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  چكيده

شده، نخل  در مناطق مختلف ايران كشت و كار مي هاي دورگذشتهباغي كه از  يكي از محصوالت مهم

از  خارج از كشور بازارهاي خرماست كه بالتبع بازارهاي فروش محصول آن در داخل كشور و همچنين در

هاي تاريخي اين  با توجه به اهميت و جايگاه استراتژيك اين محصول در برهه. سابقه طوالني برخوردار است

تاكنون تحليل جامعي در  متأسفانه. ي بازار آن صورت گرفته است ي درزمينهسرزمين، تحقيقات موردي زياد

لذا در اين پژوهش، ضمن بررسي . اين زمينه كه بتواند تمام جوانب بازار را بررسي نمايد، انجام نگرفته است

ا آمار و گرفته بر بازار خرماي ايران در داخل و خارج از كشور، نتايج مطابق ب تمام تحقيقات داخلي انجام

طوركلي كارايي بازاريابي اين  دهد كه به تحليل نتايج تحقيقات، نشان مي. اطالعات روز تحليل شده است

هاي بازاريابي رابطه  فروشي رابطه مستقيم و با هزينه حاشيه بازاريابي باقيمت خرده. پايين است محصول

 .كل بازاريابي خرما هستند حاشيه برمعكوس دارد و قيمت سرباغ و هزينه برداشت خرما از عوامل مؤثر 

در تعيين  .تقارن در انتقال قيمت وجود ندارد بوده و كشش قيمتي بلندمدت خرما در بازار كمتر از يك

شود؛ و  هاي تابع هزينه انجام نمي قيمت توافقي، محاسبه قيمت كف در هر منطقه با توجه به تفاوت

اين در حالي . باشد داران بسيار اندك ميدرآمدي نخلحمايتي در كاهش ريسك  هاي سياستتأثيرگذاري 

 ساختار واردات ،مقابل در و شود ميروز به روز به حالت رقابتي نزديك  خرما جهاني صادرات ساختاراست كه 

 شده افزوده نيز خرما جهاني واردكنندگان انحصاري قدرت بر و كرده پيروي چندجانبه انحصار از خرما جهاني

بندي مزيت  صادرات خرماي ايران داراي مزيت نسبي بوده و در رتبه .ستاكشش تقاضاي صادرات كم . است

 انتقال .نسبي صادراتي كشورهاي عمده صادركنندگان خرماي جهان، پس از تونس در رتبه دوم قرار دارد

 انتقال سرعت از كندتر قيمت هاي افزايش انتقال سرعت و است نامتقارنمزرعه  سر به صادرات بازار از ها قيمت

توان به  گذارند، مي ازجمله عواملي كه بر ميزان صادرات خرماي ايران تأثير مي .است قيمت هاي كاهش

تورم، نرخ  قيمت داخلي، كشش ظرفيت توليد، ت بانكي،تسهيال كشور،ناخالص داخلي  توليدمواردي نظير 

 نوسانات  نقدينگي، ،ارز نرخ نااطمينانيكشش نرخ ارز،  نرخ ارز، ،ارزي هاي سياست سود بانكي، پيمان ارزي و

افزايش جمعيت كشورهاي  ،ضريب شاخص استاندارد ، كيفيت محصوالت وقيمت صادراتي ،نفت قيمت

 مالي، و تجاري قوانين ثبات دولت، ايتيمح هاي سياست .ها اشاره نمود و آگاهي و استفاده از فرصت واردكننده

 توسعه در بسزايي نقش تجاري اتغيلتبرساني و  اطالع مراكز صادركنندگان، به الزم اتامتياز و تسهيالت اعطاي

در پايان  .اثر مثبتي نداشته استخرما قيمتي بر درآمدهاي حاصل از صادرات  هاي سياست رند ودا صادرات

  .نيز پيشنهاد گرديد ها چالشضمن بررسي ناكارايي بازار اين محصول، راهكارهاي مناسب جهت خروج از اين 

  

  تحقيقتحليل نتايج خرما، بازار،   :كليد واژه
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  مقدمه

شود  در مناطق مختلف ايران كشت و كار مي گذشته دورباغي است كه از  نخل خرما يكي از محصوالت مهم

عالوه بر بازارهاي داخلي، . رو بازارهاي فروش محصول آن نيز در كشور از سابقه طوالني برخوردار است و ازاين

صادراتي بودن آن را شايد بتوان به داليلي ازجمله نزديكي مناطق . باشد خرما يك محصول صادراتي نيز مي

مانند بريتانيا و اروپايي كشورهاي برخي ور و يا تقاضاي خريد اين محصول توسط عمده كشت به مرزهاي كش

درهرحال صادراتي بودن و گسترش دامنه بازار يك . نفوذ تدريجي محصول در بازارهاي اروپا نسبت داد

محصول، يك فرصت است و همواره جزو اهداف بلندمدت توسعه پايدار براي مناطق توليدكننده آن محصول 

استفاده از اين فرصت، مستلزم مطالعه صحيح بازارهاي هدف و تحليل وضعيت بازار است كه طبعاً . باشد مي

  .شود تنها به داخل كشور محدود نمي

هاي  در ايران با توجه به سابقه ديرين كشت خرما و اهميت و جايگاه استراتژيك اين محصول در برهه

دهنده ديدگاه مثبت  بازار صورت گرفته است كه نشان ةزميندرتاريخي اين سرزمين، تحقيقات موردي زيادي 

اي  هاي زياد و تحقيقات موشكافانه كه تالش اين ولي با. باشد مي پژوهشگران علم اقتصاد، بر اهميت موضوع

تاكنون تحليل جامعي در اين زمينه كه بتواند تمام جوانب بازار را شفاف  متأسفانهدر اين زمينه شده است، 

شده  انجاملذا هدف از اين نوشتار اين است كه ضمن بررسي تمام تحقيقات داخلي . نجام نگرفته استنمايد، ا

  .بازار خرماي ايران، نتايج را مطابق با آمار و اطالعات روز تحليل كند در خصوص

  

  هاي اختصاصي تعريف واژه -الف

 كننده مصرفبازاريابي عملياتي بازرگاني است كه جريان كاال يا خدمات را از توليدكننده به  :1بازاريابي •

 با ارتباط سودمند مديريت و مشتريان جذبرا  بازاريابي ساده،به زبان ) 2017( كتلر. دهد ميانتقال 

. است انآنز ا درآمدجهت كسب  مشتريان براي ارزش ايجاد بازاريابي از هدف. معرفي نموده است مشتري

 استراتژي طراحي، مشتري نيازهاي و بازار درك شوند كه شامل تعريف مي بازاريابي روند در مرحله پنج

 ارمغان به را اي العاده فوق ارزش كه يكپارچه بازاريابي برنامه يك، ايجاد مشتري ارزش بر مبتني بازاريابي

و همچنين تبديل ارزش به سود  مشتريان لذت و سودآور روابطو ايجاد  مشتريان، درگير كردن بياورد

 .باشندمي توأم با حفظ حقوق مشتري

اند كه در جريان هايي تعريف كرده حاشيه بازاريابي را تمام هزينه) 1970( 2والن و ترنر :حاشيه بازار •

بنا به . كننده ايجاد شده استمحصول از زمان برداشت آن تا قبل از رسيدن به مصرفمسير بازاريابي 

قيمت در نخلستان، انبار يا (قيمت دريافتي توليدكننده  التفاوت مابه بازاررسانيتعريف حاشيه بازاريابي و 

حاشيه بازاريابي به دو جز حاشيه  .باشد مينهايي  كننده مصرفتوسط  شده پرداخت باقيمت) سردخانه

 .شود تقسيم مي 4فروشي و حاشيه خرده 3فروشي عمده

                                                             
1
 Marketing 

2
 Wollen and Turner 

3
 Wholesale margin 

4
 Retail margin 
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حداكثر اهميت را در تحليل بازاريابي  بازاريابي معتقد است كه كارايي 1992)( 5تاكر :يكارايي بازارياب •

ها، ايجاد  سيستم بازاريابي ناكارا موجب افزايش هزينه .به كارايي ارتباط دارد مستقيماًدارد و سود در بازار 

ارايي قيمتي و كارايي كارايي يك سيستم بازاريابي از دو جزء ك .گردد مينامعقول  هاي قيمتضايعات و 

هاي  بازاريابي و كارايي فني به هزينه هاي هزينهكارايي قيمتي به  .تشكيل شده است) تكنيكي(فني 

 .ضايعات مرتبط است

 مسيرهاي بازاريابي خرما در مناطق مختلف خرماخيز كشور و بر اساس مرحله برداشت: مسير بازاريابي •

 براي مثال در .متفاوت است) داخلي يا صادراتي( نوع بازار، رقم خرما، )و خرماي رسيده خارك، رطب(

مورد خرماي رقم ساير در استان خوزستان عوامل بازاريابي شامل توليدكنندگان، خريداران محلي، 

كه در مورد رقم  باشند درحالي فروشان مي بندي و صادراتي، تعاون روستايي و خرده هاي بسته كارگاه

بندي، صنايع تبديلي و  هاي بسته فروش، شركت رساني شامل توليدكننده، عمدهشاهاني جهرم، عوامل بازار

 .فروشان است خرده

و كيفيت  تر ارزاناي اين واژه بيانگر توانايي يك كشور در توليد و صدور كااليي با هزينه :6مزيت نسبي •

 ).1393پورمقيم، ( استباالتر در سطح جهاني 

عنوان يك محصول باغباني داراي مزيت نسبي  يت توليد خرما بهبا توجه به اهم: هاي حمايتي سياست •

هاي حمايتي دولت منجر به پايداري اين بخش و كاهش ريسك درآمدي  در اقتصاد كشور، تمركز سياست

هاي مربوط به  هاي مشترك اقتصادي، سياست اساس تعريف سازمان توسعه و همكاري بر. خواهد شد

 خدمات پشتيباني اي وبودجه هاي پرداخت ،بازار قيمت از شتيبانيپي  توليدكننده داراي سه مؤلفه

اساس اختالف قيمت داخلي محصول و قيمت معادل  ي اول بر مؤلفه .مانند اختصاص يارانه است عمومي

هاي مستقيم و غيرمستقيم دولت  اي شامل كليه پرداخت هاي بودجه پرداخت. شود جهاني آن محاسبه مي

- عبارت است از سرمايهپشتيباني خدمات عمومي نيز . مانند بيمه و تسهيالت بانكي با نرخ ترجيحي است

