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 چکیده
صادراتی از جمله عوامل موثر در قدرت چانه    شاورزی می     ساختار بازار  صوالت ک صادرات مح شد. به زنی و مقدار  طوری که با افزایش تنوع در با

سی         شاورزی ، این مطالعه به برر صوالت ک صادرات مح صادرکنندگان نیز افزایش خواهد یافت.  با توجه به اهمیت  بازارهای هدف قدرت بازاری 
سبز در  ساختار   ست.  پرداخته  2014تا  2005دوره زمانی بازار زیره  سلط و          ا شور م صورت ک سی ب ساختار بازار در دوره مورد برر شان داد  نتایج ن

ها بوده و قبل از این سال  2014تا  2008انحصار چندجانبه بسته بوده است. در واقع کشور هند به عنوان صادرکننده اصلی این محصول از سال          
درصد بوده به   3/9که  2005عنوان برترین صادرکننده این محصول مطرح شده بود. نسبت تمرکز صادرات زیره سبز در ایران از سال         سوریه به  

بندی و همچنین الگو قرار دادن صادرکنندگان اصلی این   رسیده است. با توجه به نتایج بهبود وضعیت بسته      2014و  2013درصد در سال    1زیر 
 شود.ریزان این عرصه پیشنهاد مینگاه صادراتی دولت به این محصول به برنامه محصول نظیر هند و

 JEL: Q17 ،Q13طبقه بندی 
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 مقدمه
سی و تعیین کننده     سا صادی  صادرات نقش ا ستقالل و تعالی اقت شورها  ای در ا ست            ک سیا صادرات بخشی از  سعه  ست تو سیا دارد و 

. (1390و مقدسی و همکاران،   1386زاده عباسی، )بیگ دهد و دستیابی به آن مورد نظر تمام کشورهاست   بازرگانی خارجی کشورها را تشکیل می  
صادرات این بخش       سترش  سعه و گ شاورزی و تو ارزان  ن و برخورداری از نیروی کاربه دالیلی نظیر تنوع آب و هوایی، تنوع زمیتکیه بر بخش ک

سب را برای  می صوالت این بخش و     تواند زمینه منا صادرات مح سترش  ستفاده از مزایای آن فراهم آورد    گ شور در بازارهای جهانی و ا ضور ک  ح
ای بالفعل هند شناسایی مزیت  موفقیت در روابط اقتصادی و تجاری هر کشور برای دستیابی به توسعه صادرات نیازم      .(1390)پاکروان و همکاران، 

 (.1384ابری، ؛ فرقانی و کیانی1392و بالقوه کشور و مقایسه وضعیت آن با کشورهای دیگر است )مهرپرورحسینی و همکاران، 
های دستیابی به بازارهای جهانی در کشورهای در حال گذار، توسعه صادرات محصوالت غیرنفتی، به ویژه محصوالت کشاورزی      از راه

ست  ست نمی      ا صادراتی به د ساختار بازار کاالهای  ساختار بازار معرف ویژگی که بدون توجه به  ست که به کمک آن    آید.  سازمانی بازار ا های 
ها و  ترین جنبه از برجسیییته  (.1391زاده و همکاران،  حسیییینگذاری و رقابت در آن را تعیین کرد )   توان رابطه بین اجزای بازار، ماهیت قیمت     می

صول می          شرایط ورود و درجه تفاوت مح شندگان، تمرکز خریداران،  سازمانی بازار تمرکز فرو صیات  صو شد. تمرکز به عنوان مهمترین متغیر  خ با
تی را ا غیر رقابسییاختاری معرفی شییده و تحلیل آن زمینه مناسییب برای در  بهتر ارتبار عناصییر سییاختی و عملکرد بروز رفتارهای رقابتی و ی  

 . (1387)زارع،  تشخیص داد
های عمده اجتماعی امروزه چنانچه کشوری در صدد توسعه صادرات باشد، به جهت وسعت دامنه بازارهای جهانی و وجود برخی تفاوت

ایی در راستای شناس   های اصولی و مدرن  کنندگان، بکارگیری یک سری روش های مختلف مصرف و اقتصادی و فرهنگی در بین کشورها و گروه  
 .(1394اردکانی، ) گرددو تعیین ساختار بازار جهانی به لحاظ عرضه و تقاضا از جمله الزامات دستیابی به هدف جهش صادراتی محسوب می

 رطوری که با افزایش تنوع دباشیید بهزنی و مقدار صییادرات زیره سییبز میسییاختار بازار صییادراتی از جمله عوامل موثر در قدرت چانه
  (.1387)زارع،  بازارهای هدف قدرت بازاری صادرکنندگان نیز افزایش خواهد یافت

سبز می یکی از محصوالت باغی که جزو گیاهان دارویی نیز به حساب می   شد.  آید، زیره  شاهده می  1جدول همانطور که در با شود،  م
سال       شور در  سبز ک صادرات کل زیره  صادرات      کیلوگرم بوده  1776488، 1392میزان  ضوی با میزان  سان ر ستان خرا کیلوگرم   12861166که ا

