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دو گیاه دارویی گل محمدی و زیره سبز، به دلیل کم نهاده بودن به ویژه در مصرف آب، در اولویت توسعه در 

بخش باغبانی استان خراسان رضوی می باشند. در این تحقیق، بازار صادراتی این دو گیاه دارویی به کمک داده 

های اسنادی، شامل آمارنامه کشاورزی، آمار گمرک، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران طی سالهای 1390-97 

بررسی شده است. روش تحقیق از نوع تحلیلی و توصیفی است و برای بررسی مزیت رقابتی، نسبی و ساختار بازار، 

به ترتیب از شاخصهای مزیت رقابتی آشکار شده )RCA(، شاخص هزینه منابع داخلی )DRC( و شاخص هرفیندال 

)HI( استفاده شده است. نتایج نشان داد که محصوالت زیره سبز و گل محمدی، دارای شاخص DRC کمتر از 

یک می باشند و هر دو آنها، دارای مزیت نسبی می باشند. تحلیل مزیت رقابتی بیانگر آن بود که در زیره سبز، 

شاخص RCA در همه سالها بزرگتر از یک، اما در گل محمدی، شاخص RCA بین صفر تا یک است لذا زیره سبز 

دارای مزیت رقابتی و گل محمدی دارای عدم مزیت رقابتی است. بررسی ساختار بازار نشان داد که در زیره سبز 

»برعکس شاخص هرفیندال« یعنی )HI/1( دارای عدد 3.33 و در گل محمدی عدد 4.55 شده و این عددها بین 

3 تا 6 قرار گرفته اند. لذا شرایط انحصار چند جانبه در این بازار واقع شده است. می توان نتیجه گرفت که هر دو 

محصول در استان دارای مزیت نسبی بوده و امکان توسعه آنها وجود دارد. همچنین توسعه این محصوالت نیازمند 

کسب بازارهای جدید به کمک توسعه فرآوری این دو گیاه در استان است.
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مقدمه 

اگرچه پیشرفت هایی در تولید برخی گیاهان 
دارویی حاصل شده است، اما به دلیل خاصیت و 
پیچیدگی در تعییِن هدف تولید گیاهان دارویی، 
است  مانده  باقی  همچنان  ها  چالش  از  تعدادی 
)Wang et al. 2020(. مطالعات تجاری کّمی و 
در  دارویی  گیاهان  زمینه  در  گوناگونی  کیفی 
حال انجام است و منابع گیاهان دارویی تجاری 
بخش  در  را  اقتصادی  توسعه  های  فرصت 
 .)Pyakurel, 2018( فراهم می آورد  کشاورزی 
استفاده از گیاهان دارویی بر اساس دانش سنتی 
به طور گسترده ای در جوامع فزونی یافته است 
و قیمت این گیاهان دارویی بر اساس در دسترس 
 Ripen and( تعیین می شود  آنها  مکان  و  بودن 
عوامل  متغیرهای  همچنین   ،)Noweg, 2016

داخلی و بین المللی، مانند تقاضای بازار داخلی 
توزیع  نحوه  و  پولی  غیر  عوامل  المللی،  بین  و 
دارویی  گیاهان  اقتصادی  ارزش  روی  بر  سود، 
 Suneetha and Chandrakanth,( است  موثر 
2006(. عالوه بر خدمت به کارکردهای پزشکی 

اقتصادی  نظر  از  دارویی  گیاهان  فرهنگی،  و 
در   .)Dzoyem, 2013( هستند  اهمیت  دارای 
تنوع  و  تعداد  بیشترین  آسیایی  کشورهای  بین 
اندونزی،  چین،  کشورهای  به  متعلق  ها  گونه 
 Roshan( هند، برمه، تایلند، مالزی و ایران است
مرتبط  بازار  بررسی  در   .)and Heydari,2012

مهم  ویژگیهاي  از  یکي  دارویی  گیاهان  با 
تجارت این گیاهان، تنوع گونه ها و محصوالت 
میباشد که زمینه کسب  این حوزه  صادراتي در 
 Khaksar( سازد  می  ممکن  را  جدید  بازارهای 

 .)Astaneh,2014

کشور  سطح  در  محمدی  گل  به  مربوط  آمار 
آن  آمار  سبز  زیره  مورد  در  اما  است  موجود 
آمار  قالب  در  )و  ندارد  وجود  در سطح کشور 
سطح  است(.  شده  آورده  دارویی  گیاهان  سایر 
زیرکشت گل محمدی در استان همواره سهمی 
خود  به  را  کشور  کل  از  درصد   ۲.5 حدود 
اختصاص داده است. در مورد تولید گل محمدی 
نیز استان دارای سهمی برابر ۲ تا ۳ درصد تولید 
این محصول در کشور بوده است. در مورد زیره 
روند  دارای  استان  در  محصول  این  تولید  سبز 
افزایشی بوده و از تولید 44۱4 تن در سال ۱۳9۱ 
به حدود 58۲۲ تن در سال ۱۳97 رسیده است 
)Agricultural Statistical Yearbook, 2017(. با 
در  که  اهمیتی  و  شده  بیان  توضیحات  به  توجه 
تحقیق  شد  اشاره  آن  به  دارویی  گیاهان  مورد 
حاضر به دنبال آن است که ساختار بازار، مزیت 
سبز  زیره  و  محمدی  گل  گیاه  رقابتی  و  نسبی 
بازار  بهبود  به  وسیله  بدین  تا  نماید  کنکاش  را 
صادراتی این محصوالت کمک نماید. در ادامه 
گرفته  صورت  مطالعات  نتایج  اجمالی،  طور  به 
در زمینه  بازار، ساختار آن و مزیت های آن در 
زیره  و  ویژه گل محمدی  به  و  دارویی  گیاهان 
ایران مورد بررسی قرار  سبز، در سطح جهان و 

می گیرد. 
 ،)Najafi Alamdar and  Hassani (2009  
با عنوان بررسي مزیت نسبي تولید،  در تحقیقی 
سبز  زیره  هدف  بازارهاي  شناسایي  و  صادرات 
و  ها  پتانسیل  تشخیص  عدم  که  داشتند  اشاره 
عدم  و  صادرات  در  کشور  یک  بالقوه  توان 
محصوالت،  هدف  بازارهاي  بهترین  درک 
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بررسی مزیت رقابتی گیاهان  ....