هاي كشاورزي هبه نهاد ها است كه شامل اختصاص يارانهرساختزي توسعه منظور به دولت عمومي گذاري

 ).Badri and Keeney, 2015( باشدمي

هاي الزم در جهت  جهت بهبود وضعيت اقتصادي صنعت خرما و تدوين استراتژي: جايگاه اقتصادي •

تلفي هاي مخ براي اين كار روش. توسعه اين صنعت، جايگاه و وضعيت كنوني صنعت بايد سنجيده شود

و ها و تهديدها  نقاط قوت، ضعف، فرصت تحليلمدل ها  ترين آن تعريف شده است كه يكي از مهم

 .باشد مي) تكنيك سوات( راهبردهاي خرد و كالن پيشنهاد

ها و بازارهاي مختلف از معياري به  براي مطالعه تغييرات تقاضا براي هر محصول در زمان :7كشش تقاضا •

حساسيت تغييرات مقادير تقاضا شده از محصول  ،تقاضا ديگر عبارت به .شود مينام كشش تقاضا استفاده 

  ).1382كوپاهي، ( دهد در مقابل تغييرات قيمت را نشان مي

                                                             
5
 Thaker 

6
 Comparative advantage 

7
 Stretch the demand 
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 نظير هايي ويژگي با كامل رقابت و انحصار انتزاعي شكل دو به را بازاري هر ساختار :بازار رقابت و انحصار •

 اقتصاديسود  ميزان و كاال همگني درجه ،كامل اطالعات وجود ،خروج و ورود آزادي درجه ،ها بنگاهتعدد 

 ها جنبه ترين برجسته از .شوند مي محسوب يكديگر از بازارها تفكيك عامل ها ويژگي اين .كرد تقسيم توان مي

 كاال تفاوت درجه و ورود شرايط ،خريداران تمركزفروشندگان،  تمركزبه  توان مي بازار سازماني خصوصيات و

 تعيين ها آن اندازه توزيع چگونگي و فروشندگان تعداد توسط در بازار فروشندگان تمركز درجه .كرد اشاره

 بيشتري هرچه مقدار .دارد مختلف خريداران بين بازار محصول توزيع به اشاره نيز خريداران تمركز .شود مي

 خواهد بيشتر خريداران تمركزدرجه  شود، خريداري خريداران از كمي تعداد توسط توليدشده محصول از

 .)1386حسيني و هومن، ( بود خود نخواهند دلخواه به قيمت تثبيت و تعيين به قادر توليدكنندگان و بود

دار در خود  چيز ارزش دست آوردن يك كاال يا خدمت و يا هر احساسي كه انسان از به :8مطلوبيت •

 ). 1382كوپاهي، ( كند، مطلوبيت نام دارد احساس مي

 بتواند كشوري اگر كه معناست بدان الملل بين تجارت در نسبي مزيت قانون :مزيت نسبي صادراتي •

 مزيت داراي ديگر كشورهاي با مقايسه در ،كند صادر كمتري هزينه با كشورها ديگر با مقايسه در را كااليي

 مزيت آن در كه كااليي صدور از تواند مي جهاني تجارت صحنه به شدن وارد با و است صادرات در نسبي

  ).1389،همكاران و دشتي (شود مند بهره بيشتر دارد نسبي

  

  داخلي بازارهاي) ب

  داخلي معرفي بازارهاي عمده - 1

قرار  جايگاه دوم در توليد و خرما كشت زير سطح ازنظر، ايران 2016فائو در سال  جهاني طبق آخرين آمار

 هاي نخلستان كشت زير سطح ،1395وزارت جهاد كشاورزي در سال  منتشرشدهبر اساس آخرين آمار  .دارد

و  1جدول ( استاعالم شده  تن ميليون يك بيش از و ميزان توليد خرما هزار هكتار 212 بارور ايران حدود

استان كشور شامل  13به ترتيب در ) بارور و غير بارور( كشتخرما بر اساس سطح زير  هاي باغ). 2

بوشهر، هرمزگان، فارس، خوزستان، ، سيستان و بلوچستان، )كرمان و جنوب استان كرمان( كرمان هاي استان

با توجه به . اند ايالم، سمنان و كهگيلويه و بويراحمد پراكنده شده خراسان جنوبي، كرمانشاه، اصفهان،يزد، 

. شناسايي نمود راحتي بازار اين محصول را در كشور، به اصلي هاي توان كانون نقشه پراكندگي اين مناطق مي

كشوري و ارتباطات يكپارچه بازارهاي  ونقل مختلفي همچون گسترش سيستم حمل داليل خوشبختانه به

شوند و از اين بابت  در كل كشور توزيع مي سادگي اخير، محصوالت كشاورزي به هاي سالداخلي در 

  .مشكالت كمتري دارند توليدكنندگان در بازارهاي داخلي

بايد مدنظر داشت،  بازار داخلي خرما هاي ديگري كه در مورد مناطق خرماخيز و كانون توجه نكته قابل

لذا اين مسئله در تحقيقات . وجود تنوع رقم و اختصاص هر بازار به يك يا چند رقم خاص خرما است

وضعيت ارقام غالب منطقه موردتحقيق را  هاي تحقيقاتي شود كه اغلب گروه نيز مشاهده مي گرفته انجام

  .اند موردبررسي قرار داده
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  )1396آمارنامه كشاورزي، ( 1395در سال  به تفكيك استان )هكتار( كشت خرما سطح زير :1 جدول

  كل سطح زير كشت  سطح بارور  غير بارور سطح  استان

  58451  52915  5536  كرمان

  52835  39685  13150  بلوچستانسيستان و 

  34795  27545  7250  خوزستان

  1/33548  6/30246  5/3301  بوشهر

  33355  30225  3130  هرمزگان

  4/31059  27076  4/3983  فارس

  2609  2163  446  زدي

  7/1950  1396  7/554  خراسان جنوبي

  7/661  7/312  349  كرمانشاه

  359  215  144  اصفهان

  9/288  84  9/204  الميا

  116  67  49  سمنان

  5/108  57  5/51  راحمديبو و هيلويكهگ

  3/250137  3/211987  38150  جمع كل

  

  )1396آمارنامه كشاورزي،(1395در سال  ميزان توليد و عملكرد محصول خرما به تفكيك استان. 2جدول 

 استان )تن( ديتول  )هكتار/كيلوگرم(عملكرد 

 كرمان 342940  1/5867

 سيستان و بلوچستان 203650  4/3854

 خوزستان 147779  5365

 بوشهر 150526  8/4486

 فارس 162002  55/4328

 هرمزگان 139657  45/2957

 يزد 8749  9/4044

 خراسان جنوبي 2/5661  5/4055

 سمنان 353  7/5268

 كهگيلويه و بويراحمد 3/186  5/3267

 كرمانشاه 9/1719  5500

 ايالم 4/182  7/2171

 اصفهان 88  3/409

  كل  8/1163494  4/4651
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  خرما در ايران با توجه به تحقيقات گذشته بازار وضعيتشناخت  -2

آوري محصول،  برداشت و جمعمراحل شامل  خرما در ايران در اغلب موارد مختلف بازاريابيخدمات 

بندي و يا فرآوري  بندي و استانداردسازي، بسته كيفيت، درجه اساس بر، جداسازي محصول ونقل حمل

  .است تبليغات و فروش محصول، انبارداري،

بررسي وضعيت بازار خرما در ايران انجام شده است كه  يدرزمينه ايناپيوستهدر دهه اخير تحقيقات 

مانند بررسي كارايي  مسايليتحقيقات با توجه به اهميت موضوع بيشتر حول  كهدهد  ها نشان مي آن

حمايتي دولت بر بازار  هاي سياست تأثيرو اثبات مزيت نسبي و يا بررسي  10، حاشيه بازاريابي9يابيبازار

  .باشد خرماي داخلي مي

نتايج تحقيق نشان داد كه سهم . بازاريابي خرماي مضافتي بم را بررسي نمودند )1378( نجفيميرزايي و 

درصد و  1/18و  4/36، 5/45فروشي به ترتيب برابر  فروشي از قيمت خرده هفروش و خرد توليدكننده، عمده

كارايي بازاريابي اين رقم در مسيرهاي بازاريابي  .است آمده دست به 5/54نيز برابر  ضريب هزينه بازاريابي

  .باشد ميبيشتر است ولي در كل كارايي بازاريابي اين محصول پايين  تر كوتاه

در استان  رقم ساير رساني بازارتحقيقي در خصوص مسائل بازاريابي و ) 1380( همكارانرحماني و 

اين رقم براي  فروشي نتايج تحقيق نشان داد كه سهم توليدكننده از قيمت خرده .انجام دادند خوزستان

و  2/46و براي رقم ساير صادراتي به ترتيب  است درصد 15فروشي  درصد و سهم خرده 85 مصرف داخلي

بررسي كارايي  .باشد بندي و صادراتي مي بسته هاي كارگاه و توليدكنندهدرصد از قيمت صادراتي سهم  8/53

 ساير در اين تحقيق، نيز خرماي رقم و كارايي كلي خرماي صادراتي و مصرف داخلي فنيكارايي قيمتي، 

 كم و سيستم بازاريابي مناسب نبوده) صادرات و مصرف داخلي( مسيردو  كه كارايي كلي در هر دادنشان 

ضعف  بيشتر ناشي از رسد به نظر مي بوده است كه دوچندانضعف سيستم بازاريابي  ،در مسير صادرات .است 

توليد و مصرف تا حدودي جبران  سازي هماهنگهاي بازاريابي و  كارايي قيمتي است كه با كاهش هزينه

توان با كاراتر كردن بازار و باال  در ضمن با توجه به مزيت نسبي منطقه در توليد خرماي ساير مي .گردد مي

  .آورد دست بهسهم بيشتري از بازار را  كنندگان بردن مطلوبيت محصول جهت كسب رضايت مصرف

مسائل بازاريابي و صادرات خرماي شاهاني را در منطقه جهرم استان فارس در ) 1381( شجري 

نشان داد كه به ازاي هر كيلوگرم خرماي شاهاني آنها نتايج . داد قرار بررسي مورد 1378- 79سال زراعي 

ربوط به ريال م 270از اين مقدار . گردد هاي بازاريابي و سود عوامل بازاريابي مي ريال صرف هزينه 570

نتايج كارايي بازاريابي نيز نشان داد . شود فروشي مي حاشيه خرده بهريال مربوط  300فروشي و  حاشيه عمده

