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 In the present review article, the factors affecting citrus exports in 

Mazandaran are examined. The results show that Citrus marketing faces 

various problems in Iran are the huge share of intermediates in purchasing 

products, small share of producers from total price, high marketing costs 

coefficient, significant growth of wholesaling, high net profit of 

wholesaler's marketing operations, high ratio of producer's marketing coats 

to received price, the role of wholesaling market in crop market in 

efficiency, etc. Also, Mazandaran citrus exports have decreased due to 

exchange rate instability and the lack of a proper marketing system. 

generally, the effective factors on increasing citrus exports in Mazandaran 

are: The need to reform the production structure and support farmers, 

setting up commercial offices in different countries, conducting foreign 

marketing research, holding domestic and foreign exhibitions to introduce 

this part of Iran's economy, using the required statistics and data on volume 

Global trade, development of research centers in target countries to 

awareness of the conditions in global markets to increase Iran's share in 

foreign trade in such markets. Therefore, Iranian export officials should pay 

attention to the fact that focusing on marketing can help increase foreign 

revenues and play an effective role in achieving non-oil exports.  
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 مقدمه -0

توجه به نقش و اهمیت کشاورزي در توسعه اقتصادي، 

افزايش تولید محصوالت کشاورزي و درآمد کشاورزان در 

و  1علیپور) سیاستگذاران بوده استايران همواره مورد توجه 

؛ تا آنجا که کاالهاي کشاورزي جايگاه (2019همکاران، 

آبادي و صفايی، شاه)مهمی در صادرات غیرنفتی کشور دارند

به گزارش سازمان گمرک . (1957؛ بهزادنیا و صنوبر، 1956

ايران، سهم ارزش کاالهاي صادراتی بخش کشاورزي در 

درات غیرنفتی، از لحاظ مقداري از کل ارزش صا 1958سال 

درصد بوده است لیکن بر  7/17درصد و از لحاظ ارزشی  5/9

اساس آمار موجود، بخش کشاورزي ايران با وجود داشتن 

مزيت نسبی در برخی محصوالت و امکان تجاري شدن 

بخش قابل توجهی از آن به دلیل سنتی و پائین بودن کمیت 

اورزي در ايران، سهم و کیفیت تولید و معیشتی بودن کش

ناچیزي از صادرات بخش کشاورزي رابه خود اختصاص داده 

تعیین و رو از همین (.1955اهلل زاده و همکاران، فیض)است

ها در بخش کشاورزي مستلزم ريزيها و برنامهاجراي سیاست

آگاهی کافی از شرايط تولید در مزارع و نحوه توسعه بازارهاي 

اين موضوع به شدت به سطح آگاهی  همچنین. موردنیاز است

گیري کشاورزان و واکنش ريزان از فرآيندهاي تصمیمبرنامه

علیپور و )هاي مختلف کشاورزي بستگی داردآنها به سیاست

هاي مهم درآمدهاي از جمله چالش بنابراين .(2019همکاران، 

حاصل از محصوالت تولیدي کشاورزان، نامنظم بودن 

نحوه عرضه محصوالت تولید به بازار و  مسیرهاي بازاريابی و

نیز پائین بودن سهم دريافتی آنها از قیمت پرداختی مصرف 

اکثر کشاورزان و کارشناسان اين امر را . کنندگان نهايی است

ناشی از نقايص موجود در ساختار بازار محصوالت کشاورزي 

زاده و اهلل؛ فیض1950مقدسی و همکاران، )دانند می

 900کشت اقتصادي مرکبات در ايران از (. 1955همکاران، 

سال پیش در مناطق شمالی کشور آغاز شده و سپس به 

امروزه تولید مرکبات از . مناطق جنوبی منتقل شده است

                                                           