همواره فرصت هاي زیادي را از صادرکنندگان 
تحقیقی  Taheri et al (2016(، در  است.  گرفته 
بازار جهانی  در  ایران  پذیری  رقابت  ارزیابی  به 
کشورهای  بندی  اولویت  و  دارویی  گیاهان 
دهد  می  نشان  نتایج  پرداختند.  صادراتی  هدف 
تا ۲0۱۱ میالدی  ایران طی سال های ۲000  که 
در صادرات گیاهان دارویی مزیت نسبی داشته 
 Khodavardizadeh and Mohammadi است. 
و  نسبی  مزیت  تعیین  به  تحقیقی  در   ،)(2017

دارویی  گیاهان  جهانی  صادراتی  بازار  ساختار 
و  انیسون  رازیانه،  بادیان  زیره،  موردی  )مطالعه 
دادند  نشان  پژوهش  نتایج  پرداختند.  گشنیز( 
دارویی  گیاهان  صادرکننده  های  کشور  بین  از 
کشورهای سوریه، افغانستان، ایران، هند، مصر، 
دارای  ترکیه  و  مقدونیه  مراکش،  بلغارستان، 
 Barikani et باشند.   می  باالتری  نسبی  مزیت 
اقتصادی  تحلیل  به  تحقیقی  در   ،)al (2008

تولید و بازاریابی زیره سبز در شهرستان سبزوار 
پرداختند. نتایج  مطالعه نشان داد که  کارایی  فنی 
افزایش  است همچنین  تولیدکنندگان زیره قابل 
 Riptanti .کارایی در   بازار زیره سبز وجود ندارد
et al. (2018(، به بررسی رقابت گیاهان دارویی 

به کمک روش مزیت رقابتی در کشور اندونزی 
پرداختند. نتایج نشان داد که گیاهان دارویی در 
استان جاوه مرکزی نمره متوسط   5.5۲ را نشان 
می دهند، و یک مزیت نسبی قوی در بازارهای 
به   ،)Ghaffari et al (2016 جهانی وجود دارد. 
تجزیه و تحلیل اقتصادی تولید گیاهان دارویی در 
نتایج نشان  ایران پرداختند  مناطق گرمسیری در 
داد که، بر اساس شاخص های مزیت نسبی، یک 
مزیت نسبی در تولید زیره، انیسون، شیرین بیان، 

در   ،)Tetiana et al., (2020 دارد.  شوید وجود 
تحقیقی به ارزیابی اقتصادی تمرکز بازار گیاهان 
اکراین  کشور  در  آن  انحصار  سطح  و  دارویی 
هرفیندال-هیرشمن  شاخص  ارزیابی  پرداختند. 
شرکتهای  بین  در  نابرابر  توزیع  که  داد  نشان 
پیشرو  شرکت  سه  و  دارد  وجود  تولیدکننده 
67.8 درصد کل سهم بازار را به خود اختصاص 
داده اند. Verma and Kumar (2014(، به بررسی 
در  جاتپور  بخش  در  سبز  زیره  بازاریابی  رفتار 
ایالت راهجستان کشور هند پرداختند. دو کانال 
بازاریابی  برای  مطالعه  منطقه مورد  بازاریابی در 
ها،  کانال  این  میان  در  شد.  شناسایی  سبز  زیره 
داده  انتقال  از طریق کانال دو  زیره  مقدار ٪75 
می  منتقل  یک  کانال  طریق  از   ٪۲5 مقدار  و 
است  آن  بیانگر  تحقیق  پیشینه  جمع بندی  شود. 
و  بوده  نسبی  مزیت  دارای  دارویی،  گیاهان  که 
امکان توسعه صادرات و بازار آن وجود خواهد 
در  گیاهان  این  صادراتی  بازار  همچنین  داشت 
برخی موارد دارای انحصار بوده و تولید کننده 
سهم کمی در قیمت نهایی محصول دارا است. 
است  آن  بیانگر  تحقیق  با  مرتبط  نظری  مفاهیم 
نظر  مورد  ارزشهاي  بیِن  مستقیم  ارتباط  که؛ 
تولیدکننده  توسط  ارائه شده  ارزشهاي  مشتري، 
الزامات  رقبا،  توسط  شده  عرضه  ارزشهاي  و 
از  اگر  کند.  مي  تعیین  را  رقابتي  مزیت  ابعاد  و 
دیدگاه مشتري مقایسه ارزشهاي ارائه شده یک 
با ارزشهاي عرضه شده رقبا، بیشتر  تولیدکننده، 
به ارزشهاي مورد نظر او نزدیکتر باشد، مي توان 
گفت که آن تولیدکننده در یک یا چند شاخص 
به رقباي خود داراي مزیت رقابتي است  نسبت 
او  که  شود  مي  باعث  مزیت  این  که  نحوي  به 
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رقباي خود در جذب  به  نسبت  بازار  در عرصه 
مشتري برتري داشته باشد )Porter, 1990(. توان 
رقابتی شامل داراییهای قابل مشاهده و داراییهای 
غیرقابل مشاهده از جمله تکنولوژی و مهارتهای 
اجرایی است که برای افزایش کارایی نهاده های 
مورد نیاز در تولید کاالها، مورد استفاده قرار می 
عبارت  رقابتی  مزیت    .)Peteraf, 1993( گیرند 
تبدیل  توانایی  در  کشورها  اختالف  از  است 
با هدف حداکثر  نهاده ها به کاالها و خدمات، 
اصطالحی  رقابتی  مزیت  واقع  در  سود  کردن 
است که پتانسیل بالقوه و بالفعل کشور را برای 
تولید محصوالت مختلف در مقایسه با بازارهای 
جهانی نشان می دهد )Nelson, 1996(. اما مزیت 
جمله  از  ها  نهاده  هزینه  در  اختالف  از  نسبی 
می  حاصل  طبیعی  منابع  و  سرمایه  کار،  نیروی 
یک  تولید  در  کشور  یک  کلی  طور  به  شود. 
بتواند  که  است  نسبی  مزیت  دارای  زمانی  کاال 
آن کاال را با هزینه فرصت پایین تر نسبت به سایر 
 Krugman and Obstfeld( کشورها تولید نماید
مزیـت   ،)Siggel (2000 دیدگاه  از   ), 2000

