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گاهی/ توسعه / صادرات خرما کشاورزی/آ

چکیده
صادرات  توسعه  کشور،  توسعه  در  مهم  استراتژی های  از  یکی 

اقتصادی  توسعه  برنامه های  در  همواره  که  است  غیرنفتی 

از  یکی  عنوان  به  ایران  است.  گرفته  قرار  کید  تا مورد  کشور 

اهمیت  است.  ح  مطر جهان  در  خرما  تولیدکنندگان  بزرگترین 

اقتصادی  توسعه  و  رشد  در  آن  نقش  و  غیرنفتی  صادرات 

کشورها همواره به عنوان یکی از موضوعات مهم، مورد بررسی 

قرار می گیرد. از طرفی شناخت و بررسی میزان تاثیر گذاری موانع 

راه کارهای مناسب می تواند  ارائه  و  بر صادرات غیر نفتی  موثر 

کمک نماید. در این مطالعه به بررسی موانع  به رشد صادرات 

کرمان به عنوان یکی از  توسعه صادرات خرما در جنوب استان 

بررسی موانع توسعه صادرات خرما در جنوب 
استان کرمان
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مهمترین مناطق تولیدکننده خرما پرداخته شده است. آمار و 

اطاعات مورد نیاز برای این مطالعه به دو صورت اسنادی با 

مطالعه منابع موجود و پیمایشی از طریق نمونه گیری تصادفی 

ساده و تکمیل 80 پرسشنامه جمع آوری شده و جهت تجزیه 

  spss21و تحلیل داده ها روش تحلیل عاملی از طریق نرم افزار

داد، جمعا چهار عامل  نتایج نشان  گرفت.  قرار  استفاده  مورد 

حدود 73 درصد موانع توسعه صادرات خرما را تبیین مینمایند 

گاهی  کمبود دانش و آ که بیشترین مقدار ویژه مربوط به عامل 

که حدود43 درصد موانع صادرات را در جنوب استان  می باشد 

ترتیب  به  آن  از  پس  است.  داده  اختصاص  خود  به  کرمان 

عوامل سیاست گذاری، زیرساختی و مالی در مراتب بعدی قرار 

گرفتند.
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مقدمه
توسعه یافتگی  مهم  شاخص های  از  یکی  کاال  صادرات  امروزه 

کشور  یک  عنوان  به  ایران  می  باشد.  پیشرفته  کشورهای  در 

و  محصولی  تک  اقتصاد  بر  تکیه  با  نمی تواند  توسعه  حال  در 

را  مهمی  نقش  جهانی  تجارت  و  اقتصاد  در  نفت  آسیب پذیر 

ایفا نماید، لذا برای توفیق در توسعه اقتصادی و برقراری یک 

ارتباط منطقی و ارگانیک با تجارت خارجی و توسعه صادرات 

غیر نفتی باید سریعا اقتصاد خود را با تحوالت جهانی هماهنگ 

محورهای  مهمترین  از  کشاورزی  بخش  نماید.  منطبق  و 

کشورهای جهان به  پیشرفت و توسعۀ اقتصادی در بسیاری از 

اقلیمی و آب و  ع  تنو نیز به دلیل وجود  ایران  شمار میرود. در 

کار جوان و ارزان  کشاورزی و نیروی  هوایی، زمینهای مستعد 

مولد  و  پویا  بخش های  مهمترین  از  کشاورزی  بخش  قیمت، 

با وجود امکانات و ظرفیت تولید  اقتصاد است]1[.  همچنین 

افزایش  به  می تواند  بخش  این  محصوالت،  نسبی  کیفیت  و 

اینکه یکی  به  با توجه  کمک نماید.  حجم صادرات غیرنفتی 

کشورهای در حال توسعه، اتکای بیش  از چالش های اساسی 

از  محدودی  تعداد  یا  یک  صادرات  به  دولت ها  درآمد  حد  از 

از  رهایی  و  محصولی  تک  صادرات  از  گریز  لزوم  است.  کاالها 

ع در محصوالت صادراتی،  چالش های برآمده از آن، ایجاد تنو

تأمین ارز برای سرمایه گذاری و افزایش سهم در تجارت جهانی 

بیشتر  را  نفتی  غیر  صادرات  اهمیت  بین المللی،  بازارهای  و 

می دهد  نشان  ایران  اخیر  سال  چند  تجارب  است]2[.  کرده 

خام،  نفت  فروش  از  حاصل  درآمدهای  بر  اقتصاد  تکیه  که 

بنابراین به منظور  را به دنبال دارد.  بی ثباتی درآمد صادراتی 

کاهش وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت خام و چرخش 

جهت گیری  صادرات،  در  محصولی  چند  اقتصاد  طرف  به 

نفتی  غیر  کاالهای  صدور  سود  به  باید  صادراتی  سیاست های 

تحقق  امری  چنین  یابد.  تغییر  کشاورزی  صادرات  جمله  از 

کشاورزی  پیدا نمی کند مگر اینکه موانع صادرات محصوالت  

مزبور  مشکات  از  رهایی  برای  و  شده،  عملیاتی  و  شناسایی 

تدابیر الزم اندیشیده شود. 