صادرات این محصول را در کشور دارا می      شد که حدود  دارای رتبه نخست  ست. بعد از آن        73با ستان ا صادرات کشور متعلق به این ا درصد کل 
صادرات     ستان تهران با میزان  سهم حدود   214543ا صد رتبه دوم را به خو  12کیلوگرم با  ستان     در ست. بعد از آن نیز ا صاص داده ا های د اخت

صفهان و کرمان به  سوم و چهارم را به خود اختصاص داده  کیلوگرم رتبه 68236و  80380ترتیب با میزان صادرات  ا محصوالت  )آمارنامه  اندهای 
 .(1392 باغی،

  



 
 

 رم()کیلوگ: میزان صادرات زیره سبز در کشور 1جدول                            

 میزان صادرات زیره سبز استان

 5438 آذربایجان شرقی
 80380 اصفهان
 9860 بوشهر

 214543 تهران
 1286166 خراسان رضوی

 4374 خوزستان

 24435 سیستان و بلوچستان
 1493 فارس

 29536 کردستان
 68236 کرمان

 30527 کرمانشاه
 21500 همدان

 1776488 کل کشور

 (1392)مأخذ: آمارنامه محصوالت باغی                          
ها پرداخته زمینه بازار و سییاختار بازار در داخل و خارا از کشییور انجام شییده اسییت که در ادامه به برخی از آن   مطالعات مختلفی در 

 شود.می
کشمش صادرکنندگان عمده جهانی با رویکرد شناسایی     بندی بازارهای هدف ای را با هدف اولویت( مطالعه1393چیذری و همکاران )

شان      ساختار بازار وارداتی بازارهای هدف ن سیل رقابتی ایران در این بازارها انجام دادند.  ساختار بازار تمامی واردکنندگان    پتان ست که  دهنده این ا
ساختار بازار  با بررسی  ( 1393شنگانی و همکاران )  راه است. کشور با تسلط صادرکنندگان هم    15طوری که بازار انحصار چندجانبه بسته بوده، به  

که در  دهنده این است تر شده است. همچنین نتایج نشان   ساختار بازار صادراتی ایران رقابتی   ندصادراتی و بازارهای هدف کشمش ایران نشان داد   
بازارهای هدف ایران صییورت گرفته و کشییور آلمان که یکی از  های تجاری ایران از سییوی اتحادیه اروپا تغییری درسییالیان اخیر به دلیل تحریم

سال       شمش ایران بوده در  صلی ک ست.       2010واردکنندگان ا شته ا سی کارایی فنی،  1392شبان و همکاران ) سهم وارداتی کمتری دا ( به برر
 باشیید.، انحصییار چندجانبه می(1391-1374) لیلبازاریابی و سییاختار بازار زعفران ایران پرداختند. بازار حاکم بر محصییول زعفران طی دوره تح 

شان داد 1390صادقی و همکاران)  سبی در           ند( ن سپانیا و یونان دارای مزیت ن شورهای ایران، ا صادرکننده زعفران تنها ک شورهای  که از بین ک
شند. نتایج نشان داد که ساختار صادرات زعفران ایران از حالت بنگاه مسلط به       صادرات زعفران می  ست و  انحصار چند جانبه بسته تغییر یافته ا  با

شرکای تجاری ایران می         سوئد و هند از بزرگترین  ستان،  سه، عرب سپانیا، ایتالیا، فران صادرات جهانی زعفران طی دو    کشورهای ا ساختار  شند.  ره با
جهانی زعفران را در درصد از صادرات    70ود مورد بررسی همواره از حالت بنگاه مسلط پیروی کرده است. به طوری که کشور ایران به تنهایی حد    

(، 1387(، زارع )1388پرمه و همکاران )(، 1389پیری و همکاران)ه مطالعات توان باز دیگر مطالعات انجام شییده در داخل کشییور می  اختیار دارد.



 
 

 اشاره نمود.( 1384، عابدین و عسگری)(1385و همکاران )چیذری ، (1386حسینی و هومن )(.1387دیلمی و همکاران )
سموتکا )   شچکووا و ا شاخص    2013ای سایی بازارهای هدف از  شنا شان   ( به منظور  ستفاده کردند. نتایج مطالعه ن های تجاری و رقابتی ا

ت طقه به منظور تجارپذیری زیادی برخوردار بوده و کشییورهای این منداد که روسیییه با کشییورهای آسیییایی به علت مزیت جغرافیایی، از رقابت 
شرایط خوبی دارند.      شاورزی  صوالت ک شان داد 2012لی و همکاران ) مح شترین میزان تجارت چین به ترتیب با اتحادیه اروپا )  ند( ن  6/16که بی

تاثیر مثبت و ( نشییان از 2012وانگ و همکاران )درصیید( بوده اسییت. نتایج تحقیق  4/10( و ژاپن )درصیید 1/13درصیید(، ایاالت متحده آمریکا )
پذیری و با افزایش میزان رقابت نشییان داد،( 2010وان ) های تحقیق بر تغییرات سییهم بازار در صیینایع مورد بررسییی بوده اسییت.دار هزینهمعنی