نـسبی یـک بنگـاه از بهـره وری بـاال و فراونـی 
ناشی می شود و همان  )ارزانی عوامل(  عوامـل 
اسـت،  تعـادلی  قیمـتهـای  در  ای  هزینـه  مزیت 
امـا مزیـت رقابتی عالوه بر عواملی که موجب به 
وجود آمدن مزیت نسبی می شود، انـواع دیگـر 
و  ضمنی  های  یارانه  مانند  قیمتی  انحرافـات 
صریح و انواع حمایت های تعرفه ای و غیرتعرفه 
ای را نیـز شـامل می شود. می توان نتیجه گرفت 
که توان رقابتی مفهومی گسترده تر و جامعتر از 
مزیت نـسبی دارد و پیامد اقداماتی را که منجر 
به انحرافات قیمتی )به غیر از انحرافـات ناشـی از 

تفـاوت در میـزان منابع طبیعی ومزیت هزینه ای( 
 Pirasteh and Eslami( است را شامل می گردد

.)Nasab,2010

مواد و روشها

تحقیق حاضر از نظر نوع جمع آوری داده ها 
به صورت اسنادی بوده و جامعه آماری تحقیق، 
مقدار  داده های  و  است  رضوی  خراسان  استان 
سالنامه های  از  نهاده ها  قیمت  ارز،  نرخ  تولید، 
آمار  مرکز  ایران،  گمرک  وب سایت  آماری، 
تا   ۱۳90 سالهای  طی  مرکزی،   بانک  و  ایران 
گل  و  سبز  زیره  دارویی  گیاه  دو  برای   ۱۳97
محمدی جمع آوری گردید. برای تحلیل مزیت 
رقابتی، مزیت نسبی و ساختار بازار به ترتیب از 
استفاده  هرفیندال  و   DRC  ،RCA های  شاخص 
از  توضیح مختصری  به  ادامه  در  است که  شده 

هر کدام از آنها اشاره می شود:

مزیت رقابتی

 در این پژوهش برای نشان دادن مزیت رقابتی 
در صادرات زیره سبز و گل محمدی از شاخص 
های مزیت رقابتی آشکار شده )RCA( و مزیت 
رقابتی آشکار شده متقارن )RSCA( استفاده شد 
)Sadeghi et al.2011(. در شاخص مزیت رقابتی 
این  به  مربوط  اطالعات  والراس،  شده  آشکار 
 Bahta( شاخص، از رابطه ذیل به دست می آید

 :)and Jooste, 2005

کاالی  صادرات  ارزش  آن   در  که 
کل  ارزش    ،j  کشور توسط   i
مطالعه،   مورد  کشور  صادرات 
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ارزش کل صادرات کاالی مورد نظر در جهان 
صادرات  کل  ارزش  و  
تا یک  دامنه صفر  در  قرار گرفتن  است.  جهان 
نشان دهنده عدم وجود مزیت و حرکت به سوی 
افزایشی  روند  است.  تجارت  شدن  تخصصی 
شاخص یاد شده در طی زمان را می توان نشان 
دهنده بهبود موقعیت رقابتی یک کاال در سطح 
الرسن،   RSCA شاخص  آورد.  شمار  به  جهان 
تا  یک  منفی  بین  شاخص  این  تغییرات  دامنه 
نشان  آن  منفی  مقادیر  که  باشد  می  یک  مثبت 
دهنده نبود مزیت و مقادیر مثبت آن نشان دهنده 
وجود مزیت در صادرات محصول مورد نظر می 

 .)Sadeghi et al.,2011( باشد

مزیت نسبی

هزینه  شاخص  از  نسبی  مزیت  برآورد  برای 
 Edward با توجه به مطالعات DRC منابع داخلی
ای  مطالعه  در  وی  است.  شده  استفاده   )(1984

 DRC زیر در جهت محاسبه شاخص  فرمول  از 
استفاده کرد: 

که در آن C هزینه تولید، e نرخ ارز،  قیمت 
وارداتی  های  نهاده  هزینه  و   کاال  مرزی 
باشد  کوچکتر  یک  از  شاخص  این  اگر  است. 
مزیت  دارای  نظر  مورد  تولید کاالی  در  کشور 
به  نیاز  فوق  شاخص  محاسبه  برای  است.  نسبی 
انجام برخی از محاسبات )برآورد قیمتهای سایه 

ای( است که در ذیل به آنها اشاره می شود:

)۱( محاسبه قیمت سایه اي محصوالت تولیدي: 
ارزش گذاري  مبناي  تولیدي  براي محصوالت 

باشد.  می  جهانی  هاي  قیمت  ها،  آن  اجتماعی 
قیمت  کشاورزي  کاالي  یک  اجتماعی  قیمت 
سر مرز آن کاال است؛ )۲( محصوالت وارداتی: 
قیمت  متوسط  محصوالت  این  اي  سایه  قیمت 
به  ایران در 5 سال اخیر  سیف۱  آن ها سر مرز 
اضافه کلیه هزینه هاي انتقال آن ها از سر مرز تا 
سر مزرعه می باشد؛ )۳( محصوالت صادراتی: 
قیمت  متوسط  محصوالت  این  اي  سایه  قیمت 
فوب۲ آن ها سرمرز ایران در 5 سال اخیر منهاي 
کلیه هزینه هاي انتقال آن ها از مزرعه تا سر مرز 
منابع:  و  ها  نهاده  اي  قیمت سایه   )4( باشد؛  می 
نهاده ها و منابع به دو دسته قابل تجارت و غیر 
قابل  هاي  نهاده  شوند.  می  تقسیم  تجارت  قابل 
تجارت نهاد هایی هستند که بازار بین المللی و 
قابلیت جابجایی دارند مانند سم، کود شیمیایی 
یا  قابل تجارت  نهاده هاي غیر  ماشین آالت.  و 
عرضه  قابل  که  هستند  هایی  نهاده  داخلی  منابع 
زمین،  مانند  نیستند  المللی  بین  هاي  بازار  در 
آب، نیروي کار و سرمایه؛ قیمت سایه اي نهاده 
سر  در  ها  آن  سیف  قیمت  تجارت،  قابل  هاي 
مرز ایران به اضافه کلیه هزینه هاي انتقال آن ها 
قیمتی است  بازار داخلی است و در حقیقت  تا 
که عرضه کنندگان خارجی، نهاده مورد نظر را 
دهند.  می  تحویل  داخلی  بازار  به  قیمت  این  با 
نهاده هاي غیر قابل تجارت یا منابع داخلی )مانند 
نیروی کار، زمین، آب و ماشین آالت داخلی( 
قیمت جهانی ندارند، تعیین قیمت سایه اي منابع 
تعیین  انها  کنونی  بازار  قیمت  به کمک  داخلی 
می شود. در این مطالعه برای محاسبه نرخ سایه 

 1Cost, Insurance, Freight (C.I.F.)
 2Free on Board (F.O.B.)
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 ۳)PPP(خرید قدرت  برابري  نظریه  از  ارز،  اي 
سایه ای  ارز  نرخ  محاسبه  براي  نسبی  حالت  در 
روش  در  )مهدیان،۱۳86(.  است  شده  استفاده 
عنوان  به  را  سالی  خرید،  قدرت  برابري  نسبی 
با  را  ارز در آن سال  انتخاب کرده و نرخ  مبدأ 

شاخص قیمت ها تعدیل می کنند.

ساختار بازار

های  شاخص  ترین  شده  شناخته  جمله  از 
نسبت تمرکز  به شاخص  توان  بازار می  ساختار 
n بنگاه )CRn( و شاخص هرفیندال4 )HI( اشاره 
تمرکز  ۱-نسبت  )Sadeghi et al.2011(؛  نمود 
مبین   )CRn( بنگاهی   n تمرکز  نسبت   :)5CR(
بزرگترین  از  تا   n فروش  اندازه  مجموع  نسبت 
بازار  اندازه  کل  به  بازار  در  موجود  های  بنگاه 
است. شاخص فوق را می توان به صورت رابطه 
ذیل ارائه کرد، در این رابطه k تعداد بنگاه های 
فعال در صنعت، n تعداد بنگاه های بزرگ،  
 n ام و  نسبت تمرکز i سهم بازار بنگاه

بنگاه می باشد.

هرفیندال،  شاخص   :)6HI( هرفیندال  ۲-شاخص 
مجموع توان دوم سهم بازار کلیه بنگاه های فعال 
از  شاخص  این  باشد.  می  نظر  مورد  صنعت  در 

رابطه ذیل به دست می آید: 

 n و  iام  بنگاه  بازار  سهم  فوق   رابطه  در 
3 Purchasing Power Parity (PPP)
4 Herfindal Index
 5Concentratıon Ratıo
 6Herfındahl Index

باشد.  می  صنعت  در  فعال  های  بنگاه  تعداد 
در  بازار  اندازه  توزیع  مزبور چگونگی  شاخص 
بین بنگاه های موجود و نوع ساختار بازار را به 
مراتب بهتر از شاخص نسبت تمرکز مشخص می 
سازد. ساختار این شاخص به گونه ای است که 
از تمامی اطالعات موجود در بازار استفاده می 
کند. این شاخص بین دو عدد صفر و یک قرار 
دارد و هرچه به عدد صفر نزدیک شود بازار به 
به  چه  هر  و  کمتر(  )تمرکز  رقابتی شدن  سمت 
عدد یک نزدیک شود بازار به سمت انحصاری 
عکس  کند.  می  حرکت  بیشتر(  )تمرکز  شدن 
بازار را نشان می دهد  این شاخص نوع ساختار 

 .)Williams E and Rosen, 1999(
نتایج و بحث

مواد  مبحث  در  شده  بیان  های  شاخص 
گل  و  سبز  زیره  محصول  دو  برای  روشها،  و 
محمدی، بر اساس آمار موجود، در طی سالهای 
نتایج ارایه شده است  ۱۳90 تا ۱۳97 محاسبه و 
)جدول ۲(. تحلیل مزیت رقابتی بیانگر آن است 
که در محصول زیره سبز، شاخص RCA در همه 
سالها بزرگتر از یک می باشد لذا این محصول 
رضوی  خراسان  استان  در  رقابتی  مزیت  دارای 
است. بیشترین میزان شاخص RCA طی سالهای 
مورد بررسی مربوط به سال ۱۳95 است که عدد 
6.7 را به خود اختصاص داده است )جدول ۲(. 
به عبارتی درجه تخصصی شدن این محصول در 
سال ۱۳95 به حداکثر مقدار خود رسیده است. 
سهم  در  تغییرات  بیانگر  شاخص  این  نوسانات 
این محصول در بازار صادرات خراسان رضوی 
آشکار  رقابتی  مزیت  شاخص  مورد  در  است. 
شده متقارن )RSCA( نیز از آنجا که این شاخص 
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در تمامی سالهای مورد بررسی دارای عدد مثبت 
است لذا این مطلب نیز تاییدی بر وجود مزیت 
نسبی این محصول در میان محصوالت صادراتی 
گل  محصول  در  است.  رضوی  خراسان  استان 
است  یک  تا  بین صفر   RCA شاخص  محمدی 
که بر عدم وجود مزیت رقابتی این محصول در 
منفی  نیز   RSCA شاخص  و  دارد  داللت  استان 
این  صادرات  در  مزیت  فقدان  که  است  شده 
محصول در استان را تایید می کند. علت این امر 
شکل  به  محمدی  گل  صادرکردن  امکان  عدم 
با زیره سبز  خام است، گل محمدی در مقایسه 
فرآوری شود  برداشت  از  پس  بالفاصله  بایستی 
در  را  این محصول  فرآوری  به  نیاز  امر  این  که 
داخل کشور دو چندان نشان می دهد اما از آنجا 
گالب  آن  فرآوری  نوع  بیشترین  استان  در  که 
ارزش  و  صادراتی  حجم  افزایش  امکان  است 
آن را کم می نماید و با توجه به تعریف مزیت 
هدف  با  کاال  به  نهاده  تبدیل  توانایی  رقابتی، 
حداکثر کردن سود کاهش می یابد و سبب عدم 
ایجاد مزیت رقابتی در این محصول شده است، 
اما در مورد زیره سبز امکان خشک کردن آن، 
از  و  است  پذیر  امکان  اولیه،  فرآوری  عنوان  به 
سوی دیگر، ارزش صادراتی زیره سبز، به دلیل 
شده  تولید  سبز  زیره  اسانس  کیفیت  بودن  باال 

