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 چکیده
و  هیترک یاز کشورها پس رانیاست و ا رانیا یکشاورز ارزآور محصوالت نیترمهم از یکی کشمش

 ینسب تیمز هایشاخص از استفاده با ،مقاله نیا در. است جهان کشمش ةصادرکنند نیسوم کایآمر
 ساختار و یتجار تیوضع یبررس به رشمن،یه -ندالیهرف و تمرکز هاینسبت ،یواردات تیمز ،یصادرات

. براساس دوشیم پرداخته 2001-2011 یزمان ةدور در جهان در کشمش محصول یواردات و یصادرات بازار
 2001نسبت به  2011بسته بود، اما در سال  ةچندجانبدوره انحصار  نیدر ا یساختار بازار صادرات ج،ینتا

 هچندجانباز انحصار  هاسال یبعض در کهیطوربه بود، همراه نوسان با یواردات بازار ساختار. شد تریرقابت
دوره، رشد آن  نیدر ا رانیکشمش ا یصادرات یریپذرقابت وجود با. افتی شیگرا باز ةچندجانب انحصار به
 یصادرات تیمز نیب ،نیهمچن. داشتند مثبت یرشد یلیش و کایآمر یکشورها کهیحالدر بود، درصد -8/6
 تیو رقبا با مز رانیا یصادرات تیمز یهمبستگ جینتاوجود ندارد.  یهمبستگ بیرق یو کشورها رانیا

 شیافزا رانیا یصادرات تیمز کانادا یواردات تیمز شیافزا با که داد نشانواردکنندگان برتر  یواردات
وجود  زین کایآمرو  هیترک یصادرات تیکانادا و مز یواردات تیمز نیب یارابطه نیچن است یگفتن. ابدی یم

 شنهادیپ ،جینتا براساس. شوندیم محسوب کشور نیا در بازار ةتوسع در رانیا یرقبا نیتردارد که مهم
 ةحفظ و توسع یمناسب در پ یو تجار یدیتول یهااستیس و یابیبازار عوامل از استفاده با رانیا شود یم

 .باشد دیو جد یمیهدف قد یخود در بازارها یسهم صادرات
 

 تیمز ،یصادرات تیمز کشمش،ساختار بازار صادراتی، ساختار بازار وارداتی، : یدیکل یهاواژه
  JEL: Q1, Q17, D49, N50.،یواردات

 

 مقدمه
 اندازچشم سند فاهدا به دستيابي اهميت به توجه با
 و ریزانبرنامه یبرا نفتي غير صادرات گسترش و ساله ستيب

 اهميت كشاورزی محصوالت صادرات ۀتوسع سياستگذاران،
 محصوالت پذیریرقابت قدرت تیتقو رو،نیا از. ددار یادیز

 Peykani et) است یضرور جهاني بازارهای در ایران صادراتي

al., 2009)ر توسعۀ صادرات كاالهای دارای مزیت. تمركز ب 
نقش  ت،یبدون مز یكاالها یریپذرقابت تیو تقو يصادرات

محصوالت  يدر بازار جهان رانیا تيدر بهبود وضع یادیز
 دولت، يتیحما یهااستيس ،يكل طوربه. دارد یكشاورز

 (363-373) ص ،1394 تابستان ،2 ةشمار ،46 ةدور ران،یا یکشاورز ةتوسع و اقتصاد تحقیقات
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 مناسب پوشش و يبانک التيتسه اختصاص بازار، ميتنظ
و صادرات  ديتول تيبهبود وضعدر  ثرؤم عوامل ،یامهيب

 .(Hosseini & Rafiee, 2008) است یمحصوالت كشاورز
 يصادرات محصوالت نیترمهم از يکی كشمش محصول

 محصوالت نيب در. شوديم محسوب رياخ یهاسال در رانیا
 نيكشمش پس از پسته دوم ،رانیا یكشاورز يصادرات

ش پس از در صادرات كشم رانیو ا است محصول ارزآور كشور
 شماربه ايدن صادركنندة نيسوم کایآمرو  هيترك یكشورها

 ,FAO: Food and Agriculture Organization) روديم

، كشورهای مهم صادركننده در 1. با توجه به جدول (2013

 ونان،ی ،يليش ران،یا ،کایآمر ه،يترك ،2011-2001های سال
 نیا به هتوج با. بودند نيآرژانت و نيچ ،يجنوب یقایآفر

 با 2011 تا 2001 یهاسال در رانیا شوديمشاهده م ،جدول
جهان قرار  يسوم صادرات ۀدرصد در رتب 1/13 يصادرات سهم
 .(FAO, 2013) دارد

 يصادرات یرقبا نیترمهم ،شوديم مشاهده طوركههمان
 يليو ش کایآمر ه،يترك یدر صادرات كشمش كشورها رانیا

 كشورها نیا يصادرات روند ليتحل و هیتجز رو،نیاز ا .هستند
 .دارد یشتريب تياهم استگذارانيس و زانیربرنامه یبرا

  
 2011 -2001 دورةصادرکنندگان برتر کشمش در  یصادرات طیشرا .1 جدول

 آرژانتین چین جنوبی آفریقای یونان شیلی ایران آمریکا ترکیه کشور

 319817 409642 464436 506689 978640 1522019 2633797 3110562 (دالر هزار) صادرات ارزش

 7/2 5/3 4 3/4 4/8 1/13 6/22 7/26 جهانی بازار از سهم

 قیتحق یهاافتهیو  FAO (2013): مأخذ

 

 ساختار و ينسب تیمز ۀنيزم در یاريبس مطالعات تاكنون
 & Ferto.گرفت انجام جهان و رانیا در يصادرات بازار

Hubbard (2003 )ينسب تیمز» عنوان با یاقالهم در 
 یيغذا مواد و یكشاورز بخش در یریپذرقابت و آشکارشده
-1992 ةدور در را یيكاال گروه 22 ينسب تیمز «مجارستان

 فقط مجارستان كه بود آن انگريب جینتا. كردند محاسبه 1998
 ينسب تیمز اروپا ۀیاتحاد به نسبت یيكاال گروه ازدهی در

 در رياخ مطالعات ةكنندليتکم پژوهش نیا هایافتهی. دارد
 را مجارستان يزراع محصوالت پذیریرقابت كه بود كشور نیا

