روسیه

 4/55 5/10 1/46 5-22×9/98 0-22×1/75 4713 0/36 آفریقای جنوبی
 2/06 15/50 4/91 4-22×3/32 0-22×1/37 3806 0/35 یمن

 9/21 1/14 1/34 5-22×9/08 3-22×4/52 1187 0/35 سوئیب
 3/14 7/77 0/88 5-22×6/05 0-22×2/18 5965 0/32 مالزی
 2/60 16/67 5/00 4-22×3/34 3-22×8/16 2198 0/24 قطر
 1/69 18/91 7/54 4-22×5/00 3-22×2/80 787 0/23 اوگاندا
 2/70 1/84- 7/37 4-22×4/88 5-22×9/43 23 0/21 تون ا
 5/63 4/48 1/05 5-22×7/06 0-22×1/07 2846 0/21 استرالیا
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 گیریغربال روشبندی اولیه بازارهای هدف صادراتی با استفاده از ( اولویت1ادامة جدول )

 نام کشور
شاخص 

jH 

 وارداتی پتانسیل کنندهتعیین هایشاخص

متوسط مقدار 
 واردات

سهم از واردات 
 جهان

 سهم از کل
 واردات کشور

متوسط شاخص 
 ارجحیت وارداتی

متوسط رشد 
 مقدار واردات

عکب ضریب 
 تغییرات مقدار واردات

 

 9/18 0/16 0/84 5-22×5/71 4-22×7/33 191 0/20 کرواسی
 3/49 12/48 2/63 4-22×1/78 0-22×1/08 2904 0/18 دانمارک
 7/41 3/26 0/94 5-22×6/32 3-22×4/83 1260 0/18 اکراین

 5/43 8/30 2/01 4-22×1/35 3-22×7/09 1851 0/17 یرلندا
 3/64 6/12 3/35 4-22×2/24 3-22×8/00 2118 0/17 رومانی
 2/31 12/43 2/32 4-22×1/59 0-22×1/45 3997 0/17 اس انیا
 1/77 22/53 7/30 4-22×4/85 4-22×7/35 193 0/16 سورینام
 8/32 0/12 0/68 5-22×4/60 3-22×1/54 395 0/14 فنالند
 3/97 6/23 3/25 4-22×2/21 3-22×5/46 1457 0/12 اردن
 1/74 9/56 6/77 4-22×4/51 3-22×1/08 292 0/12 باهاما
 6/19 7/07 2/76 4-22×1/88 4-22×4/14 108 0/11 ایسلند
 1/77 21/60 6/23 4-22×4/20 3-22×2/09 590 0/11 زامبیا
 1/40 31/64 4/65 4-22×3/18 3-22×6/64 1913 0/08 نیجریه
 4/50 15/38 3/75 4-22×2/51 4-22×5/67 149 0/07 باربادوس
 3/99 1/42- 0/36 5-22×2/40 0-22×1/26 3149 0/06 هنگ کنگ

 1/53 38/52 0/47 5-22×3/17 0-22×1/78 4989 0/05 هند
 2/96 8/96- 4/84 4-22×3/28 3-22×1/13 284 0/05 فیجی
 1/16 50/66 0/66 5-22×4/40 3-22×3/52 985 0/04 عراق
 2/12 20/93 5/34 4-22×3/60 4-22×6/09 168 0/01 ماالوی
 2/68 11/56 1/46 5-22×9/89 3-22×9/15 2525 0/03- اتریش
 2/30 13/48 1/78 4-22×1/21 3-22×7/66 2139 0/08- سوئد
 1/84 34/34 3/49 4-22×2/39 3-22×3/16 893 0/09- بحرین
 1/08 101/19 1/19 5-22×7/98 3-22×9/89 2881 0/13- مصر
 1/57 12/28 0/84 5-22×5/77 3-22×9/80 2718 0/16- ایتالیا
 2/24 21/90 0/73 5-22×4/84 3-22×8/25 2252 0/16- تونب
 2/17 21/40 1/02 5-22×6/96 3-22×6/89 1916 0/17- مراکش
 1/67 36/05 0/36 5-22×2/41 3-22×9/58 2713 0/19- ترکیه
 1/88 22/24 0/11 6-22×7/54 3-22×9/58 2452 0/21- چین
 2/32 13/39 0/65 5-22×4/45 3-22×6/24 1738 0/22- لهستان