در استان، در مقایسه با زیره سبز تولیِد هند، )به 
زیره  برابر  هوایی( چندین  و  موقعیت آب  دلیل 
سبز تولید شده در این کشور به عنوان بزرگترین 
دنیا  در  محصول  این  صادرکننده  و  تولیدکننده 
این  برای  امر، سبب مزیت رقابتی  این  است که 

محصول شده است. 
اگر چه محصول گل محمدی در استان، دارای 
این  رشد  به  رو  روند  اما  نیست  رقابتی  مزیت 
شاخص تا سال ۱۳9۳ حاکی از آن است که می 
توان در آینده ای نزدیک با برنامه ریزی صحیح 
در مورد این محصول، به مرز مزیت رقابتی در 
که  نمود  استنباط  توان  نمی  لذا  رسید،   استان 
در  رقابتی  مزیت  فاقد  اکنون  هم  استان  چون 
کردن  صادر  از  بایستی  باشد  می  محصول  این 
به دست نخواهد  آن خودداری کرده و سودی 
و  دشتی  مطالعه  در  که  همانگونه  زیرا  آورد، 
همکاران، )۱۳89( نیز اشاره شده است؛ منفعت 
صادراتی،  قیمت  چون  متغیرهایی  به  تجاری، 
صادراتی،  بندی  بسته  و  ها  بسته  باالی  کیفیت 
دسترسی به بازارهای مطمئن خارجی و تنوع در 

بازارهای هدف صادراتی نیز بستگی دارد.
برای برآورد مزیت نسبی بایستی در ابتدا محاسبه 
قیمتهای سایه ای انجام شود لذا در ادامه قیمتهای 
 DRC سایه ای برآورد شده و بعد از آن شاخص

  1390-1397 براي سالهاي RSCA و RCA: محاسبه شاخص 1 جدول

سال
گل محمدي سبززيره

 سال
گل محمدي   سبززيره

RCARSCARCARSCARCARSCARCARSCA
13901.2850.125--1395 6.706 0.740 0.193 0.677- 
13911.9890.3310.4050.423-1396 4.681 0.648 0.133 0.766- 
13925.1470.6750.4910.342-1397 4.581 0.658 0.123 0.666- 
13934.5020.6370.7480.144-- - - - - 

  به تفكيك نوع محصول در دسترس نيست)1394(امار سال منبع: يافته هاي تحقيق 
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به کمک این قیمتها محاسبه می گردد:
۱- محاسبه قیمت سایه ای کود و سموم شیمیایی: 
سموم  و  شیمیایی  کودهای  انواع  جهانی  قیمت 
  ۳ جدول  صورت  به   ۱۳97 سال  در  شیمیایی 
ایران  سایت گمرک  از  اطالعات  این  می باشد، 

دریافت شده است:
بین  در  ماشین آالت:  سایه ای  قیمت  محاسبه   -۲
ماشین آالت مورد استفاده برای تولید محصوالت 
از  بیشتر  تراکتور  به  کشاورزی، عملیات مربوط 
عنوان  به  تراکتور  سایه ای  قیمت  لذا  است.  بقیه 
گرفته  نظر  در  ماشین آالت  کل  سایه ای  قیمت 

شده است. 
ارز*قیمت  )نرخ  تراکتور/  ریالی  قیمت 

ای  سایه  قیمت  نسبت  تراکتور(=  دالری 
بازاری*10230)=         قیمت  به  تراکتور 

31050)/350000000=0.907

نرخ  دالر؛  تراکتور=۱0۲۳0  دالری  قیمت 
ریالی  قیمت  ریال؛  ای=۳۱050  سایه  ارز 
هزینه  متوسط  ریال.  میلیون  تراکتور=۳50 
ماشین  آالت در یک هکتار زیره سبز با توجه به 
اطالعات دریافتی، برای سال ۱۳97، ۳0۲۱۳95 
ماشین  متوسط هزینه  برآورد شده است و  ریال 
آالت در یک هکتار گل محمدی نیز در در این 
آن جا  از  باشد.  می  ریال   ۳۳۲۲0۲0 برابر   سال 
که ماشین آالت دارای ماهیت دوگانه ای هستند، 

  1397سال درشيميايي و سموم شيمياييكودجهاني: قيمت2جدول 
قيمت هر  كود و سم شيميايي قيمت هر كيلوگرم(دالر) كود شيميايي

 كيلوگرم(دالر)
 NPK( 1.853كود كامل ماكرو ( 1.203 اوره

 3.393 ميكرومعدني 0.936 دي آمنيوم فسفات
 1.057 سولفات پتاسيم0.86 فسفات مونوآمونيوم

 48/11 حشره كش 1.126 پتاس
 77/12 كش قارچ 1.033 اوره-آمنويم نيترات

 - - 0.869 آمونياك بي آب

 ايراناسالميجمهوريگمركمنبع:

 آالت (در هر هكتار-ريال) اي ماشين : هزينه سايه3جدول 
 گل محمدي زيره محصول نوع گل محمدي زيره نوع محصول