است  ایران  گرمسیری  محصوالت  مهمترین  از  یکی  خرما 

از  و  از 4000 سال پیش می رسد  به بیش  آن  کشت  که قدمت 

کشور  کشاورزی  محصوالت  صادرات  در  زیادی  بسیار  اهمیت 

برخوردار است.

نمودار 1-  میزان تولید ساالنه خرمای تازه 2014  )به تن(

)2014 ، worldatlas گزارش )منبع: 

به شمار می آید  کشور  ارزآور  باغی  از محصوالت  خرما یکی 

که طی چند دهه گذشته با افت و خیزهای زیادی مواجه بوده، 

کنون ایران از تولیدکنندگان و صادرکنندگان مهم جهانی  هم ا

از  )بعد  947809تن  ساالنه  تولید  با  ایران  می آید.  شمار  به 
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مصر( در رتبه دوم دنیا از نظر تولید خرما  قرار دارد، اما علیرغم 

کل صادرات جهان را به  میزان باالی تولید، تقریبا7/7 درصد 

کاهش  متاسفانه   .)1 )نمودار   ]3[ است  داده  اختصاص  خود 

از  سبب  آن  صادراتی  درآمد  نوسانات  و  خرما  صادرات  عرضه 

بین رفتن انگیزه صادراتی این محصول برای صادرکنندگان و 

کیفیت برای  کاهش درآمد و انگیزه تولید محصول با  در نتیجه 

گذشته  تولیدکنندگان آن شده است. بررسی آمار در چند سال 

مشکلی  چنین  با  خرما  محصول  هرگاه  که  است  داده  نشان 

توسط  خرما  محصول  تضمینی  خرید  میزان  شده،  مواجه 

زیادی  هزینه های  که  یافته،  افزایش  آن  کردن  انبار  و  دولت 

سیاست های  به  توجه  با  است.  نموده  تحمیل  دولت  به  را 

کید این سیاست ها بر صادرات غیرنفتی،  تا کشور و  اقتصادی 

حاصل  درآمد  به  کشور  خیز  خرما  مناطق  کشاورزی  وابستگی 

توسعه  چارچوب  در  خرما  اشتغال زایی  اهمیت  خرما،  تولید  از 

کشور، محدودیت بازار جهانی خرما و رقابت شدید  اقتصادی 

کشورهای تولیدکننده خرما با روش های نوین تولید، بازاریابی 

که توجه خاصی به این محصول مهم  و صادرات، الزم است 

گردد.  مبذول 

کشاورزی در سال 1395،  بر اساس آمار و ارقام وزارت جهاد 

بوده،  هکتار  هزار   932 حدود  کشور  در  خرما  کشت  زیر  سطح 

تولید  میزان  چهارم  رتبه  می باشد.  بارور  آن  درصد   38 که 

میزان  کل  از  و سلهم 35/6 درصلد  ایران  در  باغی  محصوالت 

کشور متعلق به محصول خرما می باشد]4[. تولید 

در  خرما  تولید  تن  یک میلیون  میزان  از  است  ذکر  شایان 

از  که  است  کرمان  استان  به  مربوط  آن  یک سوم  حدود  کشور 

خرما  می شود.  صادر  درصد   20 17تا  حدود  تولید  میزان  این 

رتبه  اینکه  با  و  گرفته  قرار  زیر سایه ی پسته  کرمان  استان  در 

اما  دارد  را  استان  کشاورزی  محصوالت  بین  ارزآوری  دوم 

کرمان بسیار  آن در  به  وابسته  این محصول و صنایع  جایگاه 

استان  جنوب  در  خرما  زیرکشت  سطح  اما  و  است  ضعیف 

از  تن    181800 سالیانه  تولید  با  و  بوده  هکتار  هزار   31 کرمان 

کشور را به خود اختصاص داده  نظر تولید خرما مقام نخست 

تولید  باالترین سهم در  این منطقه دارای  این که  با  است]5[. 

صادرات  جهت  منطقه  نخلکاران  ولی  میباشد،  کشور  خرمای 

محصول خرما با مشکات متعددی روبرو هستند. لذا در این 

در  خرما  محصول  اهمیت  به  توجه  با  که  شده  تاش  مطالعه 

خرما  صادرات  موانع  منطقه،  کشاورزی  اقتصاد  محوریت 

راه کارهای  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  کرمان  استان  جنوب  در 

گردد. پیشنهاد  آن  صادراتی  وضعیت  بهبود  جهت  مناسب 

لذا مطالعه حاضر به دنبال پاسخ به پرسش های زیر است:

نخلکاران 	  دیدگاه  از  خرما  صادرات  راه  سر  بر  موانعی  چه 

کرمان موجود است؟ جنوب استان 

چه راه کارهایی جهت حل مشکات مذکور  قابل ارائه است؟	 

1. مبانی نظری
محصوالت  صادرات  موانع  خصوص  در  متعددی  مطالعات 

اشاره  آنها  به  اختصار  به  که  است  گرفته  انجام  کشاورزی 

خواهد شد. در تحقیقی تحت عنوان نقش مدیریت بازاریابی 

استان خوزستان ضمن شناسایی        در توسعه صادرات خرما در 

تاثیرگذار  و متغیرهای محیطی  بازاریابی  آمیخته  سهم عناصر 

بر فرآیند صادرات در توسعه صادرات خرما نقاط ضعف و قوت 

محیطی  تهدیدات  و  فرصت ها  شناخت  درکنار  موجود  وضع 

وضع  بهبود  جهت،  در  مناسبی  پیشنهادات  و  دانسته  موثر  را 

موجود و در نهایت دستیابی به ظرفیت بهینه صادرات خرما 

در استان ارئه داده اند.]6[

 در تحقیقی دیگر تحت عنوان بسترسازی توسعه صادرات 

صادراتی،  عملکرد  و  محرک ها  محدودیت ها،  بر  کید  تا با 

فعالیتهای  شروع  در  شرکت ها  موفقیت  عدم  عوامل  مهمترین 

صادراتی: وجود رقابت شدید خارجی، فقدان دانش و اطاعات 

پرداخت  رویه های  از  کافی  نا درک  صادرات،  مورد  در  کافی 

صادراتی  بازارهای  یافتن  به  مربوط  مشکات  و  صادراتی 

شناسایی شدند. ]7[

 رحمانی، 1382 مسائل بازاریابی و صادرات خرمای استعمران 
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به  نتایج  براساس  داد.  قرار  بررسی  مورد  را  خوزستان  استان  در 

دست آمده، مهمترین خدمات بازاریابی برداشت، حمل و نقل، 

عدم  و  بسته بندی  باالی  هزینه های  استاندارد،  و  بسته بندی 

محصول،  بازارپسندی  و  مکانیزه  صورت  به  بسته بندی  امکان 

خ ارز، ناهماهنگی و  کمبود سردخانه در مناطق تولید، نوسانات نر

رقابت ناسالم بین صادرکنندگان، کمبود اطاعات در مورد بازارهای 

در  موجود  فرصت های  از  صادرکنندگان  استفاده  عدم  و  جهانی 

صادرکنندگان  تخصصی  دانش  سطح  بودن  پایین  بازارها،  این 

نقدینگی  کمبود  و  بازاریابی  علمی  اصول  با  آن ها  نبودن  آشنا  و 

در  ناطق  بود.  موجود  مسائل  ازجمله  می توان  را  صادرکنندگان 

شرکت ها  در  صادرات  داخلی  موانع  که  کرد  بیان  خود  تحقیق 

کافی بودن منابع برای بازاریابی و مسائل مربوط به  مربوط به نا

و  ح  ایجاد صادرات یک طر و  کیفی  استانداردهای  به  دستیابی 

تصویر مناسب برای بازار خارجی و مسائل مربوط به سازماندهی 

کارکنان شایسته برای مدیریت، مشکات مالی  کمبود  ضعیف و 

کاالهای صادراتی بازارهای خارجی  کافی درباره  و نبود اطاعات 

کامًا متفاوت مشتریان خارجی،  و موانع خارجی شامل عملکرد 

ناآشنایی با رویه ها و فعالیت های کاری، موانع تعرفه ای و قوانین 

تورم  خ  نر رقابتی،  نیروهای  دیگر،  کشورهای  واردات  به  مربوط 

تحقیق  در  پول هاست]7[.  از  بعضی  عرضه  بودن  محدود  و 

که عبارت بودند  دیگری  ایان پنج عامل عمده را تشخیص داد 

بازار،  و  صادرات  به  مربوط  اطاعات  نسبی،  بازاریابی  تفاوت  از 

فقدان منابع داخلی، نبود منابع شخصی و موانع محیطی ]8[. 

