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 چکيده

به منظور دستیابی به منافع جهانی شدن، هر کشوری الزم است تا از طریق تجارت، رشد و توسعه اقتصادی  

خود را افزایش دهد. خشکبار در میان محصوالت صادراتی ایران از اهمیت ویژه و اعتبار باالیی برخوردار است  

در اقتصاد کشاورزی ایران است.   و سهم قابل توجه آن از صادرات کشور بیانگر نقش استراتژیک این محصول

انجام شد. بر این   عوامل موثر بر صادرات خشکبارشناسایی و رتبه بندی  بر این اساس پژوهش حاضر با هدف 

اساس، دو سوال برای این مطالعه طراحی گردید. در پاسخ به سوال اول، عوامل موثر بر صادرات خشکبار بر  

زیرمعیار(؛    3ای )زیرمعیار(؛ معیار عوامل زمینه  4معیار شامل معیار عوامل ساختاری )  4اساس ادبیات پژوهش،  

در پاسخ به سوال   زیرمعیار( شناسایی شد.  3ار عوامل خارجی )زیرمعیار( و معی 4معیار عوامل اقتصاد کالن ) 

توسط روش   و زیرمعیارهای شناسایی شده  پژوهش، معیارها  بندی    AHPدوم  رتبه  بندی شدند. در  رتبه 

دارای رتبه دوم،    303/0دارای رتبه اول، عوامل خارجی با وزن    487/0معیارها، عوامل اقتصاد کالن با وزن  

دارای رتبه چهارم به عنوان    071/0دارای رتبه سوم و عوامل ساختاری با وزن   139/0ا وزن  ای بعوامل زمینه

می خشکبار  صادرات  بر  موثر  تجارت  عوامل  ساختاری،  عوامل  معیار  زیرمعیارهای  بندی  رتبه  باشند.در 

صادرات    دارای رتبه دوم، مدیریت  261/0دارای رتبه اول، سیستم گمرک با وزن    451/0الکترونیک با وزن  

وزن   وزن    169/0با  با  مالی  منابع  و  سوم  رتبه  می  119/0دارای  چهارم  رتبه  بندی  دارای  رتبه  باشند.در 

/ دارای رتبه اول، قوانین دولتی با  540ای، وجود فناوری الزم برای صادرات با وزن  زیرمعیارهای عوامل زمینه

الک  297/0وزن   تجارت  برای  اینترنت  سرعت  و  دوم  رتبه  وزن  دارای  با  سوم    163/0ترونیک  رتبه  دارای 

با وزن  می ارز  نرخ  اقتصاد کالن،  عوامل  بندی زیرمعیارهای  رتبه  قیمت    0/ 451باشند.در  اول،  رتبه  دارای 

با وزن   با وزن    261/0کاالهای صادراتی  ناخالص داخلی  تولید  رتبه دوم،  دارای رتبه سوم و    169/0دارای 

باشند.در رتبه بندی زیرمعیارهای عوامل خارجی، ارزش پول  ه چهارم میدارای رتب  119/0درآمد ملی با وزن  

دارای رتبه دوم و درآمد جهانی    320/0دارای رتبه اول، درآمد کشور مقصد با وزن    558/0کشور مقصد با وزن  

یر را  باشند.لذا بر اساس نتایج بدست آمده عوامل اقتصاد کالن باالترین تاثدارای رتبه سوم می  122/0با وزن  

نشان می ایران دارد که  را میبر صادرات خشکبار در  این عوامل بیشترین نقش  یا  دهد  بهبود  برای  توانند 

 کاهش صادرات خشکبار داشته باشند. 

 AHPصادرات خشکبار، روش  : يديکل  واژگان
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 بازرگانی، بازاریابی. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت  1
 کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار، بازاریابی.  2
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 عوامل موثر بر صادرات خشکبارشناسایی و رتبه بندي 
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 مقدمه 

در صورت رونق تجارت    رایکرده اند، ز  یرا موتور رشد اقتصاد کشورها معرف  یاز اقتصاددانان، مازاد تجارت خارج  یاریبس

  دیرشد تول  ت یکاالها و در نها  تیفیسطح ک  یارتقا  ، ییکارا شیافزا  ، یگسترش بازار داخل  نهی زم  ، یو حصول مازاد تجار  یخارج

به   ی ابی دست  یدارد، راه ها تیاز اقتصاد که کشور در آن مز ییبخش ها  ییفاگسترش و شکو قیشود. سپس از طر ی فرآهم م

  ی اساس  یها  رساختیصادرات کاال سبب توسعه ز  شیو افزا  یشود. گسترش تجارت خارج  ی فراهم م  یرشد و توسعه اقتصاد

  ، یجهان  یکشور در بازارها  یمحصول و وارد شدن فعاالن اقتصاد  یتقاضا  شیبه سبب افزا  گر،ی شود و از طرف د  ی اقتصاد م

و    ی جهان   یتوسعه صادرات و ورود به بازارها(  1398  ، بیگی و  نجفی )  کاالها حاصل خواهد شد.   تیفیو بهبود ک  ی رشد اقتصاد

  ت یخواهد شد در حال حاضر، موانع، مشکالت و محدود  سریم  یصادرات  داریمشخص و پا   یدر آن با راهبردها  یحفظ و ماندگار

نظامند در    ی ثبات  ی شوند. ب  یبرشمرده م  ریوجود دارد که به شرح ز  رانیمقررات واردات و صادرات محصوالت خشکبار ا  یها

 ی تجار   استیمفرط به تحوالت شگرف در حوزه س ییاعتنا  یها، ب  تیو مسئول  فیو تداخل وظا  ینهاد  ییتودرتو  ،یتجار  طیحم

مربوط به    صیها و نقا  یکشور و کاست   جیرا  یاقتصاد  یاسیبا گفتمان س  یو مقررات داخل  نیقوان  یناهمگون   ،یدر سطح جهان

  ی نقواعد و مقررات سازمان جها  ژهیبه و  یالملل  نیو ضوابط ب  ارهایبا مع  یمدرن، تعارض و ناسازگار  یتجار  استیس  کیفقدان  

قانون مقررات   گر، ی. از طرف د ی از جمله قانون امور گمرک  گر ید  یو مقررات تجار  نیبا قوان  یو گاه ناسازگار  ی تجارت، هم پوشان

ن واردات  و  کاست  یینارسا  زیصادرات  و  ها  یاریبس  یهایها  تبصره  وجود  جمله  اساس   شتریب  ییاز  بر  قانون  مواد  تعداد  از 