 1530878 1392259 غيرقابل مبادله 861067 783146 قابل مبادله

 : محاسبات تحقيق و گمرك جمهوري اسالمي ايرانمنبع

 اي نرخ ارز با استفاده از نرخ رسمي ارز  : قيمت سايه4جدول
قيمت توليد شاخص سال

 )100=2010كننده (
 نرخ رسمي ارز

 (ريال)
 فروشي خردهشاخص

)2010=100( 
 نرخ واقعي ارز

 (ريال)
 11439 399.1 42000 108.7 نرخ رسمي ارز

 31050 399.1 11400 108.7 نرخ آزاد ارز

/Uhttps://www.ceicdata.comو : بانك مركزي منبع U 0F�،1397
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سهم  درصد   ۳6 مطالعات  از  بسیاری  همانند 
سهم  درصد   64 و  مبادله  قابل  غیر  ماشین آالت 
ماشین آالت قابل مبادله هستند )مهدیان، ۱۳86(. 
داده  نشان  ماشین آالت  سایه ای  هزینه   4 جدول 

شده است.
با  ارز:  نرخ  )واقعی(  سایه ای  قیمت  محاسبه   -۳
ارز دارای نوسانات زیادی  این که نرخ  به  توجه 
است و تفاوت بین قیمت بازاری و رسمی نرخ 
ارز زیاد خواهد بود، در این مطالعه با استفاده از 
هر دو نرخ ارز رسمی و آزاد، نرخ سایه ای ارز 

محاسبه گردید )جدول 5(. 
غیر قابل  نهاده های  سایه ای  قیمت  محاسبه   -4
زمین،  شامل  مبادله  غیرقابل  های  نهاده  مبادله: 
آنجا  از  است،  حیوانی  کود  و  آب  کار  نیروی 
که این نهاده ها غیر قابل تجارت هستند داراي 
نیز  اي  سایه  قیمت  محاسبه  براي  مرزي  قیمت 
قابل  غیر  نهاده هاي  اي  قیمت سایه  باشند.  نمی 
ها  آن  فرصت  هزینه  برابر  واقع  در  تجارت 
این گونه  اي  قیمت سایه  ترتیب  این  به  و  است 
حالت  بهترین  در  ها  آن  ارزش  برابر  ها  نهاده 
سایه  قیمت  مطالعه  این  در  است.  کاربردشان 
منطقه  در  زمین  بهاي  اجاره  باالترین  زمین،  اي 
در نظر گرفته شده است. به منظور تعیین قیمت 
به  پرداختی  قیمت  باالترین  نیروی کار،  سایه ای 
نیروی کار زن ۳50000 ریال و به نیروی کار مرد 

سایه ای  قیمت  است.  لحاظ شده  ریال   500000
کود حیوانی معادل با قیمت بازاری آن برای هر 
یک  برای  است،  شده  گرفته  نظر  در  کیلوگرم 
هکتار زیره سبز 850000 ریال، و برای هر هکتار 
بر اساس اطالعات  گل محمدی 7۳۳000 ریال 
کسب شده از بازار آن، در نظر گرفته شد. قیمت 
پرداختی  قیمت  باالترین  با  معادل  سایه ای زمین 
گرفته  نظر  در  محصول  هر  برای  هکتار  هر  در 
از  استفاده  با  نیز  سایه ای آب  قیمت  است.  شده 
در  سرشماری،  اطالعات  و  میدانی  اطالعات 

جدول شماره  6 اشاره شده است.
بعد از محاسبه قیمت های سایه ای، با توجه به 
فرمول DRC مزیت نسبی برای زیره سبز و گل 

محمدی محاسبه می گردد.
           .  

و  سبز  زیره  محصول  دو  هر  اینکه  به  توجه  با 
از  کمتر   DRC شاخص  دارای  محمدی  گل 
یک می باشند لذا هر دو این محصول در استان 
باشند.  می  نسبی  مزیت  دارای  رضوی  خراسان 
با توجه به شرایط جغرافیایی و اقلیمی استان نیز 

 هاي غيرقابل مبادله در يك هكتار (ريال) اي نهاده  : قيمت سايه5جدول 
 گل محمدي زيره سبز نهاده ها گل محمدي زيره سبز نهاده ها

 350000 350000 نيروي كار زن 1555372 1466184 آب

 890000 890000 نيروي كار مرد 14000000 20000000 زمين

    733000 850000 كود حيواني

 هاي تحقيق منبع: يافته

 
 گل محمدي 0.25=

 0.60=زيرهسبز        
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توان گفت که هر دو محصول زیره سبز و  می 
گل محمدی دارای مزیت نسبی بوده که نتایج به 

دست آمده این امر را نیز تایید می کند.
دالری  ارزش  هرفیندال،  شاخص  محاسبه  برای 
محصول  برای  دنیا  اول  کشور   ۲0 صادرات 
زیره سبز و 7 کشور اول دنیا برای محصول گل 
نظر  مد  موجود(،  اطالعات  اساس  )بر  محمدی 
قرار گرفته است همچنین برای این دو محصول 
عرقیات،  شامل  نیز  آنها  فرآورده های  همگی 
محاسبه  در  تازه،  و  خشک  گلبرگ  و  اسانس 
است.  گرفته  قرار  محاسبه  مورد  دالری  ارزش 
در محصول زیره سبز نتایج جدول 7، بیانگر آن 
است که شاخص هرفیندال بین صفر و یک قرار 
تا  است  نزدیکتر  صفر  به  تقریبا  و  است  گرفته 
یک، از طرفی چون برعکس این شاخص یعنی 
بین  عدد  این  و  است   ۳.۳۳ عدد  دارای   )HI/1(
۳ تا 6 قرار گرفته است بنابراین شرایط انحصار 

چند جانبه در این بازار واقع شده است، ویژگی 
این بازار آن است که 4 بنگاه کمینه، 60 درصد 
اطالعات  طبق  گرفته اند.  دست  به  را  بازار  کل 
به دست آمده این چهار بنگاه شامل کشورهای 

