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 Mazandaran province becomes one of the potential areas for agricultural production in Iran 

that with proper use of this potential can play a significant role in non-oil exports in the 

country. The main agricultural products of the province include citrus, flowers and 

ornamental plants and kiwi, which have a comparative advantage. But despite having a 

comparative advantage in the production of these products, unfortunately in the export stage 

and in international markets due to the existence of internal and external communication and 

restrictions, this advantage has been lost. The main purpose of this research was to identify 

and prioritize the barriers to the export of agricultural products in Mazandaran province, in 

which, while identifying the barriers to the export of these products, these barriers were also 

prioritized. This research is a descriptive and survey type. In the qualitative part of this 

study, the statistical population of this research is 8 agricultural export experts of 

Mazandaran province and in the quantitative part of the research, the statistical sample is all 

exporters active in the field of agricultural products export. The method and tool of data 

collection is library studies and field research that was done through a questionnaire. The 

reliability of the questionnaire was measured using Cronbach's alpha method and SPSS 

software, And its validity was done by confirmatory factor analysis with PLS software and 

to prioritize the approved barriers, we used FAHP multi-criteria decision making method. 

The results of this study show that export barriers include barriers related to the country of 

origin, which were more important than barriers related to the company and barriers related 

to the destination country. Among the components of these barriers, insufficient incentives 

for export, insufficient knowledge and information about potential markets and 

inappropriate monetary and exchange rate policies in the country of origin, respectively, 

have been introduced as the most important barriers to agricultural exports in Mazandaran 

province. At the end of this study, appropriate solutions were provided to remove these 

obstacles and improve the export of agricultural products in Mazandaran province. 
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 شناسایی و الویت بندی موانع صادرات محصوالت کشاورزی استان مازندران با رویکرد ترکیبی
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 چکیده  اطالعات مقاله

 پژوهشی -علمی :نوع مقاله

 27-56: صفحات

استان مازندران یکی از مناطق مستعد تولید محصوالت کشاورزی در ایران محسوب می شود که با   
استفاده مناسب از این پتانسیل می تواند در توسعه صادرات غیر نفتی در کشور،  نقش چشمگیری را ایفا 

ه دارای محصوالت اساسی کشاورزی استان شامل مرکبات، گل و گیاهان زینتی و کیوی هستند ک. کند
اما علی رغم داشتن مزیت نسبی در تولید این محصوالت، متأسفانه در . مزیت نسبی صادرات هستند

مرحله صدور و در بازارهای بین المللی به دلیل وجود محدودیت ها و موانع داخلی و خارجی، این مزیت از 
محصوالت کشاورزی هدف اصلی این تحقیق شناسایی و الویت بندی موانع صادرات . دست رفته است

استان مازندران بود که در آن ضمن شناسایی موانع صادرات این محصوالت، به الویت بندی این موانع 
این تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی است که در بخش کیفی این مطالعه، جامعه . نیز پرداخته شد

زندران و در بخش کمی نفر از خبرگان صادرات محصوالت کشاورزی استان ما 8آماری این تحقیق 
تحقیق، نمونه آماری، کل صادرکنندگان فعال در حوزه صادرات محصوالت کشاورزی این استان می 

روش و ابزار گردآوری اطالعات، مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی است که از طریق . باشد
، spssخ و با استفاده از نرم افزار پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونبا. پرسشنامه انجام شد

صورت پذیرفت و برای  PLS سنجیده شده است و اعتبار آن نیز با تحلیل عاملی تاییدی با نرم افزار 
نتایج این . استفاده کردیم FAHP الویت بندی موانع تایید شده، برای روش تصمیم گیری چند معیاره 

تحقیق نشان می دهد که موانع صادرات شامل موانع مرتبط با کشور مبدأ که از درجه اهمیت بیشتری 
در بین مولفه های این . نسبت به موانع مرتبط با شرکت و موانع مرتبط با کشور مقصد برخوردار بودند