 تحقیق هر یراته: مسبع
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اوه  مرسلة نتیوة عسیان به نججده یرد اشججیش 11) اشججیشهر این اولیه، بسد اولییت انورم از پ 

ه دش این مرسل .گراتسد قراش برش   میشد نهری  بسد شتبه برا ( انتخرب برزاشهر  هدف صجردشات  

 ، واشدات تعراه نرخ متی ط مرنسدهر  دیگر  بر نجش نجرخم پترنسیل واشدات ، نرخم   اازون

 اطالعر  عمق ایران، نرخم از اشیشهر جغراایری  تورش ، ارصجله  هر نرمهمیااقت دش عضجییت 

 نرخرلم تیلید متی ط سقیق ، قیانین قدش  تورش ، نجرخم  انورم  جهیلت  اعتبرش ، نجرخم 

جمعیت نیز میشد مالسظه قراش گراته  شند نرخ اقتصرد  و متی ط شند  جرانه، متی جط   داخل 

بسد  نهری  برزاشهر  هدف انورم شتبه برا . (4831؛ سرجیهر و همکرشان، 4832بیگ ، )ول  ا ت

 شوشرده از ، بر ا ججتفپیشصججردشات  گیرهرن داشوی  بر تیجه به تیضججیحر  اشائه نججده دش بخش  

 نید.( اشائه م 8هر محر به ند، اه نتریج  ن دش جدوه ) نتروپ  وزن هری  از نرخم

 بندی نهاییاولویت در استفاده مورد هایشاخص محاسباتی وزن (1) جدول

 نرخم
kE kd kW 

 0/132 0/178 0/822 واشدات  تعراه نرخ متی ط

 0/008 0/011 0/989 هر  تورش نرمهعضییت دش میااقت

 0/036 0/048 0/952 ارصله جغراایری  اشیشهر از ایران

 0/052 0/070 0/930 نرخم عمق اطالعر  اعتبرش 

 0/054 0/073 0/927 نرخم  هیلت انورم تورش 

 0/015 0/020 0/980 نرخم قدش  قیانین سقیق 

 0/093 0/125 0/875 متی ط تیلید نرخرلم داخل   رانه

 0/030 0/040 0/960 متی ط شند اقتصرد 

 0/067 0/091 0/909 متی ط نرخ شند جمعیت

 0/099 0/133 0/867 متی ط مقداش واشدا 

 0/099 0/133 0/867 متی ط  هم از واشدا  جهرن

 0/094 0/126 0/874 متی ط  هم از ال واشدا  اشیش

 0/095 0/127 0/873 تی ط نرخم اشجحیت واشدات م

 0/090 0/121 0/879 متی ط شند مقداش واشدا 

 0/035 0/047 0/953 عک  ضریب تغییرا  مقداش واشدا 

 تحقیق هر یراته: مسبع

واشدا  و  مقداش واشدات ، متی ط تعراه نرخ هر  متی طنید، نرخمطیش اه مشجرهده م  همرن

 هر نرمهمیااقت دش هر  عضججییتجهرن داشا  برالترین وزن و نججرخم ا واشد از  ججهم متی ججط

سد. برنترین وزن م اقتصرد  داشا  پریین شند سقیق  و متی ط قیانین قدش  تورش ، نجرخم 

هر  هری  اه داشا  وزن بیشتر  هستسد نسبت به نرخمبسد  شوش ویکیش نجرخم دش اولییت
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نهری  بیشججتر ا ججت. پ  از  گیر تأثیرنججرن دش تصججمیمدیگر از اهمیت بیشججتر  برخیشداشند و 

ویکیش برزاشهر  هدف صججردشات  گیرهرن داشوی   شوشهر دش هر و لحرظ  نمحر ججبة وزن نججرخم