مطالعات  گریمانند د زيمطالعه ن نیدر ا رایز ،بودند داده نشان
 تیمز با غالت يمحصول گروه كشور، نیا در گرفتهصورت
 .دارد را اروپا ۀیاتحادصادرات به  تیمز ،50/2 يصادرات
 از یاريمع عنوان به كشورها انيم در هامتيق سطح ،نيهمچن
 در هامتيق دهد يامر نشان م نیو ا شد رفتهیپذ یریپذرقابت
در  Li et al.  (2012).است مجارستان از شتريب اروپا ۀیاتحاد

 يبررس را اروپا ۀیاتحادو  نيچ يجهان ارتای تجمطالعه
 یتجار مبادلۀ نیشتريب نيكه چ است نیا انگريب جی. نتاكردند

مشاهده  ،نيداشت. همچن کایآمرو  اروپا ۀیاتحادبا  بيترتبه را
 يصادرات یيگروه كاال چهاردهاز  یيگروه كاال هفت شوديم
 & Paarlberg. استهمراه  تیاروپا با مز ۀیبه اتحاد نيچ

Haley  (2001) خوك گوشت صنعت ساختاری تغييرات 
 كمك به 1997-1985 هایسال بين در را مریکاآ

 بررسي تمركز نسبت و رشمنيه -نداليهرف های شاخص
 صنعت این در تمركز كه رسيدند نتيجه این به و ندكرد

 Mehrabi Boshrabadi & Pour Moghadam. یافت افزایش
و  رانیكشمش ا يصادرات ينسب تیمز یادر مطالعه (2012)
. ندكرد يبررس 2009-1961 دورةآن را در  بر مؤثرعوامل 

 كشمش صادرات در رانیا ينسب تیمز داد نشان مطالعه جینتا
 یريوارد س ،یصعود یريس از پس و داشت یادیز نوسانات

 يصادرات تیبر مز مؤثربرآورد مدل عوامل  جیشد. نتا ينزول
 ،يداخل ديتول زانينرخ ارز، م یرهايآن بود كه متغ انگريب
مثبت و  ريتأث ،يصادرات يجهان متيرقبا و ق ديتول زانيم
بر  يمنف ريتأث دينوسانات تول نيهمچن و رانیا يصادرات متيق

 يبررس به Sadeghi et al. (2011) دارند. رانیا يصادرات تیمز
 زعفران يجهان واردات و صادرات بازار ساختار و ينسب تیمز

 شاخص دو از ينسب تیمز نييتع منظوربه آنان. پرداختند
 و متقارن ةآشکارشد يبنس تیمز و آشکارشده ينسب تیمز
 رشمنيه -نداليهرف هایشاخص از بازار ساختار نييتع یبرا
 نيب از داد نشان جینتا. كردند استفاده تمركز نسبت و

 ونانی و اياسپان ران،یا فقط زعفران ةصادركنند یكشورها
 در ينسب تیمز نیا اما ند،دار زعفران صادرات در ينسب تیمز

 ساختار ،نيهمچن. بود كاهش لحا در مطالعه مورد هایسال
 به رانیا یرهبر با مسلط بنگاه حالت از زعفران صادرات بازار

Ashrafi et al. (2007 ). افتی رييتغ بسته ۀچندجانب انحصار



 365 یدر بازار جهان رانیکشمش ا یصادرات هایتیاولو نیتدو: و همکاران زاده یامین 

 در را رانیا كشمش صادرات ينسب تیمز ،يپژوهش نيز در
 ينسب تیمز یهاشاخص از استفاده با 2001-1961 هایسال

 جیكردند. نتا نييمتقارن تع ةآشکارشد و آشکارشده يصادرات
در صادرات كشمش  يبررس ةدور در رانیا دهدينشان م

 داشت. تیمز
با توجه به اهميت حضور در بازار جهاني هر كشوری به

 یهابرنامه دیبازار با نیخود در ا گاهیجا یارتقا منظور
بازار با دقت  طیخود را با توجه به شرا یو تجار یاقتصاد

مطالعه با توجه به  نیدر ا رو،نیا از. ندك يطراح یادیز
 یو حضور در بازارها رانیصادرات كشمش در ا تياهم

و  يو واردات يصادرات یافزون بر برآورد ساختار بازارها ،يجهان
 برتر، صادركنندة یو كشورها رانیا يصادرات ينسب تیمز
 تیمز يبرتر واردكننده و همبستگ یكشورها يواردات تیمز

 يواردات تیبا مز يصادرات یو رقبا رانیا يصادرات ينسب
 .شدند يبررس واردكننده عمدة یكشورها

 

 هامواد و روش
بازار از جمله تمركز  يسازمان اتيساختار بازار معرف خصوص

همگني  ۀدرجفروشندگان، تمركز خریداران، شرایط ورود و 
ی، گذارتوان ماهيت قيمتها ميكه با شناسایي آن ستكاال

رقابت در بازار و نوع بازار بين رقابت و انحصار كامل را 
. از جمله (Hosseini & houman, 2007) مشخص كرد

توان به شاخص های ساختار بازار ميترین شاخصشدهشناخته
 :كرداشاره  نداليو شاخص هرف بنگاه nنسبت تمركز 

 
 (CR: Concentratıon Ratıoنسبت تمرکز ). 1

 ةاندازنسبت مجموع  انگريب (𝐶𝑅𝑛) ينگاهب nتمركز سبت ن
موجود در بازار به كل  یكشورها نیترتا از بزرگ nفروش 

شاخص سهولت و  نیا تیمز نیتربازار است. مهم ةانداز
صورت توان بهيرا م باال. شاخص است آن محاسبۀ يسادگ
 :(Jacob et al., 2002)كرد  ارائه 1 ۀرابط

(1) 
n

n i
i

CR S



1

 

n بزرگ، یتعداد كشورهاSi   سهم بازار كشورiو  امCRn 
 رقابت سنجش یبرا است يگفتن. استكشور  nنسبت تمركز 

 كم یك عدد از را تمركز نسبت ةشدمحاسبه مقدار توان  يم
 :(Islam, 2001) آید دستبه بازار در رقابت ۀدرج تا كرد

(2) nQ CR 1  

 

-HHI: Herfındahl) رشمنیه -ندالیهرفشاخص . 2

Hirschman Index) 

 هاینسبت شاخص بر وارد یهانقص از بعضي رفع برای
 گيریاندزه برای را شاخصي هرفيندال سي اریس تمركز،
 بازار سهم دوم توان مجموع از كه كرد پيشنهاد بازار قدرت