که  گروه عمده دسته بندی نمود  راشدی موانع صادراتی را به پنج 

شامل سیاست گذاری های دولتی، پیچیدگی های فنی و رویه ای، 

تصور  مورد  استراتژیک  محدودیت های  زمینه ای،  تفاوت های 

و نیز رقابت موجود میان شرکت های محلی بودند. سید موسی 

گنجی مشکات عمده و اصلی توسعه صادرات را عدم  میر باقری 

برنامه ریزی صحیح برای صادرات غیر نفتی، عدم سرمایه گذاری 

بودن  پایین  صادراتی،  و  صنعتی  تولید  و  صادرات  امر  در  دولت 

برای  باالی داخلی  تقاضای  اقام صادراتی،  برخی  افزوده  ارزش 

محصوالت و پایین بودن سطح تولید، مسائل و مشکات مربوط 

امکانات،  عدم  صادرات،  امر  در  متخصص  انسانی  نیروی  به 

آشنایی  عدم  صادرات،  امر  در  کافی  تشویق های  و  تسهیات 

کشورهای مختلف،  به  کاال  ورود  و  گمرکی  و عوارض  به حقوق 

سیاست های  اتخاذ  و  کشور  مالی  و  پولی  سامانه  در  اشکاالت 

تمام  هزینه  و  قیمت ها  افزایش  به  مربوط  مشکات  ناموزون، 

رقابت  عدم  خارجی،  مصرف  بازارهای  شناخت  عدم  کاال،  شده 

به  مربوط  مشکات  خارجی،  رقبای  با  مقایسه  در  پذیری 

بازاریابی و تبلیغات، عدم شرکت فعال در نمایشگاه های خارجی 

قیمت  بودن  باال  کشورها،  دیگر  در  فعال  بازرگانی  دفاتر  نبود  و 

و  گمرکی  کاالی صادراتی، مشکات مربوط به قوانین و مقررات 

کرد. کاال معرفی  تشریفات اداری و باال بودن هزینه حمل و نقل 

آمده  به عمل  میدانی  مطالعات  و  منابع  مرور  براساس 

توسط تیم تحقیق؛ موانع توسعه صادرات خرما مطابق جدول 

گردید.  )1( شناسایی 

جدول  1- موانع توسعه صادرات خرما

تحقیقات دارای نتایج مشابهمتغیرها

آلتینتاس و همکاران )2007(؛ ناطق )1385(عدم تطابق با استاندارهای بین المللی

ناطق )1385(؛ مطالعات میدانیعدم آشنایی با برندهای بین المللی

کافی جهت تولید محصول مناسب صادرات کریستینا و روچا )1994( ؛ آلتینتاس و همکاران )2007(؛عدم تخصص  گنجی، )1392(. ؛  میرباقری 

کافی ناطق )1385(؛ رحمانی )1382(عدم وجود منابع به اندازه 

 امیری نژاد و صادقی )1392(؛ هاشمی و همکاران )1395(کیفیت بسته بندی خرما

امیری نژاد و صادقی )1392(؛ تسفون و لوتز )2006(کیفیت محصول خرما

امیری نژاد و صادقی )1392(؛ تسفون و لوتز )2006(عدم وجودسیستم درجه بندی محصول خرما



یور، مهر و آبان  1396  78  شماره 84 و 85 - مرداد و شهر

تحقیقات دارای نتایج مشابهمتغیرها

کاتسیکیز، )1997(؛ ارتگا )2003(دانش و اطاعات بازاریابی  آلتینتاس و همکاران )2007(؛ ناطق )1385(؛ مورگان و 

کریستینا و روچا )1994(؛ مطالعات میدانیعدم تعهد مدیریت کان کشور نسبت به صادرات  

 تسفم و لوتز )2006(؛ احمد و همکاران )2004(کمبود سرمایه برای تامین مالی صادرات

لئو نیدو )2004(؛ مطالعات میدانیعدم همکاری موسسات و نهادهای داخلی و دولتی

میرباقری گنجی، )1392( ؛ تسفم و لوتز)2006(؛ مطالعات میدانیحضور دالالن

آلتینتاس و همکاران )2007(؛ مطالعات میدانیعدم وجود وسایل ارتباطی مناسب)عدم دسترسی با اینترنت..(

 رحمانی )1382(؛ هاشمی و همکاران )1395(کمبود کارخانه های دسته بندی و صنایع تبدیلی محصول خرما

اشجاری )1384(، ارتگا )2003(؛ امیری نژاد و صادقی )1392(؛ مطالعات میدانیعدم وجود زیرساخت )حمل و نقل و ...( مناسب

گنجی، )1392(؛ امیری نژاد و صادقی )1392(باال بودن هزینه حمل ونقل رحیمی )1382( ؛ ناطق )1385(؛ میرباقری 

هاشمی و همکاران )1395(؛ مطالعات میدانیبی ثباتی قوانین و مقررات داخلی

میرباقری گنجی، )1392(؛ مطالعات میدانیضعف در اطاع رسانی

گنجی، )1392(؛ هاشمی و همکاران )1395( ؛ تسفم و لوتز)2006( موانع اداری و خدماتی)بروکراسی( میرباقری 

نبیل و وگانزونه )2004(، مطالعات میدانیتحریم های اقتصادی

کان و توکول )2007(مشکل توافقات تجاری بین المللی ها

کافی از مقررات بازارهای بین المللی گاهی   رحمانی)1382(؛ ناطق )1385(؛ نبیل و وگانزونه )2004( ؛ جعفری و نصابیان )1395(  عدم آ

کافی در امر صادرات تسفم و لوتز)2006(؛ جعفری و نصابیان )1395(  عدم امکانات، تسهیات و مشوقهای 