 بازارهای درباره اطالعات و دانش نبودن فیکاموانع، به ترتیب کافی نبودن مشوق ها برای صادرات، 
به عنوان مهم ترین موانع صادرات  کشور مبدا در ارز نرخ و پول هایسیاست بودن نامناسبو بالقوه 

در پایان این مطالعه، راهکارهایی مناسب جهت . محصوالت کشاورزی استان مازندران، معرفی شده اند
 .ادرات محصوالت کشاورزی استان مازندران، ارائه شدبرطرف کردن این موانع و بهبود وضعیت  ص

 ولاطالعات نویسنده مسئ

: ایمیل

heydari.tayebe68@gmail.com 
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 50/50/1908 :تاریخ دریافت

 11/15/1908 :تاریخ ویرایش

 51/11/1908 :تاریخ پذیرش

 51/51/1900 :تاریخ انتشار

صادرات محصوالت  :واژگان کلیدی

کشاورزی استان مازندران، موانع صادرات، 

-تحلیل سلسه مراتبی فازی، الویت فرآیند

 بندی

 .خوانندگان این مجله، اجازه توزیع، ترکیب مجدد، تغییر جزئی و کار روی حاضر به صورت غیرتجاری را دارند

 .باشد حقوق انتشار این مقاله، متعلق به نویسنده می تمامی ©
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 مقدمه-9