 نی. اشوديممحاسبه  يجهان عرصۀ در فعال یكشورها يتمام
 ,Gajurel & Pradhan) دیآيم دستبه 3 ۀرابطص از شاخ

2012): 

(3) 
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 يبازار جهان ۀفعال در عرص یكشورهاتعداد  kدر آن  كه
 .است امiكشور  بازارسهم  Siكشمش و 

 یهابنگاه نيب در بازار اندازة عیتوز يمزبور چگونگ شاخص
 نسبت شاخص از بهتر مراتب به را بازار ساختار نوع و موجود
 كه است یطور شاخص نیا ساختار. دكنيم مشخص تمركز

 شاخص نیا. كنديم استفاده بازار در موجود اطالعات تمام از
 كینزد صفر عدد به هرچه و دارد قرار كی و صفر عدد دو نيب

 هرچه و رود يم)تمركز كمتر(  شدنيرقابت سمت به بازار شود
)تمركز  شدنیانحصار سمت به بازار شود كینزد كی عدد به
 را بازار ساختار شاخص نیا عکس. كنديم حركت( شتريب

 .(Sadeghi et al., 2011) دهديم نشان
 بهترین هاآن كه است این باال شاخص دو انتخاب علت
 Khodadkashi) انحصارند و رقابت ۀدرج سنجش یبرا هاشاخص

& Shahikitash, 2005) .رشمنيه -ندالهرفي مانند يشاخص 
. از كنديم متمایز هاشاخص سایر از را آن كه دارد يهایویژگي

 برشمرد را زیر موارد توانيم هاویژگي این ترینمهم
(Khodadkashi & Shahikitash, 2005:) 

 با شاخص این: تمركز آكسيوماتيك اصول با یسازگار. 1
 صلا ورود، اصل انتقال، اصل يیعن تمركز آكسيوماتيك اصول

 .است سازگار ادغام اصل و یبندرده
 .یقو ینظر یمبنا شتندا. 2
بازار: در  در صادركننده n اطالعات تمام از استفاده. 3

 تمركز ۀمحاسب یبرا نمونهاز تمام اطالعات  HHIشاخص 
 گفت توانيم یآمار اصطالحات یمبنا بر و شوديم استفاده

 .كنديم رعایت را جامعيت اصل شاخص این
 .تحليل و محاسبه يادگس. 4

 شاخص رفت، كاربه مطالعه نیكه در ا یگرید شاخص
 شاخص با مقایسه در شاخص این. استكشور  n تمركز نسبت
HHI نقض شاخص، این معایب ترینمهم. از ددار یكمتر یایمزا 
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 و( ادغام اصل و انتقال اصل) تمركز آكسيوماتيك اصول از يبرخ
 یایمزا نیترمهم از. است نمونه اتاطالع تمام از نکردناستفاده

 در. است تحليل و محاسبه سهولت و بودندرك قابل شاخص نیا
 .دوش يم ارائه هاآن یهايژگیو و بازار ساختار انواع، 2 جدول

 
 آن اتیساختار بازارها و خصوص .2 جدول

 بازار اصلی ویژگی هیرشمن -هرفیندال تمرکز نسبت بازار

CR کامل رقابت 1 0 HHI0 توجهی شایان سهم درانحصارداشتن بدون ،رقیب بنگاه پنجاه از بیش 
 .دارند وجود بازار از

CR انحصاری رقابت 1 10  HHI
1  .ندارند انحصار در را بازار درصد 10 از بیش رقیب، هایبنگاه از کدامهیچ 10

CR باز چندجانبة انحصار 4 40  / HHI 6 1  .دارند انحصار در را بازار درصد 40 حداکثر بنگاه چهار 10
CR بسته چندجانبة انحصار 4 60  / HHI 3 1  .دارند انحصار در را بازار درصد 60 حداقل بنگاه چهار 6

CR مسلط بنگاه 1 50  / HHI 1 1  .است بنگاه یک انحصار در بازار درصد 50 از بیش 3
CR کامل انحصار 1 100 HHI1 دارد انحصار در را بازار کل بنگاه یک. 

 Madala et al. (1995): مأخذ

 
 یهاساختار بازار، شاخص هایپس از معرفي شاخص

 ۀكه در مطالعشوند يم ئهارا يواردات و يصادرات ينسب تیمز
 . شدها استفاده از آن رو شيپ

ه معناست كن آ هبالملل نسبي در تجارت بين قانون مزیت
 ۀاگر كشوری بتواند كاالیي را در مقایسه با سایر كشورها با هزین

مزیت نسبي در  گرید یدر مقایسه با كشورها ،ندكصادر  یكمتر
تواند از تجارت جهاني مي ۀو با واردشدن به صحن دصادرات دار

كه در آن مزیت نسبي دارد منتفع شود صدور كاالیي 
(Mehrparvar Hosseini et al., 2013). برای  ،در این پژوهش

در صادرات  يصادرات یدادن مزیت نسبي ایران و رقبانشان
 تی( و مزRCA) آشکارشده ينسب تیمز یهااز شاخص كشمش

، RCA( استفاده شد. شاخص RSCA) متقارن ةآشکارشد ينسب
 یروهاين و ديتول عوامل جمله از ينسب تیتمام عوامل مؤثر بر مز

دولت  یهاها و دخالتاستيس از و رديگيمدربر را تقاضا و عرضه
(. شاخص مزیت Dashti et al., 2010) دارد یكمتر یریپذريتأث

 Vollrath Revealed) (Comparativeوالراس ةنسبي آشکارشد

Advantage گيری مزیت نسبي ایران معياری مناسب برای اندازه
 ة. در شاخص مزیت نسبي آشکارشداست كشمشدر صادرات 

تا  شدكشورها و كاالها منعکس  ۀطالعات مربوط به هما ،والراس
 ,.Dashti et al) مزیت نسبي جهاني درنظر گرفته شود راه نیا از

( Liesner, 1958) زنریال توسط بارنيشاخص نخست نی(. ا2010
 یتركامل شکلBalassa (1965; 1979; 1986 )ارائه شد. سپس 