صنعت، تمایل بنگاه    سهم بازار  سرمایه کاهش  سک افزایش   گذاری در هزینهها به  سعه به ویژه تحقیقات همراه با ری از  یابد.یم های تحقیق و تو
شده در این حوزه می دیگر پژوهش روبل ( و 2007(، ماتراوز و راندی )2008(، کیم و یانگ لی )2006توان به مطالعات کاتو و هونجو )های انجام 

 و وارسابل اشاره نمود.
الت وضعیت صادرات محصو  گزاران به بهبود با توجه به اهمیت توسعه صادرات محصوالت غیرنفتی و لزوم توجه ویژه دولت و سیاست     

ساختار جهانی بازا            سی  شته، لذا این تحقیق به برر سبی در تولید آن مزیت وجود دا صورت ن سبز که در کشور ب  رکشاورزی و باغی و به ویژه زیره 
 ریزیکان برنامهروی بازار زیره سییبز و امکه نتایج آن تصییویر روشیینی از شییرایط پیشپرداخته  2014تا  2005این محصییول در طی دوره زمانی 

   فراهم آورد.را جانبه برای توسعه بازار این محصول همه

 هامواد و روش

 الف: ساختار بازار
ها، درجه آزادی ورود و خروا، وجود هایی نظیر تعدد بنگاهسییاختار هر بازاری را به دو شییکل انتزاعی انحصییار و رقابت کامل با ویژگی

صادی می   اطالعات کامل، درجه همگنی کاال و  سود اقت سیم نمود که این ویژگی میزان  شوند. از  ها موجب تفکیک بازارها از یکدیگر میتوان تق
سته  سازمانی بازار می     ترین جنبهبرج صیات  صو شرایط ورود و چگونگی توزیع اندازه آن   ها و خ شندگان و خریداران،  ها تعیین توان به تمرکز فرو
 (.1386شود )حسینی و هومن، می

شاخص     در اق ساختار بازار،  شخیص نوع  صاد کاربردی برای ت شاخص ت سود ، نرخ4، لرنر3های تبعیض قیمتیهای متعددی نظیر  ، 5های 
سبت  سبز ایران از        (.1995وجود دارند )ماداال و همکاران،  7و هرفیندال 6های تمرکزن صادرات زیره  سبت تمرکز در  سی ن در این مطالعه برای برر

 و هرفیندال استفاده شد.شاخص های نسبت تمرکز 

 (:xCRنسبت تمرکز ): ب
مرکز تر نسییبت تعبارتی جزئیدهد؛ بهها را به کل اندازه تولید )فروش( بازار نشییان میتا از بزرگترین بنگاه xاین نسییبت اندازه فروش 

شان می 1CRتک بنگاهی ) سهمی از کل اندازه تولید  ( ن شکیل می دهد که بزرگترین بنگاه موجود در بازار چه  سب )فروش( بازار را ت ت دهد و یا ن

                                                 
3 Price discrimination 

4 Lerner index 

5 Profit rates 

6 Concentration ratio 

7 Herfindal index 



 
 

سبت مجموع اندازه  nCRبنگاهی ) nتمرکز  ست. از آنجا که در بازار رقابتی  تا از بزرگترین بنگاه n( مبین ن های موجود در بازار به کل اندازه بازار ا
شده و در نتیجه نسبت تمرکز تک  اندازه بازار در بین بنگاه ( و حتی 8CR(، هشت بنگاهی ) 4CR(، چهاربنگاهی )1RCبنگاهی )های زیادی توزیع 

سبت  دهد و ن( ارقام بسیار پایین است، لذا در یک بازار انحصار کامل، که یک بنگاه کل اندازه بازار را به خود اختصاص می    16CRشانزده بنگاهی ) 
سبت تمرکز     تمرکز تک بنگاهی نزدیک یک خواهد بود. شاخص ن ستفاده از  ساخت  (CR)با ا شخص    نوع  صاری( تا حدودی م ار بازار )رقابت و انح

دهد. این شاخص گرچه کاربرد باالیی دارد، نقار ضعفی نیز دارد. که این   ولی اطالعات جامعی از وضعیت بنگاه های دیگر بازار ارائه نمی  ،شود می
 (.1983دهد  )کوری و جورا، نقار ضعف را شاخص هرفیندال تا حدودی پوشش می

(1) 
𝐶𝑅𝑥 =∑𝑆𝑖

𝑥

𝑖=1

 

= 𝐶𝑅𝑥 تعداد بنگاه ها برای اندازه گیری نسبت تمرکز 
𝑆𝑖  نسبت سهم بنگاه =i ام 

ست که           شد بیانگر آن ا صفر با صل نزدیک به  صورتی که عدد حا سهم کوچکی در بازار می  تعداد بزرگترین بنگاه xدر  های دارای 
 (.1382ی، مبین وجود فقط یک بنگاه در بازار است )بخش 100باشند و عدد 

