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تحلیل وضعیت صادرات مرکبات و کیوی ایران و جهان و شناسایی 

 الگوهای برتر صادراتی

 1رسول آمی سماء

 

 چكيده
ریزان کشور را و برنامه گذارانپذیر بودن منابع نفت مدتهاست که سیاستکاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید آن، پایان

دف اصلی از ذیر است. هاب ناپرات غیر نفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی نفت ضرورتی اجتنبه این باور رسانده است که توسعه صاد
ت و کیوی درات مرکبارتر صاباین پژوهش تحلیل وضعیت صادراتی مرکبات و کیوی جهان، ایران و استان مازندران و شناسایی الگوهای 

صادر  15ربوط به عات مها از اطالاحل مختلف تجزیه و تحلیل دادهصورت سرشماری انجام شد و درنهایت در مرگیری بهاست. نمونه
ک جهت اپارامترینن های آماری های تحقیق با استفاده از آزمومتخصص در امور صادرات مرکبات استفاده شد. فرضیه 5ی مرکبات و کننده

رت ر مجموع میانگین دانش و مهایل قرار گرفتند.  دمورد آزمون و تحل SPSS.17افزارپاسخگویی به سؤاالت تحقیق و با استفاده از نرم
یق نشان داد، یج این تحقت. نتاصادراتی برای کل صادر کنندگان و متخصصین مرکبات در این پژوهش تقریباً بسیار خوب ارزیابی شده اس

بین دو  رد. همچنینجود داوکیوی های صادراتی صادرکننده مرکبات و داری بین دو متغیر درآمد صادراتی و مهارترابطه مثبت و معنی
ررسی بازارهای برد. نتایج جود داهای صادراتی صادرکننده مرکبات و کیوی رابطه مستقیم  وهای تجربه در کار صادرات و مهارتمتغیر سال

ر دسترس بودن ا توجه دباشند. بهای صادراتی ایران در منطقه، کشورهای روسیه و ترکیه میدهد از جمله پتانسیلصادراتی کیوی نشان می
رفه و بورس ایجاد غه، ن زمینکننده آسیای میانه راهکار اجرایی محقق درایای برای دسترسی به کشورهای مصرفهای عالی منطقهموقعیت

جهت  قصدما کشورهای ب ی مرتبطبرقراری روابط سیاسی و اقتصاد و  تجهیز پایانه صادراتی میوه و تره بار، مرکبات در بازارهای هدف
 باشد.کاهش تعرفه گمرکی می
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 مقدمه

صادی دی اقتحضور در بازارهای جهانی با توسل به شیوه های تجاری موفق و کارآمد، که خودنمادی از توانمن

ی حاصله شرفت هابا نظام بین الملل کنونی به لحاظ پیکشورها را به تصویر می کشد، از جمله ضرورت های تطبیق 

ه سهم کباشد  در عرصه های اقتصادی و صنعتی آن است. در شرایط امروزی، سرعت و گستره تجارت تا بدان حد می

ه حاظ آن کد به لتعدادی از کشورها در تجارت جهانی بر سهم آنان از تولید جهانی پیشی گرفته است. در این رون

کاهش  رها رات جهانی هر ساله افزایش می یابد حتی حفظ وضعیت تجارتی گذشته نیز، سهم و رتبۀ کشوحجم تجار

لطفی، ذیرد )داده و الزم است تا در هر کشور همگام با رشد تجارت جهانی، تالش های مضاعف و مستمر صورت پ

خرید  کشور، کاهش قدرت(. کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید آن، افزایش جمعیت 1386

ا به ن کشور ره ریزادرآمدهای نفتی و مهمتر از همه پایان پذیر بودن منابع نفت مدتهاست که سیاستگذاران و برنام

اپذیر نجتناب این باور رسانده است که توسعه صادرات غیر نفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی نفت ضرورتی ا

کشورهای تازه  کردند و این واقعیت کهاهبرد جایگزینی واردات پیروی میاست. ناکامی اغلب کشورهایی که از ر

داوم  مد رشد صنعتی شده آسیا عمدتاً از طریق راهبرد توسعه صادرات و نفوذ در بازارهای جهانی توانسته ان

ند بوده ا رور مؤثاقتصادهای خود را حفظ و تقویت نمایند نیز، به نوبه خود در انتخاب راهبرد توسعه صادرات کش

خش بالقوه این بین صادرات غیر نفتی، صادرات محصوالت کشاورزی با توجه به توانایی های ب (.1390)گوهریان، 

. از شور داردککالن  نقش مهم و سرنوشت ساز در تأمین استقالل و فرآیند توسعه داشته و جایگاه ویژه ای در اقتصاد

 وسیاسی  تقویت آن چه از بعد داخلی برای تأمین استقاللآنجائی که بخش کشاورزی، بخش استراتژیک است، 

نیاز  ی مورداقتصادی و چه از بعد خارجی برای اجرای سیاست های گسترش صادرات غیرنفتی جهت کسب منابع ارز

را تحت  شاورزیکاز اهم موارد به شمار می رود. لذا تحقیق و بررسی پیرامون عواملی که عرضه صادرات محصوالت 

 (. 1380رار می دهند مهم و ضروری به نظر می رسد )فرهادی، تأثیر ق

 در جهان  مرکباتصادرات تولید و جایگاه ایران در 

، بررسی وضعیت جهانی سطح زیر کشت و میزان تولید مرکبات نشان می 2019بر اساس آخرین آمار فائو در سال 

تن  157979260جهانی نیز رقمی معادل  هکتار و کل تولید 9898463دهد که کل سطح زیر کشت مرکبات جهان 

میلیون دالر داشته است. بررسی وضعیت تولید کشورهای عمده صادرکننده مرکبات  119008بوده که ارزشی برابر 

برزیل، هند، مکزیک، آمریکا، اسپانیا، ایران، مصر، ترکیه و نیجریه به ترتیب  حاکی از آن است که کشورهای چین،

اند. کشور ایران در زمینه مرکبات با پنج میلیون تن تولید، دارای سهم را به خود اختصاص دادههای اول تا دهم مقام