 شدهس شاخص ارائهوالرا ،تیدرنها. كرد ارائه شاخص نیا از را
 (:Vollrath, 1991) داد ميتعم ریز ورتص  به را Balassaتوسط 
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∑، jتوسط كشور  iارزش صادرات كاال  𝑋𝑖𝑗كه در آن  𝑋𝑖𝑗𝑖 
∑ارزش كل صادرات كشور مورد مطالعه،  𝑋𝑖𝑗𝑗  ارزش كل

∑جهان و نظر در  صادرات كاالی مورد ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑗𝑖  ارزش كل
عبارت دیگر، صورت كسر سهم كاالی به ؛صادرات جهان است

صادراتي از كل صادرات كشور مورد مطالعه و مخرج كسر 
. قرارگرفتن ی صادراتي از كل صادرات جهان استسهم كاال

مزیت  نداشتن گرصفر تا یك نشان ۀمقدار شاخص در دامن
وجود مزیت است. روند افزایشي  انگريب كی از شتريبو  است

بهبود  گرتوان نشانشاخص یادشده در طي زمان را مي
. دانست يجهان بازاردر سطح  كشورموقعيت رقابتي یك 

زیاد این شاخص را طي زمان های نوسانافزون بر این، 
عنوان معياری برای نبود ثبات در رژیم تجاری یك بهتوان  مي

تغييرات در مزیت نسبي ممکن است به  كشور تلقي كرد.
توليد كاال، تغيير در نرخ  ۀتغيير نسبي هزین ماننددالیلي 

ارز یا تغيير در موانع تجاری داخلي یا كشورهای  ۀمبادل
 (. Salami & Pishbahar, 2001) متقاضي كاال باشد

واردات در كشورهای مهم واردكننده نيز  نۀيزم در
توان مي ،به بيان دیگر ؛است شاخص نبود مزیت نسبي مطرح

آن را شاخص مزیت وارداتي دانست و مشابه شاخص قبل 
 (:Peykani et al., 2009) شوديمصورت زیر محاسبه   به
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 انگريصورت كسر ب .است يواردات تیمز RMAرابطه،  نیدر ا
ر محصول مورد نظر از كل واردات در كشو يسهم واردات

محصول  يو مخرج كسر هم سهم واردات جهان است واردكننده
 نیدرمورد ا كیتر از بزرگ ریاست. مقاد يواردات جهان لاز ك

در واردات كشور  jآن است كه سهم محصول  انگريب زيشاخص ن
iاست.  شتريب يمحصول در واردات جهان نی، از سهم ا 

آشکارشده در صادرات،  ينسب تیتوجه به شاخص مز با
 تیو وجود مز كیصفر تا  ةدر باز يصادرات ينسب تینبود مز

 نیا ليدلبه ن،یبنابرا ؛شوديم نييتع تینهايب تا كی بازةدر 
متقارن استفاده  ةآشکارشد ينسب تیمز شاخص از تقارن نبود

 (:Brasili et al., 2000) شوديم
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مثبت  ریكه مقاد است+ 1تا  -1 نيشاخص ب نیا ریمقاد
در  تینبود مز گرنشان يمنف ریو مقاد يصادرات تینشان از مز

 صادرات است.
ساختار  ۀمحاسب یبرا ازين مورداطالعات  ،مطالعه نیا در

 در( FAO) كشاورزی و خواربار سازمان از ينسب تیبازار و مز
محصول كشمش گردآوری  یبرا 2011تا  2001 يزمان ةدور

 ياقتصادسنج افزارنرم از يهمبستگ بیضر آوردبر یبرا و شد
SHAZAM .استفاده شد 

 

 بحث و جینتا

 هایشاخص از استفاده با پژوهش نیا در شد، انيب طوركههمان
 و تمركز هاینسبت ،يواردات تیمز ،يصادرات ينسب تیمز

 بازار ساختار و یتجار یالگو يبررس به رشمن،يه -نداليهرف
 يزمان ةدور درحصول كشمش در جهان م يو واردات يصادرات
. جدول شد ارائه يبررس نیا جینتا و شد پرداخته 2011 -2001

 جینتا. استبرتر صادركننده  یكشورها يسهم صادرات گرنشان 3
 ةدور در يجهان بازار در را خود سهم هيترك كه است آن انگريب

دوره سهم خود را  نیدر ا يلياز دست داد. ش يمورد بررس
در مقدار  رانیسهم ا ،شوديم مشاهده طوركهداد. همان شیافزا

كاهش  07/14به  07/18از  2011-2001 یهاصادرات در سال
 14/14 به 70/10 از صادرات ارزش سهم كهيدرحال افت،ی

سهم خود را  کایآمر ،شوديم مشاهده كهگونههمان. افتی شیافزا
 داد. شیافزا يدر بازار جهان

 دهديم نشان 4 جدول در دهشمحاسبه یهاشاخص

همراه بود و  يكشمش با نوسان كم يساختار بازار جهان

 طوركههمان. بود بسته چندجانبۀساختار بازار همواره انحصار 

چهار كشور برتر صادركننده  2001در سال  شود،يم مشاهده

داشتند. در  اريدرصد صادرات كشمش جهان را در اخت 73

درصد از  71رتر صادركننده چهار كشور ب زين 2011سال 

ثبات ساختار  گرداشتند كه نشان اريرا در اخت يصادرات جهان

 سوم است. ةنخست هزار ۀمحصول در ده نیا يبازار جهان
 
 

 2011-2001 ةدور در یبه بازار جهان یلیو ش رانیا ،کایآمر ه،یسهم مقدار و ارزش صادرات ترک .3 جدول

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 درصد کشور

 ترکیه
 76/26 97/25 56/33 60/25 96/28 39/31 03/31 43/30 61/28 70/29 56/34 صادرات مقدار

 84/26 71/24 38/31 49/26 33/22 03/25 77/26 57/28 32/27 50/26 22/29 صادرات ارزش

 آمریکا
 57/18 28/19 28/19 90/20 64/14 64/14 09/15 54/17 42/17 56/17 45/16 صادرات مقدار

 34/21 63/19 39/22 08/23 27/21 51/22 71/23 41/24 07/25 82/26 18/26 صادرات ارزش

 ایران
 07/14 37/16 21/6 41/13 31/19 03/19 65/18 80/19 97/20 02/19 07/18 صادرات مقدار