 شاخص هرفیندال: ج
شاخص هرفیندال چگونگی توزیع اندازه          شد.  شنهاد  سبت تمرکز، توسط هرفیندال پی شاخص در واقع برای رفع برخی از نواقص ن این 

ساختار را به مراتب بهتر از نسبت تمرکز نشان می   بازار در بین بنگاه . که رابطه آن دهندنشان می  HHIدهد. این شاخص را با  های موجود و نوع 
ها و ها از کل اندازه بازار است. در شاخص فوق تعداد بنگاه  سهم بنگاه  Sهای موجود در بازار و تعداد بنگاه nشود. در این رابطه  در زیر مشاهده می 

سهم  سبی آن اندازه  سبه مدنظر قرار می های ن سا   شماری بنگاه با اندازه گیرد. اگر تعداد بیها در محا سبی یک شد   های ن شته با ، ن در بازار وجود دا
ص های نسبی نابرابر در بازار وجود داشته باشد، این شاخشاخص فوق بسیار کوچک و نزدیک به صفر است؛ ولی چنانچه تعداد کمی بنگاه با اندازه

 نزدیک به یک خواهد بود. 
 شاخص هرفیندال نیز به شکل زیر محاسبه میشود:

(2) ∑ Si
2x

i=1  =  HHI                  HHI = ∑ (
xi

x
)
2

n
i=1    

                                     

n تعداد بنگاه های موجود در بازار = 
S سهم بنگاه ها از کل اندازه ی بازار = 
X )تعداد بنگاه ها )کل بازار = 

 = 𝑥𝑖اندازه سهم های نسبی آنها 
 = 𝑆𝑖

 سهم بنگاه به کل بازار به دست می آید(. ام )که از طریق تقسیم iمربع سهم بازار بنگاه 2
i تعداد بنگاه های موجود در بازار = 

اگر تعداد بی شماری بنگاه با اندازه های نسبی یکسان در بازار باشند، شاخص هرفیندال بسیار کوچک و نزدیک به صفر خواهد بود و         
سبی نا برابر در بازار وجود   شاخص نزدیک به یک خواهد بود )هرفیندال،       اگر تعداد کمی بنگاه و با اندازه های ن صار( این  شند)حالت انح شته با دا

1959.) 



 
 

. بازارهای واقعی را با توجه به مقدار (2010)نو،  توان نحوه اداره بازار را بررسییی کردبازار شییاخص مناسییبی اسییت که با آن می تمرکز
 ارائه شده است. 2ها در جدول آن توان از انحصار تا رقابت تقسیم کرد. انواع ساختار بازار و ویژگیشاخص تمرکز می
 
 
 

 هاها از نظر تعداد و اندازه بنگاه: ساختار بازار و خصوصیات آن2جدول 

 (1995( به نقل از ماداال و همکاران )1375مأخذ: حسینی )
( اطالعات مربور به صادرات زیره کشورهای صادرکننده    ITC)11المللی برای بررسی ساختار بازار با مراجه به سایت مرکز تجارت بین   

  استفاده شد. Excelآوری شد. برای تجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده از نرم افزارهای اصلی این محصول جمع

 نتایج و بحث
درصد(   33/9معادل ) تن بوده که 10033،  2005در سال  ایران شود، میزان صادرات زیره سبز    مشاهده می  3همانگونه که در جدول 

این  راز صادرات جهانی را به خود اختصاص داده است. سوریه، امارات، هند، ترکیه، پاکستان و سنگاپور از رقبای اصلی صادرات زیره سبز ایران د         
شور سوریه و امارات برترین بوده است و بعد از دو ک 3تن بوده که رتبه صادراتی ایران  107427سال بودند. مقدار صادرات جهانی در این سال نیز 

 رود.صادرکننده زیره سبز به شمار می

                                                 
8 Loose oligopoly 

9 Tight oligopoly 

10 Dominant firm market 

11 http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx 

 ویژگی اصلی بازار )تعداد(شاخص هرفیندال  های تمرکز )درصد(نسبت شرح

بنگاه رقیب بدون در انحصار داشتن سهم  50بیش از  CR1 ⇒0 HI ⇒ 0 رقابت کامل
 درخور توجهی از بازار را در اختیار دارند.

درصد بازار  10های رقیب، بیش از هیچ کدام از بنگاه CR1 < 10 (1/ HI)⇒ 10 رقابت انحصاری
 را در انحصار ندارند.

 درصد بازار را در انحصار دارند 40بنگاه حداکثر  CR4 < 40 6< (1/HI) ≤ 10 4 8چندجانبه بازانحصار 

 درصد بازار را در انحصار دارند 60بنگاه حداقل CR4 > 60 4<(1/HI) ≤ 6 4 9انحصار چندجانبه بسته

در درصییید بازار را   50یک بنگاه به تنهایی بیش از      CR1 ≥ 50 1< (1/HI) ≤ 4 10بنگاه مسلط
 انحصار خود دارد.