 نید.( اشائه م 1بسد  ندند اه نتریج  ن دش جدوه )اولییت

 iQر ردیمق پریههر  مختلف بر بسد  گزیسه، شتبهپیشبر تیجه به مطرلب انججرشه نججده دش بخش 

ویکیش شا بججه خید اختصجججرص داده ا جججت،   شوشا  اججه امترین وزن گیرد. گزیسججهانوججرم م 

 برند.  ترین گزیسه م مسر ب

 بندی نهایی بازارهای هدف صادراتیاولویت (1جدول )

 نرم اشیش
jS 

jR 
jQ نرم اشیش شتبه 

jS 
jR 

jQ شتبه 

 12 0/364 0/091 0/558  سگرپیش 18 0/397 0/089 0/599 اتریش
 20 0/402 0/094 0/570  یازیلسد 45 0/585 0/093 0/722 اشدن
 54 0/647 0/098 0/737  یشیسرم 14 0/377 0/086 0/606 ا ارنیر
 22 0/407 0/091 0/597  یئد 23 0/429 0/091 0/615 ا ترالیر
 19 0/398 0/094 0/568  یئی  46 0/589 0/094 0/720 ااراین
 50 0/614 0/095 0/732 عراق 1 0/018 0/072 0/408 امرشا 
 2 0/081 0/070 0/470 عربسترن 52 0/621 0/096 0/732 اوگرندا
 15 0/385 0/087 0/605 عمرن 31 0/465 0/092 0/637 ایترلیر
 16 0/389 0/091 0/581 ارانسه 13 0/375 0/091 0/567 ایرلسد
 35 0/486 0/098 0/616 اسالند 29 0/461 0/099 0/589 ایسلسد

 55 0/654 0/098 0/746 ایو  26 0/450 0/089 0/642  اریقر  جسیب 
 5 0/285 0/090 0/505 قطر 8 0/338 0/092 0/534  لمرن
 10 0/361 0/091 0/560 ارنردا 3 0/176 0/092 0/406  مریکر
 48 0/596 0/098 0/698 اروا   58 0/710 0/099 0/786 برشبردوس
 24 0/440 0/088 0/638 اییت 49 0/611 0/098 0/712 برهرمر
 32 0/469 0/096 0/614 لتین  33 0/480 0/096 0/624 بحرین

 61 0/888 0/132 0/712 لسیتی 41 0/552 0/097 0/672 رونئ ب
 38 0/498 0/092 0/659 لهسترن 4 0/274 0/091 0/493 بریترنیر
 59 0/727 0/098 0/800 مرالو  11 0/362 0/089 0/574 بلژی 
 40 0/535 0/098 0/649 مرلدیی 62 0/970 0/129 0/800 بسگالدش
 25 0/441 0/091 0/619 مرلز  6 0/288 0/092 0/496 بیتسیانر
 44 0/568 0/091 0/719 مرااش 39 0/513 0/094 0/662 ترایه
 30 0/465 0/091 0/638 مصر 51 0/617 0/092 0/754 تین 
 53 0/641 0/097 0/739 میشی  56 0/658 0/099 0/742 تینگر
 28 0/452 0/095 0/604 نرمیبیر 43 0/561 0/095 0/694 چین
 21 0/404 0/093 0/579 ناره 9 0/344 0/087 0/570 دانمرشک
 60 0/735 0/101 0/788 نیوریه 36 0/488 0/089 0/674 شو یه
 7 0/335 0/090 0/543 هلسد 34 0/485 0/090 0/661 شومرن 
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 بندی نهایی بازارهای هدف صادراتی( اولویت1جدول )ادامه 

 نرم اشیش
jS 

jR 
jQ نرم اشیش شتبه 

jS 
jR 

jQ شتبه 
 

 47 0/590 0/093 0/726 هسد 57 0/694 0/097 0/786 زامبیر
 27 0/452 0/094 0/614 هسگ اسگ 17 0/392 0/092 0/578 ژاپن

 42 0/557 0/092 0/706 یمن 37 0/490 0/091 0/658 ر  النکر 
 تحقیق هر یراته: مسبع

نتریج اشیشهر  امرشا ، عربسترن،  مریکر، بریترنیر، قطر، بیتسیانر، هلسد،  لمرن، دانمرشک و بسر بر 