 44/14 87/18 49/4 86/10 72/15 82/13 72/12 32/13 18/13 31/12 70/10 صادرات ارزش

 شیلی
 78/8 77/7 86/9 41/8 38/7 63/7 22/7 42/6 55/6 14/6 44/6 صادرات مقدار

 86/8 37/8 13/9 59/9 50/8 69/8 06/9 03/7 26/6 81/6 94/6 صادرات ارزش

 قیتحق یهاافتهی و FAO ((2013: خذأم
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 (2011-2001کشمش جهان ) یساختار بازار صادرات .4 جدول

 سال
 شاخص

 جهانی بازار ساختار
 صادراتی رتبة

 ایران
 تجاری اصلی رقبای

CR4 Q 𝐻𝐻𝐼 / HHI1 

 شیلی یونان، ،آمریکا ترکیه، سوم بسته چندجانبة انحصار 660/4 215/0 268/0 732/0 2001

 یونان شیلی، ،آمریکا ترکیه، سوم بسته چندجانبة انحصار 058/5 198/0 276/0 724/0 2002

 یونان شیلی، ،آمریکا ه،ترکی سوم بسته چندجانبة انحصار 090/5 196/0 282/0 718/0 2003

 یونان شیلی، ،آمریکا ترکیه، سوم بسته چندجانبة انحصار 012/5 200/0 267/0 733/0 2004

 یونان شیلی، ،آمریکا ترکیه، سوم بسته چندجانبة انحصار 213/5 192/0 277/0 723/0 2005

 یونان شیلی، ،آمریکا ترکیه، سوم بسته چندجانبة انحصار 344/5 187/0 300/0 700/0 2006

 جنوبی آفریقای شیلی، ،آمریکا ترکیه، سوم بسته چندجانبة انحصار 903/5 169/0 322/0 678/0 2007

 جنوبی آفریقای شیلی، ،آمریکا ترکیه، سوم بسته چندجانبة انحصار 455/5 183/0 300/0 700/0 2008

 چین شیلی، ،آمریکا ترکیه، پنجم بسته چندجانبة انحصار 939/4 202/0 324/0 676/0 2009

 جنوبی آفریقای شیلی، ،آمریکا ترکیه، سوم بسته چندجانبة انحصار 422/5 184/0 287/0 713/0 2010

 چین شیلی، ،آمریکا ترکیه، سوم بسته چندجانبة انحصار 330/5 188/0 285/0 715/0 2011

 قیتحق یهاافتهی: مأخذ

 
 ۀرتب رانیا رياخ یهاسال در كه است آن توجه انیشا نکتۀ

 حفظ-2009 سال جزبه -يجهان بازار در را خود يصادرات سوم
صادركنندگان  ءجز ونانی ،یيابتدا یهادر سال ،نيهمچن. كرد

و  نيچ مانند یيكشورها رياخ یهاسال در كهيبرتر بود، درحال
 .وستنديبه جمع صادركنندگان برتر پ يجنوب یقایآفر

 گرجهان نشان يساختار بازار واردات ،5 جدول در
به. است يصادرات ساختار به نسبت بازار نیا تربودن يرقابت
 انحصار 2001 سال در يواردات بازار ساختار كهیاگونه

 انحصار به و شد تريرقابت یيها سال در و بود چندجانبه
چهار كشور برتر  ،2001 سال در. افتی شیگرا باز ۀچندجانب

را انجام دادند،  يدرصد از واردات جهان 41 واردكننده
 و افتی كاهش دهه نیا يانيم یها سال در تمركز كهيدرحال
 نیترمهم. بود درصد 38 حدود كشور چهار يواردات سهم

 یكشورها ها،سال نیا در كشمش ةواردكنند یكشورها
 یاقتصاد ۀتوسع و هایهمکار سازمان عضو پردرآمد

(OECD)، بودند هيروس و ژاپن كانادا، هلند، آلمان، ان،انگلست. 

 
 (2011-2001کشمش جهان ) یساختار بازار واردات .5 جدول

 سال
 وارداتی بازار ساختار شاخص

 جهان کشمش
 اصلی واردکنندگان نام

CR4 Q HHI / HHI1 

 کانادا هلند، آلمان، انگلستان، چندجانبه انحصار 358/9 107/0 591/0 409/0 2001

 ژاپن هلند، آلمان، انگلستان، چندجانبه انحصار 237/9 108/0 586/0 414/0 2002

 کانادا هلند، آلمان، انگلستان، چندجانبه انحصار 347/9 107/0 585/0 415/0 2003

 ژاپن هلند، آلمان، ن،انگلستا چندجانبه انحصار 431/9 106/0 579/0 421/0 2004

 ژاپن هلند، آلمان، انگلستان، باز چندجانبة انحصار 610/9 104/0 605/0 395/0 2005

 کانادا هلند، آلمان، انگلستان، باز چندجانبة انحصار 671/9 103/0 611/0 389/0 2006

 ژاپن هلند، آلمان، انگلستان، باز چندجانبة انحصار 634/9 104/0 604/0 396/0 2007

 روسیه هلند، آلمان، انگلستان، باز چندجانبة انحصار 550/9 105/0 605/0 395/0 2008

 روسیه هلند، آلمان، انگلستان، چندجانبه انحصار 584/9 104/0 600/0 400/0 2009

 روسیه هلند، آلمان، انگلستان، باز چندجانبة انحصار 148/10 099/0 620/0 380/0 2010

 ژاپن هلند، آلمان، انگلستان، چندجانبه انحصار 727/9 103/0 586/0 414/0 2011

 
  
قیتحق یهاافتهی: مأخذ
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 هآشکارشد ينسب تیمز شاخص برآورد جینتا براساس
 كل درصد 71 كه كشمش صادركنندةبرتر  یكشورها
مشاهده  6داشتند در جدول  2011–2001 از را صادرات

 كشمش راتصاد در تیمز با هاسال ۀدر هم رانیا .شوديم
 2004 سال در رانیا يصادرات تیمز نیشتريب و بود روروبه
كه  هيرا دنبال كرد. ترك يكاهش باًیتقر روند آن از پس و بود

 رانیمانند ا ؛داشت اريرا در اخت يسهم بازار جهان نیشتريب
 كهيدرحال ،آشکارشده بود ينسب تیدر مز يرشد منف یدارا
آشکارشده  ينسب تیمزرا در  يرشد مثبت يليو ش کایآمر