تسفم و لوتز)2006(وجود رقابت شدید و خصمانه در بازارهای صادراتی

گاهی از قیمت های رقابتی کاظم زاده و ابونوری )1385(عدم آ ناطق )1385(؛ 

کان و توکول )2007(عدم وجود تکنولوژی مناسب جهت برداشت و بسته بندی ها

چراغی و همکاران)2012(عدم شناخت تولیدکنندگان خارجی

 آلتینتاس و همکاران )2007(؛ضعف دانش درباره بازارها و فرصت های خارجی

کارشناسان با تجربه در امر صادرات کریستینا و روچا  )1994(عدم وجود مدیران و 

آلتینتاس و همکاران )2007(؛عدم حمایت از صادرکنندگان

خ ارز مطلوب جعفری و نصابیان، )1395(؛  تسفم و لوتز )2006(عدم نر

شجری،)1381(، آلتینتاس و همکاران )2007(؛عدم وجود زیرساخت های مناسب

گنجی، )1392(عدم برنامه ریزی صحیح جعفری و نصابیان )1395( ؛ میرباقری 

گنجی، )1392(عدم سرمایه گذاری مناسب و به موقع دولت تسفم و لوتز )2006(؛ میرباقری 

گمرکی گنجی، )1392(؛  توگان)1993(؛ تسفم و لوتز )2006(عدم آشنایی به حقوق، عوارض، قوانین و مقررات  میرباقری 

میرباقری گنجی، )1392(؛ جعفری و نصابیان )1395(  بازاریابی و تبلیغات نامناسب

میرباقری گنجی، )1392( ؛جعفری و نصابیان )1395(  عدم شرکت  فعال در نمایشگاه های خارجی

کننده و واردکننده آلتینتاس و همکاران )2007(عدم تشابه قوانین شرکت های صادر 

 هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی عوامل بازدارنده توسعه 

قالب  در  که  می باشد  کرمان  استان  جنوب  در  خرما  صادرات 

کلی،  اهداف اختصاصی زیر بررسی شدند: این هدف 

 شناخت موانع توسعه صادرات خرما در جنوب استان کرمان	 

اولویت بندی عوامل بازدارنده در توسعه صادرات خرما در 	 

کرمان. جنوب استان 
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2. مواد و روش ها
که در ابتدا با  کاربردی است  این مقاله مبتنی بر یک تحقیق 

در  که  شد؛  انجام  میدانی  و  کتابخانه ای  روش  دو  از  استفاده 

پژوهشی  علمی  مقاالت  و  چاپی  منابع  از  کتابخانه ای  روش 

جامعه  شد.   پرداخته  خرما  صادرات  موانع  به  و  شد  استفاده 

بودند.  کرمان  استان  جنوب  نخل کاران  حاضر  تحقیق  آماری 

گردید. نفر محاسبه  کوکران 80  از طریق فرمول  نمونه  حجم 

جنوب  نخل کاران  میان  از  تصادفی  صورت  به  افراد  این  که 

متغیرهای  به  مربوط  اطاعات  شدند.  انتخاب  کرمان  استان 

گرفتند. برای  مورد نظر جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار 

علمی  هیأت  اعضای  نظرات  از   تحقیق  ابزار  روایی  تعیین 

دانشگاه تربیت مدرس استفاده شد. پایایی پرسشنامه پس از 

که  کرونباخ محاسبه شد،  آلفای  از طریق  آزمون  انجام پیش 

مقدار آن 0/790- 0/919 برای بخش های مختلف پرسشنامه 

کی از اعتماد یا پایایی قابل قبول  که نتایج حا گردید.  محاسبه 

پرسشنامه بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی 

ع و دسته بندی مناسب متغیرها از روش تحلیل  عمیق تر موضو

داده ها  بودن  مناسب  تعیین  جهت  شد]10[،  استفاده  عاملی 

برای تحلیل عاملی از روش K.M.O و آزمون بارتلت استفاده 

گردید و با توجه به نتایج به دست آمده، میزان K.M.O بزرگتر 

از 0/7 و سطح معنی داری محاسبه شده، )جدول 2( تناسب 

گرفت. داده ها جهت تحلیل عاملی مورد تایید قرار 

جدول 2-  نتایج آزمون MSA  و بارتلت در ارتباط با متغیرهای 
بازدارنده مورد توافق

K.M.O)کای اسکوئر )بارتلت سطح معنی داریمقدار 

0/7826370/4500/000

منبع: یافته های پژوهش     ** معنی داری درسطح یک درصد

3. یافته ها
کشاورزان  سنی  میانگین  شده،  گردآوری  اطاعات  براساس 

مرد  آنها  درصد   76 بود.   سال   53/53 با  برابر  مطالعه  مورد 

پاسخگویان  تحصیات  سطح  بودند.  زن  آنها  درصد   34 و  

بیشترین  که  بود،  نوسان  در  دیپلم  از  باالتر  تا  بیسواد  بین 

کمترین  و  36درصد  با  نهضت  و  ابتدایی  به  مربوط  درصد 

از  بود. 85  درصد  از دیپلم 0/5 درصد  باالتر  به  درصد مربوط 

پاسخگویان، مالک نخلستانها بوده و به طور متوسط 13/51 

کار در جنوب  کشاورزان نخل  تن در هکتار برداشت می کردند. 