1
 Alipour 

عنوان يکی از منابع اصلی  اهمیت بااليی برخوردار است و به

کشور  129توسعه ثروت، مبادالت تجاري و اشتغال در میان 

در حال حاضر، تولید مرکبات تبديل  .شود جهان محسوب می

به يک صنعت قوي شده است و منبع درآمدي بسیار سودآور 

تجارت جهانی امروزه شامل . براي بسیاري از کشورها است

طیف وسیعی از کاالها و خدمات است که در آن محصوالت 

علیپور و )باشدکشاورزي از مطلوبیت خاصی برخوردار می

شمال کشور ايران، اقتصاد کشاورزان  در. (2019همکاران، 

-بعد از محصول برنج، وابسته به تولید و فروش مرکبات می

هاي معروف مرکبات استان از لحاظ بازارپسندي، باشد و گونه

طوريکه ارقام  به. باشندها میگونهطعم و مزه جز بهترين 

 حاضر پرتقال نظیر تامسون ناول، سانگین، بیروتی در حال

کنندگان داخلی و خارجی قرار بسیاري از مصرف مورد توجه

گرفته است و از مجموع تولیدات مرکبات در استان مازندران، 

پرتقال بیشتر حجم از تولید را دارا بوده و بدين ترتیب در بین 

انواع مرکبات نیز پرتقال به دلیل مقدار تولید باال، اهمیت 

ابراين بررسی بن(. 1975اردستانی و همکاران، )دارداي ويژه

بازاريابی مرکبات به دلیل اهمیت اقتصادي باالي اين 

محصول، تولید انبوه آن در ايران و میزان اشتغال باالي آن 

هاي موجود و  با توجه به ناکارآمدي. رسدضروري به نظر می

ريزي صحیح مديريت بازاريابی، حضور گسترده  عدم برنامه

یمت نهايی و در عین ها، سهم کم تولیدکنندگان از قواسطه

حال سهم باالي هزينه بازاريابی و عدم انجام مطالعات، 

هاي اقتصادي جامع در حوزه بازاريابی،  تحقیقات و بررسی

اردستانی و ) بسیاري از مشکالت موجود را حل خواهد نمود

و اين در حالی   (2019علیپور و همکاران، ؛ 1975همکاران، 

ريزان کشور به اين باور است که سیاستگذاران و برنامه

ناپذير اند که توسعه صادرات غیرنفتی امري اجتنابرسیده

است بطوريکه استان مازندران با داشتن بستر مناسب تولید و 

تواند از عنوان يکی از اقالم غیرنفتی میهتهیه پرتقال ب

پتانسیل بااليی در زمینه صادرات کاالهاي غیرنفتی برخوردار 

رو هدف از پژوهش حاضر مروري بر عوامل از همین  .باشد



 مروری بر صادرات محصوالت مرکبات استان مازندران 0/ رابیت

 

باشد که بدان موثر بر صادرات مرکبات استان مازندران می

 . پردازيممی

 هامواد و روش -2

مطالعه حاضر يک مطالعه مروري است که در آن از مقاالت 

، SIDهاي اطالعاتی علمی نظیر نمايه شده در پايگاه

Google Scholar ،Modares  وElsevier   استفاده شده

در  .باشدمی 2020تا سال  2011متون پژوهشی از سال . است

هاي تعیین شده، مقاالت اين مطالعه با استفاده از کلیدواژه

منابع معتبر الکترونیک جستجو و از معتبر انگلیسی را 

هاي استخراج نموده و با بررسی متون کامل اين مقاالت، داده

-کلیدواژه. گرديدندتوصیف بندي شده حاصل به صورت دسته

هاي موردنظر در اين مطالعه عبارت بودند از واژه بازاريابی، 

مرحله بعد متون کامل در .  صادرات، محصول مرکبات

قرار گرفته و پس از حذف مطالعه مقاالت باقیمانده مورد 

، نتايج مربوط به مقاالت منتخب در مرحله مرتبطموارد غیر 

  .د بررسی قرار گرفتندبندي  و مورنهايی، دسته

 هایافته -3

در راستاي اهمیت اقتصادي مرکبات در حال حاضر تولید 

هاي گونه. مرکبات از اهمیت بااليی در جهان برخوردار است

پرتقال، نارنگی، گريپ فروت، لیمو و : اقتصادي آن عبارتند از

محصوالت ها، برخی از در کنار استفاده از اين میوه. لیموترش

غذايی نظیر تولید آب میوه، کمپوت، اسانس و غیره نیز  صنايع

عالوه بر اينها موضوع انبارداري آنها . به آنها وابسته هستند

همچنین توجه خاصی به . نیز با صنعت بازاريابی مرتبط است

بندي هاي کشاورزي و بستهموارد ديگري مانند استراتژي

و همکاران،  1؛ اسپرين2019علیپور و همکاران، ) شودمی

2020.)  