 زيمتقارن ن ةآشکارشد ينسب تیداشتند. براساس شاخص مز
 تیمز یدارا يمورد بررس ةبرتر صادركننده در دور یكشورها
 داشتنبا وجود  کایآمردر محصول كشمش بودند.  يصادرات

 كشور سه با سهیمقا در محصول، نیا صادرات در دوم ۀرتب

 دو هر. دارد یكمتر یریپذرقابت قدرت يليش و رانیا ه،يترك
 ۀاست كه در هم رانیو ا هيترك كیرقابت نزد گرنشان شاخص،

 رانیا يعنی ؛بود شتريب ياندك رانیا یریپذرقابت هاسال
 صادركنندگان نیترمهم با رقابت در رابازار  ۀتوسع یيتوانا
و  رانیا يصادرات تیمز يپس از بررس .ددار كشمش يجهان

قدرت  یاثرگذار يبررس منظوره، بهبرتر صادركنند یكشورها
 ينسب تیمز يهمبستگ بیضر گر،یکدیكشورها بر  نیا يرقابت

آن  يجهان ةكشور برتر صادركنند چهار نيكشمش ب يصادرات
. براساس دوش يمارائه  7آن در جدول  جیبرآورد شد كه نتا

وجود  برخالف صادركنندگان،كشمش  يصادرات تیمز ج،ینتا
با توجه به  صادركنندگان، انيدر مو مثبت  يروابط منف

 .ستين اعتماد قابل شده،محاسبه بیضرا دارنبودنيمعن

 
 متقارن ةآشکارشد و آشکارشده یصادرات ینسب تیمز. 6 جدول

 شیلی ایران آمریکا ترکیه سال

 
RCA RSCA RCA RSCA RCA RSCA RCA RSCA 

2001 55/27 930/0 78/1 281/0 43/38 949/0 38/8 787/0 

2002 42/31 938/0 99/1 331/0 28/42 954/0 08/8 780/0 

2003 60/26 928/0 89/1 309/0 57/38 949/0 06/8 779/0 

2004 69/27 930/0 21/2 376/0 31/52 962/0 51/9 810/0 

2005 64/21 912/0 26/2 387/0 80/37 948/0 87/11 845/0 

2006 31/26 927/0 10/2 354/0 68/33 942/0 90/10 832/0 

2007 26/28 932/0 90/1 310/0 80/38 950/0 72/10 829/0 

2008 47/24 921/0 90/1 311/0 62/32 941/0 38/12 851/0 

2009 16/27 929/0 01/2 335/0 63/25 925/0 71/10 829/0 

2010 78/20 908/0 64/1 242/0 65/34 944/0 41/9 808/0 

2011 69/22 916/0 83/1 294/0 82/35 946/0 27/10 823/0 

 مزیت رشد
 صادراتی

6/17-  8/2  8/6-  6/22  

 قیتحق یهاافتهی: مأخذ
 

 صادرکنندگان برتر کشمش یهمبستگ .7 جدول

 شیلی ایران آمریکا ترکیه برتر صادرکنندگان

 ترکیه
 -465/0 321/0 189/0 1 ضرایب

 داری معنی
 

577/0 336/0 150/0 

 آمریکا
 ضرایب

 
1 321/0 346/0 

 داری معنی
  

336/0 297/0 

 ایران
 ضرایب

  
1 418/0- 

 داری معنی
   

200/0 

 قیتحق یهاافتهی: خذأم                      
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 كشور چهارده نيب شوديم مشاهده ،8جدول  جینتا براساس
ات درصد كل وارد 70برتر كشمش در جهان كه  ةواردكنند

 مانند یيكشورها داشتند، 2011-2001 یهاكشمش را در سال
 يعنی ندارند؛ يواردات تیمز كیو بلژ کایآمر ا،يتالیژاپن، فرانسه، ا

آنان  یبرا گرید یبا كشورها سهیمحصول در مقا نیواردات ا
 ءجز کایآمر ،شوديم مشاهده كهگونههمان. است برنهیهز

صادرات كشمش با  2011ال بود و در س زيصادركنندگان برتر ن
 نیا است ممکن. داشترا  يدوم جهان ۀرتب یدرصد 21سهم 
( re-Export) صادرات مجدد دادن انجام و واردات كمك به كشور

 با كه باشد كرده تيتثب يجهان یبازارها در را خود يصادرات سهم
 هيفرض نیا كشور، نیا یباال ۀسران درآمد و ادیز تيجمع به توجه

 كانادا، هلند، آلمان، س،يانگل یكشورها. ستين یقو چندان
 يواردات تیمز هاسال تمام در لهستان و امارات ا،ياسترال ه،يروس

 یمتقارن برا ةآشکارشد ينسب تیمز شاخص كه داشتند
 س،يانگل. كنديم دیيآن را تأ زيبرتر واردكننده ن یكشورها

 بازار نیا در را يزنچانه قدرت نیشتريب امارات و لیبرز ا،ياسترال
 تیمز امارات اما داشت، يشیافزا روند لیبرز قدرت كه داشتند

 .داد دست از را خود يرقابت
 

 (RMA)شاخص  کشمش برتر واردکنندگان یواردات تیمز. 8 جدول

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 کشور

 77/3 17/3 11/3 10/3 81/2 71/2 73/2 76/2 84/2 86/2 3 انگلیس

 69/1 41/1 30/1 47/1 35/1 32/1 25/1 38/1 21/1 25/1 17/1 آلمان

 74/1 57/1 51/1 55/1 63/1 46/1 34/1 42/1 51/1 60/1 67/1 هلند

 02/1 92/0 93/0 94/0 05/1 93/0 1 97/0 87/0 88/0 75/0 ژاپن

 81/1 78/1 97/1 01/2 12/2 27/2 27/2 35/2 35/2 30/2 28/2 کانادا

 33/1 03/2 62/2 84/1 79/1 62/1 37/1 44/1 57/1 42/1 70/1 روسیه

 89/0 81/0 74/0 81/0 77/0 73/0 75/0 70/0 72/0 77/0 68/0 فرانسه

 67/4 12/3 78/3 07/5 86/3 64/2 49/3 68/3 56/3 20/4 45/4 استرالیا

 81/0 74/0 67/0 71/0 68/0 69/0 61/0 61/0 75/0 66/0 52/0 ایتالیا

 25/0 28/0 30/0 31/0 44/0 33/0 43/0 18/0 18/0 22/0 22/0 آمریکا

 68/3 85/3 76/3 58/3 39/3 08/4 96/3 03/4 97/2 34/2 75/2 برزیل

 86/0 89/0 77/0 71/0 62/0 62/0 61/0 54/0 63/0 62/0 57/0 بلژیک

 32/0 09/4 89/0 98/0 37/1 14/3 47/2 15/4 79/2 55/2 47/4 امارات

 55/1 49/1 46/1 60/1 50/1 93/1 08/2 12/2 50/2 37/2 64/2 ستانله

 قیتحق یهاافتهی: مأخذ                
 

 2010-2001 یهاسالبه واردکنندگان برتر کشمش در جهان در   رانیا یارزش و سهم صادرات .9 جدول