حداكثر ناكارايي قيمتي برابر يك  كه طوري بهبسيار باالست،  رساني بازاركه ناكارايي قيمتي در مسيرهاي 

مربوط به مسير (27/0حداقل آن برابر با و ) كننده فروش و مصرف مربوط به مسير توليدكننده، عمده(

مربوط به مسير توليدكننده، (37/0همچنين حداكثر ناكارايي فني برابر با . است) كننده توليدكننده و مصرف

نتايج تخمين . است) كننده مصرفمسير توليدكننده و ( و حداقل آن برابر با صفر )كننده و مصرف فروش عمده
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هاي  فروشي رابطه مستقيم و با هزينه خرده باقيمتدهد كه حاشيه بازاريابي  مينشان  تابع حاشيه بازاريابي

  .بازاريابي رابطه معكوس دارد

مطالعه موردي ( در تحليل اقتصادي حاشيه بازاريابي خرماي مضافتي) 1386( عباسيان و همكاران

. ريابي استفاده نمودندهاي افزايش قيمت، قيمت نسبي و هزينه بازا از مدل) استان سيستان و بلوچستان

تابع . كل بازاريابي هستند حاشيه برنتايج نشان داد كه قيمت سر باغ و هزينه برداشت خرما از عوامل مؤثر 

نيز متأثر از قيمت و  فروشي عمدهو تابع حاشيه  فروشي خردهفروشي متأثر از قيمت و هزينه  حاشيه خرده

دهد كه در مسيرهاي بازاريابي خرما در  ازار نيز نشان ميمعيار تعيين شفافيت ب. است فروشي عمدههزينه 

هاي بازاريابي كمتر از قيمت  و هزينه مزرعه سركه مجموع قيمت  اين علت بهاستان سيستان و بلوچستان 

  .كاهد شفاف نبوده كه اين امر از كارايي بازار مي موردبررسيباشد، بنابراين مسيرهاي  فروشي مي خرده

 نتايج .بررسي نمودند كرمان و بوشهر را هاي استاندر  خرما بازاريابي و توليد )1386( همكارانزاد و 

 از توجه قابل درآمد كسب پتانسيل و محصول توليد در نسبي مزيت بيانگر سياستي تحليل ماتريس از حاصل

 استاندارد محصول معيارهاي رعايت و بازاريابي فنون از گيري بهره .باشد مي با كيفيتستفاده از ارقام ا طريق

 در .خرما است صادرات در ايران نسبي مزيت وجود مؤيد نتايج همچنين .نمايد مي تشديد را مذكور درآمد كسب

حاشيه  ها استان اين از هريك در و بوده بوشهر استان از بيشتر كرمان در استان خرما بازاريابي حاشيه كل

 كل حاشيه از بيشتري سهم فروشان عمده كرمان در استان .باشد مي فروشي خرده حاشيه از بيشتر فروشي عمده

 17و  9/32 ترتيب به خرما بازاريابي نظام كارايي بوشهر و كرمان هاي استاندر  .اند داده اختصاص خود بهرا 

  .باشد ميدرصد  8/16و  9/15 ترتيب به خرما بازاريابي هزينه ضريب و باشد مي درصد

 و پسته موردي مطالعه(باغي  محصوالت بازار در قيمت انتقال چگونگي) 1386( مقدسيفاضلي و 

كشش نشان داد كه  نتايج تحقيق در بازار خرما. مطالعه نمودند 1375- 1385را در بازه زماني ) خرما

 68/0منجر به تغيير  مزرعه سر هاي قيمتباشد، يعني يك درصد تغيير در  مي 0.68بلندمدت در بازار خرما 

و مطابق آزمون والد انتقال قيمت در بازار  گردد ميفروشي در بلندمدت  خرده هاي متقيدرصد تغيير در 

 تا گردد مي منتقل فروشي خرده هاي قيمت به تر كامل مزرعه سر هاي قيمت در افزايش .خرما نامتقارن است

  .باشد مي قيمت انتقال تقارن در عدم از حاكي امر اين كه گيرد مي صورت توليدكننده ناحيه در كه هايي كاهش

جهت تحليل اقتصادي بازاريابي داخلي خرماي كبكاب در شهرستان ) 1389( استخر و اسماعيلي

كازرون از معيارهاي حاشيه بازاريابي، كارايي بازاريابي، توابع حاشيه بازاريابي و ضريب هزينه بازاريابي 

هزينه بازاريابي در مسيري كه عوامل  نتايج نشان داد كه ناكارايي كل بازاريابي و ضريب. استفاده كردند

تر از ساير  كارايي بازاريابي در اين مسير پايين ديگر بيان بهبازاريابي بيشتري دخالت داشتند، باالتر است، 

هاي  هزينه فروشي، بين قيمت خرده معنادار وتوابع حاشيه بازاريابي وجود رابطه مثبت . مسيرها محاسبه شد

  .دهد را نشان مي با حاشيه بازاريابي شده فروختهو ارزش كاالي  بازاريابي

 بازار در دولت اقدامات و ها سياست اثرگذاري نحوه و ميزان مطالعه در) 1389( عابدين و عبداللهي

 و بازار اين در دولت تنظيمي و حمايتي هاي سياست معرفي به خرما، بازار اجمالي بررسي از پس ايران، خرماي

 همبستگي و رگرسيوني هاي روش از استفاده با وي كم هاي تحليل طريق از ارزيابي اين. ندپرداخت ها آن ارزيابي

 خرما بازار در دولت مداخالت اغلب اجراي كه دهد مي نشان تحقيق نتايج. شد انجام توصيفي آمار هاي تحليل و
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 و بامعنا تاثير ،است درآمده اجرا به خرما توليد از حمايت باهدف و تجاري و داخلي هاي سياست قالب در كه

 توليد، هاي حوزه در هاي زيادي نارسايي با همچنان بازار اين و نداشته بخش اين اساسي متغيرهاي بر مطلوبي

 و مداخالت نحوه در بازنگري كشور، خرماي بازار ساماندهي براي .باشد مي مواجه خارجي و داخلي بازرگاني

 انگيزه ايجاد و بازار فعاالن تعامل اجرايي، هاي دستگاه هماهنگي جامع، ريزي برنامه نيز و دولت هاي سياست

 داخلي بازاررساني و توزيع ،فرآوري ،بندي بسته ،آوري جمع توليد، هاي بخش يكپارچگي و مشاركت جلب جهت

  .است ضروري صادرات و

استان خوزستان را بررسي مسائل بازاريابي و صادرات خرما در ) 1390( و همكاران دفر كريمي

هزينه  نتايج نشان داد كه در بين انواع خرما، خرماي كبكاب و زاهدي به ترتيب كمترين و بيشترين. نمودند

همچنين نتايج كارايي بازاريابي نشان داد كه كارايي تكنيكي . بازاريابي را به خود اختصاص داده است

. باشد بوده است و كارايي قيمتي انواع خرما نيز باال مياستعمران و كبكاب به ترتيب بيشترين و كمترين 

فروشي داراي رابطه مستقيم  خرده باقيمتتخمين تابع حاشيه بازاريابي نيز نشان داد كه حاشيه بازاريابي 

نتايج نشان داد كه وجود نوسان در تقاضاي محصول عامل ناپايداري درآمدهاي  در رابطه با صادرات نيز. است

  .تصادراتي اس

روش عرضه آن در منطقه جيرفت را  ترين مناسببازاريابي خرماي مضافتي و تعيين ) 1391( ساعي

 مسير هفت در بازاريابي عوامل خالص سود و خدمات هزينهدر اين مطالعه . اند اقتصادي تحليل نموده ازنظر

داد كه مسير بازاريابي كه نتايج تحقيق نشان . خرماي مضافتي موردبررسي قرار گرفت شده شناسايي بازاريابي

 سهم باالترين كننده، فروش و مصرف بار، خرده تشكيل شده بود از توليدكننده، سردخانه، ميدان ميوه و تره

درصد  88 مسيرها كليه در بازاريابي هزينه ضريب. خود اختصاص داده است بهرا  نهايي قيمت از توليدكننده

 يك هيچ درنهايت و آمد دست به مختلف مسيرهاي در محصول بازاريابي كارايي و يكسان قيمت .گرديد محاسبه

  .نبودند كارا موجودمسيرهاي  از

. قراردادند موردبررسي 1390بازاريابي خرماي مضافتي در استان كرمان را در سال ) 1391( قوام

 سود و بازاريابي هاي هزينه صرف ريال 20000 مضافتي خرماي كيلوگرم هر ازايبه  نتايج تحقيق نشان داد كه

 ريال 7000 فروشي به ترتيب و حاشيه خرده فروش عمدهاز اين مقدار سهم حاشيه  .گردد مي بازاريابي عوامل

توان  مناسب را مي ونقل حمل امكانات نامناسب و عدم بندي بستهو  بندي درجه .باشد مي ريال 13000 و

  .نستدا بم مضافتي خرماي بازاريابي مشكالت ازجمله

تأثير سياست حمايتي دولت را بر ريسك درآمدي و هزينه توليد ) 1392( رضايي و همكاران

نتايج نشان داد كه . انجام دادند 1368- 1389محصوالت باغي پسته، خرما، سيب و مركبات در دوره زماني 

چنين در مورد هم. درصد كاهش دهند 5اند ريسك درآمدي را براي خرما  متوسط توانسته طور بهها  حمايت

هاي توليد تأثير داشته  درصد در كاهش هزينه 0/ 4تنها  ها حمايتاين  ها در خصوص محصول خرما، هزينه

  .است

برنده و بازدارنده ايجاد و توسعه صنايع  عوامل پيشدر بررسي ) 1392( زاده و همكاراناحمدي 

سهم استراتژيك، افزايش  ريزي برنامهبا استفاده از روش ماتريس  تبديلي و تكميلي خرما در استان خوزستان

بازار محصوالت خرما در بازارهاي خارجي و داخلي با افزايش گستره جغرافيايي بازاريابي و تبليغاتي و 
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در راستاي افزايش كيفيت محصول مطابق با استانداردهاي مطلوب  ها كارگاههمچنين بهسازي و نوسازي 

  .وضعيت اين صنعت معرفي نمودندهاي بهبوددهنده  استراتژي ترين مهمجهاني را از 

  بازار داخلي خرماتحقيقات و تحليل  بندي جمع -3

به آن توجه خاص داشته است، مسائل اقتصاد كالن و بررسي  يك سياست حمايتي عنوان بهآنچه تحقيقات 