 شتریتمرکز ب  ات، یاز حد به جزئ  ش یتجارت، ورود ب  ی کنندگ  لیتسه  ی قانون به جا  ی متعارض، تأثیر محدود کنندگ  یهادگاهید

  ی نیگزیحقوق مکتسب، دارد که جا   نهیاز جمله در زم  یاز تجارت خدمات، عدم توجه به تحوالت ارز  ادیبر تجارت کاال و غفلت ز

 (1398،بیگی و نجفی).است یضرور یقانون جامع مدرن امر  کیآن با 

به   میتوان  جمله،  از  که.متعددی در کشورهای مختلف صورت پذیرفته است  مطالعات،  پژوهش در ارتباط با موضوع این  

 موارد زیر اشاره کرد:

 و  نژاد  یرسولی،  الملل  نیب  ینیکارآفر  کردیبا رو  یصادرات  یارائه مدل خوشه ها( به  1399و همکاران )  کرمپور  مطالعات

ی نوروز،  هی روس  ونی به فدراس  رانیغرب: مورد صادرات خشکبار ا  یها  میتحت تحر  رانیرونق صادرات ا( به بررسی  1398ی )طالب

  ( 1396ی )مالک   ی وفارسان  ی اسد،  صادرات در صنعت خشکبار  ش یصادرات بر افزا  ییبازارگرا  ری تاث( به بررسی  1397و همکاران )

بر عملکرد    ینوآور  تیقابل  ر یتاثو پژوهشی دیگر به بررسی    رانیبر عملکرد صادرات خشکبار در ا  ییابعاد بازارگرا  ریتاثبه بررسی  

را   یقیتحق(  1398ی)گیب  ی ونجفهمچنین  .است  موضوع  این  درباره  داخلى  پژوهشهاى  پرداختند. که از  رانیصادرات خشکبار ا

عوامل موثر بر صادرات   ییپژوهش شناسا نیدر ا  « انجام داده اند.رانیعوامل موثر بر صادرات خشکبار در ا ییشناسا  با عنوان »

  1360  ی دوره زمان  یبرا  انهی سال  یها( و دادهARDL)  یعیتوز  ی با وقفه ها  حیتوض  خود  یبا استفاده از الگو  رانیخشکبار در ا

و نرخ ارز و    یشاخص ادغام تجار  ، یرهایکه متغ  دهدینشان م  ج یقرار گرفته است. نتا  یسمورد برر  رانیدر اقتصاد ا  1397  -

و  یمنف ریتاث یدر بلندمدت بر صادرات خشکبار دارند اما نرخ تورم دارا یمثبت و معنادار ری تاث یدارا یاهیسرما یواردات کاال

  ی مدن   بر صادرات دارد.  یمهم  ریصادرات خشکبار تاث  دساختار موجو  نی. همچنباشدیمعنادار در بلندمدت بر صادرات خشکبار م

شرکت   یتوسعه صادرات دولت بر عملکرد صادرات  یبرنامه ها  راتیتأث  یرا با عنوان »بررس  یقی( تحق1396و همکاران )  یقم

و  لیصادر کننده خرما، آج ی: شرکت هایمطالعه مورد یتعدیل کننده تجربه صادرات ریبر متغ دیکوچک و متوسط با تأک یها

بر اهداف    یتوسعه صادرات به واسطه اثرگذار  یاز آن است که برنامه ها  یها حاک   لیخشکبار استان تهران(« انجام داده اند. تحل

 ر یبا سا  یهمکار  قیدولت از صادر کنندگان از طر  تیاثرات مثبت دارد و حما  یبر عملکرد صادرات  نفعانیو رابطه با ذ  کیاستراتژ

را با عنوان   یقیتحق(  1396)ی  دریحو    اسحاق زاده   .دیافزا  یو صادرات خشکبار پر رونق آن م  یکشورها در معامالت تجار

پژوهش نشان داد که عوامل    یاصل  افته« پرداختند. یبر عملکرد صادرات صنعت پسته  یرونیو ب  یعوامل درون  ریتاث  ی»بررس

موثر    ی عوامل درون  یدر بررس.  داشته است  یداریمعن  ریصادرکننده پسته تاث  یهابر عملکرد صادرات در شرکت  یرون یو ب  یدرون

  هیسرما  و  یمنابع انسان   یحرفه ا  تیریاندازه شرکت، مد  نانه،یکارآفر  یها  یژگ یحاصل شد که و  جهینت  نیبر عملکرد صادرات ا

عوامل تعهد    یداشته اند ول  یداریمعن  ریصادرکننده پسته تاث  یهاو توسعه بر عملکرد صادرات شرکت  قیدر بخش تحق  یگذار
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نکرده    جادیا  یداریمعن  ریصادرکننده پسته تاث  یشرکتها  یو تعهد منابع بر عملکرد صادرات  تیریمد  یابیتجربه بازار  ،یصادرات

  ی ظاهر  یهایژگیاز آن بود که دو عامل رقابت در صنعت و و  یحاک  زیموثر بر عملکرد صادرات ن  یرونیعوامل ب  یبررس  جینتا.  اند

کسب و کار بر عملکرد    طیعامل مح  ی اند ولداشته   یداریمعن   ریصادرکننده پسته تاث  یهامحصول بر عملکرد صادرات شرکت

و    ییشناسارا با عنوان »  یقیتحق(  1396)  آزادو    ینسلیما.نکرد  جادیا  یدار  یمعن  ریصادرکننده پسته تاث  یهاشرکت  یصادرات

به دست آمده از  ج ینتاکه   انجام داده اند. ی«روش تحلیل سلسله مراتب با رانیرتبه بندی عوامل موثر بر توسعه صادرات پسته ا

در رتبه   بیوزن، به ترت  نیشتریبا ب  «غاتیتبل»و    «دولت  نقش»،  «محصول  تیفیک»نشان داد که  ،  AHPیسلسله مراتب  لیتحل

 نمودن  تیرعا»، یشاخص ها نیهستند.همچن رانیعوامل موثر بر توسعه صادرات پسته ا یارها یمع نیاول تا سوم مهمتر یها

ب  یاستانداردها   ی در بخش ها  یخارج  یها  یگذار  هیازسرمادولت    تیحما»  ،«قیدق  یفیک  یوکنترل ها  یالملل  نیمعمول 

وزن، به    نیشتریبا ب  «صادرات پسته  نهیصادرات در زم  یقیتشو  یها  استیس»  و  «مختلف صنعت در صادرات جهت توسعه  

  دیگر   در مطالعه  د.هستن  رانیعوامل موثر بر توسعه صادرات پسته ا  یشاخص ها  نیاول تا سوم مهمتر  یها  رتبه  در  بیترت