سال پیش با کاشت نهال هاي اصالح شده  70مرکبات از 

اهمیت اقتصادي و تجاري خاصی پیدا کرد و هم اکنون استان 

درصد از  78درصد سطح زير کشت و  79مازندران با داشتن 

                                                           
1
 Spreen 

در اين بخش . سهم تولید، پیشتاز تولید مرکبات در ايران است

قیمت مصرف کننده نهايی  کشاورزي، سهم تولیدکنندگان از

هاي قابل توجهی در بخش بسیار ناچیز است و کاستی

بازاريابی مرکبات در ايران با درواقع  .بازاريابی آن وجود دارد

توان به مشکالت مختلفی مواجه است که از مهمترين آنها می

ها در خريد محصوالت، سهم اندک سهم عظیم واسطه

هاي باالي هزينه تولیدکنندگان از قیمت کل، ضريب

بازاريابی، سهم زياد و رشد چشمگیر عمده فروشی، سود 

فروش، نقش بازار  خالص باالي عملیات بازاريابی عمده

 فروشی در ناکارآمدي بازار محصول و غیره اشاره کرد عمده

 .(1978؛ حسینی و رفیعی،  2020اسپرين و همکاران، )

بررسی رفتار بازار که به ( 1978)نتايج مطالعه حسینی و رفیعی

مرکبات در استان مازندران در شهرستان ساري پرداختند؛ 

ها در اين بازار نسبت به قیمت باشد که حاشیهحاکی از آن می

فروشی بیشتر از تولیدکننده رقم بااليی بوده و حاشیه خرده

حاشیه عمده فروشی است و سهم تولیدکننده از قیمت نهايی 

درصد  91هاي بازاريابی نزديک به ضرايب هزينه. پائین است

مزيت صادراتی در استان نسبت به کل کشور و عدم . است

-مزيت صادراتی نسبت به کل صادرات جهانی مشاهده می

هاي فروشی نسبت به هزينهنتايج نشان داد قیمت خرده. شود

 .هاي بازار دارددارتر بر حاشیهبازاريابی تاثیري بزرگتر و معنی

بازاريابی مرکبات دزفول را مورد ( 1975) همکاراناحسان و 

نتايج بررسی نشان داد که در شهرستان . بررسی قرار دادند

-بندي، بستهدزفول عملیات مختلف بازاريابی از قبیل درجه

. گیردبندي و حمل و نقل به صورت دستی و سنتی انجام می

فروشی بسیار همچنین میزان سودخالص عمده فروشی و خرده

نتايج تخمین تابع . یشتر از سود خالص تولیدکننده استب

دهد آپ نیز نشان میحاشیه بازاريابی بر اساس الگوي مارک

هاي بازاريابی رابطه معکوس و با که حاشیه بازاريابی با هزينه

در نتیجه در برسی . فروشی رابطه مستقیم داردقیمت خرده

ين نکته اشاره کرد عوامل موثر بر حاسیه بازاريابی میتوان به ا
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فروشی، قیمت سر مزرعه و که حاشیه بازاريابی به قیمت خرده

