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تکنیک دلفی /تکنیک دیمتل /صادرات غیرنفتی /کیوی
آماری پژوهش ،شرکتهای صادراتی و سورتینگهای

چکیده

شهرستان تالش و آستارا است و ابزار اصلی گردآوری دادهها

صادرات محصوالت غیرنفتی بهخصوص محصوالت

پرسشنامه میباشد .در این راستا 9 ،معیار بهعنوان عوامل

کشاورزی تأثیر بسیار مهمی در ارزآوری برای کشورمان دارد.

مؤثر بر صادرات کیوی طی دو مرحله انجام تکنیک دلفی

لذا بررسی عوامل تأثیرگذار بر صادرات محصوالت کشاورزی

شناسایی شد .بر اساس نتایج بهدستآمده از تجزیهوتحلیل

و شناخت میزان تأثیرگذاری آنها ضروری به نظر میرسد.

معیارها با استفاده از تکنیک دیمتل مشخص گردید که

در این پژوهش معیارهای مؤثر بر صادرات محصول کیوی با

در بین نه معیار انتخابشده ،قیمت محصول بیشترین

استفاده از تکنیک دلفی شناسایی میشود .سپس با استفاده

تأثیرپذیری را بر روی سایر معیارها و بیشترین ضریب وزنی

از روش دیمتل ،روابط تأثیرگذار و تأثیرپذیر متقابل معیارها

را در کل سیستم داراست و نقشآفرینترین معیار بر میزان

بر روی یکدیگر معرفیشده و در نهایت عوامل تأثیرگذار بر

صادرات است .همچنین معیار عوامل اقتصادی بیشترین

صادرات محصوالت کشاورزی استخراج میشود .جامعه

تأثیرگذاری را بر روی سایر معیارها داراست .نتایج نشان داد
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ٔ
زمینه صادرات
که با فرض کنترل کردن عوامل اقتصادی در

غیرنفتی میتواند در افزایش میزان ارزآوری کشور بسیار مثمر

محصول کیوی ،میتوان به بازارهای بیشتری دسترسی پیدا

ثمر باشد .توسعه صادرات غیرنفتی نهتنها از دیدگاه ارزآوری

کرد و درآمد ارزی کشور را بهبود بخشید.

آن ،بلکه از نظر ایجاد اشتغال در داخل کشور از اولویت
ویژهای برخوردار است .واضح است کشور پهناوری مانند

مقدمه

ایران که از منابع سرشار طبیعی برخوردار است باید بتواند با

صادرات محصوالت کشاورزی یکی از مهمترین منابع تأمین

تولید و صدور محصوالت غیرنفتی در دنیا بهویژه در منطقه

ارز میباشد که سهم زیادی از صادرات غیرنفتی را به خود

خاورمیانه ،جایگاه خود را بازتعریف نماید .مطالعه روند

اختصاص داده است .در این میان ،محصوالت کشاورزی

تولید داخلی و صادرات کشور طی پنج دهه گذشته نشان

بهویژه محصوالت باغی و میوهها از اهمیت زیادی برخوردار

میدهد که بین میزان تولید و حجم تجارت رابطه مستقیم

است و تولیدات باغی باعث ایجاد اشتغال و درآمد در

وجود دارد .صادرات غیرنفتی ایران بهطور متوسط فقط

روستاهای کشورمان میشوند [.]1

 5/7درصد کل صادرات کشور و  1/6درصد تولید ناخالص

ازآنجاییکه ارزآوری اقتصاد ایران بیشتر به نفت و

داخلی کشور را تشکیل داده است .بیشترین میزان صادرات

فرآوردههای نفتی متکی است و تعیین قیمت آنها در

بخش کشاورزی ازلحاظ وزنی مربوط به زیر بخشهای

بازارهای بینالمللی همواره در حال تغییر و نوسان است،

زراعی با سهم  62.36درصد ،باغی با سهم  22.88درصد

بنابراین نمیتوان بیشازحد به این منابع تکیه کرد و این

و دام و طیور با سهم  11.82درصد بوده است .همچنین

موضوع نگرانکنندهای است .در ایران زمانی به توسعه

از لحاظ ارزشی بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی

صادرات غیرنفتی توجه میکنند که منابع نفت خام دچار
ٔ
زمینه
رکود شده باشد؛ بنابراین بر اساس تجربه ایران در

کشور مربوط به زیربخش باغی با سهم  48.62درصد،
زراعی با سهم  24.77درصد و دام و طیور با سهم 16.61

نوسانات درآمدهای ارزی ،توجه به افزایش صادرات

درصد است .در مدت یادشده  1.1میلیون تن محصوالت

غیرنفتی بسیار پراهمیت است .از مهمترین مشکالت ایران

باغی به ارزش  2میلیارد و  208میلیون دالر 2.9 ،میلیون تن

در زمینه صادرات محصوالت کشاورزی ،عدم بستهبندی

محصوالت زراعی به ارزش یک میلیارد و  125میلیون دالر،

مطلوب ،عوامل اقتصادی ،درجهبندی محصوالت و عدم

 558هزارتن محصوالت دام و طیور به ارزش  754میلیون

رعایت استاندارد کیفی در مورد محصوالت صادراتی است.

دالر و  90هزارتن و محصوالت شیالتی به ارزش  327میلیون

با برطرف کردن این مشکالت و تقویت این بخشها در

دالر از کشور صادر شد.