. بر اساس نتایج به دست اندرضه صادرات پسته در ایران یرداخته به بررسی عوامل موثر بر ع (،  1394)محمدی و سخی هانی

نامتقارن بر عرضه صادرات پسته    آمده نوسانات قیمت های نسبی پسته در کوتاه مدت و بلند مدت دارای اثر منفی، معنی دار و

عالم  نیز دارای  ارز  از صادرات نفت و نرخ واقعی  تولید داخلی پسته، درآمد حاصل  بر عرضه  است. همچنین  انتظار  ت مورد 

به بررسی عوامل موثر برصادرات پسته ایران پرداختند. براساس (،  1393)در مطالعه کرباسی و توحیدی  . صادرات پسته می باشند

نتایج، قدر مطلق کشش بلند مدت تقاضای صادرات پسته ایران نسبت به تغییرات در قیمت نسبی و نرخ واقعی ارز به طور قابل  

ز مقدار متناظر آن ها در کوتاه مدت بزرگ تر می باشد. همچنین نتایج مبین آن است که تقاضای صادرات پسته مالحظه ای ا

(  1390و همکاران )  قتی حقهمچنین    .ایران نسبت به تغییرات در درآمد واقعی در کوتاه مدت و بلند مدت بی کشش است

، انجام داده  «: کشمشیمطالعه مورد  ران؛یبر عرضه صادرات محصوالت خشکبار ا  رگذاریعوامل تأث  لیرا با عنوان »تحل  یقیتحق

داشته    رانیبر صادرات کشمش ا  یو نرخ ارز مؤثر اثر مثبت  د یمقدار تول  ، ینسب  متیاز آن است که ق  ی ها حاک  افتهی   لیاند. تحل

دهد.    ی قرار م  ریآمد صادر کنندگان را تحت تأثدر  یو به طور کل  ی صاردات  متینشان داد نوسانات نرخ ارز در بازار ق جیاست. نتا

و نظارت شود که در بخش صادرات منافع کشور و از جمله صادر کنندگان به   تیریمد یقیبه طر د ی نرخ ارز با ستمیس نیبنابرا

را با عنوان »عملکرد صادرات و جهت تجارت    یقیتحق(،  2020و همکاران )  1ماشیر   گردد.   ن یکننده تأم  دواریو ام  دیطور مف

مارکوف نشان داد که پاکستان بازار ثبات انگور تازه    رهیزنج  لیو تحل  هیتجز  جینتا   انجام داده اند.   «انگور تازه و خشک )کشمش(

است که نسبت    پاکستان  یبرا  یی ایجغراف  تیمز کیعمده آن   ل یکم ثبات ترند. دال  یافغانستان است و هند و فرانسه از بازارها

ان  ریبه سا ا  یبرا  یثابت   یو پاکستان بازارها  هیروس،  دارد. هند  ی رقابت  تیتازه مز  گورکشورها نسبت به    االت یانگور خشک و 

واردات انگور خشک   یکشور برا  ن یهستند. هند عمده تر  یبا ثبات کمتر  ی، آلمان و بالروس بازارهاسی، انگلکا یمتحده آمر

درصد کل صادرات  50از  ش یدهد که ب یرا نشان م  ییالو درصد ارزش با   یاز نظر کم نیاست. ا نده ی)کشمش( در پنج سال آ

  یریرا با عنوان » عملکرد صادرات و عوامل موثر بر رقابت پذ  یقیتحق(،  2021، )2کایپید  انگور خشک )کشمش( افغانستان است.

 یمزارع را مورد بررس  یکاالها   یالملل  نی در تجارت ب  رییدر حال تغ  یمطالعه الگوها  نیانجام داده اند. ا  «کاشت در هند  یکاالها

بخش در حال    ن یکند. ا  یم   لیو تحل  هیآنها را تجز  یعقب ماندگ   ا یمزارع در هند و    یقرار داده و عوامل موثر در رقابت کاالها

در کشور است. اگرچه    یداخل  د یتول  تیتقو  یبرا  یریدارد که خواستار تداب  ی خام بستگ  یحاضر به شدت به واردات بادام هند

  ی همچنان مانع رقابت کاالها  یا  رتعرفهیمحدود هستند، اما موانع غ   اریمزارع مورد مطالعه بس  یدر مورد کاالها  یتعرفه ا  نعموا

، در  تیفعال  یشده برا  افتی در  نیسنگ  یهااتی از مال  یناش  نیسنگ  یها  نهیهز  لیگذاران به دل  هیشوند. سرما  یمزارع در هند م

عدم   لیخود را به دل  یالملل   نیب  یبازارها  یبرخ  نیانجام داده اند. هند همچن  یکند  یگذار  ه یسرما  خشکبارپردازش    یهند برا

  ی کی  یبا پاکستان درها  ی ، لهستان و پاکستان، از دست داد. بهبود روابط تجارهیبا روس  ژه یدولت، به و  کیاستراتژ  ی ها  استیس

است    یجد  ی نگران  کی  تیفیک  ی ب  محصوالتکاذب از صادرات مجدد    نامهیکند. صدور گواه  یمهم جهان را باز م   یاز بازارها

 
1 Mushair 
2 Deepika 
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  یهانامهیگواهبه    یابیبه دست  ازین،  به استانداردها  یبادام هند  شتریب  تیشکا  یدارد. برا  یاستگذار یس  یبه توجه فور  ازیکه ن

ISO ،GMP  وHACCP شود.  ی اخذ م ی است که در حال حاضر فقط توسط چند پردازنده بادام هند 

صادرات  خشکبار در میان محصوالت صادراتی ایران از اهمیت ویژه و اعتبار باالیی برخوردار است و سهم قابل توجه آن از  

کشور بیانگر نقش استراتژیک این محصول در اقتصاد کشاورزی ایران است. کشور ایران با داشتن شرایط آب و هوایی مساعد و  

سابقه طوالنی در تولید خشکبار، جایگاه مناسبی در بازارهای جهانی این محصول را برای خود فراهم آورده است. از طرف دیگر 

دم تغییر این مناطق در طول زمان موجب شده است تا کشور ایران با وجود عملکردی پایین  فراوانی نسبی مناطق کشت و ع 

ترین تولید کننده و صادر کننده جهانی خشکبار باقی بماند  در مقایسه با برخی کشورها نظیر آمریکا، همچنان به عنوان بزرگ

 (.  1394)کرباسی و توحیدی، 

، رانیاز آنست که عوامل موثر بر صادرات خشکبار در ا  یداخل کشور حاکدر    های صورت گرفتهلذا با بررسی پژوهش

حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر صادرات خشکبار   پژوهش شناسایی و رتبه بندی نشده اند. از این رو هدف اصلی  

 .ایران با روش تحلیل سلسله مراتبی خواهد بود

 روش پژوهش 
پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده، توصیفی است. در پژوهش حاضر، برای گردآوری 

 اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته با مقایسات زوجی استفاده شده است.  