اعضای  طریق  از  را  خود  اطاعات  بیشترین  کرمان  استان 

کمترین  و  درصد(   45/0( اقوام  و   ) درصد   47/5( خانواده 

روزنامه  و  درصد(   3  /1( اینترنت  طریق  از  را  خود  اطاعات 

ماهیانه  درآمد  میانگین  می آوردند.  دست  به  درصد(    3/8(

حقوق  میانگین  و  تومان   3047257 حدود  کشاورزان  خانوار 

تحلیل  از  حاصل  یافته های  بود.  تومان   86317/86 روزانه 

جدول  در  خرما  صادرات  موانع  خصوص  در  کتشافی  ا عاملی 

)3( مشخص شده است.

جدول 3-  تعداد عوامل موانع توسعه صادرات استخراج شده 
همراه با مقادیر ویژه و درصد واریانس

درصد تجمعی واریانسدرصد واریانسمقدار ویژهعامل

گاهی 6/66942/77637/776دانش و آ

4/83815/59158/367سیاست گذاری

3/6497/74666/113زیرساختی

2/9826/42372/536مالی

منبع: یافته های پژوهش

به  توجه  با  )3(؛  جدول  آمده  عمل  به  محاسبات  براساس 

ماتریس  در  عاملی  بارهای  مجذور  ع  مجمو ویژه،  مقادیر 

روش  اساس  بر  یافته  چرخش  ماتریس  نیز  و  همبستگی 

در  خرما  صادرات  توسعه  موانع  کله  شا متغیرهای  وریمکس، 

از  درصد   73 ع  مجمو در  که  شدند  دسته بندی  عامل  چهار 

را  کرمان  استان  جنوب  در  خرما  صادرات  موانع  کل  واریانس 

کمبود  مانع  به  مربوط  ویژه  مقدار  بیشترین  نمودند.  تبیین 

واریانس  درصد   43 حدود  که  بود  گاهی)6/669(  آ و  دانش 

کرد. پس  کرمان را تبیین  موانع صادرات خرما در جنوب استان 
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زیرساختی  ترتیب موانع سیاست گذاری )16 درصد(،  به  آن  از 

)8 درصد( و مالی)6 درصد( بودند. مقادیر ویژه ی هر عامل و 

در جدول شماره  هر عامل  توسط  شده  تبیین  واریانس  درصد 

جدول  در  شده  استخراج  عامل های  و  نظر  مورد  موانع  و   )3(

)4( آمده است.

کرمان کشاورزی در جنوب استان  جدول 4- موانع توسعه صادرات محصوالت 

بارعاملیمتغیرنام عامل

گاهی دانش و آ

کافی از مقررات بازارهای بین المللی  گاهی  0/710عدم آ

گاهی از قیمت های رقابتی 0/987عدم آ

0/717عدم شناخت تولیدکنندگان خارجی

0/987ضعف دانش درباره بازارها و فرصت های خارجی

کارشناسان با تجربه در امر صادرات 0/724عدم وجود مدیران و 

گاهی از  نقطه شروع صادرات  0/985عدم آ

0/711عدم شرکت  فعال در نمایشگاه های بیرونی

گمرکی 0/703عدم آشنایی به حقوق، عوارض، قوانین و مقررات 

کافی جهت تولید محصول مناسب صادرات 0/788عدم تخصص 

0/766عدم آشنایی با برندهای بین المللی

سیاستگذاری

0/598ضعف در اطاع رسانی 

0/738عدم حمایت از صادرکنندگان

0/648بی ثباتی قوانین و مقررات داخلی

0/595عدم تعهد مدیریت کان کشور نسبت به صادرات 

خ ارز مطلوب 0/609عدم نر

0/683تحریم های اقتصادی

کافی در امر صادرات 0/616عدم امکانات، تسهیات، و تشویق های 

0/510موانع اداری و خدماتی )بروکراسی ادرای(

0/648بی ثباتی قوانین و مقررات داخلی

0/522عدم برنامه ریزی صحیح

0/688وجود روابط به جای ضوابط در بازارهای بین المللی 

0/724عدم سرمایه گذاری مناسب و به موقع دولت

زیرساختی

0/725عدم وجود زیرساخت های مناسب

0/779عدم وجود بانک اطاعاتی در خصوص آخرین تحوالت در بازار 

0/786عدم وجود تکنولوژی مناسب جهت برداشت و بسته بندی

0/517کیفیت وجود سیستم درجه بندی محصول خرما

0/516عدم وجود سیستم بازاریابی یکپارچه

0/731کمبود کارخانه های دسته  بندی و صنایع تبدیلی محصول خرما

عدم وجود وسایل 
باطی مناسب )عدم دسترسی به اینترنت(

0/584

0/721عدم وجود زیرساخت )حمل و نقل( مناسب
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بارعاملیمتغیرنام عامل