استان مازندران که از مناطق مستعد تولید محصوالت 

کشاورزی در ایران محسوب می شود، با استفاده مناسب از 

تواند در توسعه صادرات غیر نفتی در این پتانسیل خود می 

طبق شواهد، . کشور،  نقش مهم و چشمگیری را ایفا کند

اقتصاد ساکنان استان مازندران وابسته به فروش محصوالت 

بر اساس جدیدترین آمار منتشره از . کشاورزی می باشد

 1909سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در سال 

ز زمین های زراعی و باغی هزار هکتار ا 002نزدیک به 

تنها که  استان، زیر کشت محصوالت کشاورزی رفته اند

حجم اندکی از این محصوالت به بازارهای بین المللی صادر 

 بهصادرات بیشتر این محصوالت منجر ا د، قطعنمی شو

بر اساس نتایج . دشخواهد توسعه کشاورزی این استان 

محصوالت اساسی ، (1988)تحقیقات نوروزی و ثریائی 

شامل مرکبات، گل و گیاهان زینتی  مازندران کشاورزی استان

اما  ،دارای مزیت نسبی صادرات هستندکه و کیوی هستند 

متأسفانه در مرحله صدور و در بازارهای بین المللی به دلیل 

، این مزیت را از حدودیت ها و موانع داخلی و خارجیوجود م

لعه، شناسایی و الویت موضوع مورد مطا. دست داده است

بندی موانع صادرات محصوالت کشاورزی استان مازندران با 

موانع صادرات در پژوهش های . رویکرد ترکیبی می باشد

به سه دسته موانع داخلی محلی صادرات،  1(1001)مورگان 

موانع بیرونی محلی صادرات و موانع بیرونی خارجی صادرات 

ه سعی بر شناسایی موانع در این مطالعه ک. تقسیم شده است

صادرات محصوالت کشاورزی استان مازندران و الویت بندی 

 .می باشد 2آن ها با رویکرد ترکیبی

 مبانی نظری تحقیق -7

بنا بر تعریف گمرک جمهوری اسالمی ایران، صادرات 

فروش، معامله تهاتری و یا اهدای کاال و »عبارتست از 

خدمات یک کشور به کشورهای دیگر، پس از انجام تشریفات 

                                                           
1. Morgan 
2
 Mix Method 

بخش کشاورزی یکی از . «گمرکی و رعایت سایر مقررات

بخش های مهم اقتصادی استان مازندران محسوب می شود 

رزی از عمده ترین کاالهای غیر نفتی به و محصوالت کشاو

شمار می آیند، اهمیت و تأثیر صادرات این کاالها بر رشد 

اقتصادی بخش کشاورزی استان و در پی آن رشد اقتصادی 

بنابراین انجام مطالعات در این . می شودمنجر کل کشور 

با توجه به اهمیت صادرات  .بخش، ضروری به نظر می رسد

در برنامه های توسعه اقتصادی دولت و محصوالت کشاورزی 

هم چنین استان مازندران به عنوان یک سرزمین مستعد در 

می تواند ما را   تولید و پرورش محصوالت کشاورزی متنوع، 

اهداف کلی صادرات . در دستیابی به این اهداف کمک کند

محصوالت غیر نفتی در استان مازندران را می توان به موارد 

توسعه بازار محصوالت فرآورده های : ردذیل اشاره ک

کشاورزی استان، ارتقاء سطح امنیت سرمایه گذاری و بهبود 

سطح در آمد کشاورزان از ظرفیت صادرات کاالی کشاورزی، 

ارتقاء بهره وری منابع و عوامل و فعالیت ها در بخش 

عمده کاالهای  .کشاورزی با تأکید بر تولید محصوالت

محصوالت )انواع مواد غذایی : ران شاملصادراتی استان مازند

لبنی، بیسکویت، پوره، نوشابه و آبمعدنی، رب گوجه، آب میوه 

مرکبات، کیوی، گل )، محصوالت کشاورزی ...(و کنسانتره و 

، انواع مواد معدنی، مصالح ...(و گیاه، سیب درختی و 

...( ساختمانی، ماشین آالت، لوله و پروفیل، مصنوعات چوبی و

اغلب به  مازندران گمرکات استان صادرات .شدمی با

روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، عراق، های آذربایجان، کشور

افغانستان، تاجیکستان، ترکیه، ازبکستان و عربستان می باشد 

اساس آمارنامه بر .(1909مدیریت گمرک استان مازندران،)

سازمان چهاد کشاورزی استان مازندران، میزان صادرات 

-09محصوالت کشاورزی استان مازندران در طی سال های 

، بیشترین صادرات محصوالت کشاورزی در استان 1981

مازندران در سال های اخیر، مربوط به فرآورده های لبنی و 

 .مرکبات و کیوی و گل و گیاه زینتی  می باشد
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 روش تحقیق -9