باشند.  خشکبار میبه صادرات غیرنفتی و    مسلط  بازار تهران  انیتجار و بازار  و  اساتید دانشگاهی  جامعه و نمونه آماري:

جامعه آماری مشتمل بر دو بخش شامل خبرگان علمی )اساتید دانشگاه ها و خبرگان تجری( خبرگان تجربی )بازاریان و تجار(  

گیری گلوله برفی است که توسط این   می باشد. نمونه آماری برای انتخاب خبرگان از میان اساتید دانشگاه ها به روش نمونه 

عنوا  30روش به  گیری نفر  نمونه  روش  به  تجربی  خبرگان  انتخاب  برای  آماری  نمونه  آمد.  شدند  انتخاب  آماری  نمونه  ن 

صادرکنندگان خشکبار   هیاتحادیی  اجرا  ریبر اساس آمار دبغیراحتمالی از نوع سهمیه ای می باشد. برای بررسی تجار و بازاریان  

نفر از این اعضا در تهران مشغول  114که صادرات خشکبار دارد.  نهیدر زم یرسم ریو غ  یعضو رسم 1000 هیاتحاد نیا رانیا

نفر از میان خبرگان تجربی برای این پژوهش انتخاب شدند. بنابراین    20به فعالیت هستند لذا توسط نمونه گیری سهمیه ای  

 نفر می باشد.   50نمونه آماری برابر 

روش مطالعه  -1گردآوری اطالعات استفاده شده است:  در این پژوهش از دو روش زیر برای  عات:الروش گردآوري اط

کتابخانهنظری)کتابخانه روش   : و  ای(  مطالعات  و همچنین  تحقیق  پیشینه  بررسی  و  موضوع  ادبیات  مطالعه  برای  عمدتاً  ای 

خاب های یک مراجع به موضوع مورد تحقیق وجود داشته و نیز برای ایجاد چارچوب مناسب جهت بررسی موضوعات انتدیدگاه

کتابخانهمی منبع های  به  مراجعه  با  بنابراین  مراکزشود.  انتشارات  ها،  ماهنامه  ها،  از جمله کتاب ها، مجله  و    ای  تحقیقاتی 

های الکترونیکی اطالعات، بخش تئوریک های انجام شده، جستجو در پایگاهپژوهشی، پژوهش های انجام شده گذشته و رساله

در میان    پژوهشگر مدت زمانی را  روش میدانی: در روش حاضر  -2بررسی قرار گرفته است.  و ادبیات موضوع مورد مطالعه و

در    ی هیچگونه دخالت  پژوهشگرپردازد. در آن محیط میخود    موضوع  خصوصکند و به تحقیق  زندگی می  آماری تحقیقجامعه  

طبیعی رویدادها ندارد. در تحقیق میدانی، مشاهده عنصر اصلی را   اموردر    دستکارییدهد، بلکه بدون هیچ  محیط انجام نمی

 (.1399)حافظ نیا،  دهدتشکیل می

با مراجعه    قیتحق  ینظر  یاطالعات در چارچوب مبان  ی: به منظور گردآورابزار گردآوري داده ها و روایی و پایایی آن 

 قسمت .  شده است  یگردآور  ازیمطالب مورد ن  یمعتبر خارج  یها  تیسا  نامه ها و  انی پا  ات،ینشر  ن،یو الت  یبه کتاب ها فارس

  ی رهاییپرسش نامه بر طبق متغ  میمنظور به تنظ  نیا  یباشد. برامی  یدانی به روش م  پژوهش  تیبه علت ماه  قیعمده تحق

.  شودل مییو تحل  هیتجز  یبه صورت کم  رهایشده، ابتدا متغ  یگردآور  یگرفت. و داده هاخواهد  پرسشنامه انجام    عیمربوطه، توز

ای و میدانی که در نتیجه توزیع پرسشنامه است، بهره خواهیم  ها از روش کتابخانهآوری دادهبرای جمع  پژوهش   نیدر الذا  

بایست از . ابزار سنجش میشد  خواهد  نیتدو  یازیامت  5  کرتیل  فیط   در  که  است  ساخته  محقق  صورت  به  پرسشنامهگرفت.  
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ها و  های متناسب با تحقیق را گردآوری نماید و از طریق این دادهالزم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده 4و روایی  3پایایی 

جهت سنجش روایی پرسشنامه،   (.1394  ،یومیفعال ق  ،یها را بیازماید و به سواالت تحقیق جواب دهد. )مومنتجزیه و تحلیل آن 

ه شده است. از آنجا که معیارهای مورد استفاده در پرسشنامه از مبانی نظری  روایی صوری و محتوایی استفاد  -از روایی منطقی  

ت پرسشنامه را از نظر کمیت و کیفیت تایید کرده  الو تحقیقات گذشته استخراج گردیده است و افراد مطلع و خبرگان، سوا

مه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده  تعیین پایایی پرسشنا  پژوهش به منظوردر این  . همچنین  اند، دارای روایی محتوایی است

که نشان دهنده ی پایایی پرسشنامه    بدست آمد78/0برابر با    پژوهش حاضر  ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه  کهشده است.  