مالی

0/782کمبود سرمایه برای تامین مالی صادرات

0/791طوالنی بودن زمان اعطای تسهیات 

گذاران خارجی 0/587عدم وجود سرمایه 

0/795عدم وجود ابزارهای مالی برای پوشش ریسک نوسان قیمت

0/678مشکات ورود ارز حاصل از صادرات

0/525باال بودن هزینه حمل و نقل

4. یافته های پژوهش 
بحث و نتیجه گیری

در  متغیر   36 ع  مجمو در  که  داد  نشان  عاملی  تحلیل  نتایج 

چهار عامل اصلی خاصه شدند. شایان ذکر است در خصوص 

و  بازارها  درباره  دانش  ضعف  گاهی؛  آ و  دانش  کمبود  مانع 

و   رقابتی  قیمت های  از  گاهی  آ عدم  خارجی،  فرصت های 

عاملی  بارهای  باالترین  صادرات  شروع  نقطه  از   گاهی  آ عدم 

نظر  مورد  عامل  با  گویه  هر  همبستگی  میزان  نشاندهنده  که 

یافته های  با  یافته  این  که  دادند؛  اختصاص  خود  به  را  است 

بحرینی زاده )1389(، ناطق )1385(، بوردو )1986(، لئونیدو 

ارتگا )2003(، احمد و همکاران )2004(،  و )2000(،   )1995(

   )1395( نصابیان  و  جعفری  و   )2007( همکاران  و  آلتینتاس 

مطابقت داشت.

این امر در خصوص مانع سیاستگذاری عبارت بود از: عدم 

بازار،   در  تحوالت  آخرین  خصوص  در  اطاعاتی  بانک  وجود 

مناسب  سرمایه گذاری  عدم  صادرکنندگان،  از  حمایت  عدم 

با  یافته  این  که  اقتصادی؛  تحریم های  و  دولت  موقع  به  و 

گنزن )2004(  وا و  نبیل  روچا )1994(،  و  کریستینا  یافته های 

و جعفری و نصابیان )1395( همسو بود.

در خصوص مانع زیرساختی، مهمترین موانع عبارت بودند 

از: عدم وجود تکنولوژی مناسب جهت برداشت و بسته بندی، 

عدم وجود بانک اطاعاتی در خصوص آخرین تحوالت در بازار و 

کمبود کارخانه های دسته  بندی و صنایع تبدیلی محصول خرما 

کری)1383(  که این یافته با یافته های اشجاری)1384(، شا

داشت.  مطابقت   )2007( همکاران  و  آلتینتاس  و  

که مانع مالی نامگذاری شد، متغیرهای مهمی  مانع چهارم 

که مهمترین آنها از نظر بارعاملی عبارت بودند  را در بر داشت 

نوسان  ریسک  پوشش  برای  مالی  ابزارهای  وجود  عدم   : از 

کمبود سرمایه  قیمت، طوالنی بودن زمان اعطای تسهیات و 

کریستینا  که این یافته با یافته های  برای تامین مالی صادرات 

و روچا )1994( و لئونیدو )2000( مطابقت داشت. 

توصیه های سیاسی
گاهی مهمترین مانع بازدارنده صادرات  کمبود دانش و آ مانع 

خرما در بین تولید کنندگان جنوب استان کرمان شناسایی شد؛ 

کمیت و میزان تولید  که علی رغم باال بودن  این در حالیست 

محصول  میزان  و  تولیدی  محصول  کیفیت  خرما،  محصول 

دانش  ضعف  متاسفانه  نیست.  چشمگیر  چندان  شده  صادر 

کم سواد بودن اغلب تولیدکنندگان، عدم  فنی و بی سوادی یا 

علم  با  آشنایی  عدم  تولید،  مقررات  و  قوانین  با  آنها  آشنایی 

آشنایی  عدم  بهداشتی،  و  سالم  محصول  تولید  زمینه  در  روز 

کشورهای مقصد؛ عدم  با استانداردهای محصوالت بازارپسند 

به  منجر  خرما  برداشت  و  داشت  کاشت،  فنی  مسائل  رعایت 

است.  شده  پایین  بازارپسندی  و  کیفیت  با  محصوالتی  تولید 

انجام  آموزشی  نیازسنجی  زمینه  این  در  می شود  پیشنهاد  لذا 

برای  الزم  آموزش های  منطقه،  نیازهای  با  مطابق  و  گرفته 

گردند. تولیدکنندگان طراحی و اجرا 

در  خرما  صادرات  بازدارنده  مانع  دومین  ساختی  زیر  مانع 

جنوب استان کرمان شناسایی شد و بر اساس مطالعات میدانی 

با  منطقه  این  در  نخل کاران  که  شد  مشخص  تحقیق  تیم 
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کارخانجات درجه بندی و بسته بندی  و صنایع تبدیلی  کمبود 