 .(1559، 1چارلز و گري) هزينه نهادهاي بازاريابی بستگی دارد

ثباتی بی .صادرات مرکبات مازندران اخیراً کاهش يافته است

توان يکی از داليل اصلی کاهش نرخ صادرات نرخ ارز را می

هاي افزايش تورم در ايران و افزايش هزينهبا توجه به . دانست

تولید، صادرات ديگر براي تولیدکنندگان مقرون به صرفه 

هاي رشد و توسعه اقتصادي صادرات در قالب تئوري. نیست

امروزه پذيرفته شده  .نقش بسزايی در روند رشد اقتصادي دارد

تواند به صادرات نفت تکیه کند و است که ايران ديگر نمی

از طريق ( براي توسعه اقتصادي)ارز مورد نیاز خود را بايد 

بنابراين در رابطه با . صادرات کاالهاي غیرنفتی تامین کند

يکی توان گفت نقش بازاريابی در توسعه صادرات مرکبات می

از مهمترين ابزارهاي استراتژي توسعه صادرات، داشتن مزيت 

 يک کشور ممکن .نسبی در چرخه مبادالت خارجی است

است از نظر تولید سودمند باشد اما از نظر بازرگانی و تجارت 

اين کمبود ناشی از ناکارآمدي نسبی ارسال کاال به بازار در  .نه

مراحلی مانند بسته بندي، حمل و نقل و کنترل کیفیت، 

استانداردهاي تولید و عدم دسترسی به اطالعات مربوط به 

، علیپور و 1978عاقل و همکاران، ) تجارت جهانی است

  .(2019همکاران، 

در تحقیقی به بررسی عوامل موثر بر ( 1978)عاقل و همکاران

ارزش صادرات محصوالت کشاورزي با تاکید بر استانداردهاي 

نتايج . پرداختند( پسته، بادام، زعفران، خرما و سیب)صادرات

نشان داد رعايت استاندارد صادرات در اکثر محصوالت مورد 

. دار بر میزان صادرات آنها داردمثبت و معنیبررسی تاثیر 

المللی در زمینه يعنی با افزايش رعايت استانداردهاي بین

توان به صادرات محصوالت کشاورزي و بهبود کیفیت می

بازارهاي بیشتري دسترسی پیدا کرد و در نتیجه درآمدهاي 

 . ارزشی کشور را گسترش داد

                                                           
1
 Charles & Gray 

د يک سیستم بخش صادرات مرکبات به دلیل عدم وجو

بازاريابی و بازرگانی مناسب و کارآمد در ايران به خوبی توسعه 

هاي صادراتی ما در دنیا، در نیافته است به طوري که پرتقال

نتیجه نبود سیستم تبلیغاتی مناسب در بخش ارز، در جايگاه 

هرچند کیفیت آنها از محصوالت )مناسبی قرار نگرفته اند 

در اغلب موارد تجار و (. است بسیاري از نقاط جهان بهتر

هاي علمی  بازرگانان به جاي بهبود و ارتقاي صادرات، از روش

براي تبلیغ مرکبات صادراتی ايران در بازارهاي هدف استفاده 

. کنند کنند، بلکه از محصوالت ساير کشورها حمايت می نمی

فروشی، سود خالص باالي افراد  از سوي ديگر، سهم عمده

الن در صادرات، سهم صادرات ما را در غیرمتخصص و دال

اين کاهش  .بسیاري از بازارهاي جهانی کاهش داده است

همچنین به اين دلیل است که تولیدکنندگان ايرانی اطالعات 

علیپور و )دقیقی از شرايط و وضعیت چنین بازارهايی ندارند

بايست در نظر داشت که حال آنکه می. (2019همکاران، 

کاال در بازارهاي خارجی حساسیت خاصی صادرات و فروش 

توجهی به آنها ممکن است موجب اتالف سرمايه داشته که بی

لذا (. 2012، 2ريپولس و بلسا)هاي انسانی و مالی شودگذاري

المللی شدن ورقابت در ها به سمت بینهمانطوري که شرکت

هايی که کنند داشتن قابلیتبازارهاي جهانی حرکت می

مشتريان خارجی را بهتر از رقبا برآورده سازد اهمیت نیازهاي 

-ها میبنابراين نیاز به بررسی اينکه چگونه شرکت. يابدمی

هاي رقابتی تبديل هاي بازاريابی را به مزيتتوانند قابلیت

هاي رقابتی نمايند وجود دارد و عنوان شده است که مزيت

شرکت  عنوان محرک اصلی در نتايج صادراتیتواند بهمی

در همین راستا در برسی تاثیر  (.1957بهزادنیا و صنوبر، )باشد

هاي بازاريابی بر عملکرد صادراتی بهزادنیا و قابلیت

هاي به اين نکته اشاره داشتند که متغیر قابلیت( 1957)صنوبر

هاي صورت غیرمستقیم از طريق ايجاد مزيتبازاريابی به

ملکرد صادراتی را تبیین درصد از تغییرات متغیر ع 79رقابتی، 

هاي بازاريابی، سنجش دهنده اهمیت قابلیتکند که نشانمی

                                                           
2
 Ripollés & Blesa 
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بازار، تعامل با مشتريان و ارتباط با همکاران در رسیدن به 