هزار  303کشت مرکبات با درصدی از تولید مرکبات جهان و رتبه هفتم تولید در جهان و از لحاظ سطح زیر 7/3

باشد)فائو، کشت در جهان میزیردرصدی از سطح زیر کشت مرکبات دنیا و رتبه هشتم سطح  3/3هکتار، دارای سهم 

های مازندران، فارس، کرمان )جیرفت و کهنوج( و هرمزگان، مهمترین تولیدکنندگان مرکبات ایران (. استان2019
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درصد تولید مرکبات کشور را در اختیار دارند.  92درصد سطح مرکبات کشور و  36/84باشند. چهار استان مذکور می

میلیون تن، بیشترین  3/2درصد از کل کشور( و با  40ار هکتار، بیشترین سطح زیر کشت )هز 116استان مازندران با 

درصد از کل کشور(، و رتبه دوم عملکرد در واحد سطح مرکبات کشور را به خود اختصاص داده  47میزان تولید )

ت مرکبات با داشتن سهم باشد. الزم به ذکر اسدرصد می 65/1است، سهم استان مازندران از تولید جهانی مرکبات 

درصدی، دارای رتبه  11درصدی، دارای رتبه نخست میزان تولید در بین محصوالت باغبانی، و با داشتن سهم  23

(. 1399باشد )آمارنامه کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، سوم میزان سطح زیرکشت در بین محصوالت باغبانی می

میلیارد دالر داشته است.  13میلیون تن بوده که ارزشی برابر  17 حدود 2019کل صادرات جهانی مرکبات در سال 

آفریقای  بررسی وضعیت صادرات کشورهای عمده صادر کننده مرکبات حاکی از آن است که کشورهای اسپانیا،

 جنوبی، ترکیه، مصر، چین ، آمریکا، مکزیک، مراکش، آرژانتین، هلند، به ترتیب مقام های اول تا دهم را از لحاظ

و از  31رده در تن  41700مرکبات با  مقدار صادراتاز بعد  ایران .میزان صادرات مرکبات در جهان دارا می باشند

 25/0قرار دارد و سهم ایران از صادرات جهانی مرکبات  38میلیون دالر در رتبه  36بعد ارزش صادرات به میزان 

باشد. کشور می 44درصد و دارای رتبه  0.07ر جهان سهم ایران از صادرات پرتقال و نارنگی د. درصد می باشد

درصدی از صادرات پرتقال و نارنگی در جهان در رتبه اول قرار دارد. سهم ایران از صادرات لیمو  28اسپانیا با سهم 

درصدی از صادرات لیمو در جهان در رتبه  20باشد. کشور اسپانیا با سهم می 12درصد و دارای رتبه  1.2در جهان 

میالدی رقمی  2019دهد، کل واردات جهانی مرکبات در سال ول قرار دارد. بررسی وضعیت واردات نیز نشان میا

چین،  فرانسه، هلند، کانادا، میلیارد دالر بوده است و کشورهای روسیه، آلمان، 15میلیون تن و به ارزش  16معادل 

هزار  60باشند. واردات مرکبات ایران اردکننده محصول میترین کشورهای وامریکا، انگلستان، امارات و ایتالیا عمده

ترکیه با میزان تولید و ارقام تولیدی مشابه با ایران )نمودار (. 2019)فائو، میلیون دالر بوده است  51به ارزش تن و 

اری در جایگاه به ( در جایگاه سوم صادرات دنیا و در رتبه دوم در خاورمیانه بعداز اسپانیا قرار دارد که از لحاظ ام1

( قرار دارد. پاکستان از لحاظ سطح و میزان تولید در جایگاه آماری پایین تر است اما  31مراتب باالتر از ایران )رتبه 

برابر است. نکته  9الرغم موارد ذکر شده میزان صادرات پاکستان در صنعت مرکبات در مقایسه با ایران حدود علی

هلند بدون داشتن هیچ جایگاه آماری در سطح و میزان تولید در مرکبات به واسطه قابل تامل این است که کشور 

جهان قرار  11داشتن زیرساختهای مناسب بازار و صادرات محصوالت کشاورزی در حوزه صادرات مرکبات در رتبه 

ده که با میزان درصد جهانی بو 2/7با توجه به موارد ذکر شده سهم ترکیه از صادرات جهانی صنعت مرکبات  دارد.

 .(1درصد مازندران قابل تامل خواهد بود )نمودار  002/0درصد ایران و  2/0صادرات 
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 مقایسه درصد صادرات مرکبات ایران با ترکیه در مقیاس جهانی -1نمودار 

FAO,FAOSTAT, TRADE,2019 

 مقایسه اقتصادی صنعت مرکبات الگوی موفق در دنیا و منطقه)اسپانیا و ترکیه( 

 ازه جهانرکبات تمترین صادرکنندگان شورهای اسپانیا، ترکیه، آفریقای جنوبی، امریکا، چین، مصر، مکزیک عمدهک

د، چین، بلژیک ، نیوزلنبرزیل 2019شوند. و مهمترین صادرکنندگان جهانی کنسانتره و آبمیوه در سال محسوب می

یلیون تن بزرگترین م 7(.  اسپانیا با تولید بیش از2016باشند)فائو، ( میمیلیارد دالر 14.5ارزش )به  امریکاو 

جهان است. حدود  میلیون تن بزرگترین صادرکننده مرکبات تازه در 3.6تولیدکننده مرکبات منطقه مدیترانه و با 

از  مرکبات شود. در اسپانیا حداقل قیمت تضمین خریددرصد از محصول این کشور روانه صنایع تبدیلی می 20

های فرآورده ن قیمتوسط صنایع تبدیلی بسیار باالست و با توجه به امکان دسترسی آسان به واردات ارزاباغداران ت

ردات دودیت واعمال محشود. اتحادیه اروپا با اتبدیلی مرکبات، ترجیحا مرکبات به صورت تازه وارد بازار جهانی می

یین حداقل شده، تع تعیین ، انهدام تولید مازاد برمیزانمرکبات تازه از کشورهای ثالث به بهانه جلوگیری از ورود آفات

های رفهوضع تع های صادراتی به صادرکنندگان مرکبات اتحادیه وقیمت وارداتی محصوالت تبدیلی، اعطای سوبسید

 (. 2008کند)فائو، سنگین، از صنعت مرکبات اتحادیه اروپا و منطقه مدیترانه شدیدا حمایت می

های های با اندازه متوسط به این صنایع و سهولت مصرف انواع فرآوردهیابی میوهیلی و راهبا گسترش صنایع تبد

در مقیاس جهانی حدودا یک تبدیلی به جای مرکبات تازه، سهم صادرات مرکبات به صورت تازه تنزل یافته است. 