 .است

های پرکاربرد  این روش یکی از روشاست.    AHPفرآیند تحلیل سلسله مراتبی یا تکنیک    ها: روش تجزیه و تحليل داده

از مقایسات زوجی گزینه رتبه برای   استفاده  با  اهمیت عوامل است که  تعیین  از معیارها  بندی و  اولویت بندی هر یک  به  ها 

هدف تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی انتخاب بهترین گزینه براساس معیارهای مختلف از طریق مقایسه    .شودپرداخته می

ا نیز استفاده می شود. چون افزایش تعداد عناصر هر خوشه مقایسه زوجی  زوجی است. این تکنیک برای وزن دهی به معیاره

برای تعیین وزن معیارها و رتبه    .کنندبنابراین معموال معیارهای تصمیم گیری را به زیرمعیارهایی تقسیم می  ؛را دشوار می کند 

تح برای  استفاده  پرسشنامه مورد  استفاده می شود.  زوجی  مقایسه  از  ها  و تصمیمهای سلسهلیلبندی گزینه  گیری مراتبی 

شود. برای هر سطح چندمعیاره به پرسشنامه خبره موسوم است. برای تهیه پرسشنامه خبره از مقایسه زوجی عناصر استفاده می

تهیه می  زوجی  مقایسه  ماتریس  یک  مراتب  سلسله  اولاز  فرا  ینشود.  در  مراتب  یلتحل  یندقدم    یش نما  یک  یجادا  ی،سلسله 

عناصر هر سطح نسبت به   ی سلسله مراتب یند . در فراشودینشان داده م  زیرمعیارها  یارها، که در آن هدف، مع باشد یم  یکیگراف

  ی ها را وزن نسبوزن  ینکه اشود  یشده و وزن آنها محاسبه م  یسهمقا   یتر به صورت زوجالبا  سطحعنصر مربوطه خود در  

برای امتیاز دهی از مقیاس نه درجه ساعتی    .گرددی مشخص م  ینههر گز  ییوزن نها  ی، نسب  ی هاوزن  یق. سپس با تلفنامیممی

 .شوداستفاده می (2جدول )به صورت 

 AHP( امتيازدهی در روش 2جدول )

 مقدار عددی  ترجیحات 

 9 ترتر یا کامال مطلوبکامال مرجح یا کامال مهم

 7 ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوی

 5 اهمیت یا مطلوبیت قویترجیح یا 

 3 ترتر یا کمی مطلوبکمی مرجح یا کمی مهم

 1 ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان

 8، 6،  4، 2 ترجیحات میان فواصل فوق 

(، ماتریس مقایسات زوجی )ماتریس تصمیم( برای معیارهای اصلی شناسایی شده، به  2بر اساس امتیازدهی در جدول )

 خبره برای مقایسات زوجی استفاده شده است.   50های د. در این بخش، از میانگین پاسخ باش( می 3شرح جدول )

 

 

 

 

 
3 Reliability 
4 Validity 
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 ( ماتریس مقایسات زوجی براي معيارها 3جدول )

  عوامل ساختاری ای عوامل زمینه عوامل اقتصاد کالن عوامل خارجی

 عوامل ساختاری 1 3/1 5/1 4/1

 ای عوامل زمینه 3 1 4/1 3/1

 عوامل اقتصاد کالن 5 4 1 2

 عوامل خارجی 4 3 2/1 1

 ( نیز ماتریس مقایسات زوجی برای زیرمعیارهای مربوط به هر معیار نمایش داده شده است.7( تا )4های )در جدول

 ( ماتریس مقایسات زوجی براي زیرمعيارهاي معيار عوامل ساختاري 4جدول )

  مدیریت صادرات منابع مالی  تجارت الکترونیک  سیستم گمرک

 مدیریت صادرات 1 2 3/1 2/1

 منابع مالی  2/1 1 3/1 2/1

 تجارت الکترونیک  3 3 1 2

 سیستم گمرک 2 2 2/1 1

 اي( ماتریس مقایسات زوجی براي زیرمعيارهاي عوامل زمينه5جدول )

 قوانین دولتی
وجود فناوری الزم برای  

 صادرات 

سرعت اینترنت برای  

 الکترونیک تجارت 
 

 سرعت اینترنت برای تجارت الکترونیک 1 3/1 2/1

 وجود فناوری الزم برای صادرات 3 1 2

 قوانین دولتی 2 2/1 1

 ( ماتریس مقایسات زوجی براي زیرمعيارهاي عوامل اقتصاد کالن 6جدول )

  درآمد ملی  قیمت کاالهای صادراتی تولید ناخالص داخلی نرخ ارز 

 درآمد ملی  1 2/1 2/1 3/1

 قیمت کاالهای صادراتی 2 1 2 2/1

 تولید ناخالص داخلی 2 2/1 1 3/1

 نرخ ارز  3 2 3 1

 ( ماتریس مقایسات زوجی براي زیر معيارهاي معيار عوامل خارجی7جدول )

  درآمد کشور مقصد ارزش پول کشور مقصد درآمد جهانی 

 درآمد کشور مقصد 1 2/1 3

 مقصدارزش پول کشور  2 1 4

 درآمد جهانی  3/1 4/1 1

توسط روش   معیار  برای هر  زیرمعیارهای شناسایی شده  و  معیارها  بعد، وزن  افزار    AHPدر مراحل  نرم   Expertو 

Choice شود.  تعیین می 
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 هاي پژوهش یافته 
عوامل موثر بر صادرات با توجه به مطالعات صورت گرفته در حیطه عوامل موثر بر صادرات، معیارها و زیرمعیارها برای  

 شوند. ( نمایش داده می1خشکبار در ایران به صورت جدول )

 ( عوامل موثر بر صادرات خشکبار در ایران 1جدول )

 زیرمعيار  معيار 

 عوامل ساختاری

 مدیریت صادرات •

 منابع مالی  •

 تجارت الکترونیک  •

 سیستم گمرک •

 ای عوامل زمینه

 الکترونیکسرعت اینترنت برای تجارت  •

 وجود فناوری الزم برای صادرات •

 قوانین دولتی •

 عوامل اقتصاد کالن

 درآمد ملی  •

 قیمت کاالهای صادراتی •

 تولید ناخالص داخلی •

 نرخ ارز  •

 عوامل خارجی

 درآمد کشور مقصد •

 ارزش پول کشور مقصد •

 درآمد جهانی  •

های فردی پاسخ  شد. در بخش آمار توصیفی، ویژگیها توسط آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام  تجزیه و تحلیل داده 

( بررسی شده و در بخش آمار استنباطی  ifدهندگان پرسشنامه شامل سن، جنسیت، تحصیالت و سابقه کار توسط فراوانی )

 برآورد گردیده است. AHPپرسشنامه مقایسات زوجی توسط روش 

 آمار توصيفی
اساتید علمی و تجربی مسلط به صادرات غیرنفتی و خشکبار هستند.  نفر از    50همانطور که گفته شد، تعداد نمونه آماری  

 های فردی پاسخ دهندگان از نظر جنسیت، سن، تحصیالت و سابقه کار بررسی شده است. در ادامه، ویژگی 

 جنسيت 

 .  اندنفر مرد بوده 40نفر زن و  10( از میان نمونه آماری مورد مطالعه،  1( و شکل )8مطابق با جدول )

 ( فراوانی نمونه آماري از نظر جنسيت8جدول )

 فراوانی جنسیت 

 10 زن 

 40 مرد

 50 جمع 

 

http://www.joas.ir/


 26 - 42 ، ص1400 تابستان، 22پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663  

http://www.Joas.ir 

 