در این تحقیق در مرحله  طراحی الگو با استفاده از راهبرد 

. کیفی معیارها و زیر معیارهای موانع صادرات تعیین می شوند

توجه به اجرای تحقیق، جامعه آماری در دو حیطه قابل  با

حیطه اول شناسایی موانع مؤثر بر صادرات . بررسی است

منظور  محصوالت کشاورزی استان مازندران می باشد، بدین

از روش نمونه گیری گلوله برفی برای دستیابی به این افراد 

نفر از مدیران و کارشناسان در  8استفاده شد که در نهایت با 

در مرحله کمی  .پنج نهاد منتخب، مصاحبه صورت گرفت

مدل، برای الویت بندی موانع صادرات محصوالت کشاورزی 

با . ند استفاده شداستان مازندران از راهبرد نمونه گیری هدفم

محصوالت  توجه به اطالعات موجود، تعداد کل صادرکنندگان

نفر بدست  05جامعه ای با حجم با  کشاورزی استان مازندران

آمد و کلیه افراد به عنوان نمونه پژوهش برای پاسخگویی به 

شیوه گردآوری داده ها به منظور . پرسشنامه ها، انتخاب شدند

یفی، روش های جمع آوری در بخش ک، انجام پژوهش

. اطالعات عبارتند از مصاحبه تحقیق و بررسی اسناد و مدارک

در بخش کمی آزمون الگو، روش جمع آوری اطالعات 

مؤلفه های پرسشنامه با توجه . استفاده از دو پرسشنامه است

به مبانی نظری تحقیق و با توجه به بخش کیفی تحقیق 

 پرسشنامه اولیه سازه اییرو ارزیابی برای. استخراج شده است

 روایی ، از PLSSmartبه وسیله نرم افزار حاضر، پژوهش

 استخراج واریانس میانگین شاخص تعیین روش به تشخیصی

میزان پایایی پرسشنامه این تحقیق به . شد استفاده ،1شده

و از روش آلفای کرونباخ  SPSSwin20وسیله نرم افزار 

فازی که    AHPپرسشنامه ثانویه یا پرسشنامه . بدست آمد

 .صادرات تأیید شده طراحی شده است برای الویت بندی موانع

 یافته ها -6

مولفه های موانع و زیر معیارهای آن ها از طریق مصاحبه و 

و تعدادی از این  شناسایی شده ،مطالعات مبانی نظری پیشین

                                                           
1
 Average variances extracted 

تأیید  با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تأییدیزیر معیارها 

یا  تصمیم مراتبی سلسله درخت که بر اساس آن ها، شده اند

به منظور الویت بندی موانع  پژوهش، اینالگوی نهایی 

صادرات محصوالت کشاورزی استان مازندران به صورت 

 معیارهای زیر و معیارها نشان داده شده است که( 1)نمودار 

.است آمده (1) جدول در آن دهنده تشکیل
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 درخت سلسله مراتبی تصمیم و الگوی نهایی پژوهش -9نمودار

 

 

 

 معیارها و زیر معیارهای هدف پژوهش -9 دولج

 دهنده تشکیل های معیار زیر معیار

 (C) شرکت

 استاندارد مشتری، اقتصادی قدرت)بالقوه بازارهای درباره اطالعات و دانش نبودن کافی: 11 سوال

 ...( و مشتری ذائقه و بندی بسته کیفیت مشتری، نیاز زمان مشتری، کیفی

 هدف بازار در کشور کاالهای مقبولیت نبودن کافی: 21 سوال

 هدف بازارهای در بازرگانان بازاریابی های فعالیت بودن پایین: 93 سوال

 (O) مبدا

 صادرات برای هامشوق نبودن کافی: 1 سوال

 کشور در ارز نرخ و پول هایسیاست بودن نامناسب: 9 سوال

 خارجی خریداران از هاپرداخت و دریافت مشکالت و بودن کند: 1 سوال

 (D) مقصد

 در محصول و شده تمام قیمت بودن باال و هزینه زمینه در محلی رقبای هایمزیت: 11 سوال

 خارجی رقبای با مقایسه

 هدف کشور در اداری فساد وجود: 92 سوال

در این تحقیق به منظور سنجش معیارها از اعداد فازی مثلثی 

 .است استفاده شده

 صادرات موانع بندی اولویت به نسبت 7 سطح  معیارهای  ارجحیت درجه محاسبه  -7 جدول

 شده نرماالیز اوزان نهایی بزرگتری درجه c o d صادرات موانع بندی اولویت

c _ 0.592 1 0.592 0.37 
o 1 _ 1 1 0.625 

d 
0.46

4 
0.007 _ 0.007 0.004 

 1 1.599    مجموع

 (برگرفته از محاسبات تحقیق: )منبع
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 2 سطح معیارهای بندی اولویت ,فوق جدول نتایج براساس

 : از است عبارت صادرات موانع بندی اولویت به نسبت

 (O) مبدأ  -1

 (C)  شرکت  -2

  (D) مقصد -9

 c به نسبت 9 سطح  معیارهای زیر  ارجحیت درجه محاسبه  -9 جدول

c c1 c2 c3 نرماالیزشده اوزان نهایی بزرگتری درجه 

c1 _ 1 1 1 0.816 

c2 5.2202 _ 1 5.2202 5.189 

c3 5.558 0.363 _ 5.5558 5.5553 

 1 1.226    مجموع

 (برگرفته از محاسبات تحقیق: )منبع

 سطح معیارهای زیر بندی اولویت ,فوق جدول نتایج براساس

  :از است عبارت c به نسبت 9

1- 1C 

2- 2C 

9- 9C 

 o به نسبت 9 سطح  زیرمعیارهای  ارجحیت درجه محاسبه -6 جدول

o o1 o2 o3 نرماالیزشده اوزان نهایی بزرگتری درجه 

o1 _ 1 1 1 5.110 

o2 5.280 _ 1 5.280 5.22 

o3 5.553 0.044 _ 5.553 5.550 

 1 1.291    مجموع

 