دهد. افزایش تقاضا برای درصد این سهم را آب پرتقال تشکیل می80شود؛ سوم مرکبات برداشت شده فرآوری می

. استپرتقال تازه یا آب پرتقال فرآوری شده سبب افزایش تولید این محصول به ویژه در کشورهای توسعه یافته شده

ین دو حدود . اپالو در کشور برزیلصنعت تولید آب پرتقال دنیا دو بازیگر اساسی دارد؛ ایالت فلوریدا در آمریکا و سائو

کند، در حالی که درصد تولید خود را صادر می99برزیل . ب پرتقال را در دست دارنددرصد بازار جهانی آ85

میلیون تن به عنوان دومین تولیدکننده  19.6برزیل با تولید  .شوددرصد تولید فلوریدا در خود آمریکا مصرف می90

ان مرکبات برزیل در ایالت درصد از تولید مرکبات جهان را در اختیار دارد. بخش اعظم درخت 13.5مرکبات جهان، 
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-های پرتقال مخصوص آبگیری است و پرتقالدرصد تولید این کشور شامل انواع واریته 80قرار دارد. بیش از  پالوسائو

های برزیلی با پوست سبز خود، مطلوب بازارهای مصرف تازه خوری مرکبات در اروپا و ایاالت متحده آمریکا نبوده و 

توجه صنعت مرکبات برزیل معطوف صنایع تبدیلی بویژه تولید کنسانتره آب پرتقال همین امر سبب شده است 

کننده و صادرکننده ( شود. توسعه فزاینده صنایع تبدیلی در برزیل این کشور را به بزرگترین تولیدFCOJمنجمد )

عرضه این فرآورده در ای که برزیل را اوپک تعیین قیمت و کنسانتره آب پرتقال منجمد مبدل ساخته است به گونه

بعد  2019هزار تن بوده است. در سال  13.3بالغ بر  2014( برزیل در سال FCOJکنند. صادرات )جهان خطاب می

میلیون تن، دومین صادرکننده مرکبات تازه در  1.7میلیون تن مرکبات و با صادرات   4.3از اسپانیا، ترکیه با تولید 

این کشور به شدت افزایش یافته و متعاقبا صادرات مرکبات آن نیز افزایش  جهان است. در دو دهه گذشته تولید

ترین کند. مهمترین و اصلیدرصد از تولید خود را صادر می 40چشمگیری داشته است بطوریکه این کشور بیش از

ار بخش بزرگی از باشند. این سه بازبازارهای صادراتی مرکبات ترکیه، کشورهای اتحادیه اروپا، روسیه و اوکراین می

ی کشورهای اروپای مرکزی و اند. بعد از این بازارها، بازارهای ثانویهصادرات مرکبات ترکیه را به خود اختصاص داده

غربی در صادرات پرتقال و لیمو حائز اهمیت هستند. بازارهای ثانویه همچون رومانی، عربستان سعودی، گرجستان و 

گیرند. صادرات رو به رشد ترکیه، این ای از صادرات ساالنه ترکیه را دربر میل توجهکشورهای حوزه بالکان مقادیر قاب

گذار در رقابت با کشورهای اسپانیا، اسرائیل، مصر، موروکو و آمریکا در بازار اتحادیه اروپا کشور را به رقیبی جدی و اثر

ر دهه اخیر، صادرکنندگان مرکبات این کشور های عمومی در اقتصاد ترکیه دتبدیل نموده است. با این وجود، بحران

های تجاری منطبق با بازارهای رایج و بازارهای هدف آتی نموده ها و استراتژیرا مجبور به تغییر و ارتقاء سیاست

های تجاری و اقتصادی اتحادیه اروپا، صادرات مرکبات و ای و سیاستهای منطقههای قیمتی، سیاستاست. سیاست

-را تحت تاثیر خود قرار داده است. بسیاری از صادرکنندگان این کشورها، با دریافت سوبسید و حمایتکیوی ترکیه 

کنند و صادرکنندگان های پایین عرضه میهای متبوع، محصول صادراتی خود را با قیمتهای مالی از طرف دولت

کالتی در تداوم حضور پیوسته شوند. این کاهش حاشیه سود، سبب ایجاد مشها میترک مجبور به کاهش قیمت

 شود. ترکیه در بازارهای اتحادیه اروپا می

 صادرات کیوی در جهان تولید و جایگاه ایران در 

هزار تن تولید، سهم هشت درصدی از تولید کیوی جهان و رتبه چهارم تولید در جهان و از لحاظ  344کشور ایران با 

درصدی از سطح زیر کشت کیوی دنیا و رتبه چهارم سطح زیر هکتار، سهم پنج 12773سطح زیر کشت کیوی با 

نیوزیلند، ایتالیا، ایران، یونان، شیلی،  کشت در جهان و رتبه سوم عملکرد در جهان را دارا می باشد. کشورهای چین،

استان  (.2019را به خود اختصاص داده اند )فائو،  ترکیه، فرانسه، امریکا و ژاپن مقام های اول تا دهم در تولید

هزار تن، بیشترین میزان تولید  187درصد از کل کشور( و با  55هکتار، بیشترین سطح زیر کشت) 6586مازندران با 

تن  31درصد از کل کشور( کیوی کشور را به خود اختصاص می دهد. متوسط عملکرد تولید کیوی آبی کشور  50)

ن های مازندران، گیالن و گلستان، تولیدکنندگان کیوی در هکتار است که دارای رتبه سوم در دنیا می باشد. استا