 یک بنگاه کل بازار را در انحصار دارد. CR1 ⇒100 HI⇒ 1 انحصار کامل



 
 

سال   شده( به میزان          2006در  ساییده ن شده و  ساییده  سبز ایران )اعم از تخم زیره، زیره خرد یا  صادرات زیره  تن بوده  10231میزان 
، سوم و بعد از سوریه و هند،   2005این سال همانند سال   درصد از صادرات جهانی را به خود اختصاص داده است. رتبه ایران در      27/4که معادل 

( وجود نداشت.  International Trade Centerاطالعات زیره سبز در سایت )   2009تا  2007های برترین صادرکننده زیره سبز بود. در طی سال   
است.که نشان از افت صادرات زیره در جهان در طول    تن بوده  100456و  128570، 252213ها میزان صادرات زیره در جهان  در طول این سال 
 این سه سال دارد.
باشد.  درصد از صادرات جهانی می   5/3تن رسیده که معادل   3957میزان صادرات ایران باز هم کمتر شده و به میزان    2011در سال  

درات زیره میزان صا  امارات در مقام ششم قرار گرفته است.   رتبه ایران نیز در این سال تنزل یافته و پس از کشورهای هند، سوریه، ترکیه، چین و    
درصد از صادرات جهانی را به خود اختصاص داده است. رتبه ایران در این سال پنجم و        9/1تن شده که   2695معادل  2012سبز ایران در سال   

سوریه، ترکیه، اتیوپی و مصر     مشاهده می  3همانگونه که در جدول  ستان،  شمار       شود، هند، افغان سبز برای ایران به  از رقبای اصلی صادرات زیره 
 باشد.ترین صادرکننده این محصول پس از هند میورود افغانستان به عنوان عمده 2013و  2012روند. نکته قابل توجه در سال می

سال     سبز ایران در  صادرات زیره  شته و در این دو   2014و  2013های روند نزولی میزان  صادرات     نیز ادامه دا سهم ایران از کل  سال 
سالهای       1جهانی به کمتر از  ست. رتبه ایران در  سیده ا صد ر صادرات زیره نیز در این دو   2014و  2013در به ترتیب پنجم و هفتم بوده و میزان 
 اند.ند، چک و سنگاپور بودهتن بوده است. رقبای اصلی ایران در این دو سال هند، افغانستان، سوریه، ترکیه، هل 1812و  1545سال به ترتیب 

 2014-2005های صادرات زیره سبز ایران طی سال :3جدول 

بر حسب ایران صادرات زیره سبز  سال
 )درصد از کل صادرات( تن

 مقدار صادرات جهانی
 بر حسب تن

رتبه صادراتی 
 ایران

 رقبای اصلی تجاری ایران

 ترکیه، پاکستان و سنگاپورسوریه، امارات، هند،  4 107427 10033( 33/9) 2005
 سوریه، هند، سنگاپور و ترکیه 3 239502 10231( 27/4) 2006
2007 - 252213 - - 
2008 - 128570 - - 
2009 - 100456 - - 
 هند، ترکیه، چین، سوریه 4 82893 5606( 76/6) 2010
 هند، سوریه، ترکیه، چین، امارات و سنگاپور 6 112628 3958( 5/3) 2011
 هند، افغانستان، سوریه، ترکیه، اتیوپی و مصر 5 140181 2695( 9/1) 2012
هند، افغانستان، سوریه، ترکیه، اتیوپی، هلند،  7 166861 1545( 92/0) 2013

 چک و سنگاپور
 هند، سوریه، ترکیه، هلند، چک، سنگاپور 5 193618 1812( 93/0) 2014

 (ITC, 2015المللی )مأخذ: اطالعات سایت تجارت بین
سال     4نتایج جدول  سبز را در طول  شان می  2014تا  2005های ساختار بازار جهانی زیره  ست که به  دهد. آنچه انتظار مین رود این ا

شند و یا میزان عرضه محصوالت صادراتی به           سبتاً برابر در بین آن  هر میزان تعداد کشورهای حاضر در بازار صادرات جهانی بیشتر با  هاصورت ن
آورد که گیری آن این امکان را به وجود میهای اندازهکند. تمرکز بازار و شاخصتر شدن حرکت میتوزیع شده باشد، ساختار بازار به سمت رقابتی    



 
 

شود. در مجموع می  اطالعات مربور به تعداد کشورها و نحوه توزیع بازار بین آن  ازار بتوان گفت تمرکز فروشندگان  ها در یک عدد معین خالصه 
 داللت بر آن دارد که چه میزان از کل صادرات یک محصول معین در اختیار تعداد محدودی از کشورها قرار دارد.