تحقيقات اقتصادي بيشتر در جهت افزايش توانايي مديريتي . است نگري كالن باديد بازار خرما هاي چالش

ميانگين ساالنه يك  طور بهكه  شود مشاهده مي )1392- 1378( موردبررسيدر چهارده سال  .كاربرد دارد

حمايتي، مزيت نسبي و جايگاه  هاي سياستهاي كارايي،  در زمينه. پژوهش در اين زمينه انجام شده است

توزيع موضوعي ) 1( نمودار كه ؛پژوهش انجام گرفته استنه، سه، يك و يك  توسعه اقتصادي به ترتيب

  .دهد نشان ميتحقيقات اقتصادي در بازار داخلي را بهتر 

  
  وضعيت پراكنش تحقيقات اقتصادي در بازار داخلي خرما) 1( نمودار

  

دهد كه با وجود افزايش كارايي بازاريابي خرما در مسيرهاي  ن ميتحليل نتايج تحقيقات، نشا

سيستم بازاريابي اين  ديگر عبارت به. كل، پايين است طور به، كارايي بازاريابي اين محصول تر كوتاهبازاريابي 

هاي  فروشي رابطه مستقيم و با هزينه حاشيه بازاريابي با قيمت خرده. باشد نمي مطلوب ومحصول مناسب 

كل بازاريابي  حاشيه رببازاريابي رابطه معكوس دارد و قيمت سرباغ و هزينه برداشت خرما از عوامل مؤثر 

  .خرما هستند

. شود محسوب مي كشش كم رو ازاينباشد،  كشش قيمتي بلندمدت خرما در بازار كمتر از يك مي 

ته در بازار تقاضا، كمتر از يك در صورت كاهش يا افزايش يك درصد قيمت، تغيير صورت گرف ديگر عبارت به

 تا گردد مي منتقل فروشي خرده هاي قيمت به تر كامل مزرعه سر هاي قيمت در افزايش. باشد درصد مي

  .باشد مي قيمت انتقال تقارن در عدم از حاكي امر اين كه گيرد مي صورت توليدكننده ناحيه در كه هايي كاهش

يكي از ضروريات تعيين قيمت توافقي يا تضميني خرما، تعيين قيمت كف محصول است كه در 

 طور بهبراي هر منطقه بايد، قيمت كف  تنها نهلذا . مناطق مختلف با توجه به تغيير تابع هزينه متفاوت است

 ذكر بهالزم . ار شودداراي نوسانات اقتصادي نيز بايد تكر هاي سالجداگانه محاسبه شود؛ بلكه اين كار در 

بازارکارايی

حمايتیسياست

نسبیمزيت

اقتصادیتوسعهجايگاه
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را در  موردنظرتواند شكوفايي و توسعه  ، نميها بررسيحمايتي بدون همراه داشتن اين  هاي سياستاست 

دهد كه تنها يك  هاي صورت گرفته نشان مي بررسي متأسفانه. بخش نخيالت در سطح كشور ايجاد نمايد

 هاي سياستتأثير  درزمينةلذا با استناد به تحقيقي كه . اي در اين زمينه انجام شده است تحقيق منطقه

 داران نخلحمايتي در كاهش ريسك درآمدي  هاي سياست تأثيرگذاريتوان گفت  ، ميگرفته انجامحمايتي 

  .باشد مي بسيار اندك

  المللي رهاي بينبازا) ج

و سيصد  ميليون يكحدود  جهان هاي نخلستان كشت زير سطح 2017فائو در سال  جهاني آمارطبق آخرين 

. اعالم شده است تنميليون و ششصد هزار  8در جهان چيزي در حدود  و ميزان توليد خرما و هفتاد هكتار

باشد كه در ادامه به تفكيك،  در شناخت بازار يك محصول، دو اصل عمده، شناخت رقبا و بازارهاي هدف مي

  .پرداخته شده است ها آنجهت شناخت بازار جهاني خرما به 

  رقباي جهاني - 1

 اييآسي توليدكننده عمده كشورهايآمار موجود در فائو نشان داد كه جهت شناخت رقبا، بررسي آخرين 

 دادن براي نشان .اند را به خود اختصاص داده وليددرصد از ت 55و حدود  از سطح زيركشت درصد 67 ريباًتق

 ميزان و ازنظر جايگاه ايران و كشورهاي عمده توليدكننده خرما )5(و ) 4( ،)3(هاي جدول در ،موضوع بهتر

و همچنين وضعيت عملكرد نخل  يجهان درصد سهم سطح زيركشت جهاني خرما، موقعيت ايران در توليد

  .استخرما در جهان و ايران نشان داده شده 

  )2017فائو،( 2016 سالجايگاه ايران ازنظر سطح زير كشت خرما در ) 3( جدول

  درصد زيركشت جهاني  )هكتار( سطح زير كشت  كشور  رديف

  93/22  310243  عراق  1

  29/14  193368  ايران  2

  36/12  167279  الجزاير  3

  75/10  145516  عربستان سعودي  4

  08/7  95802  پاكستان  5

  91/6  93561  امارات متحده عربي  6

  53/4  61240  تونس  7

  30/4  58122  مراكش  8

  56/3  48153  مصر  9

  75/2  37212  سودان  10

  54/10  142665  ساير كشورها  11

  ١٠٠  1353161  کل کشورھا  

  

كشت و توليد فقط درصد سطح زير 90دهند، حدود  مينشان ) 4(و ) 3( جدولكه ارقام  طور همان

درصد را به خود  10حدود  كشور ديگر توليدكننده، تنها 28باشد و  كشور توليدكننده مي 10متعلق به 

رقيب اصلي  9دوم قرارگرفته است و داراي   در رتبه سطح زير كشت و توليد ازنظرايران . اند اختصاص داده

، عربستان سعودي، عراق و پاكستان الجزايرميزان توليد، كشورهاي مصر،  ازنظربا از ميان اين رق. باشد مي
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از اين كشورهاي توليدكننده اصلي، رتبه بااليي در  يك هيچمصر و عمان،  جز بهباشند ولي  رقيبان اصلي مي

 ف هيجدهمرتبه عملكردي در ردي ازنظرشود، ايران  مشاهده مي) 5( جدولكه در  طور همان. عملكرد ندارند

  .است قرارگرفته

  )2017فائو،( 2016سال  ميزان توليد خرما در ازنظرجايگاه ايران ) 4( جدول

  درصد از جهان  )تن( ميزان توليد  كشور  رديف

  03/20  1694813  مصر  1

  60/12  1065704  ايران  2

  17/12  1029596  الجزاير  3

  40/11  964536  عربستان سعودي  4

  94/7  671891  امارات متحده عربي  5

  27/7  615211  عراق  6

  85/5  494601  پاكستان  7

  19/5  439120  سودان  8

  12/4  348642  عمان  9

  85/2  241000  تونس  10

  58/10  895216  ساير كشورها  11

  %100  8460330  كل كشورها  

  

  )2017فائو،( 2016 سالجايگاه ايران ازنظر عملكرد توليد خرما در ) 5( جدول

  عملكرد  كشور

  )كيلوگرم در هكتار(

رتبه   اختالف از ميانگين عملكرد جهاني

  عملكردي

 1  21/27102  5/035196  مصر

 2  71/24471  32566  كويت

 3  11/21232  4/029326  آلباني

 4  91/7711  2/15806  تركيه

 5  21/6360  5/14454  عمان

 6  81/4785  1/12880  چين

 7  31/4151  6/12245  مالي

 8  51/3905  8/11999  قطر

 9  21/3706  5/11800  سودان

 10  31/2280  6/10374  )اسرائيل( ياشغالفلسطين 

 18  2582-/99  3/5511  ايران

    3/8094  ميانگين عملكرد جهاني

  

هاي اشتباه كشورهاي مانند شرايط بحراني، گزارش بيني پيش غيرقابلگرچه ممكن است عوامل ا

ديگر و يا خطاهاي آمارگيري نيز در پايين بودن رتبه عملكردي دخيل باشند؛ اما انكار اين واقعيت كه پايين 

بودن عملكرد توليد داخلي از ميانگين جهاني عملكرد خرما با توجه به شاخص اختالف عملكرد توليد خرما 
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به عدم شناخت نقاط ضعف و ايجاد راهكار خروج از اين  در ايران از ميانگين عملكرد خرماي جهاني، منجر

در باشد؛ وجود سوء مديريت در توليد محصول  مي اغماض غيرقابل ها چالشآنچه در بررسي . شود وضعيت مي

منجر به عدم اتخاذ تصميم در خصوص استفاده از ارقام  مديريت سوء. كشورهاي عمده توليدكننده است اكثر

  .توليد است روز بهپير و با عملكرد پايين، تكنولوژي توليد و استفاده از علم  هاي نخلبهينه، حذف 

باشد ولي آنچه در افزايش  مؤثرتواند در شناسايي رقباي توليدكننده  شاخص ميزان توليد، ميبا اينكه 

ر است، اي برخوردا بازده اقتصادي و توانايي رقابت يك محصول و شكوفايي و توسعه توليد آن از اهميت ويژه

كشورهاي ) 6(لذا در جدول . ميزان ارزآوري، قدرت رقابت، ماندگاري در بازار و توسعه دامنه بازار است

 93حدود ( انحصار صادرات خرما. شوند بندي مي ميزان صادرات اين محصول رتبه اساس برصادركننده خرما 

ساير  .شودمشاهده مي خوبي بهل كشور عمده صادركننده در جدو 10به ) درصد از كل صادرات جهاني خرما

درصد از صادرات جهاني سهم  7/6 حدود ، تنهارسدميكشور  79به كشورهاي صادركننده كه تعدادشان 

بندي  ايران در رده. كنند البته اغلب اين كشورها خود توليدكننده نبوده و اقدام به صادرات مجدد مي. برند مي

با مرور سهم كشورها از . را به خود اختصاص داده است پنجمرتبه  صادراتيميزان صادرات و ارزش كاالي 

كه ) اسرائيل( اشغاليشود كه برخي كشورها همچون فلسطين  ارزش صادرات خرما در جهان مشاهده مي

اين نكته مجدداً بر موضوع مديريت . در رتبه باالتري قرار دارندازنظر كميت صادرات بعد از ايران قرار دارد، 