-درصد تولید و سطح زیر کشت کیوی کشور را در اختیار دارند. شهرستان 100ایران می باشند، سه استان مذکور 

کنندگان ترین تولیددرصد از بزرگ 7درصد و بابل با  12درصد، چالوس با  24درصد، عباس آباد با  41های تنکابن با 

کل صادرات جهانی کیوی در (. 1399باشند )آمارنامه کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی،وی در استان مازندران میکی
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میلیون دالر داشته است. بررسی وضعیت صادرات  2525تن بوده که ارزشی برابر  1737531حدود  2019سال 

یتالیا، شیلی، یونان، بلژیک، ایران، ا کشورهای عمده صادر کننده کیوی حاکی از آن است که کشورهای نیوزیلند،

هلند، فرانسه، لیتوانی و امریکا بترتیب مقام های اول تا دهم را از لحاظ میزان صادرات کیوی در جهان دارا می 

میلیون  41رتبه ششم و از بعد ارزش صادرات به میزان در هزار تن،  89کیوی با  مقدار صادراتاز بعد  باشند. ایران

هفتم قرار دارد و سهم ایران از صادرات جهانی کیوی پنج درصد می باشد. بررسی وضعیت واردات نیز دالر در رتبه 

 2569تن و به ارزش  1621882میالدی رقمی معادل  2016دهد، کل واردات جهانی کیوی در سال نشان می

سه، روسیه، هلند و ایتالیا امریکا، ژاپن، فران آلمان،چین،  میلیون دالر بوده است و کشورهای اسپانیا، بلژیک،

 (.2019باشند)فائو، ترین کشورهای واردکننده محصول میعمده

 روش تحقیق
ز نوع اسنادی و او از لحاظ شیوه گردآوری اطالعات تحقیق حاضر  از لحاظ زمانی، تحقیق حاضر از نوع مقطعی است

 عه آماریت. جاممازندران انجام شده اس پیمایشی است که به منظور بررسی چالشهای موجود صادرات مرکبات استان

اظهارات  طبق د.مورد بررسی این تحقیق، صادر کنندگان و متخصصین امر صادرات مرکبات استان مازندران می باشن

باشند که از همه  نفر می 15کارشناسان توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان، تعداد صادرکنندگان مرکبات 

نفر  20گانه اری پرسشنامه ذیربط تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل براساس منشأ اطالعات دوآنها به صورت سرشم

  بوه اند. نفر دیگر متخصص در امور صادرات مرکبات 5نفر از آنها صادر کننده مرکبات و  15انجام شد که 

 حقیق، بهداف تبه اه ابزار گردآوری اطالعات مصاحبه، مشاهده و دو نوع پرسشنامه بوده که به منظور دستیابی 

 سؤال 35 ر قالبمنظور بررسی دانش و مهارت های صادراتی بازرگانان و صادر کنندگان مرکبات استان مازندران د

شریحی می باشد سؤال باز و توصیفی و ت 8گزینه است و  6)گویه( بسته که از طیف لیکرت پیروی می کند و شامل 

بالقوه  ازارهایب( باز جهت شناسایی مسایل و مشکالت صادرات مرکبات، آوری شد. سؤاالت )گویه هایتکمیل و جمع

صادرات  م برایمرکبات در منطقه، رقبای مرکبات صادراتی مازندران، علل بی انگیزگی باغداران در اتخاذ تصمی

 ه اند.محصوالت خود، شیوه دخالت و دولت عوامل مؤثر در بهبود وضعیت صادرات مرکبات استان طراحی شد

باشد باید به عنوان ابزار گردآوری اطالعات تحقیق، مورد آزمون هایی که از نوع سنجش نگرش میر مورد پرسشنامهد

های مورد استفاده در این تحقیق از روش پیش آزمون سنجش شده است و با استفاده از قرار گیرد. روایی پرسشنامه

متخصصان بازاریابی خارجی و اصالح پرسشنامه اولیه، تحلیل و بررسی نتایج آن و همچنین مشاوره با اساتید و 

و نرم  1پرسشنامه نهایی تهیه و تأیید گردید. برای تعیین پایایی )اعتماد( پرسشنامه از روش محاسبه آلفای کرونباخ

هر  ( در نوسان بوده و0-1بود. مقدار آلفای کرونباخ بین صفر و یک ) = α 821/0استفاده شد که برابر SPSS.17 افزار

تر باشد به معنی باالتر بودن پایایی و قابلیت اعتماد پرسشنامه است. در مجموع ضریب چه مقدار آن به یک نزدیک

آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه نشان از قابلیت اعتماد باالی سؤاالت طراحی شده پرسشنامه است. پس 

 Excel عاتی دست دوم، ابتدا با استفاده از نرم افزار کامپیوتریها و اطالعات از طریق منابع اطالآوری دادهاز جمع

                                           
1 -Cronbachs Alpha 
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به تجزیه وتحلیل توصیفی و SPSS.17 کلیه این اطالعات استخراج و ساماندهی شد. سپس با استفاده از نرم افزار

 از:تحلیل مربوطه پرداخته شد. مهمترین آزمون های آماری ناپارامتریک برای سنجش فرضیه های توصیفی عبارتند 

 آزمون نسبت یا آزمون دو جمله ای -1

 آزمون کای دو یک نمونه ای -2

 اسمیرنوف( -اس یک نمونه ای) کالماگورف-آزمون کا -3

یات زیر ان فرضبه منظور بررسی دانش و مهارت های صادراتی بازرگانان و صادر کنندگان مرکبات استان مازندر 

 آزمون شدند:

 های صادراتی آنها رایطه وجود دارد. و مهارت بین سطوح درآمدی صادرکنندگان -1

 های تجربه در کار صادرات و درآمد صادرکنندگان رابطه وجود دارد.بین سال -2

 های صادراتی آنها رابطه وجود دارد.های تجربه در کار صادرات و مهارتبین سال -3

های  ویژگی یع فراوانی، بررسی کیفیبرای تلخیص داده های کمی و کیفی از آمار توصیفی در قالب جداول توز

 از آمار تغیرهاصادرکنندگان مرکبات استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها و بررسی همبستگی بین م

ای آزمون ک یرمن واستنباطی و آزمونهای آماری پارامتریک و ناپارامتریک در قالب تکنیک تجزیه پیرسون، مدل اسپ

فرض آماری،  تحلیل داده ها بر روش لیکرت مبتنی است.در این روش آزمون ه شده است.دو یک نمونه ای استفاد

یرنده نقص ادعا)عدم در برگ  1Hدر بر گیرنده ادعا)وجود تاثیر( و   0Hتایید یا رد ادعای مطرح شده بررسی می شود. 