درصد از صادرات جهان برترین صادرکننده     36تن بوده است. کشور سوریه با دارا بودن     107427مقدار صادرات جهان   2005در سال  
شور     سبز دنیا بود. بعد از آن ک سبز         10امارات با دارا بودن حدود زیره  صادرکنندگان زیره  سبز جهان در رتبه دوم برترین  صادرات زیره  صد از  در

سبت  سال به   8و  4، 2، 1های تمرکز بود. ن شوری در این  سبت تمرکز      82و  5/67، 46، 36ترتیب معادل ک ست. ن صد بوده ا شان    4در شوری ن ک
سبز     5/67دهد که می صادرات زیره  صد از  شده          4جهان متعلق به  در سبه  شاخص هرفیندال محا ست.  سوریه، امارات، هند و ایران بوده ا شور  ک
شان می           2/20 سته ن صار چندجانبه ب سبز را انح ساختار بازار زیره  شده و  صد  شاخص هرفیندال نیز  در شان      95/4دهد. عکس  شده و ن سبه  محا
قدرت  4اند و ساختار بازار در بین این  رصد بازار صادرات زیره را به خود اختصاص داده   د 60کشور سوریه، امارات، هند و ایران حداقل    4دهد، می

صادرات دنیا می   صلی  شان می         ا سته بوده و ن صورت انحصار چندجانبه ب سال ب ساختار بازار در این  شد.  سوریه( بیش از   با  50دهد که یک کشور )
 .درصد از سهم بازارهای هدف را به خود اختصاص داده است

سال   سبز جهان     2006در  صادرات کل زیره  سوریه با دارا بودن     239502مقدار  ست که  شترین     69تن بوده ا صد از این مقدار بی در
ست. هند نیز با دارا بودن حدود       صاص داده ا صادرات را به خود اخت صادرکنندگان زیره      13سهم از  صادرات جهانی در رده دوم برترین  صد از  در

دهد، کشوری نشان می   4بوده است. نسبت تمرکز    92/0و  886/0، 82/0کشوری به ترتیب   8و  4، 2های تمرکز بود. نسبت  2006سبز در سال   
سهم ایران از بازارهای جهانی              6/88 ست.  سنگاپور بوده ا سوریه، هند، ایران و  شور،  سبز متعلق به چهار ک صد از بازارهای جهانی زیره   6/4در

سوم برت    صد بوده و رتبه  شاخص هرفیندال نیز       در ست.  سبز را دارا بوده ا صادرکنندگان زیره  شاخص       505/0رین  شد و مقدار عکس  سبه  محا
شان می  سوریه به تنهایی بیش از            هرفیندال ن شور  ست و ک سلط بوده ا شور م ساختار بازار ک صد از بازارهای جهانی زیره را به خود   50دهد  در
 اختصاص داده است.
سال  سال   2008و  2007های در  صادرات زیره در این دو          2006نیز همانند  ست. میزان کل  ساختار بازار بصورت کشور مسلط بوده ا

سال     128570و  252213سال   ست. در  سال     2007تن بوده ا سهم  2008سوریه و در  صد از بازارهای جهانی   58و  4/57های هند با میزان  در
صادرکنندگان این محصول بوده   س بزرگترین  سال    2008ال اند. در  سبت به  شی     2007ن شرفت زیادی کرده و با پی شور هند پی سوریه  ک گیری از 

سنگاپور در طول          شورهای امارات و  شور، ک ست. پس از این دو ک صادرکننده این محصول بوده ا بازارهای جهانی را از آن خود کرده و بزرگترین 
محاسبه شده و  58/2و  67/2ترتیب س شاخص هرفیندال در این دوسال بهشدند. عکاین دو سال صادرکنندگان اصلی این محصول محسوب می   

کشوری  8و  4، 2، 1نسبت تمرکزهای  2009در سال  اند.دهد که سه کشور، عمده صادرات زیره سبز در جهان را به خود اختصاص دادهنشان می
سهم هند      89و  80، 59، 5/43ترتیب معادل به ست که  صد بوده ا صد ب  5/43در ست.       در شده ا صادرکننده معرفی  ست و به عنوان برترین  وده ا

درصد بوده و بیانگر این است که ساختار بازار بصورت انحصار چندجانبه بسته بوده است. عکس شاخص            6/25شاخص هرفیندال محاسبه شده    
ه و ترکیه تقسیم شده است. ساختار بازار نسبت    کشور هند، چین، سوری   4دهد که بازار جهانی زیره سبز بین  نیز نشان می  2009هرفیندال در سال  

سال   شان می           2008به  سته در آمده و ن صار چندجانبه ب سلط به انح شده و از بنگاه م سته  دهد، رقبای جدیدی برای این بازار در آینده ظاهر شک
 شوند.می

درصیید بوده اسییت که ایران با در اختیار  89و  75، 60، 51کشییوری به ترتیب برابر با  8و  4، 2، 1های تمرکز نسییبت 2010در سییال 
شتن   شان               14دا شده ن سبه  شاخص هرفیندال محا ست.  سبز جهان بوده ا صادرکنندگان زیره  صد از بازارهای جهانی در رتبه چهارم برترین  در
شور یعنی هند بیش از نیمی         می ست و تنها یک ک سلط بوده ا صورت بنگاه م صول ب ساختار بازار جهانی این مح ا به از بازارهای جهانی ر دهد که 



 
 