تر برنسد. برش   دقیقارنردا داشا  برالترین اولییت جهت انورم صردشا  گیرهرن داشوی  م 

دهد اه اشیشهر  امرشا ، عربسترن و قطر به دلیل بعد مسرات امتر، برزاشهر  هدف نشرن م 

، قردش به اشز  وش  بیشتر برا  اشیش شاهست  برا  صردشاسسدگرن ایچ  نیز مسر ب بیده و از این 

هر   خر برزاشهر  هدف هستسد. همچسین اشیشهر  بسگالدش، لسیتی، نیوریه و مرالو  دش شتبه

دهد اه دش صیش  وجید صردشا  شات  گیرهرن داشوئ  اشیش قراش داشند. این میضیع نشرن م صرد

هر  تورش  نیرزمسد برزنگر  بیده و تغییر برزاشهر  هدف صردشات  ضروش  به این اشیشهر،  یر ت

هر  اولییت بسد  برزاشهر  ا ت. از  ی  دیگر، اشیشهر  اشوپری  و   یری ، دش برالترین شتبه

ر تف صردشات  گیرهرن داشوئ  قراش داشند اه این میضیع بر تیجه به بعد مسرات و نرایط مسر بهد

 هر  ارالی ، به دوش از واقعیتگروه دیگرمرل  به دلیل قیمت برال  گیرهرن داشوئ  دش مقریسه بر 

 نیست.

 گیری و پیشنهادهانتیجه
االن اشیش  ذاشانیر ت گ   از  ی ید ندههمیاشه از میاشد مهم تأا  نفت یرتی جعة صجردشا  غ  

ثبر    و برقراش یرب برزاش  هرتالش  ،جهرن  دش برزاشهر یدا جججت. بر تیجه به وجید شقربت نجججد

 یرب بجرزاش  یننی  هجر و شوش شابزا یر اجرشگ هاز صجججردشا  محصجججیال  مختلف، بج   دش مجد اشز 

این  ان،یردش اقتصرد ا  بخش اشروشز ید بر تیجه به نقش ال یگر،د  ر ا جت. از  جی  ینرپذپرهیز

نججده دش  یداز گروه محصجیال  مهم تیل  یک   هدف صجردشات   پژوهش بر هدف نجسرخت برزاشهر 

از  یرزاطالعر  میشد ن گرد وش مسظیش پ  از  ینا  ( انورم نجججد. برای داشو یجرهجرن  اشجججیش )گ

کرش  ن  نسب یت نکرش نده و مز  نسب یتمز  هرمربیطه بر ا تفرده از نرخم   مرش  هربرن 

پرداخته نده ا ت.  ی داشو یرهرندش صردشا  گ یرانا یر پذشقربت یزانم  نده متقرشن به برش 

  نسب یتمزداشا  ( 1844تر  1888) برش ج  دش طیه دوشه میشد  یراناه ا دهد نشجرن م  یجنتر

و  یر غربرلگ   مرش هر شوشبر ا جججتفرده از  گره نبیده ا جججت.  ی داشو یجرهرن دش صجججردشا  گ
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 یجاند. نترنججده  بسدشتبه ی داشو یرهرنهدف صججردشا  گ  چسدنججرخصججه، برزاشهر گیر یممتصجج

 قطر، بیتسججیانر، هلسد،  لمرن، یترنیر،بر یکر،امرشا ، عربسججترن،  مر  ا ججت اه اشججیشهر ینا یرنگرب

و، ش ین. از ابرنسد م ی داشو یرهرنانورم صجردشا  گ  برا  یتاولی رینبرالت  دانمرشک و ارنردا داشا

 :نید اشائه م یرز دهر یشسهربه د ت  مده پ یجبر تیجه به نتر

هدف   اشیشهر  داخل  برزاشهر یتو وضع  تورش هر یر ت ج  یقدق  و برش ج  ی نجسر جر   -4

به ارهش  اه ممکن ا ججت هر و تسگسرهری برزداشندهنججده به مسظیش نججسرخت   یینتع  صججردشات

ش میجید د شقیبرن ی نسر رو دش شا تر   ن  ور نجید برزاشهر مس یندش ا یرانو نفی  ا یر پذشقربت

رش بسججی دش میاقع لزوم برندهیشپ یرو  یشججگیرانهپ هر یر ججتبرزاش میشد نظر به مسظیش اعمره  جج

 ضروش  خیاهد دانت.