مضاعف  تأكيدمحصول،  افزوده ارزشاستفاده از ارقام با مطلوبيت بازار، تكنولوژي روز و افزايش  بهينه و

كشورهايي كه در توليد بر افزايش مطلوبيت محصول در بازار تكيه بيشتري دارند، از قدرت رقابت . كند مي

  .بيشتري برخوردار خواهند شد

  )2017فائو،(2013 الدر س رقباي اصلي در بازار خرماي جهاني) 6( جدول

 ميزان صادرات  كشور

  )تن(

سهم از 

صادرات 

  %)( جهاني

 صادراتارزش 

  )دالر 1000برحسب (

سهم از ارزش صادرات 

  جهاني خرما

48/20 169159  پاكستان  85826 8/6 

5/17 144607  عراق  54289 5/5 

 23/5 233962 12/8  105803  تونس

 10/4 103571 12/1 99770  عربستان سعودي

 7/5 74695 11/26 93030  ايران

 5/9 58524 9/28  76669  امارات متحده عربي

 اشغاليفلسطين 

  )اسرائيل(

26332 3/19 132398 13/3 

 3/4 33402 2/98 24590  مصر

 3 29738 2/5 20682  الجزاير

 3 30282 1/25 10329  فرانسه

ساير كشورهاي 

  صادركننده

55077  6/67  158362  9/15  

  100  995049  100  627750  كل
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. كشور برتر صورت گرفت 10 صادراتاي ميان ميزان توليد و ميزان  بررسي بيشتر، مقايسهجهت 

. باشدمي 09/0اين ضريب در ايران  .دهد ضريب تبديل ميزان توليد به صادرات را نشان مي) 2(نمودار 

سودآوري و به معناي  اينو شود به بازارهاي جهاني صادر ميدرصد از كل توليد خرما  9تنها  ديگر عبارت به

عمده جهان، اين بررسي ديگر كشورهاي صادركننده . ستبه نسبت ميزان توليد آن در كشور ا ارزآوري كم

بسيار محدوديت دارد و توليد ميزان  ازنظركه ) اسرائيل( اشغاليفلسطين سازد كه كشور حقيقت را آشكار مي

يك . كنداز ميزان توليدش را صادر ميدرصد  65حدود  ؛شودجزء كشورهاي عمده توليدكننده محسوب نمي

بازاريابي، توجه  كاراييريزي و مديريت بهينه،  تواند ناشي از تفاوت در نوع برنامه ميرا يل اين اختالف از دال

توليد نيست، بلكه افزايش ميزان در دنياي اقتصاد كنوني، هدف تنها . به بازارپسندي و مطلوبيت بازار باشد

و افزايش كارايي بازاريابي  در بازار جهاني، افزايش قدرت رقابت و ارزآوري بيشتر توانايي رساندن به بازار

بندي و نحوه صادرات ما تغييري نكند،  تا زماني كه رقم خرماي صادراتي، كيفيت محصول، نوع بسته. است

 روز روزبهافزايش سهم كشورهاي ديگر در بازار،  علت بهيابد، بلكه  وضعيت خرماي كشور توسعه نمي تنها نه

  .يابد ري ما، كاهش ميپذي دامنه فعاليت بازار خرما و قدرت رقابت

  

  

  
  كشور عمده صادركننده خرما دهضريب تبديل توليد به صادرات ) 2( نمودار

  

  بازارهاي هدف جهاني -2

. تواند بالقوه يك مشتري براي محصول موردنظر باشد در يك ديدگاه بازاريابي، هر انسان زنده در جهان مي

دهد كه جمعيت جهان در حدود  نشان مي) Worldometer,2017( آخرين آمار منتشرشده از شبكه ورلدمتر

طور متوسط سهم ساالنه هر فرد در جهان از خرماي توليدشده حدود يك  هفت و نيم ميليارد نفر است كه به

. ديگر سهم روزانه هر فرد در جهان، بسيار ناچيز و چيزي در حدود سه گرم است عبارت به. باشد كيلوگرم مي
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توان دريافت كه بازار اين محصول در دنيا به حد اشباع نرسيده است و پتانسيل الزم  ين آمار ميلذا بر اساس ا

  .براي توسعه توليد و بازارهاي هدف اين محصول وجود دارد

شورهاي واردكننده فائو در خصوص ك شدهارائه آمار آخرين بهتر دامنه بازار به بررسي  تحليلبراي 

برحسب هزار  يك بازار بالقوه خرما در نظر بگيريم، بررسي ارزش واحد پرداختي اگر هر كشور را. پردازيم مي

دالر براي هر تن خرما توسط كشورهاي واردكننده، يكي از معيارهاي انتخاب بازار هدف و ميزان اهميت آن 

واردات اي ميان بازارهايي كه حجم  لذا جهت بررسي اين شاخص، مقايسه. گيرد قرار مي بازار در بازاريابي

دهد كه قيمت پرداختي  نشان مي) 3(نتايج مقايسه در نمودار . ها از هزار تن بيشتر بودند، انجام گرفت آن

دالر در كانادا تا  3080نمايند، از  در كشورهايي كه بيش از هزار تن خرما خريداري مي) براي هر تن(واحد 

  .دالر در چين متغير است 341

  
  )2017فائو،( 2013 در سال خرماعمده ارزش پرداختي براي هر تن خرما در كشورهاي واردكننده ) 3( نمودار
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ولي قيمت واحد همواره  ؛گرچه در بازار، قيمت هر واحد شاخص مهمي در بازاريابي محصول است

ك كشور شده هر تن در ي بهاي پرداختباال بودن  باوجودزيرا ممكن است  ؛تواند شاخص مناسبي باشد نمي

طور نامعقولي باال ببرد كه دادوستد در آن صرفه  هاي بازاريابي را به حجم تقاضاي بسيار اندك آن، هزينه

صورت تابعي از جمعيت، ثروت، سطح  حجم تقاضاي يك كشور براي يك محصول به. اقتصادي نداشته باشد

رايط اقليمي، روابط سياسي هاي فرهنگي، ش عادات غذايي، ويژگي زندگي و استانداردهاي موردپذيرش،

تواند گوياي بسياري  ميبهتر بنابراين اين شاخص  .هاي بازاريابي و ميزان شناخت محصول است حاكم، هزينه

حجم تقاضاي وارداتي و  كه هم آنبراي اما . كند از اين متغيرها باشد و اهميت بيشتري در بازاريابي پيدا مي

. شود ارزش پرداختي براي كل محصول وارداتي استفاده مي نام ي بهاز شاخصبررسي شود، هم قيمت واحد 

 شود در كه مشاهده مي طور همان .دهد اين شاخص را براي كشورهاي مهم واردكننده نشان مي) 4(نمودار 

براي مثال كشور هند . اين نمودار اولويت كشورهاي واردكننده ازنظر حضور در بازار كامالً متفاوت شده است

داليلي كه در باال ذكر شد مانند  ولي به ؛پردازد قيمت واحد نسبتاً اندكي براي هر تن خرما مي باوجودي كه

  .جمعيت، در اولويت اول حضور در بازار قرارگرفته است

  

  
 2013 در سال كشورهاي واردكننده خرماترين  مهمكل ارزش پرداختي براي واردات خرما در ) 4(نمودار 

  )2017فائو،(
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اغلب كشورهاي عمده كه  دهد بازارهاي كنوني خرماي ايران در آمارهاي فائو نشان ميمطالعه 

شواهد  متأسفانه). 5نمودار ( دهند شريك تجاري ايران براي محصول خرما را كشورهاي آسيايي تشكيل مي

ن اساس فنو بربندي مجدد  بسياري از كشورهاي واردكننده خرماي ايران، اقدام به بستهدهد نشان مي

هاي  كه توليدكننده اصلي باشند با صرف هزينه ديگر، بدون آن عبارت به. نمايند و صادرات ميبازاريابي نوين 

صادرات خرماي ايران در ميانگين درصد  50بيش از  .شوند افزوده با كشور ما سهيم مي بازاريابي در ارزش

كشور صادرشده است كه  86حدود به محصول بقيه  .كشور صادرشده است 12به  2000- 2011 هاي سال

ولي نبايد حجم مبادالت تجاري خرما از اهميت بااليي برخوردار نيستند،  ازنظرگرچه در حال حاضر 

شود و  ها منجر به شناخت محصول و توسعه دامنه بازار مي زيرا وجود آن ؛ناديده گرفته شوند طوركلي به

  .سازند واردكنندگان را از انحصار خارج مي

  

  
  ميانگين صادرات خرماي ايران برحسب كشورهاي واردكننده خرماي ايران ينتر مهم )5(نمودار 

  )2017فائو،( 2000- 2011 هاي سالدر  

  

  خرماي ايران در جهان با توجه به تحقيقات گذشته شناخت وضعيت بازار -3

المللي خرماي ايران در دو دامنه معرفي و بيان نوع  گرفته جهت شناخت وضعيت بازارهاي بين تحقيقات انجام

بيشتر به تحقيقات در اين . بازار و شناسايي عوامل تأثيرگذار بر وضعيت بازار خرماي ايران صورت گرفته است

  . پرداخته است ادراتي، بازار رقابت و انحصار و مزيت نسبي صتقاضا موضوعاتي مانند كشش
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  :تحقيقات در دامنه معرفي و بيان نوع بازار) الف

ها و اهميت آن در صادرات خرماي  تحقيقي با عنوان شناخت بازار و فرصت) 1380( رنجبريان و همكاران

فارس، فرانسه، بلژيك،  نتايج نشان داد كه خرماي بوشهر به كشورهاي حوزه خليج. بوشهر را انجام دادند

يه، فنالند، روسيه، ازبكستان، قزاقستان، استراليا، مالزي، اندونزي، سنگاپور، كانادا، پاكستان، آلمان، ترك

درصد صادركنندگان، حجم صادرات محصولشان روندي كاهنده  80در . شود انگلستان و آذربايجان صادر مي

خرما در افزايش صادرات آن  هاي موجود در بازارهاي خارجي نتايج نشان داد آگاهي از فرصت. داشته است

  .بسيار مؤثر است

خرماي  صادرات ساختار و جهاني تجارت وتوليد  ساختار نوع تعيينبه ) 1386( هومنميرعبداهللا و 

 ساختار دهد مي نشان تحقيق اين نتايج .اند پرداخته ايران صادراتي خرماي هدف بازارهاي شناسايي نيز و ايران