 کشور
2001 2010 

 رتبه (دالر)هزار صادرات ارزش )درصد(یصادرات سهم رتبه (ردال)هزار صادرات ارزش )درصد(یصادرات سهم

 4 11133 72/3 6 1813 15/3 انگلیس
 3 13072 36/4 3 3487 05/6 آلمان
 6 8072 69/2 9 608 06/1 هلند
 14 9 00/0 14 2 00/0 ژاپن
 7 7758 59/2 4 2940 10/5 کانادا
 2 53707 92/17 2 8267 35/14 روسیه
 9 3199 07/1 11 562 98/0 فرانسه
 12 919 31/0 7 878 52/1 استرالیا
 10 2505 84/0 13 34 06/0 ایتالیا
 13 571 19/0 12 128 22/0 آمریکا
 8 4496 50/1 10 589 02/1 برزیل
 11 2452 82/0 8 680 18/1 بلژیک
 1 58170 41/19 1 16700 99/28 امارات
 5 8469 83/2 5 1852 21/3 لهستان

 قیتحق یهاتهافی: مأخذ
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را  رانیارزش و سهم صادرات كشمش ا تيوضع 9 جدول
 یهاسال در جهان در محصول نیا واردكنندگان نیتربه مهم
 شوديم دهید سالهده  دورة. در دهديم نشان 2011و  2001

 ه،يروس ماننداز كشورها  یبه تعداد رانیا يكه سهم صادرات
 يصادرات سهم كهيدرحال ،افتی شیفرانسه افزا و ايتالیا هلند،

 طوربه كانادا و آلمان ،يعرب امارات یكشورها به رانیا
 ۀدر هر دو سال رتب ي. امارات عربافتیكاهش  يمحسوس

 29اما سهم آن از  ،داشت رانیا از رانخست واردات كشمش 
كاهش  2010درصد در سال  19به  2001درصد در سال 

واردات  نیشتريو آلمان ب هيروس یت، كشورها. پس از امارافتی
در واردات محصول كشمش با  7را داشتند كه براساس جدول 

 ينسب تیمز يهمبستگ ،10جدول  در همراه بودند. تیمز
كه  يليو ش کایآمر ه،يترك یو كشورها رانیكشمش ا يصادرات

برتر  یهستند با كشورها رانیا يصادرات یرقبا نیترمهم
 تیمز ،شوديم مشاهده كهگونههمان. دوش يمئه واردكننده ارا

 يژاپن، كانادا، امارات و لهستان، همبستگ یكشورها يواردات
همسوبودن  انگريداشتند و ب رانیا يصادرات تیمثبت با مز

كانادا  یرابطه برا نیكشورهاست. ا نیبا واردات ا رانیصادرات ا
 يتگذكر است همبس انیشا .شد داريدرصد معن 10در سطح 

با كانادا مثبت است كه  زين کایآمرو  هيترك یكشورها يصادرات
در جذب بازار كشمش  رانیدو كشور با ا نیرقابت ا گرنشان

 تیمز يهمبستگ دهدينشان م جینتا ،نيكاناداست. همچن
 در كیبلژ و هيروس یكشورها يواردات تیمز با رانیا يصادرات
با  يعنی ؛است داريو معن يدرصد منف 10و  5 یها سطح

كاهش  رانیا يصادرات تیكشورها مز نیا يواردات تیمز شیافزا
 صادرات یریپذرقابت بر توانديامر م نیا .برعکس و ابدیيم

 يكشورها اثر منف نیدر ا يآت یهاسال در رانیا كشمش
 آلمان، انگلستان، یكشورها يواردات تیمز در رييتغ. گذاردب

 يليش كشمش يصادرات تیمز با كیبلژ و ايتالیا فرانسه، ه،يروس
 صادركنندگان نیترمهم نيب در كهیطوربه. است همسو

 یكشور با كشورها نیا يهمبستگ بیضر فقط كشمش،
كشمش  یبرا ژهیو یبازارها يليش يعنی ؛مثبت است یياروپا
يدرحال باشد، ديمف آن بازار سهم ۀتوسع یبرا توانديم كه دارد
 .كننديم رقابت مشترك یبازارها در گرید كشور سه كه

 

 برتر واردکنندگان با برتر صادرکنندگان یهمبستگ. 10 جدول

 واردکنندگان

 برتر

 شیلی ایران آمریکا ترکیه

 داریمعنی ضرایب داریمعنی ضرایب داریمعنی ضرایب داریمعنی ضرایب

 886/0 05/0 282/0 -36/0 070/0 -56/0* 199/0 -42/0 انگلیس

 234/0 39/0 757/0 -11/0 500/0 -23/0 155/0 -46/0 آلمان
 327/0 -33/0 658/0 -15/0 005/0 -77/0*** 690/0 14/0 هلند

 041/0 62/0* 943/0 02/0 322/0 33/0 354/0 -31/0 ژاپن

 336/0 -32/0 068/0 57/0* 053/0 59/0* 058/0 59/0* کانادا

 599/0 18/0 020/0 -68/0** 387/0 -29/0 989/0 -01/0 روسیه

 320/0 33/0 359/0 -31/0 240/0 -39/0 123/0 -49/0 فرانسه

 832/0 07/0 977/0 -01/0 423/0 -27/0 716/0 12/0 استرالیا

 726/0 12/0 331/0 -32/0 276/0 -36/0 261/0 -37/0 ایتالیا

 009/0 74/0*** 260/0 -37/0 508/0 22/0 377/0 -30/0 آمریکا

 021/0 68/0** 641/0 -16/0 291/0 35/0 043/0 -62/0** برزیل

 617/0 17/0 058/0 -59/0* 054/0 -59/0* 047/0 -61/0** بلژیک

 092/0 -53/0* 107/0 51/0 975/0 -01/0 827/0 07/0 امارات

 032/0 -65/0** 110/0 51/0 585/0 19/0 184/0 43/0 لهستان

 درصد 1 سطح در یداریمعن ***     درصد  5در سطح  یداری** معن درصد   10در سطح  یداری* معن