 سطح معیارهای زیر بندی اولویت ,فوق جدول  نتایج راساسب

 : از است عبارت o به نسبت 9

1. 9O 

2. 7O 

9. 9O 

 d به نسبت 9 سطح  زیرمعیارهای  ارجحیت درجه محاسبه  -6 جدول

d d1 d2 نرماالیزشده اوزان نهایی بزرگتری درجه 

d1 _ 1 1 3.19 
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d2 3.326 _ 3.326 3.32 

 1 9.326   مجموع

 (برگرفته از محاسبات تحقیق: )منبع

 سطح معیارهای زیر بندی اولویت ,فوق جدول  نتایج براساس

 : از است عبارت d به نسبت 9

1 .1D 

2 .2D 

در این مرحله، وزن های سه معیار اصلی محاسبه می شود و 

بر اساس این نتایج، الویت موانع صادرات محصوالت 

 :کشاورزی به صورت زیر است

 

 

 صادرات موانع بندی اولویت به نسبت  ها معیار نهایی اوزان ماتریس -5 جدول

 هالفهمؤ نهایی قطعی زنو لفهمؤ
رت

 به

c 0.37 2 

o 0.625 1 

d 0.004 9 

 (برگرفته از محاسبات تحقیق: )منبع

 : آمده است (1)الویت زیر معیارهای عوامل فوق در جدول 

 صادرات موانع بندی اولویت به نسبت  ها معیار زیر نهایی اوزان ماتریس -2 جدول

 رتبه هالفهمؤ نهایی قطعی وزن لفهمؤ

c1 5.95102 2 

c2 5.5311 0 

c3 5.55522 8 

o1 5.0819 1 

o2 5.1910 9 

o3 5.5591 3 

d1 5.55912 0 
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d2 5.55528 1 

 (برگرفته از محاسبات تحقیق: )منبع

 نتیجه گیری -6

با شناسایی موانع صادرات محصوالت کشاورزی و دسته بندی 

آن ها و الویت بندی این موانع، به صادرکنندگان و مدیران 

سازمان های فعال در حوزه صادرات و قانونگذاران و مجریان 

قوانین کمک می کند تا یا ارزیابی مستمر فعالیت ها، فرآیندها 

ها، نقاط قوت و و درآمدهای صادراتی و میزان ارزآوری آن 

هیود خود و موانع را شناسایی کرده و برای بهبود بحوزه های 

تشکیل دهنده موانع ابعاد . و رفع آن ها، برنامه ریزی کنند

صادرات براساس مبانی نظری و پیشینه تحقیق شامل 

معیارها و زیر . شرکت، کشور مبدأ و کشور مقصد است

کیفی پژوهش معیارهای این تحقیق، در چاچوب مرحله 

در . شناسایی شدند و در مرحله کمی تحقیق به تأیید رسیدند

خصوص جایگاه هر یک از زیر معیارهای تشکیل دهنده ابعاد 

بر . موانع صادرات نیز مدل نهایی موانع صادارت ارائه شد

مبنای این مدل، موانع صادرات یه عنوان سطح اول و سه بعد 

نوان سطح دوم و زیر شرکت، کشور مبدأ و کشور مقصد به ع

د به عنوان سطح سوم انتخاب امعیارهای هر کدوم از این ابع

براساس دسته بندی موانع صادرات محصوالت . شدند

کشاورزی استان مازندران که در این مطالعه به صورت موانع 

مرتبط با شرکت و کشور مبدأ و کشور مقصد صورت گرفته 

، که موانع (1001)است را می توان در مطالعات مورگان 

صادرات را به سه دسته موانع داخلی محلی صادرات، موانع 

بیرونی محلی صادرات و موانع بیرونی خارجی صاردات تقسیم 

به تقسیم بندی موانع صادرات به موانع درون . شده است

سازمانی و موانع داخلی و موانع بین المللی را می توان به 

زیر . اشاره کرد( 1905)نتایج پژوهش ناظمی و خانی 