براساس نتايج حاصل از تحقیقات . عملکرد صادراتی برتر است

بايست بر اهمیت تحقیقات بازاريابی واقف ها میآنها شرکت

ند همواره با مشتريان و همکاران ارتباط بوده و سعی نماي

نزديک داشته باشند و توجه به اين نکته ضروري است که 

ها و المللی و ثبت خواستهارتباط با مشتريان در بازارهاي بین

تواند در بهبود عملکرد صادراتی شرکت پیشنهادهاي آنان می

 . موثر باشد

ن برخی از مهمترين مشکالت تجارت مرکبات در استا

درصدي مرکبات در استان،  29ضايعات  :مازندران عبارتند از

کوچک بودن باغات و مزارع، مشکالت مالی کشاورزان در 

خصوص عدم انجام عملیات آماده سازي محصول، عدم 

، عدم استفاده از EPهاي آموزش کشاورزان، استفاده از کیسه

هاي مناسب، نبود بنديهاي مشبک يا ساير بستهکیسه

انه کافی در مناطق اصلی تولید، ظرفیت کم صنايع سردخ

تبديلی مرکبات، عدم وجود تشکل هاي صنعتی پشتیبان و 

بنابراين داليل اصلی بحران در . عدم انجام عملیات بازاريابی

 :بازار مرکبات عبارتند از

 بازاريابی و ارسال محصوالت به بازار 

  بیمه مرکبات، قیمت تعیین)بیمه نامه هاي حمايتی 

 (شده

  عدم وجود تشکل هاي تعاونی يکپارچه براي

 بازاريابی در مازندران

 نبود صنايع تبديلی کافی در منطقه 

 عدم برنامه ريزي اساسی در زمینه صادرات مرکبات 

 فقدان زيرساخت هايی مانند فريزر و انبار 

  وجود عوامل ضايعات بازاريابی مانند واسطه ها و

 خودخريداران

 هاي گرانقیمتمیوه 

 مشکالت حمل و نقل 

  وجود قوانین خاص در اتحاديه اروپا براي واردات

 کنسانتره از ايران

 تغییرات سريع در قوانین مالی و عرف 

 مراحل اداري طوالنی 

 ضعف مالی صادرکنندگان 

 علیپور و ) سردخانه در استان مازندران تعداد کم

 (.2019همکاران، 

رات، از آنجايی عوامل موثر بر افزايش صاددر مقابل در بحث 

که رشد صادرات به کشور موجب وارد شدن ارز و در نهايت 

منجر به افزايش درآمدهاي اقتصادي می شود، دولت از 

تسهیالتی براي تشويق صادرکنندگان و بهبود صادرات 

برخی از اين تسهیالت شامل کاهش  .استفاده کرده است

تعرفه هاي گمرکی، حذف واسطه هاي غیر ضروري، خريد 

مستقیم از تولیدکننده، اعطاي جوايز صادراتی يا يارانه 

صادراتی به صادرکنندگان يا تولیدکنندگان اعم از تخفیف يا 

اين )استثناء کامل مالیات، بازپرداخت گمرکی يا نقدي است

امر به منظور تشويق صادرات در مناطقی است که عرضه کاال 

صرفه  با قیمت تمام شده براي مصرف کنندگان مقرون به

اي از موارد ديگر در زير خالصه( بوده و براي آنها مضر است

 .آورده شده است

 تحلیل بازار 

 راه اندازي هیئت فروش در خارج از کشور 

  شرکت در نمايشگاه هاي بین المللی يا برگزاري

 نمايشگاه هاي تخصصی در خارج از کشور

 انجام اسناد صادراتی بر اساس نیاز واردکننده 

  نماينده فروش در خارج از کشور يا در يک انتخاب

 شرکت تجاري

 تبلیغات 

 توسعه تجهیزات بسته بندي و دسته بندي کافی 

 توسعه مجتمع هاي صادراتی 
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 حمايت دولت و تثبیت قیمت ها در بازار داخلی 

 (.2019علیپور و همکاران، )