 

 ( فراوانی نمونه آماري از نظر جنسيت 1شکل ) 

 سن

سال   31-40نفر  15سال،  20-30نفر دارای سن  8( از میان نمونه آماری مورد مطالعه،  2( و شکل )9مطابق با جدول )

 اند. بودهسال  41-50نفر  27و 

 ( فراوانی نمونه آماري از نظر سن 9جدول )

 فراوانی سن

 8 سال 30-20

 15 سال 40-31

 27 سال 50-41

 50 جمع 

 

 

 ( فراوانی نمونه آماري از نظر سن 2شکل ) 
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 تحصيالت

( با جدول  و شکل )10مطابق  مطالعه،  3(  آماری مورد  نمونه  میان  از  تر،  19(  پایین  و  دارای   12  نفر کارشناسی  نفر 

 اند. نفر دارای تحصیالت دکتری بوده 8نفر دانشجوی دکتری و  10تحصیالت کارشناسی ارشد، 

 ( فراوانی نمونه آماري از نظر تحصيالت 10جدول )

 فراوانی تحصیالت 

 19 کارشناسی 

 13 کارشناسی ارشد 

 10 دانشجوی دکتری 

 8 دکتری

 50 جمع 

 

 
 نظر تحصيالت ( فراوانی نمونه آماري از  3شکل )

 سابقه کار 

نفر دارای   18سال،    5نفر دارای سابقه کار زیر    11( از میان نمونه آماری مورد مطالعه،  4( و شکل )11مطابق با جدول )

 اند. سال بوده  16نفر دارای سابقه کار باالی   21سال و  6- 15سابقه کار 

 ( فراوانی نمونه آماري از نظر سابقه کار 11جدول )

 فراوانی کار سابقه 

 11 سال 5زیر 
 18 سال  15-6
 21 سال  16باالی 

 50 جمع 
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 ( فراوانی نمونه آماري از نظر سابقه کار 4شکل )

 ( AHPآمار استنباطی )روش  

اند. در  بندی شدهرتبه   Expert Choiceو نرم افزار    AHPدر این بخش، معیارها و زیرمعیارهای پژوهش توسط روش  

 ابتدا معیارها و سپس زیرمعیارهای مربوط به هر معیار به ترتیب زیر رتبه بندی شده است.  
 دهد. ( تنظیم معیارها و زیرمعیارها را در فضای نرم افزار نشان می5شکل )

 

 ( تنظيم معيارها و زیرمعيارها را در فضاي نرم افزار 5شکل )
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 رتبه بندي معيارها

(، عوامل اقتصاد کالن  Zای )(، عوامل زمینهSمعیار عوامل ساختاری )  4معیارهای شناسایی شده که شامل  در این بخش،  

(E( و عوامل خارجی )Kهستند رتبه بندی شده ) ( امتیازدهی معیارها را در فضای نرم افزار نشان می6اند. شکل )  .دهد 

 

 ( امتيازدهی معيارها در فضاي نرم افزار 6شکل )

 دهی معیارهای شناسایی شده نشان داده شده است.بندی و وزن ( نیز رتبه7در شکل )

 

 AHP( وزن معيارها در روش  7شکل ) 

کوچکتر است. لذا اعتبار رتبه بندی مورد تایید    05/0است که از    04/0شود نرخ ناسازگاری برابر  همانطور که مالحظه می

 ( است.12صورت جدول )گیرد. نتایج رتبه بندی معیارها به قرار می

 ( رتبه بندي معيارها 12جدول )

 اولویت  وزن  معیار

 071/0 4 (Sعوامل ساختاری )

 139/0 3 (Zای )عوامل زمینه

 487/0 1 ( Eعوامل اقتصاد کالن )

 303/0 2 ( Kعوامل خارجی )

 

دارای    303/0عوامل خارجی با وزن  دارای رتبه اول،    487/0شود، عوامل اقتصاد کالن با وزن  همانطور که مالحظه می

دارای رتبه چهارم به عنوان عوامل  071/0دارای رتبه سوم و عوامل ساختاری با وزن  139/0ای با وزن  رتبه دوم، عوامل زمینه

 ترین معیار تاثیرگذار بر صادرات خشکبار است. باشند. بنابراین عوامل اقتصاد کالن مهم موثر بر صادرات خشکبار می

 

 بندي زیرمعيارهارتبه 

 رتبه بندي زیرمعيارهاي معيار عوامل ساختاري 

(، تجارت الکترونیک S2(، منابع مالی )S1زیرمعیار شامل مدیریت صادرات )  4چنانچه گفته شد، عوامل ساختاری دارای  

(S3( و سیستم گمرک )S4می )( امتیازدهی زیرمعیارهای معیار عوامل ساختاری را در فضای  7باشد. شکل ) نرم افزار نشان

 دهد.  می
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 ( امتيازدهی زیرمعيارهاي معيار عوامل ساختاري در فضاي نرم افزار 8شکل )

 دهی زیرمعیارهای شناسایی شده نشان داده شده است.بندی و وزن ( نیز رتبه9در شکل )

 

 AHP( وزن زیرمعيارهاي معيار عوامل ساختاري در روش 9شکل ) 

کوچکتر است. لذا اعتبار رتبه بندی مورد تایید    05/0است که از    03/0شود نرخ ناسازگاری برابر  همانطور که مالحظه می

 ( است.13گیرد. نتایج رتبه بندی زیرمعیارهای معیار عوامل ساختاری به صورت جدول )قرار می

 ( رتبه بندي زیرمعيارهاي عوامل ساختاري 13جدول )

 اولویت  وزن  معیار

 169/0 3 ( S1مدیریت صادرات )

 119/0 4 (S2منابع مالی )

 451/0 1 ( S3تجارت الکترونیک )

 261/0 2 (S4سیستم گمرک )

 

دارای رتبه   261/0دارای رتبه اول، سیستم گمرک با وزن    451/0شود، تجارت الکترونیک با وزن  همانطور که مالحظه می

دارای رتبه چهارم به عنوان زیرمعیارهای    119/0دارای رتبه سوم و منابع مالی با وزن    169/0دوم، مدیریت صادرات با وزن  

 باشند.  عوامل ساختاری و موثر بر صادرات خشکبار می

 

 اي رتبه بندي زیرمعيارهاي معيار عوامل زمينه

(، وجود فناوری  Z1زیرمعیار شامل سرعت اینترنت برای تجارت الکترونیک )  3دارای  ای  چنانچه گفته شد، عوامل زمینه