 درباره اطالعات و دانش نبودن کافی :معیارهای شرکت شامل

دأ شامل کافی نبودن ، زیر معیارهای کشور مببالقوه بازارهای

مشوق ها برای صادرات، نامناسب بودن سیاست های نرخ 

پول و نرخ ارز در کشور و کند بودن و مشکالت دریافت و 

معیارهای کشور مقصد  پرداخت ها از خریداران خارجی و زیر

شامل مزیت های رقبای محلی در زمینه هزینه و باال بودن 

قیمت تمام شده و محصول در مقایسه با رقبای خارجی و 

هم چنین در وزن . وجود فساد اداری در کشور هدف می باشد

دهی زیر معیارهای مرتبط با این معیارها یا موانع مرتبط با آن 

در رتبه اول، کافی  رای صادراتها، کافی نبودن مشوق ها ب

قدرت )نبودن دانش و اطالعات درباره بازارهای بالقوه 

اقتصادی مشتری، استاندارد کیفی مشتری، زمان نیاز مشتری، 

در رتبه دوم و ...( کیفیت بسته بندی مشتری و ذائقه مشتری و

نامناسب بودن سیاست های پول و نرخ ارز در کشور در رتبه 

بولیت کاالهای کشور در اند و کافی نبودن مقسوم قرار گفته 

و مزیت های رقبای محلی در زمینه هزینه و باال  بازار هدف

 ،بودن قیمت تمام شده و محصول در مقایسه با رقبای خارجی

ها و پرداخت ها از خریداران کند بودن و مشکالت دریافت 

وجود فساد اداری در کشور هدف به ترتیب در رتبه  ،خارجی

م تا هفتم قرار گرفته اند و پایین بودن فعالیت های چهار

 .بازاریابی بازرگانان در بازارهای هدف در رتبه آخر قرار گرفت

کافی نبودن مشوق ها برای صادرات به عنوان اولین مانع 

مهم صادرات محصوالت کشاورزی استان مازندران شناخته 

ز شد، مشوق های صادراتی شامل جوائز صادراتی، حمایت ا

حمل و نقل صادراتی، اعطای تسهیالت مالی و اعتباری به 

صادرکنندگان و برنامه های آموزش و اطالع رسانی می 

 نحوه کردن هدفمندتحقیق شامل ات این پیشنهاد. باشند

 متخصص انسانی نیروی بکارگیری، صادراتی جوایز پرداخت

، اطالعات عصر لوازم کاربرد به آشنا و روز توسعه به آگاه

 زمینه در آموزش برگزاریاتخاذ سیاست های مناسب نرخ ارز، 

 و کنندگان صادر جهت استان تجار نیاز با متناسب صادرات

 مطالعات و تحقیقات انجام، صادرات تشکل های و ها بنگاه
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 الزم تسهیالت اختصاص، صادرات موانع شناسایی زمینه در

 و صادراتی بزرگ های شرکت تقویت و تشکیل جهت

 با مستقیم مذاکرات امکان برقراریو  استان در بازاریابی

 . می باشد هدف بازار بالقوه مشتریان

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و  :مالحظات اخالقی

داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تماماً  نیز امانت

 . رعایت گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض  :تعارض منافع

 .منافعی بوده است

نگارش مقاله تماماً توسط نویسندگان  :سهم نویسندگان

 .بصورت مشترک و برابر انجام گرفته است

از تمام کسانی که ما را در تهیه این : تشکر و قدردانی

 .اند، سپاسگزاریم مقاله یاری رسانده

ن تأمین اعتبار وداین پژوهش ب: تأمین اعتبار پژوهش

 .مالی سامان یافته است
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