به د ت  مده دش مطرلعة سرضر به صردشاسسدگرن محصیال    هدف صجردشات   برزاشهر  معرا -8

 یشتر.ب  و اشز وش   ید وشبه مسظیش اسب   داشوئ یرهرنگ

 ،این پژوهشندة  بسد یتاولی اهر تاه دش  ی بر اشجیشهر   داشوئ یرهرناز تورش  گ پرهیز -1

 ارهشاشججیشهر و  ینارصججت تورش  بر ا یسةهز یط،نججرا یندش ا یرا خر قراش داشند. ز هر دش شتبه

 خیاهد بید. یرنرپذو اسب  ید، اجتسرب  اشز وش

 ن د ته از   برا  صردشات هر مشجیق  یشاازا ینو همچس  صجردشات   هریر جت  ج  یلتسجه  -2

 یسججتبرال دش ل هر بر شتبه  اه محصججیال  خید شا به اشججیشهر   داشوئ یرهرنصججردشاسسدگرن گ

 .اسسد ، صردش ماین پژوهشمحصیه دش  ینا  هدف صردشات  برزاشهر  بسدیتاولی

  داشوئ یرهرناز گ  اه بخش اعظم ی اشیشهر  و تورش  اقتصرد هر یر تبه  ج  یژهتیجه و -1

اسسد. دش این خصجججیص برید از توربة  م یعبجرز تیز   جهجرن   شا واشد نمیده و دش بجرزاشهجر   یرانا

 و د بسو تی عة صسعت بسته  داشوئ یرهرناازوده محصیه گبرا  اازایش اشزش یباشیشهر  شق

 ، ا تفرده ارد.هر ن صدوش از نرن  دش مدهر  اازایش دش عرمل ترینعسیان مهم به ار وش 

 یرهرنصججردشا  گ یدجد  برزاشهر ی نججسر ججر   برا ی به دنبره شاهکرشهر یدبر یرانا ینهمچس -1

ده، ن یینتع هر یتمطرلعة سرضر و اولی یجمسظیش، ا تفرده از نتر ینا  خید برنجد اه برا   داشوئ

ز ا  تی ط تعداد مشخصگذنته تسهر  هر محصیه همچین  ره ینتر واشدا  ا نید م یشجسهرد پ

برزاش مشخم، برعث انبرع ندن  ی محصیه به  ی تداوم صردشا   یراز یرد،اشجیشهر صیش  نگ 

 یگرد هر از اشیش خید  محصجیه واشدات  ینصجدد تأم  مقربل نجده و اشجیش واشد اسسده دش   برزاش

 هرنیرگ  به برزاش صردشات   جخت  ةدش صجیش  به وجید مدن، ضجرب    نرگهرن ییرتغ ینو ا برنجد  م
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 شد هدف اشججیش اسسدگرن ائقة مصججرف ییرمیضججیع بر تیجه به تغ ین. ااسد واشد م یرانا  داشوئ

 ا ت. یرنرپذ، اجتسربدیگر شقیبرناز  یدمحصیه جد ی  وجید صیش 

 منابع

و  یل تبد یعا جججتقراش صجججسر  مکرن بسد یتاولی( 4838ابر ش ، ع. و سسجججیس  یکرن ، س، ع. )

  اقتصرد و تی عه اشروشز یقر تحق(. : ا جترن مرزندشان  عة میشدمطرل  )اشجروشز  یل تکم
 .431-412(: 4، )12یران، جلد ا
  هدف صججردشا  پسججته و خرمر   برزاشهر یینتع( 4833)ا.  یکرن ،ا. محمدزاده، ش. و برش  ،امود