 توليد از ايران سهم و داشته چندجانبه انحصار ،1989- 2001دوره  طول در هايي نوسان با خرما جهاني توليد

 جهاني تجارت ساختار .است گذاشته كاهش به رو عراق و سعودي عربستان مقابل، سهم در و افزايش به رو جهاني

 و تغييريافتهباز  چندجانبه انحصار به بسته چندجانبه انحصار از خرما جهاني صادرات ساختار كه سازد مي نمايان

 از خرما جهاني واردات ساختار ،مقابل در و است شده كاسته خرما جهاني صادركنندگان انحصاري قدرت از

 مقايسه .است شده افزوده نيز خرما جهاني واردكنندگان انحصاري قدرت بر و كرده پيروي چندجانبه انحصار

 صادركنندگان نه خرماست واردكنندگان آن از انحصار كه دهد مي خرما نشان جهاني واردات و صادرات ساختار

 طي و اند نداشته نسبيثبات  ايران از خرما واردكنندگان كه است آن مبين ايران خرماي صادرات ساختار .آن

 هاي سال طي ولي شده، كاسته خرما واردكنندگان ميان در ايران زني چانه قدرت از پيوسته 1358- 68 هاي سال

 آن انحصاري قدرت از ،واردكنندگان جمع به كشور زياديتعداد  ورود با توسعه، اول برنامه در ويژه به ،1368- 79

 اين مجدد صادرات به كه اند بوده كشورهايي ،ايران از خرما واردكنندگانعمده  و است شده كاسته كشورها

 عنوان به ايران صادراتي خرماي هدف بازار با مشابه هاي ويژگي داراي كشور 29 سرانجام .اند كردهاقدام  محصول

  .اند شده معرفي ايران صادراتي خرماي هدف بازارهاي

تعيين بازارهاي هدف صادرات خرماي ايران براي بر اساس تحقيقي كه ) 1389( همكارانامجدي و 

بازارهاي هدف انجام دادند،  1350- 86در دوره  گيري و با استفاده از الگوي تقاضاي صادرات و روش غربال

 يبرا مناسب هدف يبازارهااين تحقيق  رد. نمودندكشورهاي غير آسيايي با درآمد باالتر معرفي را خرما 

 ،متحده ياالتا ،مراكش ،آلمان ،يركب يتانيايبر فرانسه، يكشورها يتاولو يبترت به يرانا يخرما صادرات

بر اساس نتايج . اند يشنهادشدهپ يكبلژ و يااسترال هلند، ،يسسوئ گرجستان، ،يهروس ،كانادا ،يااسپان ،يتالياا

 - 51/0و  - 46/0مدت و بلندمدت به ترتيب  طور متوسط در كوتاه كشش تقاضاي صادرات خرما بهتحقيق 

اين بدين معني است كه اگر قيمت خرما افزايش يابد، مقدار . كشش معرفي گرديد طوركلي كم باشد و به مي

مدت ممكن  گرچه اين مسئله در كوتاه. توجهي نخواهد شد خرما دستخوش تغييرات قابل تقاضاي صادرات

آمدن رقباي جديد و  داليلي چون پديد است منجر به افزايش سودآوري صادرات گردد، ولي در بلندمدت به

 يخرما يمتق يشافزارسد  بنابراين به نظر مي ؛از دست دادن بازارهاي هدف، به ضرر بازار خرماي ايران باشد

  .باشد مناسب يبند بسته و يصادرات يخرما يبهداشت سطح يارتقا با توأم و معقوالنه يدبا يصادرات
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 ،وارداتي مزيت ،صادراتي نسبي مزيت هاي شاخص از استفاده با )1392( مهرپرور حسيني و همكاران

 جهان و ايران در خرما محصول بازار ساختار و تجاري الگوي بررسي به ،هرفيندال هيرشمن و تمركز هاي نسبت

نوسان ساختار بازار جهاني خرما بين انحصار  ،دهد مي نشان نتايج .پردازند مي 1992- 2011 زماني دوره در

درصد  61بر  چهار كشور برتر صادركننده بالغ 1992در سال . چندجانبه بسته و انحصار چندجانبه بوده است

 دوره اين در دهد، كه نشان مي رسيده است 54به  1997د در سال اين درص. اند صادرات جهان را انجام داده

 خرماي همچنان ،مزيت كاهش باوجود .است شده تر رقابتي، ايران صادراتي بازار ساختار و جهاني بازار ساختار

 صادراتي مزيت منفي رابطه دهنده نشاننيز  همبستگي نتايج .است پذيري رقابت توان داراي جهاني بازار در ايران

 بازارهاي در كشورها اين رقابتمعني  به كه است ايران با آلمان و فرانسه ،پاكستان مانند برتر صادركنندگان

 وارداتي مزيت با آن رقيبان و ايران صادراتي مزيت همبستگي بررسي است، ذكر شايان .است مشترك هدف

 كنگ هنگ و استراليا ،امريكا ،روسيه امارات، كشورهاي بازار در ايران بودن رقيب بي بيانگر ،برتر واردكنندگان

 مزيت همچنين .ندارند همسو اي رابطه برده، نام كشورهاي با ايران صادراتي رقيبان از يك هيچ زيرا ؛است

 اين .دارد داري معني و مثبت رابطه نيوزيلند و استراليا ،روسيه امارات، كشورهاي وارداتي مزيت با ايران صادراتي

 براي بازارها اين دادن دست از احتمال كه است منفي سوئد و مالزي آلمان، انگلستان، ،پاكستان با ايران بين رابطه

  .دهد مي نشان را ايران

  

  تحقيقات بررسي عوامل تأثيرگذار در وضعيت صادرات خرما) ب

را  1355- 1374 هاي سالبر امر صادرات در طي  تأكيدبازاريابي خرما در استان فارس را با ) 1377( نجفي

بندي خرما و گراني مواد اوليه آن از  خدمات بازاريابي، بسته نتايج نشان داد كه درزمينة. مودندبررسي ن

وسيله لنج انجام  شيوه حمل كه بيشتر به. گيرد بندي محصول انجام نمي مشكالت اساسي بوده و درجه

ده است فقدان انبارهاي مناسب، انبارداري با گيرد، سبب افزايش ضايعات و عرضه نامناسب محصول ش مي

بررسي مسير بازاريابي خرما و . روش علمي را ناممكن ساخته و اين امر موجب افزايش ضايعات شده است

محاسبه حاشيه بازاريابي، نشانگر آن است كه افزايش مشاركت توليدكنندگان موجب افزايش سودشان 

زمان با تغيير مقررات ارزي و همچنين اجبار به  د، صادرات همده بررسي روند صادرات نشان مي. شود مي

يافته و سپس به سبب تجديدنظر در مبلغ پيمان  ، كاهش1373سپردن پيمان ارزي به ميزان مربوط در سال 

بررسي حاشيه بازاريابي در صادرات نيز نشان داد كه باوجود تفاوت . ارزي، افزايش چشمگيري داشته است

علت باال بودن نسبي هزينه بازاريابي،  قيمت توليدكننده و قيمت فروش محصول در بازار، به توجه ميان قابل

برآورد تابع . شده در سلوفان اندك است بندي استثناي خرماي بسته سهم صادركننده از قيمت نهايي به

درات اثر مثبت و ها و افزايش قيمت صادراتي بر صا صادرات خرما نشان داد، نرخ ارز، تسهيالت اعطايي بانك

همچنين پيمان ارزي كه نشانگر كاهش سود صادرات است بر . افزايش تورم و نرخ سود بانكي اثر منفي دارد

  .ميزان صادرات اثر منفي دارد

در تحقيق خود عوامل تأثيرگذار بر صادرات سه محصول پست، زعفران ) 1385( ريا و جبل عاملي بي

دهد ضريب قيمت داخلي و كشش عامل قيمت  ايج تحقيق نشان مينت محاسبه. و خرما را بررسي كردند

است كه به معني آن است كه با افزايش قيمت داخلي، عرضه  -01/1 و 62/0داخلي خرما به ترتيب منفي 
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. شود يابد و اين محصول در داخل كشور مصرف مي اي كاهش مي مالحظه طور قابل صادراتي اين محصول به

، بدين معني است كه با افزايش قيمت صادراتي - 23/0و كشش  46/0اتي منفي همچنين ضريب قيمت صادر

توان نتيجه گرفت كه محصول  لذا مي. طور متوسط كاهش يابد رود عرضه صادرات اين محصول به انتظار مي

كه با  نحوي باشند به خرما به همراه دو محصول زعفران و پسته، كاالي صادراتي راهبردي و مهم جهاني نمي

ها و در پي آن ميزان صادرات محصوالت كشاورزي ايران كاهش  فزايش قيمت جهاني تقاضاي جهاني آنا

دهنده  است كه نشان 12/3و  76/0 ضريب متغير نرخ ارز و ظرفيت توليد خرما مثبت با كشش مثبت. يابد مي

د كه افزايش درآمد دهن نتايج تحقيق نشان مي. تأثير مثبت اين دو متغير در افزايش ميزان صادرات است

ترين اقدام  لذا اساسي. صادراتي حاصل از صادرات محصوالت كشاورزي با ابزارهاي قيمتي صرف ممكن نيست

امر توليد و متنوع  گذاري در رسيدگي بيشتر به وضعيت توليد محصوالت است و اين تنها از طريق سرمايه

  .گردد كردن محصوالت صادراتي حاصل مي

- 82توابع عرضه و تقاضاي صادرات خرماي ايران را در دوره زماني  )1385( نوري ابوو  زاده كاظم

نتايج نشان داد كه در تخمين الگوي  .را برآورد كردند زمان همبا استفاده از الگوي سيستم معادالت  1350

ار شده است و مقد دار معنيهمگراي تابع تقاضاي صادرات خرما، ضريب نرخ واقعي ارز در سطح يك درصد 

درصد  65/0افزايش يك درصد اين متغير ميزان تقاضاي صادرات خرما  صورت دراست، يعني  65/0آن 

نيز با توجه به نابودي نخيالت و تحريم اقتصادي در آن  شدن متغير مجازي جنگ دار معني .يابد افزايش مي

ديگري كه در تابع تقاضاي متغير  .بازه زماني، منجر به كاهش تقاضاي صادراتي خرماي ايران شده است

دهنده وجود ارتباط ميان  دار شده است ضريب متغير تأخيري صادرات خرما است كه نشان صادرات معني

نيز متغيرهاي در تابع عرضه صادرات خرما  .ميزان تقاضاي صادراتي خرما و ميزان صادرات سال قبل است