در بررسی خود در تعیین ( 1955) زاده و همکاراناهللفیض

سب بازاريابی و صادرات محصوالت کشاورزي؛ راهبردهاي منا

گذاران براي ايجاد صنايع تبديلی و تکمیلی، استفاده از سرمايه

کارگیري کارکنان و هاي نوين تولید، بهگیري از فناوريبهره

هاي تولید، اعطاي تسهیالت مديران متخصص در تعاونی

بانکی با شرايط ويژه به صادرکنندگان محصوالت کشاورزي، 

نجام تحقیقات بازاريابی، ارتقاي کمی و کیفی محصوالت ا

هاي تولید را جزء پیشنهادات کشاورزي، تامین به موقع نهاده

 . و راهکارهاي خود قرار دادند

در بررسی  (2017) و همکاران 1بر اساس تحقیقات مجاوريان

انتخاب بین دو گزينه يعنی فروش مستقیم در مقابل فروش 

دهد با افزايش فاصله  نتايج نشان می در بازار میوه و تره بار

ترين شهر، تمايل تولیدکننده به فروش  باغ تا نزديک

يابد، در  محصوالت خود در بازار میوه و تره بار افزايش می

اين به . يابد یحالی که مطلوبیت فروش مستقیم کاهش م

دلیل افزايش قابل توجه هزينه بازاريابی از طريق افزايش 

فاصله است، در حالی که طبق داده هاي پرسشنامه، تفاوت 

همچنین . قیمت فروش در اين دو کانال بازاريابی ناچیز است

با افزايش تجربه باغدار، سود فروش مستقیم کاهش می يابد 

د را در بازار میوه و تره بار و باغدار تمايل دارد محصوالت خو

باز هم، نتايج نشان می دهد که تولیدکنندگانی که . بفروشد

فروش آنها در پايیز اتفاق می افتد، تمايل بیشتري به فروش 

عالوه بر اين، افزايش قیمت . مستقیم محصوالت خود دارند

فروش، سودآوري فروش مستقیم را به جاي فروش در بازار 

می توان گفت افزايش قیمت . فزايش می دهدمیوه و تره بار ا

فروش، تولیدکنندگان را تشويق به فروش مستقیم محصول 

در رابطه با انتخاب بین فروش بازار و همچنین  .می کند

                                                           
1 Mojaverian 

، با توجه به نتايج به دست آمده، افزايش (باغ)فروش در محل 

می . فاصله باعث کاهش سودآوري فروش در بازار می شود

اران حومه شهر از اطالعات به روز بیشتري توان گفت باغد

بهره مند می شوند و در نتیجه هزينه هاي بازاريابی کمتري را 

از طرف ديگر باغداران دورتر به دلیل رنج . متحمل می شوند

بیشتر حمل و نقل و ساير هزينه هاي عملیات بازاريابی مانند 

نی انبارداري، تمايل بیشتري به فروش محصوالت خود در زما

همچنین باغداران با تجربه تر، . که هنوز در باغ هستند، دارند

از نظر . تمايل کمتري به فروش محصوالت خود در بازار دارند

سطح قیمت، با افزايش قیمت مرکبات، سودآوري فروش در 

بازار افزايش يافته و تمايل تولیدکنندگان به فروش 

ايت با در نه. محصوالت به دالالن داخلی کاهش می يابد

هاي بازاريابی، سودآوري فروش محصوالت در  افزايش هزينه

يابد و تولیدکنندگان تمايل بیشتري به  بازار کاهش می

مجاوريان و ) کنند فروشی محصوالت خود پیدا می باغ

 (.2017همکاران، 

در بررسی انتخاب فروش محصول قبل يا بعد از رسیدن میوه 

ترين  اصله باغ تا نزديکدهد که با افزايش ف نتايج نشان می

فروش افزايش يافته و سود  شهر، تمايل تولیدکنندگان به پیش

همچنین  .يابد ها پس از رسیدن کاهش می فروش میوه

باغداران باتجربه از سود حمل و نقل بیشتري بهره مند می 

شوند و بنابراين تمايل کمتري به فروش محصول خود پس از 

غیر زمان نشان می دهد که ضريب تخمینی مت .رسیدن دارند

باغدارانی که فروش آنها در پايیز اتفاق می افتد، تمايل 

اين  .کمتري به فروش میوه هاي خود در زمان رسیدن دارند

همچنین با  .باغداران از پیش فروش سود بیشتري می برند

افزايش هزينه هاي بازاريابی، سودآوري در حمل و نقل 

نندگان به فروش میوه هاي خود افزايش يافته و تمايل تولیدک

با افزايش هزينه طورکلی به. پس از رسیدن کاهش می يابد

هاي بازاريابی، تمايل طبیعی باغدار به فروش محصوالت خود 

 .يابداز طريق کانال هايی با هزينه بازاريابی کمتر افزايش می
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بر اين، نتايج نشان داد که با افزايش قیمت مرکبات، عالوه