 و  اقتصرد اشروشز یهنشر. یر گصردشا  و شوش غربره  تقرضجر   بر ا جتفرده از الگی  ایران
 .118-438(: 1، )43ه، جلد تی ع
و  جهرن یبانگیش و    صردشات  نسبیت رخترش برزاش و مز یلو تحل  برش ( 4838)ف.  پر جبرن، 

 .438-422(: 4)، 44جلد   ،پژوهشسرمه اقتصرد یهنشر(. 1883تر  4338دوشه   )ط یرانا

ش اشجججم هججدف  بججرزاشهججر یتبسججد اولی( 4838زاده، م. )، ح. شیججرس ، ا. و امیس ا یججذش ،چ

(. هربرزاش یندش ا یرانا  شقربت یلپترنسجج ی نججسر ججر یکردبر شوجهرن  ) صججردشاسسدگرن عمده

 .33-23(: 1، )3 ، جلد اقتصرد اشروشز
 بسد یتاولی و  نسججب  هر یتمز  برش جج( 4838. )س ابیالحسججس  یر ججیش ، و  ، ح.ا یذش ،چ

 .418-38(: 11، )اشروشز  و تی عه اقتصرد  ایران. صردشات یی هدف ا  برزاشهر
هدف   برزاشهر بسد یتو اولی ی نجججسر جججر( 4831) .م یرن،مرنو افرش، م.  یق ع. سق سرجیهر،

 .31-23 (:2، )8 یرب ،برزاش یریتموله مد. یرانا ین سگ اتیلن محصیه پل  صردشات
 بسد یتو اولی  نسبیتمز  برش  (4831)ع.  یورن ،م. و دش  ،االنم  س، ص. ارو  سسیس ،

(: 8)، 42جلد  یع ،و مسربع طب  علیم اشروشز یهنشر. یرانا یرشهدف صجردشا  خرو   ربرزاشه
4-3. 
صججردشا  محصججیال   (4831)ک. نصججر اصججفهرن ،  . سقرن ، ف. و سفرش اشد ججترن ، م.   خرلد ،

هر و انتشرشا  می سه پژوهشهر و ا تراتژ  برا  تی عه  ن. هر، چرلشاشجروشز ، ارصجت  
 شروشز ، چرپ اوه، تهران.شیز  اقتصرد ابرنرمه

 بسد  برزاشهر  هدفهر  نسججب  و اولییتبرش جج  مزیت( 4831عربدین، م، ش. و عسججگر ، م. )

 .188-411(: 28، جلد )شروشز  و تی عها اقتصرد. عسل صردشات  ایران
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. ترجمه اروزنده، ب. نشججر  میخته، چرپ یرب اصججیه برزاش (1881)ارتلر، ف. و  شمسججترانگ، گ. 

4834. 

و  یراندش ا ی داشو یرهرناشت و تورش  گ  اقتصرد  نسب یتمز (4833). یرضربسرب، عل شجف  ا

 .13-81(: 1-2)1 یست،. موله  بز ز جهرن  اشزش  ن دش برزاشهر

شیز  الگی  طرح( 4831)م.   ،ا. و بر ججترن یرس ،ح. ش یع ،م. شا زاده،یس ا. ام یس ،سسجج مهرپروش

اقتصجججرد  یههر  تورش  و تئیش   جججرخترش برزاش. نشجججرتورش  خرمر  ایران؛ ارشبرد مزیت

 .11-43 :(1)، 1اشروشز ، جلد 

مزیت نسجب  محصجیال  اشروشز  ایران دش مقریسه بر گروه اشروشز     (4811)تهران ، ع.  نیس 

 نرمه ارشنسر   اشند، دانشگره اصفهرن، اصفهرن.مستخب، پریرن

هر مطرلعه و میانع سضجججیش دش  ن  صجججردشات هدف  برزاشهر بسد یتاولی( 4832)ح.  بیگ ، ول

، 14  ،. اصججلسرمه پژوهشججسرمه برزشگرنی میاد غذا  از محصججیال  صججردشات  : مستخب میشد

(1 :)28-33. 

نرمه ارشنسر   اشند، . برش ج  مزیت نسب  دش بخش صسریع ایران، پریرن 4813زاده، ک.  یی جف 
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