شاخص هرفیندال نیز      ست. عکس  صاص داده ا ست که بازار جهانی این محصول بین       39/3خود اخت شده و بیانگر این ا سبه  شور عمده   4محا ک
ست.      شده ا سیم  سال      صادرکننده )هند، ترکیه، چین و ایران( تق سبز جهان در  صادرات کل زیره  ست که  تن بوده  112628معادل  2011میزان  ا

 4، 2، 1های تمرکز درصد از میزان صادرات جهانی به عنوان برترین صادرکننده این محصول بوده است. نسبت       42کشور هند با در اختیار داشتن   
رکیه کشور هند، سوریه، ت   4باشد و  دهنده ساختار چندجانبه بسته می  درصد بوده است که نشان    90و  79، 5/68، 42کشوری به ترتیب معادل   8و 

صاص داده      60و چین بیش از  سبز جهانی را به خود اخت صد از بازارهای زیره  شده نیز      در سبه  شاخص هرفیندال محا شان   76/3اند.  بوده که ن
 ششم بوده است. 2011اند. رتبه صادراتی ایران در سال کشور بیشتر سهم بازارهای جهانی را به خود اختصاص داده 4دهد می

سال  ساختار          2014تا  2012های در طول  شتن بیش از نیمی از بازارهای جهانی  ست دا شور هند با در د شده و ک ساختار بازار عوض 
درصد   94و  88، 65کشوری به ترتیب معادل   8و  4، 1های تمرکز نسبت  2012در سال   بازار زیره سبز را بصورت بنگاه مسلط تغییر داده است.     

سال     سال و  ست و در این  شور به          2014و  2013های بوده ا ست و قدرت انحصاری این ک شده ا شور هند از قدرت انحصاری باالیی برخوردار  ک
شته است. شاخص هرفیندال در سال        84درصد به   65طوری که از میزان سهم صادرات   مرور افزایش یافته است به  معادل  2012درصد ارتقاء دا

شاخص نیز    7/44 صد بوده و عکس این  شان   24/2در سوریه      می شده که ن ستان و  شور هند، افغان سه ک دهد که اکثر بازارهای جهانی متعلق به 
نظیر افغانستان و هلند نیز یکی از دالیل تغییر ساختار بازار بوده است. رتبه ایران     2014تا  2012های بوده است. ظهور رقبای جدید در طول سال  

 ، پنجم بوده است.2012نیز در سال 
بنگاهی نشان  4درصد بوده است و نسبت تمرکز  95و  6/90، 69به ترتیب معادل  2013در سال  کشوری 8 و 4، 1نسبت تمرکزهای  

کشور هند، افغانستان، سوریه و ترکیه بوده است. عکس شاخص هرفیندال محاسبه         4درصد از صادرات جهانی متعلق به    90دهد که بیش از می
ال باشد. رتبه ایران در این س  سه کشور عمده تقسیم شده است و سهم سایر کشورها اند  می          دهد که بازار جهانی زیره سبز بین شده نشان می  

 نزول داشته و هفتم بوده است.
سال   سال       84کشور هند نیز با دارا بودن   2014در  سبز، بیشترین قدرت انحصاری را در این  شته  درصد از بازارهای جهانی زیره  ها دا

درصد از   92دهد، کشوری نشان می   4درصد بوده است. نسبت تمرکز     95و  92، 84کشوری به ترتیب معادل   8و  4، 1های تمرکز است. نسبت  
دهد ساختار  کشور هند، سوریه، ترکیه و هلند بوده است. عکس شاخص هرفیندال محاسبه شده نشان می         4بازارهای زیره سبز جهانی متعلق به  

باالیی از صادرات زیره سبز را به خود اختصاص داده است و دو کشور هند و سوریه بیشترین سهم    بازار زیره سبز بصورت مسلط بوده و هند سهم     
 اند. ایران نیز در این سال رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است.بازارهای جهانی را به خود اختصاص داده

  



 
 

 : تعیین ساختار بازار جهانی زیره سبز4جدول 

 های تحقیقمأخذ: یافته

 گیری و پیشنهادهانتیجه
سیاست        گزاران به بهبود وضعیت صادرات، در این   با توجه به اهمیت توسعه صادرات محصوالت کشاورزی و لزوم توجه ویژه دولت و 

کشور سوریه در طول   پرداخته شده است. نتایج نشان داد که     2014تا  2005تحقیق به بررسی ساختار جهانی بازار زیره سبز در طی دوره زمانی    
هند به عنوان  2014تا  2008های به عنوان برترین صییادرکننده این محصییول معرفی شیید و بعد از آن در طول سییال 2007تا  2005های سییال

محاسبه شدند و ساختار بازار زیره  2014تا  2005های کشوری برای سال 8و  4، 2، 1های تمرکز نسبتبرترین صادرکننده زیره سبز شناخته شد. 
سال   سبت  سبز نیز در طول این  ساس این ن سال        ها بر ا شد. در  سایی  شنا شاخص هرفیندال  شاخص هرفیندال و عکس   2014تا  2012های ها و 