سوریه، هند، ایران و ترکیه است.
در محصول گل محمدی نیز شاخص مورد نظر 
محاسبه شده است )جدول 8( همانند محصوالت 
دارای  نیز  محمدی  گل  محصوالت  سبز،  زیره 
به  آن  عدد  و  بوده  یک  و  صفر  بین  شاخصی 
این  عکس  یک،  تا  است  نزدیکتر  صفر  سمت 
تا   ۳ بین  که  است  شده   4.55 عدد  نیز  شاخص 
گفت  باید  قبل،  جدول  طبق  و  می گیرد  قرار   6
که محصوالت گل محمدی نیز همانند زیره سبز 
شرایط انحصار چند جانبه در این بازار واقع شده 
چهار  این  آمده  دست  به  اطالعات  طبق  است، 
بنگاه شامل کشورهای بلغارستان، لهستان، ترکیه 
آن  بیانگر  باال  اطالعات  باشند.  می  مراکش  و 

 : محاسبه شاخص هرفيندال براي تعيين ساختار بازار جهاني زيره سبز6جدول 
Si كل ارزش صادرات نام كشور

Siكل ارزش صادراتنام كشور2
2

 0.000059 22432 مصر- 2913130كل دنيا

 0.000078 25733 پاكستان 0.240061752 1427320 سوريه
 0.000036 17519 اتيوپي 0.059468556 710401 هند 
 0.000030 15995 چك 0.002541207 146852 ايران
 0.000017 12167 آمريكا 0.002445395 144057 تركيه
 0.000010 9086 بلژيك 0.00079948 82369 چين

 0.000010 9068 اسپانيا 0.000243458 45454 امارات
 0.000010 8992 فرانسه 0.000241043 45228 سنگاپور

 0.000009 8742 آلمان 0.000121019 32047 هلند
 0.000009 8692 بريتانيا 0.000002 4506 هنك كنگ

 - - - 0.000002 3967 مالزي

شاخص 
 3.33عكس شاخص=  0.31هرفيندال=

 )2017 تا 2008منبع: سازمان تجارت جهاني و محاسبات تحقيق (مجموع ارزش صادرات بين سالهاي 
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است که بازار گل محمدی و زیره سبز در کل 
دنیا در اختیار چهار کشور اول تولیدکننده، در 
هر کدام از آنها است. علت این امر به خاصیت 
اکولوژیک گیاهان دارویی بر می گردد گیاهان 
دارویی دارای ماده موثره ای هستند که تنها در 
در  گرفتن  قرار  تحت  و  طبیعی  کشت  شرایط 
موثره  ماده  آن  منطقه،  آن  خاص  هوای  و  آب 
را تولید می نمایند لذا امکان کشت گلخانه ای 
و یا صنعتی این محصوالت را نزدیک صفر می 
رساند این امر سبب انحصار در بازار تولید آنها 
می شود که در مقایسه با کاالهای صنعتی، امکان 
شرایط  به  نیاز  دلیل  )به  انحصار  این  شکستن 
اکولوژی خاص برای تشکیل ماده موثر در گیاه 
دارویی( را به حداقل می رساند و در نتیجه این 
بنگاه اصلی هستند که 60  کشورها همان چهار 

درصد کل بازار را به دست خواهند داشت. 
کشور ایران به دلیل شرایط آب و هوایی مناسبی 
که مطابق با تشکیل ماده موثر در گیاهان دارویی 
است  زمینه  این  در  باالیی  پتانسیل  دارای  است 
سبز  زیره  در  شود  می  مشاهده  که  همانگونه  و 
بازار  کل  درصد   60 که  است  کشورهایی  جز 
را به دست دارند اما در مورد گل محمدی که 
ارزش صادراتی آن با محصوالت فرآوری شده 
آن سنجیده می شود و امکان صادرات خام آن 

وجود ندارد )به دلیل نیاز فوری آن به فرآوری 
پس از برداشت( جز چهار کشور اصلی در بازار 
این محصول قرار نگرفته اگر چه از نظر سطح زیر 
کشت و حجم تولید گل محمدی تازه، جز پنج 
کشور اول دنیا قرار دارد؛ لذا در این زمینه ایران 
پتانسیل قرار گیری در کشورهایی که 60 درصد 
بازار را به عهده دارند، با کمک تغییر در فرآوری 
گل محمدی را دارا است )علی رغم ارز آوری 
باالی تولید اسانس گل محمدی، فرآوری کننده 
چراکه  ندارند،  آن  تولید  به  تمایلی  استان  های 
به  آن  ارز  برگشت  و  آن  مشکل صادرکردن  با 
داخل کشور مواجه هستند در حالی که صادرات 
گالب به دلیل تقاضای کشورهای عربی، کمتر 
با این مشکل روبرو است و فرآوری کنندگان به 

سمت تولید این محصول سوق پیدا کرده اند(.
ده کشور اول دنیا که در ده سال اخیر )۲007-

خوشبو  مقطر  "آبهاي  واردات  بیشترین   )۲0۱7
داشته  را  اسانسي"  روغنهاي  آبي  محلولهاي  و 
بریتانیا،  فرانسه،  »آمریکا،  کشورهای  شامل  اند 
آلمان، هند، ژاپن، سنگاپور، هلند و کره، اسپانیا« 
می باشند لذا این کشورها بازارهای بالقوه برای 
و  محمدی  گل  همچون  محصوالتی  صادرات 
از  لذا  گردند  می  محسوب  دنیا  در  سبز،  زیره 
ارزش  دارای  محصوالت،  فرآوری  که  آنجا 

 : محاسبه شاخص هرفيندال براي تعيين ساختار بازار جهاني محصوالت گل محمدي7جدول 

Si2 كل ارزش صادرات نام كشور Si2 
كل ارزش 
 صادرات

نام كشور

0.0733075 مراكش 630084 0.0585814  بلغارستان 704,844
 لهستان 666759 0.0655995 تونس 95504 0.0013459
 تركيه 428532 0.0270975 مالزي 77544 0.0008873

شاخص  4.55عكس شاخص= 
 0.22هرفيندال=

 )2017 تا 2008منبع: سازمان تجارت جهاني و محاسبات تحقيق (مجموع ارزش صادرات بين سالهاي 
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و  آینده  در  بایستی  بود  خواهد  بیشتری  افزوده 
بلند مدت، ایران به دنبال جذب بازارهای اصلی 
شده  بیان  کشور  ده  شامل  که  محصوالت  این 

است، باشد.  