سردخانه های  وجود  عدم  همچنین  هستند،  مواجه  خرما 

محصول،  اولیه  نگهداری  جهت  کافی  ظرفیت  با  مناسب 

افت  نتیجه  در  و  خرما   میوه  به  فراوانی  کیفی  زیانهای  سبب 

ارزش صادراتی آن می گردد. با اجبلاری شدن استاندارد خرما، 

در  عرضه  برای  را  خود  محصوالت  باید  خرما  کنندگان  تولید 

به  ضدعفونی  مراحل  گذشت  از  پلس  خلارجی  و  داخللی  بلازار 

بلازار  کیفیلت علالی در  بلا  طریق علمی و صنعتی و بسته بندی 

نگهداری  جهت  مناسب  سردخانه های  وجلود  و  کننلد  عرضله 

کله می تواند در افزایش  محصول خرما یکی از ضروریات است، 

که  کند. این در حالی است  کمک زیادی  کیفیت این محصول 

کنون بسیاری از نخلداران پس از برداشت محصول، خرمای  ا

تولیدی خود را به شلکل سلنتی درکارگاه های محلی فرآوری و 

رعایت  سنتی،  شکل  به  خرما  چیدن  می کنند.  عرضه  بازار  به 

فرآوری  بسته بندی،  و  برداشت  فرآیند  در  بهداشت  نکردن 

بازار مهم ترین  در  نامطلوب  و عرضه  بسته بندی  در  نامرغوب 

مشکات در زمینه بازاریابی خرمای منطقه  محسوب می شود؛ 

برنامه ریزی های  این موارد در راس  که،  لذا پیشنهاد می شود 

گیرد.  منطقه مورد نظر قرار 

موانع  خصوص  در  را  رتبه  سومین  سیاست گذاری  عامل 

به  کرمان  استان  جنوب  در  خرما  صادرات  توسعه  بازدارنده 

مقررات  و  قوانین  اینکه  به  توجه  با  داد،  اختصاص  خود 

که  می شود  پیشنهاد  لذا  دارند،  اساسی  تاثیر  صادرات  در 

کوتاه مدت در خصوص  و  بلندمدت، میان مدت  برنامه های 

تعیین  خرما  صادرات  میزان  و  تولید  میزان  کشت،  زیر  سطح 

تیم  میدانی  مطالعات  اساس  بر  دیگر  طرف  از  اباغ  گردد.  و 

که  اساسی  و  مهم  مسایل  از  یکی  شدکه  مشخص  تحقیق 

مواجه  آن  با  خود  تولیدی  خرمای  صادرات  جهت  نخل داران 

اداری  سیستم  در  بازدارنده  اداری  بوروکراسی  وجود  هستند، 

حل  جهت  در  اداری  نظام  در  تجدیدنظرکلی  بنابراین  است. 

وظایف  که  گونه ای  به  است.  الزامی  نامناسب  بوروکراسی 

انرژی  اتاف  از  و  شده  مشخص  ارگان  هر  مسئولیت های  و 

حمل  تحریم های  به  توجه  با  دیگر  طرف  از  شود.  جلوگیری 

نخلداران منطقه جهت صادرات محصول  که  نقلی موجود  و 

البی گری های  و  سیاست گذاری ها  هستند،  مواجه  آن  با  خرما 

گیرد. ویژه می بایست انجام 

نشدن  اباغ  گردید،  شناسایی  مالی  مانع  آخر؛  عامل  

ح خرید توافقی خرما از سوی وزارت جهادکشاورزی  تسهیات طر

باعلث  گذشته  سالیان  طی  روستایی  تعاونی  سازمان  و 

و  خریداران  تولیدکنندگان،  برای  عدیده ای  مشکات  ایجاد 

چالش های  بزرگترین  از  یکی  است،  شده  خرما  صادرکنندگان 

جهانی  قیمت  نسبی  ثبات  خرما،  صادرکنندگان  پیش روی 

گسیختگی  افسار  و  بی ثباتی  و  صادراتی  خرمای  محصول 

بی ثباتی  و  تورم  است.  کشور  داخل  در  نهاده ها  قیمت 

قیمت ها، هزینه های روزمره فراوانی را به صادرکنندگان خرما 

برای  به دنبال دارد.  را  مالی  فراوان  زیان های  نموده  تحمیل 

با توجه  زیانها دولت می تواند  اینگونه خسارات و  از  جلوگیری 

سیاست  موثرترین  و  بهترین  موجود  داده های  و  امکانات  به 

خ باالی بازپرداخت تسهیات  را اتخاذ نماید. از طرف دیگر نر

از یک سال،  کمتر  بانک ها و مستهلک شدن وام در  اعتباری 

بنیه مالی ضعیف تولیدکنندگان  و نداشتن وثیقه های سنگین 

که  است  مشکاتی  جمله  از  بانکی،  تسهیات  دریافت  برای 

که اعتبارات  نیازمند توجه خاص میباشد. لذا پیشنهاد می شود 

معقول  بهره ی  با  کنندگان  صادر  به  میان مدت  و  مدت  کوتاه 

کشاورزان بتوانند خرمای تولیدی خود را با رعایت  اعطا شود تا 

نمایند.  صادر  کیفیت  افزایش  با  و  بین المللی  استانداردهای 

تضمین  صادراتی،  یارانه های  سیاست های  در  تجدیدنظر 

گمرگی، معافیت یا تخفیف از  خ ارز، استرداد حقوق  نوسانات نر

که دولت می تواند برای  مالیات بر درآمد از جمله اعمالی است 

کمک به صادرکنندگان انجام دهد.
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