  تاثیر( است.در مقیاس لیکرت میانگین جامعه با میانگین امتیازها برابر است.

 ایج و بحثنت
دیگر تحقیق  هایدر این فصل نخست یافته های بدست آمده از ویژگی های نمونه های مورد مطالعه و سپس یافته

 ین مرحلهاود در ارائه می شود. در ادامه مهارت صادراتی صادر کنندگان و متخصصان مرکبات استان و مشکالت موج

 مورد بررسی قرار می گیرد. 

این مطالعه در  درصد از نمونه در 32، تولید کنندگان بر مبنای سن تقسیم شده اند که 3براساس نمودار شماره 

باشد. براساس  سال می 50قرار داشتند. در مجموع میانگین سن بهره برداران در این مطالعه  36-45دامنه سنی 

انگین سطح مجموع میسال بوده اند. در  9-12درصد از باغداران دارای تحصیالت بین  6/50، 4نمودار شماره 

 سال به دست آمده است. 10تحصیالت برای باغداران در این مطالعه 

ا میزان بقایسه در این بررسی بر آن شدیم تا علل اصلی میزان پایین بودن صادرات محصوالت مرکبات استان در م

رات ر صادصصین اموتولید آن را شناسایی کنیم، در وهله نخست به سنجش دانش صادراتی صادر کنندگان و متخ

ت مرکبا مرکبات پرداخته شد. سپس مهمترین مشکالت صادرات مرکبات، بازارهای هدف مرکبات استان، رقبای

 .ده استشصادراتی استان و راهکارهای بهبود صادرات مرکبات از دیدگاه صادر کنندگان و متخصصان عنوان 

 ی آنهااستان براساس دانش و مهارت صادرات توزیع فراوانی صادر کنندگان و متخصصین مرکبات  -9جدول 

 درصد تعداد درجه سنجش دانش صادراتی

 - - بسیار ضعیف
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 10 2 ضعیف

 35 7 خوب

 55 11 بسیار خوب

 100 20 کل

 مأخذ: نتایج تحقیق                   

یبًا وهش تقرمجموع میانگین دانش و مهارت صادراتی برای کل صادر کنندگان و متخصصین مرکبات در این پژدر 

 بسیار خوب ارزیابی شده است.

 استان مازندران مرکبات تحلیل وضعیت موجود تجارت

ست.  ر مواجه ای زیصادر کننده مرکبات در کار خود با مسایل و مشکالتی با اولویت ها 11با توجه به جدول شماره 

 نبود تسهیالت اعتباری -2مقرات زائد اداری و گمرکی                   -1

 زهعدم بهره مندی از سیستم بسته بندی مکانی -4فقدان سیستم حمل و نقل مطلوب               -3

ت ثال جهسایر موارد که شامل: مشکالت پرداخت گمرکی و ترخیص کاال در گمرک کشور مقصد، به عنوان م -5

در صورتی که  دالر گمرک پرداخت کند 3000ترخیص یک تریلی کاال در کشور ازبکستان صادر کننده ایرانی باید 

ر کننده ایرانی دالر پرداخت می گردد، حال صاد 500جهت همین حجم کاال برای یک تریلی مرکبات پاکستانی تنها 

 دالری را چگونه جبران نماید؟ 2500این اختالف گمرک 

 :ده اندشبازارهای بالقوه مصرف مرکبات در منطقه بر حسب اهمیت و توزیع فراوانی به صورت زیر معرفی *

 درصد صادر کنندگان کشورهای آسیای میانه مخصوصًا ازبکستان و ترکمنستان را عنوان کردند. 40

 دند.عنوان کر درصد صادر کنندگان همه کشورهای آسیای میانه را به عنوان بازارهای بالقوه مصرف 20

 درصد صادر کنندگان کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، گرجستان و تاجیکستان را نام بردند. 15

 درصد صادر کنندگان کشورهای ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان را عنوان کردند. 10

عرفی را م کستاندرصد صادر کنندگان کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، روسیه، گرجستان، قزاقستان و تاجی 15

 کردند.

 در مجموع بازار بالقوه مصرف مرکبات در منطقه کشورهای ترکمنستان و ازبکستان می باشند. 

درصد  75 رکبات،*در پاسخ به سئوال مربوطه به نحوه تولید و توزیع و فروش مرکبات در کشورهای تولید کننده م

ینه اظهار بی اطالعی درصد نیز در این زم 20عالم کردند و درصد آن را انحصاری رقابتی ا 5آن را به صورت رقابتی، 

 کردند.

 د:ی شده انر معرف*رقبای مرکبات صادراتی مازندران در بازارهای هدف برحسب اهمیت و توزیع فراوانی به صورت زی

 درصد صادر کنندگان کشورهای پاکستان، آفریقای جنوبی و مصر را عنوان کردند. 35

 ن پاکستان، مصر و ترکیه را عنوان کردند.درصد صادر کنندگا 35

 درصد صادر کنندگان پاکستان، مصر، ترکیه، مراکش و لبنان را عنوان کردند. 15

 درصد صادر کنندگان پاکستان، مراکش، ترکیه و آفریقای جنوبی را نام بردند. 10

 درصد صادر کنندگان ترکیه و پاکستان را معرفی کردند. 5
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 شند.بات صادراتی استان در بازارهای هدف کشورهای پاکستان، ترکیه و مصر میدر مجموع رقبای مرکبا

 مقایسه سیاست های حمایتی کشورهای رقیب صادرات مرکبات با ایران:

ننده و درصد صادر کنندگان و متخصصین صادرات مرکبات، سیاست های حمایتی کشورهای تولید ک 35از دید 

رصد نیز در د 35درصد متوسط و  5درصد خوب؛  25شور ایران، بسیار خوب؛ صادر کننده مرکبات در مقایسه با ک

د کننده ی تولیاین زمینه اظهار بی اطالعی کردند یا ترجیح دادند حرفی نزنند. سیاست های حمایتی در کشورها

خرید  تولید، ررانه دمرکبات شامل تشویق باغداران در قالب وام های کم بهره، خرید تضمینی محصول، ارائه انواع یا

 ی میانه،ه آسیابنهاده ها و بسته بندی، حمایت از صادرکنندگان در رقابت با کشورهای رقیب صادرکننده مرکبات 

 ایجاد غرفه یا بورس مرکبات در بازارهای هدف.