  قیتحق یهاافتهی: مأخذ
 

 شنهادهایپ و یریگجهینت
 ينسب تیمز هایشاخص از استفادهبا  ،مطالعه نیا در

 به ندال،يهرف و تمركز هاینسبت ،يواردات تیمز ،يصادرات

 يو واردات يصادرات بازار ساختار و یتجار تيوضع يبررس
 2011-2001 يزمان ةدور درمحصول كشمش در جهان 

 نیدر ا يساختار بازار صادرات ج،ی. براساس نتاشد پرداخته
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نسبت به  2011بسته بود، اما در سال  ۀدوره انحصار چندجانب
 بود، همراه نوسان با يواردات بازار ساختار. شد تريرقابت 2001

 انحصار به چندجانبه رانحصا از هاسال يبعض در كهیطوربه
 يصادرات یریپذرقابت وجود با. افتی شیگرا باز ۀچندجانب

 بود، درصد -8/6دوره، رشد آن  نیدر ا رانیكشمش ا
مثبت داشتند.  یرشد يليو ش کایآمر یكشورها كهيدرحال
 بيرق یو كشورها رانیا يصادرات تیمز نيب ،نيهمچن

و  رانیا يراتصاد تیمز ياما همبستگ ،وجود ندارد يهمبستگ
 شیافزا گرواردكنندگان برتر نشان يواردات تیرقبا با مز

 يگفتن. كاناداست يواردات تیمز شیافزا با رانیا یریپذ رقابت
 تیكانادا و مز يواردات تیمز نيب یارابطه نيچن است

 یرقبا نیتروجود دارد كه مهم زين کایآمرو  هيترك يصادرات
 براساس. شونديم محسوب كشور نیا در ارباز ۀتوسع در رانیا

 :شوديم شنهاديپ نيشيپ بخش در شدهارائه جینتا
 به رو كشمش يصادرات بازار ساختار نکهیا به توجه با
 متنوع یهاروش از یريگبهرهبا  دیبااست،  شدنيرقابت
استانداردها و  شیافزا ،یفرآورو  یبندبسته غات،يتبل و يابیبازار

سهم خود را در  كيو تجارت الکترون یبانکدار ستميس ۀتوسع
 .بود دیجد یبازارها افتنی دنبالبه و دركحفظ  يكنون یبازارها

 صادركنندگان و دكنندگانيتول یهايتعاون ليتشک
 يزنچانه قدرت تیتقو به صادركنندگان انسجام با كشمش

 بر افزون. كنديم كمك بازار ۀتوسع و متيق نييتع در ها آن
 یتجار یقراردادها ميتنظ در را اه آن يحقوق یيتوانا ن،یا

 .دهديم شیافزا

 آن ارتباط و یديتول محصوالت تيفيك تياهم به توجه با
 يداخل داتياز تول تیحما ،يصادرات یبازارها ۀتوسع با

 عیاز صنا تیو حما يبانک التيتسه یكشمش از جمله اعطا
 ،يجهان یبازارها زايمنطبق با ن يمحصوالت ديتول یبرا نيپس

انگور، كاهش  شدنخشك تيفيسرعت و ك شیافزا برعالوه
رشد ارزش افزوده و  ،يو بهبود سهم بازار صادرات عاتیضا

 .دارد يدر پ زيكشور ن در رااشتغال 

 و هيترك يصادرات تیمز رشد بودنيمنف به توجه با
 رانیرقبا، ا نیترمهم با سهیمقا در رانیا يرقابت تیمز شتربودنيب
 يصادرات سهم كشمش يابیبازار تیتقو با كهفرصت را دارد  نیا

 بر يتخصص صورتبه يليش ،جینتا براساس. دهد شیافزا را خود
و  رانیا ه،يترك كهيدرحال دارد، تمركز یياروپا یبازارها جذب

 شیافزا با كه كنند يم تيمشترك فعال یاغلب در بازارها کایآمر
 دايپ كاهش كشور سه نیا قدرت هدف، یهاكشور يرقابت قدرت

 و يرقابت تیمز شیافزا از شيپ است یضرور جه،يدرنت. كنديم
 يليش با رقابت یبرا یيهااستيس كشور، نیا بازار سهم ۀتوسع

 .شود يطراح اروپا پردرآمد بازار در

كشمش  ةواردكنند برتر كشور چهاردهاز  نکهیتوجه به ا با
 اياروپا، سه كشور از آس ۀیهشت كشور از اتحاد ،جهان

 یو اقتصاد ياسيروابط س ۀتوسع با توانديم رانیا ،هستند
. دهد شیافزا هاآن در را خود یبازار سهم ها،با آن شتريب

 یيايآس یكشورها با یيايجغراف يکیبا توجه به نزد ،نيهمچن
 ونقلحمل ۀنیهز كشورها، نیا به كشمش صادرات ۀتوسع
 .دارد یكمتر

 -كشورها با يانتخاب صورتبه یتجار یهااستيس ميتنظ
 ۀرابط كه واردكننده یكشورها به دادنتیاولو براساس
 کردیرو نیا در -است بتمث آنان با شدهمحاسبه يهمبستگ

 با رانیا يصادرات تیزم مثبت يهمبستگ به توجه بااست.  ديمف
 است. تیدر اولو كشور نیدر ا يرانیبازار كشمش ا ۀكانادا، توسع

 ینشان تجار عنوانبه يرانیا محصول يمعرف یبرا تالش
 ايآس شرق ۀافتیتوسعهتازه یمانند كشورها دیجد یدر بازارها

 .است مؤثر رانیا يرقابت تیمز و بازار سهم شیافزا در زين

به هاآن همسوبودن و یديتول و یتجار یهااستيس ثبات
 یشركا نانيكشمش و جلب اطم ديحفظ سطح تول منظور

 ای محصول ۀعرض در نوسان. دارد یادیز تياهم یجارت
رقبا سوق  ریسا یرا به سو انیمشتر ،یتجار یهااستيس
 .كاهديم كشور یریپذرقابت قدرت از و دهد يم
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