ای را در فضای ( امتیازدهی زیرمعیارهای معیار عوامل زمینه10باشد. شکل )( میZ3( و قوانین دولتی )Z2الزم برای صادرات )

 دهد.  نرم افزار نشان می

 
 اي در فضاي نرم افزار عوامل زمينه( امتيازدهی زیرمعيارهاي معيار  10شکل ) 

 دهی زیرمعیارهای شناسایی شده نشان داده شده است.بندی و وزن( نیز رتبه11در شکل )
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 AHPاي در روش ( وزن زیرمعيارهاي معيار عوامل زمينه11شکل ) 

عتبار رتبه بندی مورد  کوچکتر است. لذا ا 05/0است که از  00877/0شود نرخ ناسازگاری برابر همانطور که مالحظه می

 ( است.14ای به صورت جدول )گیرد. نتایج رتبه بندی زیرمعیارهای معیار عوامل زمینهتایید قرار می

 ( رتبه بندي زیرمعيارهاي عوامل ساختاري 14جدول )

 اولویت  وزن  معیار

 163/0 3 ( Z1سرعت اینترنت برای تجارت الکترونیک )

 540/0 1 (Z2وجود فناوری الزم برای صادرات ) 

 297/0 2 ( Z3قوانین دولتی )

 

  297/0/ دارای رتبه اول، قوانین دولتی با وزن  540شود، وجود فناوری الزم برای صادرات با وزن  همانطور که مالحظه می

ای زیرمعیارهای عوامل زمینهدارای رتبه سوم به عنوان    163/0دارای رتبه دوم و سرعت اینترنت برای تجارت الکترونیک با وزن  

 باشند.  و موثر بر صادرات خشکبار می

 

 رتبه بندي زیرمعيارهاي معيار عوامل اقتصاد کالن 

(، تولید  E2(، قیمت کاالهای صادراتی )E1زیرمعیار شامل درآمد ملی )   4چنانچه گفته شد، عوامل اقتصاد کالن دارای  

( امتیازدهی زیرمعیارهای معیار عوامل اقتصاد کالن را در فضای نرم  12کل )باشد. ش( میE4( و نرخ ارز )E3ناخالص داخلی ) 

 دهد.  افزار نشان می

 

 ( امتيازدهی زیرمعيارهاي معيار عوامل اقتصاد کالن در فضاي نرم افزار 12شکل ) 

 دهی زیرمعیارهای شناسایی شده نشان داده شده است.بندی و وزن( نیز رتبه13در شکل )
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 AHP( وزن زیرمعيارهاي معيار عوامل اقتصاد کالن در روش 13شکل ) 

کوچکتر است. لذا اعتبار رتبه بندی مورد تایید    05/0است که از    03/0شود نرخ ناسازگاری برابر  همانطور که مالحظه می

 .( است15گیرد. نتایج رتبه بندی زیرمعیارهای معیار عوامل اقتصاد کالن به صورت جدول )قرار می

 ( رتبه بندي زیرمعيارهاي عوامل اقتصاد کالن 15جدول )

 اولویت  وزن  معیار

 119/0 4 ( E1درآمد ملی )

 261/0 2 ( E2قیمت کاالهای صادراتی )

 169/0 3 ( E3تولید ناخالص داخلی )

 451/0 1 (E4نرخ ارز )

 

دارای رتبه  261/0کاالهای صادراتی با وزن  دارای رتبه اول، قیمت  451/0شود، نرخ ارز با وزن همانطور که مالحظه می

دارای رتبه چهارم به عنوان زیرمعیارهای   119/0دارای رتبه سوم و درآمد ملی با وزن    169/0دوم، تولید ناخالص داخلی با وزن  

 باشند.  عوامل اقتصاد کالن و موثر بر صادرات خشکبار می

 

 رتبه بندي زیرمعيارهاي معيار عوامل خارجی

( و  K2(، ارزش پول کشور مقصد )K1زیرمعیار شامل درآمد کشور مقصد )  3فته شد، عوامل خارجی دارای  چنانچه گ

 دهد.  ( امتیازدهی زیرمعیارهای معیار عوامل خارجی را در فضای نرم افزار نشان می14باشد. شکل )( میK3درآمد جهانی )

 

 اي نرم افزار ( امتيازدهی زیرمعيارهاي معيار عوامل خارجی در فض14شکل ) 

 دهی زیرمعیارهای شناسایی شده نشان داده شده است.بندی و وزن( نیز رتبه15در شکل )
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 AHP( وزن زیرمعيارهاي معيار عوامل خارجی در روش 15شکل ) 

  کوچکتر است. لذا اعتبار رتبه بندی مورد تایید   05/0است که از    02/0شود نرخ ناسازگاری برابر  همانطور که مالحظه می

 ( است.16گیرد. نتایج رتبه بندی زیرمعیارهای معیار عوامل خارجی به صورت جدول )قرار می

 ( رتبه بندي زیرمعيارهاي عوامل خارجی 16جدول )

 اولویت  وزن  معیار

 320/0 2 ( K1درآمد کشور مقصد )

 558/0 1 ( K2ارزش پول کشور مقصد )

 122/0 3 ( K3درآمد جهانی )

 

  320/0دارای رتبه اول، درآمد کشور مقصد با وزن  0/ 558شود، ارزش پول کشور مقصد با وزن مالحظه میهمانطور که 

دارای رتبه سوم به عنوان زیرمعیارهای عوامل خارجی و موثر بر صادرات خشکبار    122/0دارای رتبه دوم و درآمد جهانی با وزن  

 باشند.  می

 

 بحث و نتيجه گيري  
وابستگی کشورها از طریق تجارت بین الملل افزایش یافته است. به منظور دستیابی به منافع جهانی  در عصر جهانی شدن،  

شدن، هر کشوری الزم است تا از طریق تجارت، رشد و توسعه اقتصادی خود را افزایش دهد. بنابراین توسعه اقتصادی با نگاه  

ایفا  های تجاری نقش بسیار مهمی در شکزیست محیطی و گسترش فعالیت با سایر کشورها  به تجارت یک کشور  ل دادن 

نماید. خشکبار در میان محصوالت صادراتی ایران از اهمیت ویژه و اعتبار باالیی برخوردار است و سهم قابل توجه آن از می

هد با  پژوهش حاضر  اساس  این  بر  است.  ایران  اقتصاد کشاورزی  در  این محصول  استراتژیک  نقش  بیانگر  ف  صادرات کشور 