 

 نتایج آزمون فرضیات

( آمده 15ه )ول شمارآزمون فرضیات: برای آزمون فرضیه اول از تکنیک همبستگی اسپیرمن استفاده شد که در جد

 است.      
 نتایج محاسبه ضریب رگرسیون اسپیرمن فرضیه اول  -15جدول 

 داریطح معنیگی        سب همبسترابطه                                                        تعداد نمونه        ضری                        

 01/0                      452/0                20ها           های صادراتی آنمهارتسطوح درآمدی صادرکنندگان مرکبات و 

 01/0                      850/0                20ها             های صادراتی آنسطوح درآمدی صادرکنندگان کیوی و مهارت

 مأخذ: نتایج تحقیق  

 کیوی در رکبات ومهای صادراتی صادرکننده دو متغیر درآمد صادراتی و مهارتنتایج نشان داد رابطه مستقیم  بین 

مد دار درآعنیهای صادراتی تجار باالتر است بطور مدار بود، یعنی هر چه مهارتدرصد معنی 99سطح اطمینان 

  صادراتی آنها نیز بیشتر است.

 ( آمده است.16ر جدول شماره )برای آزمون فرضیه دوم از تکنیک تجزیه پیرسون استفاده شد که د

 نتایج محاسبه ضریب رگرسیون پیرسون برای فرضیه دوم  -16جدول 

 رابطه
 تعداد

 نمونه 
 ضریب همبستگی  

 سطح

 داریمعنی 

 01/0 517/0**     20 های تجربه در کار صادرات مرکبات و درآمد صادراتی تجارسال

 01/0 811/0**      20 دراتی تجارهای تجربه در کار صادرات کیوی و درآمد صاسال

 

بات دگان مرکادرکننهای تجربه در کار صادرات و درآمد صادراتی صنتایج نشان داد رابطه مستقیم بین دو متغیر سال

ت بطور ر  باالتر اسدار بود، یعنی هر چه تجربه و سابقه کاری صادراتی تجادرصد معنی 99و کیوی در سطح اطمینان 

 صادراتی آنها نیز بیشتر است. دار درآمدمعنی

 ست.      ( آمده ا17برای آزمون فرضیه سوم از تکنیک همبستگی اسپیرمن استفاده شد که در جدول شماره )
 نتایج محاسبه ضریب رگرسیون اسپیرمن فرضیه سوم  -17جدول
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 داریستگی         سطح معنیتعداد نمونه         ضریب همبرابطه                                                                          

 01/0                      652/0               20های صادراتی تجار             های تجربه در کار صادرات مرکبات و مهارتسال

 01/0                      902/0               20های صادراتی تجار                های تجربه در کار صادرات کیوی و مهارتسال

 مأخذ: نتایج تحقیق

درکننده های صادراتی صاهای تجربه در کار صادرات و مهارتنتایج نشان داد رابطه مستقیم  بین دو متغیر سال

 باالتر اتی تجاردار بود، یعنی هر چه تجربه و سابقه کاری صادردرصد معنی 99مرکبات و کیوی در سطح اطمینان 

  دار مهارت صادراتی آنها نیز بیشتر است.است بطور معنی
 نتایج آزمون کای دو یک نمونه ای و بررسی معنی داری فرضیه های توصیفی تحقیق -18جدول 

 

 فرضیه ها

ضریب کای 

 اسکوار

 سطح

 معنی داری
 درجه آزادی

 3 00/0 449/33 اثر شبکه اطالعات در توسعه صادرات مرکبات

 3 00/0 753/58 یت مرکبات در توسعه صادرات آناثر کیف

 3 00/0 84/26 اثر تأسیس دفاتر بازرگانی در خارج از کشور در توسعه صادرات مرکبات

 3 00/0 017/89 اثر بسته بندی مطلوب در توسعه صادرات مرکبات

 3 00/0 489/49 اثر وجود قوانین دست و پاگیر ارزی در کاهش صادرات مرکبات

 3 00/0 19/118 کار گیری تبلیغات مطلوب در توسعه صادرات مرکبات اثر به

 3 00/0 57/123 اثر عدم استفاده از استاندارد در کاهش صادرات مرکبات

 3 00/0 94/136 نات آاثر اعالم فوائد استفاده از مرکبات در روی بسته بندی در توسعه صادر

 3 0/00 05/108 ت مرکباتاثر بکارگیری بازاریابی مناسب بر توسعه صادرا

 مأخذ: نتایج تحقیق   

 تحلیل یافته ها در خصوص صادرات مرکبات کشور

رقام صادراتی رسیده است، ا 1393تن در سال  41700به  1386تن درسال  62800میزان صادرات مرکبات ایران از 

  مرکبات استان پرتقال و نارنگی و لیمو می باشند.

به  93ر سال درصد از تولید کل مرکبات کشور د0.96و  86کل مرکبات کشور در سال درصد از تولید  1.32تنها 

  کشورهای مختلف صادر شده است.