تولیدکنندگان بیشتر قصد دارند محصوالت را به جاي انتخاب 

روش پیش فروش يا فروش به فروشندگان محلی، در بازار 

همچنین بسته به نوع میوه، تمايل تولیدکنندگان به  .بفروشند

مجاوريان و ) انتخاب استراتژي بازاريابی متفاوت است

  .(2017همکاران، 

 گیرینتیجه -0

در باال ذکر شد می توان به نکات مهم زير با توجه به آنچه 

ضرورت اصالح ساختار تولید کشور و حمايت از  :توجه کرد

کشاورزان داراي مزيت رقابتی به منظور تحقق صادرات 

غیرنفتی، راه اندازي دفاتر بازرگانی يا چندين نمايندگی در 

کشورهاي مختلف، انجام تحقیقات بازاريابی خارجی، برگزاري 

هاي داخلی و خارجی براي معرفی اين بخش از نمايشگاه

هاي مورد نیاز در مورد اقتصاد ايران، استفاده از آمارها و داده

حجم تجارت جهانی، توسعه مراکز تحقیقاتی در کشورهاي 

هدف براي آشنايی بیشتر با ترجیحات مصرف کنندگان در 

آنها و آگاهی از شرايط موجود در بازارهاي جهانی براي 

از . ش سهم ايران در تجارت خارجی در اين گونه بازارهاافزاي

رو مسئوالن صادرات ايران به ويژه وزارت تجارت و اين

بازرگانی بايد به اين نکته توجه داشته باشند که تمرکز بر 

تواند به افزايش درآمدهاي خارجی کمک موضوع بازاريابی می

البته  .دکند و نقش موثري در تحقق صادرات غیرنفتی ايفا کن

بايد توجه داشت که اگر ساختار تولید اصالح نشود و قوانین 

تواند بیهوده از تولید سالم و رقابتی حذف نشود، بازاريابی نمی

 .نقش خود را در توسعه صادرات غیرنفتی ايفا کند

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و  :مالحظات اخالقی

عات مقاله تماماً داري در استناد به متون و ارجا نیز امانت

 . رعايت گرديد

تدوين اين مقاله، فاقد هرگونه تعارض  :تعارض منافع

 .منافعی بوده است

نگارش مقاله تماماً توسط نويسندگان  :سهم نویسندگان

 .انجام گرفته است بصورت مشترک و برابر

که ما را در تهیه اين  تمام کسانیاز : تشکر و قدردانی

 .اند، سپاسگزاريم مقاله ياري رسانده

مین اعتبار ن تأوبداين پژوهش : تأمین اعتبار پژوهش

 .مالی سامان يافته است

 منابع و مآخذ

 منابع فارسی. الف

(. 1975)اردستانی، مريم؛ طوسی، ماندانا؛ کوهسار خالدي  -

مجله اقتصاد . «بررسی بازاريابی داخلی پرتقال شمال ايران»

 . 81، سال هجدم، شماره کشاوري و توسعه

زاده، زهراسادات؛ حقیقی، احسان، عبدالرحمن؛ سلیمان -

اقتصاد . «بررسی بازاريابی مرکبات دزفول»(. 1975)محمد 

 . 29-71، 82، سال هجدهم، شماره کشاورزي و توسعه

-بررسی تاثیر قابلیت»(. 1957)بهزادنیا، پويا؛ صنوبر ، ناصر  -

هاي شرکت: مورد مطالعه)هاي بازاريابی بر عملکرد صادراتی

مجله . «کارآفرين صادرکننده محصوالت کشاورزي ايران

، 11، سال ششم، شماره راهبردهاي کارآفرينی در کشاورزي

68-97. 

بررسی رفتار »(. 1978)حسینی، سید صفدر؛ رفیعی، حامد  -

شهرستان  مطالعه مورد: بازار مرکبات در استان مازندران

 . 89-52، 7، شماره 2، جلد مجله اقتصاد کشاورزي. «ساري

-تاثیر مولفه»(. 1956)آبادي، ابوالفضل؛ صفايی، مريم شاه -

. «هاي دانش بر عرضه صادرات بخش کشاورزي ايران

   1-26، 77، شماره فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی

. (1978)زاده، سمیه؛ منصوري، هومن عاقل، حسین؛ يوسف -

بررسی عوامل موثر بر ارزشصادرات محوالت کشاورزي با »
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پسته، بادام، زعفران، خرما و )تاکید بر استانداردهاي صادرات

مجله علوم و صنايع کشاورز، ويژه اقتصاد و توسعه . «(سیب

 . 129-199. 1، شماره 22، جلد کشاورزي

زاده، مرتضی؛ محمدزاده، شهرام؛ کراري، صمد اهللفیض -
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