یافته های ترویجی
مزیت  های  شاخص  برآورد  نتایج  بررسی 
و ساختار   )RCA( نسبی  مزیت   ،)DRC( رقابتی 
دو  هر  که؛  داد  نشان   )Herfindal Index( بازار 
دارای  محمدی،  گل  و  سبز  زیره  دارویِی  گیاه 
مزیت نسبی در استان خراسان رضوی است. این 
نتیجه با مطالعات نجفی علمدار و حسنی )۱۳88(، 
و  خداوردیزاده   ،)۱۳95( همکاران  و  طاهری 
محمدی )۱۳96(، ریپتانتی و همکاران )۲0۱8(، 
هماهنگی  دارای   ،)۲0۱6( همکاران  و  قفاری  
نسبی  مزیت  وجود  به  نیز  مطالعات  این  و  است 
تاکید داشته اند. در محصول گل محمدی، عدم 
وجود مزیت رقابتی این محصول در استان وجود 
دارد که فقدان مزیت صادرات این محصول در 
استان را تایید می کند اگر چه این محصول در 
استان دارای مزیت رقابتی نیست اما روند رو به 
رشد این شاخص، حاکی از آن است که می توان 
برنامه ریزی صحیح در  با  در آینده ای نزدیک 
مورد این محصول، به مرز مزیت رقابتی در استان 
رسید. بررسی ساختار بازار این دو محصول نیز 
بیانگر آن بود که، در هر دو گیاه زیره سبز و گل 
محمدی شرایط انحصار چند جانبه در بازار آنها 
واقع شده و 4 بنگاه کمینه، 60 درصد کل بازار 
را به دست گرفته اند، این چهار بنگاه برای زیره 
سبز شامل کشورهای سوریه، هند، ایران و ترکیه 
و برای گل محمدی شامل کشورهای بلغارستان، 

لهستان، ترکیه و مراکش است.

هر  که  باید گفت  نتایج کسب شده  به  توجه  با 
لذا  هستند  مزیت  دارای  استان  در  محصول  دو 
اما  دارد  وجود  آنها  تولید  برای  توسعه  امکان 
فروش  بازار  گرفتن  نظر  در  بدون  تولید  توسعه 
محصوالت، به سرانجام مطلوب نخواهد رسید، 
راستای جذب  در  باید  پیشنهادات  مهمترین  لذا 
بازارهای بالقوه برای این دو محصول باشد. گل 
اِی از  محمدی شامل محصوالِت فرآوری شده 
است  خشک«  گلبرگ  و  اسانس  »گالب،  قبیِل 
که د ر صنایع »د ارویی، عطرسازی، فرآورد ه های 
مورد  غذایی«  صنایع  و  آرایشی  و  بهد اشتی 
برای  را  پیشنهاد  دو  لذا  گیرد.  می  قرار  استفاده 
ارائه  توان  می  گیاه  این  صادراتی  بازار  بهبود 
در  عطرسازی  صادراتی  بازار  جذب   -۱ داد؛ 
تولید  روی  بر  تمرکز  با  اروپایی  کشورهای 
اسانس ۲- کسب بازارهای متنوع با متنوع سازی 
محصول تولیدی. در مورد محصول زیره سبز نیز 
همانند گل محمدی، صادرات دانه خام این گیاه، 
افزوده حاصل از صادرات  سبب کاهش ارزش 
آن خواهد شد و بازارهای متنوع را از دسترس 
صادراتی  بازارهای  کسب  لذا  می سازد  خارج 
این گیاه دارویی با متنوع سازی در فرآوری این 
بیان  توان  می  پیشنهاد  دو  لذا  است  ممکن  گیاه 
برای  استان  با داروسازان مطرح  نمود:۱-رایزنی 
تولید دارو )با تاکید بر استفاده از زیره سبز: مانند 
داوری کاهش وزن، افزایش شیردهی، رفع نفخ 
بازاریابی  و  تبلیغات  ۲-انجام   ).... و  کودکان 
برای جذب بازارهای دارویی در داخل و خارج 
تایید  برای  الزم  های  گواهی  کسب  و  کشور 

دارو از موسسات معتبر دنیا.
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Abstract

Two medicinal plants Damask Rose and Cumin are in priority for extensive 

cultivation in Khorasan Razavi province due to their low input, especially in 

water consumption. In this study, the export market of these two medicinal 

plants has been studied with the help of documentary data during the years 

2000-2018. The research method is analytical and descriptive and to examine 

the competitive advantage, comparative advantage and market structure have 

been used respectively ; Revealed Competitive Advantage index (RCA), 

Internal Resource Cost index (DRC) and Herfindahl index (HI). The results 

showed Cumin and Damask Rose products have a DRC index of less than 

one and both of them have a comparative advantage. Competitive advantage 

analysis showed that in Cumin, RCA index is greater than one in all years, 

but in Damask Rose  RCA index is between zero and one, so Cumin has 

a competitive advantage and Damask Rose has no competitive advantage. 

Examination of the market structure showed that in cumin “in contrast to 
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Herfindahl index” (HI / 1) has the number 3.33 and in Damask Rose has the 

number 4.55 and these numbers are between 3 and 6. Therefore, the conditions 

of multilateral monopoly are located in this market. It can be concluded that 

both products have a comparative advantage in the province and there is a 

possibility of their extensive cultivation. Also, the extensive cultivation of 

these products requires the acquisition of new markets with the help of the 

improvment of processing of these two plants in the province.

Key Words: Competitive Advantage, Comparative Advantage, Market Structure, 

Damask Rose, Cumin. 