و  فروشي داخلي قيمت عمده داخلي خرما، شاخصعرض از مبدأ، متغير تأخيري صادرات خرما، ميزان توليد 

مدت تقاضاي صادراتي  در اين بررسي كشش قيمتي كوتاه .اند شده دار معني قيمت صادراتتأخيري  متغير

ديگر  عبارت به. است 18/1از كشش قيمتي درازمدت منفي  تر كوچكمحاسبه گرديد كه  53/0برابر منفي 

مدت بدون تأثير زياد در تقاضاي جهاني درآمد صادركنندگان را  در كوتاهتواند  كه مي اين افزايش در قيمت با

كشش قيمتي  .شود افزايش دهد ولي در درازمدت منجر به كاهش تقاضاي جهاني خرماي ايران مي

دهنده با كشش بودن عرضه  برآورد شده است كه نشان 21/7ا نيز معادل براي عرضه صادرات خرم مدت كوتاه

  .يابد صورت افزايش قيمت عرضه صادراتي افزايش مي ران است و درصادرات خرماي اي

 اين در .ميزان پايداري درآمد صادراتي خرماي ايران را بررسي نمودند) 1386( يزداني عزيزي و

 خرما صادرات عرضه ، تابع1970- 2003دربازه زماني  ايران خرماي صادراتي مطالعه ضمن بررسي وضعيت

 كه خرماي ايران بر اين كه با داد نشان تايجن. گرديد تعيين آن صادراتي درآمد اريپايد عدم ميزان و تخمين

RCAاساس معيار 
11

 خرماي رقابتي قدرت دهد مي نشان داراي مزيت نسبي است ولي روند نزولي اين معيار 

كه حجم باالي صادرات خرماي  با توجه به اين همچنين .است شدن كمرنگ حال در جهاني بازارهاي در ايران

در مورد  ويژه بهايران به يك كشور مانند امارات متحده عربي است تحوالت سياسي و اقتصادي در منطقه 

ميزان تغييرات اين  اساس بر .زيادي بر صادرات خرماي ايران خواهد داشت تأثيركشور امارات متحده عربي 

                                                             
11
 Revealed Comparative Advantage (RCA) 
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 اصالً يا و بوده الجزاير و عربستان تونس، تر از عراق، معيار ضعيف اساس بر ايران خرماي صادراتي استراتژيمعيار 

 دوره طي ايران از خرماي حاصل صادراتي درآمد ناپايداري ميزان همچنين .است نداشته مشخصي استراتژي

  باشد مي زمان طول خرما در صادراتي درآمد باالي نوسانات دهنده نشان موردنظر

بر  تأكيدمؤثر بر ارزش صادرات محصوالت كشاورزي با عوامل ) 1387( عاقل و همكاران

نتايج . بررسي نمودند 1379-84را در بازه زماني ) پسته، بادام، زعفران، خرما و سيب( استانداردهاي صادرات

برآورد الگو براي محصول خرما وجود يك رابطه مستقيم بين توليد ناخالص داخلي ايران و صادرات خرما را 

موضوع بيانگر آن است كه با بهبود شرايط اقتصادي ايران و رشد توليد ناخالص داخلي اين . نشان داد

در اين الگو ضريب شاخص استاندارد رابطه مثبتي با صادرات . كند صادرات اين محصوالت افزايش پيدا مي

د كيفيت بر المللي صادراتي و بهبو تأثير مثبت رعايت سطح استاندارد بين دهنده محصول خرما دارد كه نشان

دهد، افزايش  همچنين رابطه منفي ضريب نرخ ارز نشان مي. ميزان صادرات و افزايش سطح درآمد ارزي است

دار شده  ضريب متغير جمعيت در اين رابطه معني. درآمد صادراتي با ابزارهاي قيمتي صرف ممكن نيست

يافته  درات ايران به آن كشور كاهشديگر با افزايش جمعيت كشورهاي واردكننده، ميزان صا عبارت به. است

باشد كه در مقابل ديگر رقباي صادركننده  است كه نشان از ضعف بازاريابي ايران در كشورهاي واردكننده مي

  .نتوانسته است از فرصت بازارهاي روبه رشد استفاده كند

 خرماي دراتصابازارهاي اروپايي  در رقابتي هاي استراتژي بررسيدر ) 1389( شكوهي و همكاران

 كه داد نشان آمده دست به نتايج. استفاده نمودند مستقل هاي گروه براي تي استنباطي آمار هاي آزمون از ايران

 ايران خرماي صادركنندگان بين در اما ،نيست برخوردار اروپا خرماي بازار در قدرتمندي جايگاه از ايران

 رقابتي استراتژي نوعي از اروپا خرماي بازار در خود رقباي برابر در ها آن از بسياري دارد وجود قدرتمند هاي نمانام

  .كنند مي استفاده

 ارزش تابعبا استفاده از  خرما محصول صادرات با ارز نرخ رابطه به بررسي) 1390( مرتضوي و همكاران

 افزوده ارزش و صادراتي قيمت كه داد نشان نتايج .جمعي پرداختند هم تحليل الگوي از استفاده با خرما صادرات

 و مثبت تأثير ارز نرخ متغير ،همچنين .دارند صادرات ارزش بر دار معني و مثبت تأثيري كشاورزي بخش

منظور  به ارزي مناسب هاي سياست اتخاذ به توجه لزوم امر اين كه دارد خرما صادرات ارزش بر داري معني

  .سازد مي خاطرنشان را جهاني بازارهاي در ايران موقعيت حفظ و صادرات از حمايت

خرماي ايران  ريزي تجاري صادرات به بررسي مزيت نسبي و نقشه) 1389( مهرابي و همكاران

در صادرات خرما داراي مزيت نسبي  1995- 2005نتايج نشان داد كه ايران در طي دوره زماني . پرداختند

گان خرماي جهان پس از تونس در رتبه بندي مزيت نسبي صادراتي كشورهاي عمده صادركنند بوده در رتبه

ريزي تجاري حاكي از آن است كه در دوره موردبررسي هرچند بازار  آمده از نقشه دست نتايج به. دوم قرار دارد

واردات خرماي جهان به ركود رفته بود، اما صادرات خرماي ايران در اين وضعيت سهم بيشتري از بازار را در 

  .اختيار داشته است

ايران  خرماي صادرات بر ارزي هاي سياست و ارز نرخ تأثير) 1391( فدايي شوكتسيكارودي و  خليقي

 است؛ خرما صادرات بر مؤثر عاملي نرخ ارز كه است اين دهنده نشان آمده دست بهنتايج  .را بررسي نمودند

 نظير ديگر مؤثر عوامل همچنين .دهند مي نشان واكنش ارز نرخ تغييرات به نسبت صادركنندگان كه نحوي به
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 .اند گرفته جاي صادرات مدل در نيز اند، هتداش تأثير هدور اين در بر صادرات كه دولت هاي گذاري سياست

 بر هشد تلقي مدت كوتاه سياستي عنوان به صادركنندگان ديد از همواره كه ارزي يسسيا پيمان سياست چنانچه

 يبازه در ازآنجاكه داشته كه بلندمدتي ماهيت به توجه با ارز نرخ سازي يكسان و داشته منفي خرما اثر صادرات

 همچنين .بگذارد خرما صادرات بر داري معني تأثير نتوانسته است، اجراشده موردمطالعه دوره در كوتاهي زماني

 درنهايت تا هباعث شد ،توليد هاي هزينه افزايش و كشور در موجود تورم به توجه با ارز نرخ تثبيت سياست اعمال

  .يابد كاهش صادركنندگان هبالقو درآمدهاي

عوامل مؤثر بر صادرات خرما در ايران را با استفاده از روش  )1391( اميرزاده مرادآبادي و آسپيرا

 عرضه بلندمدت تابع تخمين از حاصلنتايج . بررسي نمودند 1346- 1389زماني  يانباشتگي در بازه هم

 صادرات ميزان درصدي در 4/0واقعي با افزايش  ارز نرخ در درصدي يك افزايش كه دهد مي نشان خرما صادراتي

 بر مثبت صادرات تأثير قيمت و توليد ميزان كه داد نشان مدل متغيرهاي ساير بررسي همچنين .است همراه

از  درصد 93حدود  كه دهد مي نشان مدت كوتاه رابطه از حاصل نتايج اين، بر عالوه .دارد خرما صادراتي ميزان

 توجه با بنابراين ؛شود مي تعديل دوره يك طي آن درازمدت تعادلي مقدار از صادرات عرضه مدت كوتاه انحرافات

  .بود اميدوار مدت كوتاه در ها سياست اثرگذاري به توان مي مدل، در تعديل سرعت بودن باال به

در دوره  را ايران در خرما صادرات ارزش ارزبر نرخ اطميناني نا تأثير )1391( عشري و همكاراناثني

 نرخ اطميناني نا شاخص منفيتأثير  دهنده نشان مطالعه، اين نتايج .قراردادند موردبررسي 1358- 1388زماني 

 موردبررسي اقتصادي گذاران سياست سوي از مهم لهئمس يك عنوان به بايد كه است خرما صادراتي ارزش ارزبر

 .گردد اتخاذ تجارت و توليد براي مطمئن و مناسب فضاي ايجادمنظور  به مناسب هاي سياست و گيرد قرار

 ارز كه زماني شوند، نئمطم توانند نمي صادركنندگان كه است گونه بدين ارز نرخ اطميناني نا تأثيرگذاري

 .داشت خواهد تفاوتي چه كاال صدور بازمان ارز نرخ ،كنند مي تبديل داخلي پول به را خارجي حاصل از صادرات

 محدود را خود صادرات آينده روند از آگاهي عدم دليل به خرما، صادركنندگان نااطميناني، و ارز نرخ نوسان با لذا

 كشور در واقعي ارز نرخ نوسانات مهم عوامل از نفت قيمت نوسانات تورم، نقدينگي، ،ارزي هاي سياست. كنند مي

  .شود مي محسوب

 1355- 86عوامل مؤثر بر مقدار صادرات خرما را در دوره زماني ) 1391( شجاعي باغيني

داخلي و صادراتي، نرخ ارزبر عرضه  هاي قيمتنتايج نشان داد كه مقدار توليد داخلي، . موردمطالعه قرارداد

  .دار دارند صادرات خرما تأثير معني

ان در بازار جهاني در دوره بر الگوي انتقال قيمت خرماي اير) 1391( شارعي و مهرابي بشرآبادي