انجام شد. بر این اساس، دو سوال برای این مطالعه طراحی گردید. در   عوامل موثر بر صادرات خشکبارشناسایی و رتبه بندی  

 معیار به ترتیب زیر شناسایی گردید:  4پاسخ به سوال اول، عوامل موثر بر صادرات خشکبار بر اساس ادبیات پژوهش بر 

 زیرمعیار( 4معیار عوامل ساختاری ) -1

 زیرمعیار( 3ای )معیار عوامل زمینه -2

 زیرمعیار( 4معیار عوامل اقتصاد کالن ) -3

 زیرمعیار( 3معیار عوامل خارجی ) -4

رتبه بندی شدند. لذا رتبه    AHPدر پاسخ به سوال دوم پژوهش، معیارها و زیرمعیارهای شناسایی شده توسط روش   •

 :بندی برای معیارها و زیرمعیارهای هر معیار به شرح زیر است

دارای رتبه    303/0دارای رتبه اول، عوامل خارجی با وزن    487/0در رتبه بندی معیارها، عوامل اقتصاد کالن با وزن   •

دارای رتبه چهارم به عنوان   071/0دارای رتبه سوم و عوامل ساختاری با وزن    139/0ای با وزن  دوم، عوامل زمینه

 باشند. عوامل موثر بر صادرات خشکبار می
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دارای رتبه اول، سیستم گمرک   451/0بندی زیرمعیارهای معیار عوامل ساختاری، تجارت الکترونیک با وزن  در رتبه   •

دارای    119/0دارای رتبه سوم و منابع مالی با وزن    169/0دارای رتبه دوم، مدیریت صادرات با وزن    261/0با وزن  

 باشند. رتبه چهارم می

/ دارای رتبه اول، قوانین  540ی، وجود فناوری الزم برای صادرات با وزن  ادر رتبه بندی زیرمعیارهای عوامل زمینه •

با وزن   وزن    297/0دولتی  با  الکترونیک  تجارت  برای  اینترنت  و سرعت  رتبه دوم  رتبه سوم   163/0دارای  دارای 

 باشند. می

قیمت کاالهای صادراتی با  دارای رتبه اول،    451/0در رتبه بندی زیرمعیارهای عوامل اقتصاد کالن، نرخ ارز با وزن   •

دارای  119/0دارای رتبه سوم و درآمد ملی با وزن  169/0دارای رتبه دوم، تولید ناخالص داخلی با وزن  261/0وزن 

 باشند. رتبه چهارم می

دارای رتبه اول، درآمد کشور مقصد   558/0در رتبه بندی زیرمعیارهای عوامل خارجی، ارزش پول کشور مقصد با وزن   •

 باشند. دارای رتبه سوم می 122/0دارای رتبه دوم و درآمد جهانی با وزن  320/0ن با وز

دهد  لذا بر اساس نتایج بدست آمده عوامل اقتصاد کالن باالترین تاثیر را بر صادرات خشکبار در ایران دارد که نشان می

ترین عوامل در اقتصاد کالن،  خشکبار داشته باشند. از مهمتوانند برای بهبود یا کاهش صادرات  این عوامل بیشترین نقش را می

نرخ ارز است که باال بودن آن به منزله بی ارزش شدن پول ملی و افزایش خرید خارجیان از کاالهای داخلی است؛ اما به دلیل  

تی در کشور چندان  مشکالت حکومتی و افزایش گمرک و قوانین دست و پاگیر، صادرات خشکبار و به طور کلی صادرات غیرنف

پیشرفتی نداشته است. از آنجا که در کشور ما نوسانات نرخ ارز بسیار شدید است، این امر سبب کاهش صادرات غیرنفتی کشور 

شده است. ایران کشوری است که بخش زیادی از درآمدهای دولت در آن از طریق فروش و صادرات نفت خام به دیگر کشورها  

ع و واردات بیش از حد کاالهای نهایی به کشور، سبب تنبلی اقتصاد و کاهش تولید ناخالص داخلی  شود. این موضوتامین می

کشور شده است. بنابراین الزم است راهکاری برای افزایش صادرات غیرنفتی و همچنین باال بردن رشد اقتصادی پیشنهاد نمود.  

سازد. در اثر نوسانات شدید  لید کشور را با مشکل مواجه مینوسانات شدید نرخ ارز در کشور یک بحران است که کلیه روند تو

ها و سرمایه الزم برای تولید افزایش یافته و در نهایت بسیاری از تولید نرخ ارز، قیمت کاالها و مواد اولیه و همچنین دستگاه

آنکه عوامل خارجی و ارزش پول شوند. همچنین به دلیل  کنندگان به دلیل عدم توانایی ادامه تولید از عرصه تولید خارج می

کشور مقصد نیز برای صادرات عامل بسیار مهمی است، باید برای صادرات خشکبار، کشورهایی که ارزش پول آنها باال است را 

  مقصد قرار داده تا بتوان با ورود ارز به کشور، نرخ ارز را تا حدودی کنترل نمود و صادرات خشکبار را نیز افزایش داد. از آنجا 

توان صادرات خشکبار را برای افزایش صادرات غیرنفتی و باال بردن  که ایران برای صادرات خشکبار دارای مزیت نسبی است، می

تواند  رشد اقتصادی ایران به کار برد. همچنین در صورتی که کشور فناوری الزم برای صادرات را در اختیار داشته باشد، می

های الزم است که به دلیل آن که کشور ما در این کاال دارای مزیت  د خشکبار نیاز به فناوریصادرات را نیز افزایش دهد. تولی

های دولتی در اختیار تولیدکنندگان خشکبار قرار دهد تا این تولید کنندگان  های الزم را با قیمتتجاری است، دولت باید فناوری

نیز به خارج از کشور صادر نمایند. توسط تجارت الکترونیک نیز   ای رابتوانند تولیدات خشکبار را ارتقا دهند و بخش عمده

توان از مزایای افزایش صادرات استفاده نمود؛ به ویژه در شرایط حاضر که به دلیل شیوع ویروس کرونا مشکالت صادرات  می

شود برای  هایت پیشنهاد میتوان صادرات خشکبار را افزایش داد. در نکاالها بیشتر از قبل شده، توسط تجارت الکترونیک می

بهبود وضعیت صادرات خشکبار و صادرات غیرنفتی، نوسانات نرخ ارز کنترل شده و در صورت عدم توانایی برای کنترل نوسانات  

نرخ ارز، قوانین دست و پا گیر دولتی و سیستم گمرک مورد تجدید نظر قرار گرفته و همچنین کشور از نظر فناوری برای 

 ت الکترونیک غنی سازی شود. صادرات و تجار
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