حدود   1393درصد و در سال  0.64، حدود 1386سهم کشور ایران از مجموع صادرات مرکبات کل دنیا، در سال 

  دنیا( 32)رتبه درصد بوده است. 0.24

نیز حدود  1393درصد و در سال   0.37، حدود 1386واردات مرکبات کل دنیا در سال سهم کشور ایران از مجموع 

  درصد بوده است. 0.37

حاضر و در هزار تن مرکبات در کشور وجود دارد که درحال 500در سطح تولید فعلی قابلیت صادرات بیش از 

  شود.درصد آن محقق می 5ترین محاسبات کمتر از خوشبینانه

 ها در خصوص صادرات مرکبات استانتحلیل یافته

تن در  290و  1383تن در سال  11504به  1376تن درسال  31786میزان صادرات مرکبات استان مازندران از 

  رسیده است، ارقام صادراتی مرکبات استان پرتقال و نارنگی می باشند. 1393سال 
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 93تان در سال دم درصد از تولید کل مرکبات اسو یک ص 83درصد از تولید کل مرکبات استان در سال  0.67تنها 

  به کشورهای مختلف صادر شده است.

اشت در به مرکبات اختصاص د 93درصد از کل صادرات محصوالت کشاورزی استان در سال  2همچنین کمتر از 

 درصد بوده است. 42، برابر با 83حالی که این رقم در سال 

حدود   1393 درصد و در سال 23، حدود 1383مرکبات کل کشور، در سال سهم استان مازندران از مجموع صادرات 

 درصد می باشد. 0.002سهم استان از صادرات جهانی مرکبات  درصد بوده است. 0.7
 

 ها در خصوص صادرات کیوی استان مازندرانتحلیل یافته

وسیه و رهای ران در منطقه، کشوهای صادراتی ایردهد از جمله پتانسیلبررسی بازارهای صادراتی کیوی نشان می

ت جهانی ز تجارباشند. روسیه از مهمترین کشورهای واردکننده کیوی در منطقه است. بر اساس آمار مرکترکیه می

تن و به  63949، روسیه هشتمین کشور وارد کننده کیوی در جهان بوده است. کل واردات این کشور 2016در سال 

 شود.به عنوان بزرگترین بازار مصرف کیوی منطقه محسوب میهزار دالر بوده که  66669ارزش 

 2487یر کشت این کشور با سطح ز 2016از مهمترین کشورهای تولیدکننده کیوی در منطقه، ترکیه است. در سال 

از بازار پاسخگوی نی تن، هشتمین تولید کننده کیوی در جهان بوده است. اما این میزان تولید 43950هکتار و تولید 

تن نموده است. در  4721داخلی نبوده و ترکیه جهت تامین نیاز بازار مصرفی خود، اقدام به واردات کیوی به میزان 

ین ترالقوهبیز از کنار بازارهای بزرگ روسیه و ترکیه، کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای حاشیه دریای خزر ن

دهد ن میهای اخیر نشالید و صادرات کیوی ایران در دههشوند.  بررسی روند توبازارهای صادراتی ما محسوب می

هانی جادرات رغم افزایش سهم تولید کیوی ایران از تولید جهانی آن، سهم و ارزش صادراتی کشور از کل صعلی

  کیوی کاهش یافته است.

 گیری و پیشنهادهانتیجه
تی فروت نرخ رشد صادرا مورد پرتقال و گریپ باالترین نرخ رشد در صادرات مربوط به لیمو و سپس نارنگی است. در

نازک وستپارنگی نکمتر است. کندی در  تقاضا برای صادرات پرتقال به دلیل تقاضای باالی بازار مصرف به ارقام 

ر استان است. د باشد. این وضعیت ارقام نارنگی را به پویاترین بخش مرکبات در تولید و صادرات مبدل کردهمی

ی مه اجراین برنااین زمینه هیچ برنامه ای مدون نشده است و جلسات مکرر میز صادرات مرکبات استا مازندران در

 ل افزایشد به دلیهای بعدهد صادرات انواع ارقام مرکبات در سالها نشان میمثبتی را ارائه نکرده است. بررسی

 یافت.  درآمد، تقاضای درحال رشد و تنوع مصارف مختلف مرکبات، افزایش خواهد

ت به مرکبا بندی مرکبات در کشورمان بصورت جعبه ای است و خرید میوهبندی مرکبات: بستهمناسب نبودن بسته

رند. نظر داصورت کیلویی است درحالی که متقاضیان مرکبات در دیگر کشورها خرید به تعداد مرکبات را مورد

 تان؟؟(واحد بسته بندی در اس 500)بیش از بندی مرکبات ما موردپسند کشورهای توسعه یافته نیست.بسته

 رعایت نکردن استانداردهای صادرات مرکبات

رصد د 20قل تعرفه گمرکی که برای محصوالت صادراتی ایران به روسیه اخذ می شود، باالست و این تعرفه حدا

 است. ادراتیقیمت نهایی کاالهای ما را افزایش می دهد. و نتیجه آن سخت شدن رقابت با دیگر رقبای ص
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وان وسیه بعنکبات رمساله بسته بندی، برندسازی و مشوق های صادراتی در افزایش رقابت تجار کشورمان در بازار مر

 سومین واردکننده بزرگ مرکبات دنیا بسیار تأثیرگذار است.

ین ارکبات مچالش تامین حداقل یک سال مرکبات مورد نیاز روسیه: بخش خصوصی ما توان تامین نیاز یک ساله 

 د شش ماهین حدوکشور را به دلیل محدودیت زمان برداشت و نگهداری مرکبات در داخل ندارد و ما صرفا توان تام

 از نیاز این کشور به مرکبات را داریم.