 بازار از ها قيمت انتقال كه دهد مي نشان تحقيق تجربي الگوي برآورد نتايج. تحقيق نمودند 1370-1388زماني 

 قيمت هاي كاهش انتقال سرعت از كندتر قيمت هاي افزايش انتقال سرعت و است نامتقارنمزرعه  سر به صادرات

 منتقل مزرعه سر هاي قيمت به زماني دوره پنج از پس صادراتي قيمت در افزايشي هر كه طوري به ؛است

 سر هاي قيمت روي را خود اثر ،دوره زماني يك از پس صادراتي قيمت در كاهش هرگونه كه درحالي .گردد مي

  .دهد مي نشان مزرعه

نتايج تحقيق  .بر صادرات خرما در ميناب را بررسي كردند مؤثرعوامل ) 1392( صادقينژاد و اميري

بندي  بسته ازجمله شده ارائهنشان داد كه با توجه به پتانسيل و امكانات شهر ميناب و استفاده از راهكارهاي 
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 مؤثرتوان گامي  مناسب، توجه به نوع خرما جهت افزايش صادرات محصول و افزايش اشتغال و درآمد ملي مي

  .جهت توسعه اين صنعت برداشت

عوامل مهم مؤثر برافزايش صادرات محصول خرما را در فاصله زماني ) 1395( پور و همكارانعلي

 و تجاري قوانين ثبات دولت، ايتيمح هاي سياست كه بود اين از حاكي لحاص نتايج. بررسي نمودند 1385- 87

 ف،لمخت تجاري اتغيلتب ،رساني اطالع مراكز صادركنندگان، به الزم امتيازات و تسهيالت اعطاي مالي،

  .اند داشته صادرات توسعه در بسزايي نقش محصول مناسب كيفيت و تمقي مناسب،ونقل  حمل

  

  المللي خرمابازارهاي بينتحقيقات و تحليل بندي  جمع -4

- 1377(نوزده سال  در دوره زمانيالمللي  ي وضعيت خرماي ايران در بازار بينبررسي تحقيقات درزمينه

طور ميانگين يك پژوهش در اين زمينه  بهساالنه قيقات بر بازار داخلي، كه همانند تحدهد نشان مي، )1395

تحقيقات در دو دامنه معرفي نوع بازار و عوامل تأثيرگذار بر ميزان صادرات صورت گرفته . گرفته است انجام

  .گرفته است پژوهش انجام 4است و در دامنه معرفي نوع بازارها تنها 

 انحصار از خرما جهاني صادرات ساختاردهد كه  نشان مي تحقيقات،بندي نتايج  تحليل و جمع

 شده كاسته خرما جهاني صادركنندگان انحصاري قدرت از و تغييريافتهباز  چندجانبه انحصار به بسته چندجانبه

 چندجانبه انحصار از خرما جهاني ساختار واردات ،مقابل در .شود ميبه حالت رقابتي نزديك  روز روزبه و است

  .است شده افزوده نيز خرما جهاني واردكنندگان انحصاري قدرت بر و كرده پيروي

موجب سودآوري  مدت كوتاهافزايش قيمت در اين بازار در لذا  .ستاكشش تقاضاي صادرات كم 

 هاي سالروند صادرات ايران در  .شود ميولي در درازمدت منجر به از دست رفتن بازارهاي هدف  شود مي

بندي مزيت نسبي  صادرات خرماي ايران داراي مزيت نسبي بوده و در رتبه. ناتي داشته استمختلف نوسا

  .صادراتي كشورهاي عمده صادركنندگان خرماي جهان، پس از تونس در رتبه دوم قرار دارد

بندي نامناسب، گراني مواد اوليه، عدم  بررسي مسير بازاريابي در شكل كنوني با مشكالتي مانند بسته

نامناسب، نشانگر افزايش سود در مسيرهايي است كه  ونقل حملبندي، فقدان انبارهاي مناسب،  درجه

 انتقال سرعت و است نامتقارنمزرعه  سر به صادرات بازار از ها قيمت انتقال .توليدكنندگان مشاركت دارند

 صادراتي قيمت در افزايشي هر كه طوري به ؛است قيمت هاي كاهش انتقال سرعت از كندتر قيمت هاي افزايش

 صادراتي قيمت در كاهش هرگونه كه درحالي .گردد مي منتقل مزرعه سر هاي قيمت به زماني دوره پنج از پس

  .دهد مي نشان مزرعه سر هاي قيمت روي را خود اثر ،دوره زماني يك از پس

در . اند عنوان عوامل مؤثر بر ميزان صادرات خرماي ايران بيان نموده محققين موارد زيادي را به

قيمت داخلي، كشش  ت بانكي،تسهيال كشور،ناخالص داخلي  توليدگرفته از مواردي نظير  تحقيقات انجام

 اطميناني ناكشش نرخ ارز،  نرخ ارز، ،ارزي هاي سياست تورم، نرخ سود بانكي، پيمان ارزي و ظرفيت توليد،

 ،ضريب شاخص استاندارد ، كيفيت محصوالت وقيمت صادراتي ،نفت قيمت نوسانات تورم، نقدينگي، ،ارز نرخ

  .ها يادشده است و آگاهي و استفاده از فرصت افزايش جمعيت كشورهاي واردكننده

 به الزم امتيازات و تسهيالت اعطاي مالي، و تجاري قوانين ثبات دولت، ايتيمح هاي سياست

قيمتي  هاي سياست .رنددا صادرات توسعه در بسزايي نقش تجاري اتغيلتبرساني و  اطالع مراكز صادركنندگان،
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 هايي سياستايد زعم محققين ب بهبنابراين  ؛اثر مثبتي نداشته استخرما بر درآمدهاي حاصل از صادرات 

  .برگزيد كه موجب تشويق توليد و عرضه كاالهاي كشاورزي شود

  

  ها شنهاديپبندي، تحليل و جمع) د

هايي نيز براي خروج از  اند و استراتژي اي بيان نموده گونه هريك از محققين مشكالت بازاريابي خرما را به

مشاهده  وضوح قابل آنچه در تحليل تحقيقات و بازار كنوني خرماي كشور به. اند وضعيت كنوني پيشنهاد نموده

سيستم  و نامناسب بودن )ف داخليصادرات و مصر( مسيردر هر دو است، عدم كارايي بازار اين محصول 

به  سر مزرعه هاي قيمت در افزايش. خرما نامتقارن استو خارجي  داخلي انتقال قيمت در بازار .استبازاريابي 

 صورت توليدكننده ناحيه در كه هايي كاهش تا گردد مي منتقل فروشي خرده هاي قيمت به تر كاملصورت 

 هاي افزايش انتقال سرعت و است نامتقارنمزرعه نيز  سر به صادرات بازار از ها قيمت انتقال همچنين. گيرد مي

  .است قيمت هاي كاهش انتقال سرعت از كندتر قيمت

ي وجود اين يكي از داليل عمدهبندي صورت گرفته، نويسندگان اين نوشتار با توجه به جمع

تواند  دار گرچه مي ا يك كارگاهكشاورز ي. داننددر صنعت خرما مي عدم تمركز و يكپارچگيوضعيت را 

ها وارد بازار شود، ولي با توجه به عدم وجود تخصص بازاريابي و شناخت بازار،  مستقيماً يا با استفاده از واسطه

پذيري پايين در مقابل رقباي بسيار قدرتمند در بازار جهاني،  كوچك بودن بنگاه اقتصادي و قدرت ريسك

هاي ناشي از مقياس و توسعه اين محصول، كاهش  براي استفاده از صرفه. زني بسيار كمي دارد قدرت چانه

گزيرناپذير هاي نسبي خرماي ايران در بازار جهاني، ايجاد انسجام در بازار  و افزايش مزيت هاي توليد هزينه

 تواند ضمن ارتباط با شبكه بزرگ بازار جهاني خرما، يك شركت بزرگ اختصاصي بازاريابي خرما مي .است

ها با عقد  نظارت بر بهبود كيفيت محصول در نخلستان تمام مسائل بازاريابي از نخلستان تا بازار شامل

كردن برداشت محصول با در اختيار گذاشتن ظروف  داران و شركت، بهينهمابين نخل قراردادهاي دوطرفه في

بندي و فراوري با  هاي بسته كيفي در نخلستان، نظارت بر كارگاه يسازي محصول ازنظر درجهمناسب و سوا

مطالعه مطلوبيت  ونقل، ندسازي، انبارداري و حملرو ب توجه به استانداردهاي مطلوب جهاني، استانداردسازي

ها اين است كه ضمن انتقال  وجود آمدن اين شركت به مزيت. بازار و بازاريابي جهاني را انجام دهد

تواند در اصالح رقم، اصالح عمليات نگهداري و برداشت نخيالت منطقه،  داران ميي بازار به نخلبازخوردها

بندي و فرآوري مطابق با استاندارهاي موردنظر برند خرماي  هاي بسته ، اصالح كيفيت كارگاهها توسعه باغ

ا حمايت و پشتيباني ها در هر منطقه ب وجود آمدن اين شركت به. مطلوب منطقه بسيار تأثيرگذار باشد

داران، نمايندگان  گذاران، نمايندگان نخل مديره متشكل از سرمايه ضمني دولت و با مديريت هيئت

داران را به مشاركت هاي كشت و صنعت، نخل تواند بدون تكرار تجارب نافرجام گذشته شركت داران مي كارگاه

 هاي زمين بازار محصولشان، تماميت مالكيتها ضمن افزايش سود و كارايي  تشويق كند، زيرا اين شركت

. دنكن هايشان نمي را مجبور به فروش زمين ها د و عليرغم ميل باطني آننشناس شان را به رسميت مي اجدادي

غير  انتقال و واگذاري به صورت كامل قابل كه مالك اصلي نخلستان است و اين مالكيت نيز به كشاورز درحالي

هاي واحد ضمن  وجود آمدن اين شركت به. كند زاياي مديريتي شركت استفاده ميباشد، تنها از م نيز مي

لذا . كند ايجاد اشتغال از نيروهاي انساني روستايي همان منطقه نيز جهت نيروي كار موردنياز استفاده مي
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ن بديهي است الزم است قبل از تأسيس اي. كنند روستائيان مشتاقانه ازهرجهت با اين شركت همكاري مي

  .صورت مستمر انجام گيرد اين مشاركت بهزاياي ها، ترويج م شركت
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