 مقدارصادرات سال
 جهان )تن(

1CR 2CR 4CR 8CR   چییهییار کشییییور
 صادرکننده عمده

HI 1/HI نوع ساختار رتبه ایران 

مارات،     82/0 675/0 46/0 36/0 107427 2005 یه، ا سیییور
 هند و ایران

انییییحصییییییار  4 95/4 202/0
 چندجانبه بسته

سوریه، هند، ایران   92/0 886/0 82/0 69/0 239502 2006
 و سنگاپور

 کشور مسلط 3 98/1 505/0

هنیید،    85/0 786/0 70/0 574/0 252213 2007 سیییوریییه، 
 امارات و سنگاپور

 کشور مسلط - 67/2 374/0

هنیید، سیییوریییه،    92/0 86/0 766/0 58/0 128570 2008
 امارات و سنگاپور

 کشور مسلط - 58/2 386/0

سوریه   89/0 80/0 59/0 435/0 100456 2009 هند، چین، 
 و ترکیه

انییییحصییییییار  - 9/3 256/0
 هبستچندجانبه 

یه، چین    89/0 75/0 60/0 51/0 82893 2010 ند، ترک ه
 و ایران

 کشور مسلط 4 39/3 295/0

هند، سوریه، ترکیه  90/0 79/0 685/0 42/0 112628 2011
 و چین

انییییحصییییییار  6 76/3 266/0
 چندجانبه بسته

هند، افغانسیییتان،     94/0 88/0 766/0 65/0 140181 2012
 سوریه و ترکیه

 کشور مسلط 5 24/2 447/0

هند، افغانسیییتان،     95/0 906/0 78/0 69/0 166861 2013
 سوریه و ترکیه

 کشور مسلط 7 02/2 493/0

هند، سوریه، ترکیه  95/0 92/0 88/0 84/0 193618 2014
 و هلند

 کشور مسلط 5 4/1 712/0



 
 

شو       شد و ک سلط معرفی  سال ساختار بازار به عنوان بنگاه م سال    ر هند در این  شد که در طول این  صادرکننده معرفی  ها به ها به عنوان برترین 
سبت تمرکز           84و  69، 65ترتیب  ست. ن صاص داده ا سبز را به خود اخت صد از بازارهای جهانی زیره  سال    4در شوری در طول  و  2012های ک
کشور هند، افغانستان، سوریه و ترکیه این مقادیر از بازارهای جهانی     4ه درصد محاسبه شد و بیانگر این موضوع است ک      6/90، 88معادل  2013

 اند.درصد از صادرات جهان را به خود اختصاص داده 92، کشورهای هند، سوریه، ترکیه و هلند 2014را در اختیار دارند و در سال 

ازار را از این تالش نمود تا ساختار ب ه بوده است، لذا باید  با توجه به اینکه ساختار بازار بصورت بنگاه مسلط و یا انحصار چندجانبه بست      
 باشد.المللی در این زمینه میحالت خارا شود که این امر نیازمند تالش بین

در این  تواندبندی و سایر فاکتورهای مناسب می  الگو قرار دادن کشورهای مدعی صادرات این محصول در زمینه تولید، فراوری، بسته    
 ر راهگشا باشد.زمینه بسیا

رسیید و یکی از مهمترین مسییائل در جذب با توجه به اینکه در ایران حجم اعظمی از زیره سییبز تولیدی به صییورت خام به فروش می
سته      شتری از بازارهای جهانی توجه ویژه به بحث فراوری و ب صول می سهم بی شد، لذا دولتمردان در این زمینه باید اقدامات الزم را  بندی مح با

 تخاذ نمایند تا ایران حضوری فعال در عرصه بین المللی داشته باشد.ا
توان به افزایش صییادرات این محصییول ها میباشیید، که با لغو تحریمها نیز در امر کاهش صییادرات زیره بسیییار موثر میوجود تحریم

شد.  سی قوی   امیدوار  شورهای هدف واردکننده این در این زمینه وجود روابط دیپلما صول   با ک سعه  و بوجود آوردن این روابط میمح تواند در تو
 صادرات این محصول بسیار موثر باشد. 
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Investigating Iran position in cumin global market structure 
 

 

Abstract 

The structure of the export market is one of the factors affecting bargaining power and the amount of agricultural 

exports. As market diversification increases, the market power of exporters will increase as well .this study investigates 

the cumin market structure in 2005-2014 time periods. This study was carried out in 2015. Results showed that market 

structure was Dominant firm market and tight oligopoly in the study period. Actually, India is main exporter of this 

product from 2008 to 2014 and before that, Syria was known as main exporter. Cumin export Concentration ratio 

reached from 9.3 % in 2005 to less than 1% over 2013 and 2014 in Iran. Also, cumin export rate reached from higher 

than 10000 tons in 2005 to lower than 2000 tons in 2014. According to results the packaging improvement, idolizing 

the main cumin exporters like India and look for export of this product by government suggested the planner. 

 

Keywords: Market structure, Cumin, Export, Herfindal index 

 