 

 کارهای نهایی اجرایی با توجه به نتایج پژوهش و دیدگاه تجار استان مازندرانراه

 ره کمتر به صادر کنندگان و افزایش میزان آن اعطای تسهیالت اعتباری با به -1

 تأمین رضامندی مصرف کننده خارجی، شناسایی کشورهای هدف، تعریف استانداردها  -2

  ایجاد و تجهیز ناوگان و شرکت های حمل و نقل بین المللی -3

 توسعه امکانات بسته بندی بازارپسند محصول و تجهیز واحدهای موجود    -4

  ره های آموزشی مخصوص صادرات و بازاریابیبرگزاری دو -5

 توسعه فعالیت های صندوق ضمانت صادرات  -6

  ایجاد و توسعه و تجهیز پایانه صادراتی میوه و تره بار -7

 صولجهت حفظ و افزایش کیفیت محبرقراری خطوط پروازی مستقیم از فرودگاه ساری به مقاصد فروش  -8

  مت سالجهت رقاب کاستن از هزینه جاری و تحویل سالم کاال در مقصد تهیه ترانسپورت کاال به منظور -9

فراهم  ومقصد  برقراری روابط سیاسی و اقتصادی مرتبط به منظور کاهش مبلغ گمرکی تحویل کاال در گمرکات -10

 آوردن شرایطی برای رقابت با سایر رقبای خارجی،

 ، افتتاح شعبه های بانکی ایرانی در کشورهای مقصد  -11

 ایجاد غرفه و بورس مرکبات در بازارهای هدف به وسیله دولت ایران -12

 نشان)برند( سازی مرکبات)راهکار بلندمدت( -13

 های ترجیحی با کشورهای هدفهای صادراتی و در نظر گرفتن تعرفهمشوق -14

 انسجام دائم قراردادهای صادراتی با کشورهای مقصد -15

 در زمینه صادراتراهکارهای اجرایی تکمیلی  -

با  ی توانندستند ماتاق های بازرگانی و سازمان های متبوعه که مجری برپایی نمایشگاه ها در خارج از کشور ه -1

ت ع محصوالی انواانجام مطالعات دقیق علمی و مستند، جایگاه مرکبات را با تخصیص دادن غرفه هایی جداگانه برا

بات، نواع مرکابرای  ز سلیقه مصرف کنندگان خارجی و رفتار تقاضای خارجیانمرکبات تبیین نموده و با اطالع یابی ا

 بیشتر به سمت محصوالتی که مورد تقاضای مصرف کنندگان خارجی بوده روی آورند.

 ایجاد معافیت های مالیاتی برای شرکت های بازاریابی و تحقیقاتی در امر صادرات. -2

نه های بازاریابی و استانداردهای تولید و عرضه محصوالت مرکبات که آموزش مستمر به صادر کنندگان در زمی -3

جنبه صادراتی دارند که این امر می تواند با برگزاری کارگاه های آموزشی صورت گیرد. برگزاری کارگاه های آموزشی 
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وسیه، تاجیکستان و در ارتباط با بررسی بازار کشورهای همجوار با استان مازندران از جمله ازبکستان، ترکمنستان، ر

 در مجموع کشورهای آسیای میانه به صادر کنندگان کمک شایانی خواهد کرد.

 حصولمکاهش بوروکراسی و ضوابط بازدارنده ادرای و تعدیل زیر ساخت های مدیریتی و فرایند صدور  -4

 

 راهکارهای افزایش صادرات در زمینه کیوی

ب رایط مطلوشتوان با ایجاد یش سهم صادراتی ما در این بازارها میجهت دستیابی به بازارهای مطمئن مصرف و افزا

الزم  هاینیبازارپسندی محصول در کشورهای مقصد و از طریق برقراری روابط سیاسی و اقتصادی مناسب و رایز

ا شور رکمود و جهت کاهش موانع تجاری کشورهای واردکننده کیوی از ایران، در جهت تسهیل امر صادرات اقدام ن

 ده است:رها آمدر جایگاه مناسب و شایسته خود در صحنه تجارت جهانی کیوی قرارداد. در ادامه مهمترین راهکا

 المللیارائه محصول بر اساس کدکس و استانداردهای بین

  سرمایه گذاری در زمینه صنایع فرآوری محصول توسعه

 محصولو صادراتی  های تولیدیتوسعه تشکل گسترش و

 های صادراتی در جهت حمایت از صادرکنندگان تبهبود سیاس

 های اطالع رسانی و تبلیغاتی مناسب در بازار جهانیایجاد سیستم

 رجه بندیدحصول، ای و تجاری بازارهای هدف صادراتیایجاد تنوع در عرضه مرعایت قوانین و مقررات گمرکی، تعرفه

ت ش محصوالمانه فرودیگر راهکارهای مورد تاکید، ایجاد سااز  بندی مناسب با توجه به نیاز بازارهای مقصدو بسته

اسیس تان با توتولیدی استان مازندران از طریق ایجاد سایت و فضای مجازی برای معرفی و اخذ سفاش است، می

ر دمحصول  ای در زمینه مرکبات و کیوی در این استان، مدیریت خرید و فروش اینبازار بورس تخصصی منطقه

یج فارس وزه خلحج از کشور را فراهم نمود. تجربه موفق بسیاری از کشورها از جمله کشورهای منطقه داخل و خار

زار ار بر بااثرگذ دهد، تقویت این نهاد رسمی وکه بازاری قدرتمند از محصوالت کشاورزی دراختیار دارند نشان می

 ومصرف  های شبکه تولید، توزیع وتتواند بسیاری از مشکالت زیرساخعرضه و تقاضای محصوالت کشاورزی می

ر خصوص ستان داشود در تدوین برنامه های آتی حتی صادرات محصوالت کشاورزی را مرتفع نماید. لذا پیشنهاد می

 د.رار گیرای، مورد توجه ویژه سیاستگذاران امر قتوسعه صادرات این محصوالت، تاسیس بورس تخصصی منطقه

مانی و قایسات زنجام مادرات پرتقال از داده های سری زمانی استفاده شود تا امکان ابرای بررسی عوامل مؤثر بر ص -

 تجزیه و تحلیل بهتر روند صادرات پرتقال فراهم آید.

 مزیت نسبی صادرات و جایگاه رقابتی ایران در مرکبات و کیوی 

 اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی مرکبات و کیوی ایران

 و سطح رضامندی مصرف کنندگان جامعه هدف مرکبات و کیوی صادراتیمطالعه  دقیق ذائقه 

 بررسی تکمیلی عوامل مؤثر بر پذیرش مرکبات و کیوی صادراتی در بازار کشورهای هدف

 اطالع یابی دقیق از سلیقه مصرف کنندگان خارجی و رفتار تقاضای خارجیان

زار هدف ندی بابایسه با کشورهای پیشرو و اولویت مطالعه مزیت نسبی صادراتی و جایگاه رقابتی ایران در مق -

 صادراتی مرکبات و کیوی
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