صادرات میتوان کشور را در صادرات محصوالت کشاورزی

در  10ماهه امسال  109هزار تن پسته به ارزش 972

به خودکفایی رساند و از طرف دیگر دریافتهای ارزی حاصل

میلیون دالر 180 ،تن زعفران به ارزش  255میلیون دالر،

از صدور این محصوالت کشاورزی را بهطور قابلتوجهی

 194هزار تن خرما به ارزش  191میلیون دالر 347 ،هزارتن

افزایش داد [ .]2بسیاری از کشورها باوجود نداشتن منابع

سیبدرختی به ارزش  142میلیون دالر و  91هزار تن انگور

نفتی در حال حاضر در ردیف کشورهای توسعهیافته قرار

به ارزش  138میلیون دالر از ایران به سایر کشورها ارسال

دارند و ارزش صادرات محصوالت غیرنفتی این کشورها

شد .در مدت یادشده ،صادرات محصوالت لبنی  517میلیون

حتی تا چند برابر ارزش صادرات نفتی ایران را در بازارهای

دالر ،گوجهفرنگی (تازه یا سرد کرده)  268میلیون دالر و

بینالمللی دارد؛ لذا توجه به عوامل تأثیرگذار بر صادرات

سیبزمینی (تازه یا سرد کرده)  213میلیون دالر برای کشور
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ارزآوری داشته است و در  10ماه سال جاری 236 ،هزار تن

بر  128میلیارد و  520میلیون و  416هزار و  125تومان در

گندم به ارزش  84میلیون دالر از ایران صادرشده است که

آمار گمرک به ثبت رسیده است.

در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  1317درصد از نظر

با توجه به اهمیت تولیدات کیوی در ایران و ضرورت

وزنی و  724درصد از نظر ارزشی افزایش نشان میدهد .بر

حضور در بازارهای جهانی ،بررسی وضعیت صادرات در

اساس آمارها تولیدات ساالنه بخش کشاورزی به بیش از 120

مقابل رقبا از اهمیت باالیی برخوردار است .با توجه به

میلیون تن رسیده است .بنا بر تازهترین آمار گمرک ایران،

اهمیت دستیابی برنامهریزان و سیاستگذاران به اهداف

صادرات غیرنفتی کشور در  11ماهه امسال به  41میلیارد و

سند چشمانداز  20ساله و گسترش صادرات غیرنفتی،

 690میلیون دالر رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال

توجه به صادرات محصوالت کشاورزی از اهمیتی شایان

 4.96درصد افزایش داشته است.]3[ .

توجه برخوردار است .به این منظور الزم است تا قدرت

در دوماه نخست سال  ،1397میزان صادرات محصوالت

رقابتپذیری محصوالت صادراتی ایران در بازارهای

کشاورزی و صنایع غذایی یکمیلیون و  580تن ،به ارزش

جهانی تقویت شود .گیالن با بیش از دو هزار سال سابقه

یک میلیارد و  124میلیون دالر بود که از نظر وزن ،سهم 8/4

کشت برنج و با داشتن حدود  238هزار هکتار شالیزار و 300

درصدی و از نظر ارزش سهم  14/5درصدی از کل صادرات

هزار برنجکار 35 ،درصد برنج مورد نیاز کشور یا به عبارتی

کاالهای غیرنفتی را به خود اختصاص داده است .بررسی

برنج  20میلیون نفر ایرانی را تولید میکند و این محصول

دادههای آماری گمرک ایران از سوی گروه کشاورزی مرکز

به نماد و هویت این استان تبدیل شده است .کشت

ملی مطالعات راهبردی کشاورزی نشان میدهد که طی

برنج طاقتفرسا و قیمت تمامشده آن باالست و باال بودن

دو ماه ابتدایی سال  ،1397صادرات محصوالت کشاورزی

میانگین سنی برنجکاران ،دانش فنی کم ،یکپارچه نبودن

و صنایع غذایی از نظر ارزش ،رشد  34درصدی را تجربه

اراضی ،محدودیتهای فصلی و آب و هوایی و مهمتر

کرده است که در مقایسه با سالهای سپریشده از دهه

از همه واردات بیرویه بهرهبرداران برنج را در مصاف

 90باالترین رشد را داشته است .یکی از راههای کاهش

اقتصادی با رقیب خارجی دچار تردید یا ضعف کرده و به

مشکالت اقتصادی و رسیدن به سود بهتر برای کشاورزان،

تغییر کاربری اراضی و کشت کیوی ترغیب نموده است.

روی آوردن به صادرات محصوالت به کشورهای هدف

البته مشکالت یادشده منحصر به برنجکاران نیست و

است [.]4کیوی از محصوالت مهم صادراتی ایران است

موانع مشابهی در صنعت تولید چای نیز به چشم میخورد

که بهصورت عمده در نواحی شمالی کشور کشت میشود.

و برخی از چایکاران هم برای گریز از دشواریهای تولید و

ایران در تولید این محصول از ظرفیت و استعداد مثالزدنی

عرضه محصول خود ،به کشت کیوی روی آوردهاند .البته

برخوردار است .محصول کیوی ایران به لحاظ کمی و کیفی

پیشینه کشت این محصول در ایران به سال  1360و پس

در حوزه صادرات و بازارهای جهانی حرف زیادی برای گفتن

از آن باز میگردد .کشاورزان شمالی میگویند کشت کیوی

دارد .بر اساس آمار گمرک در یازده ماه نخست سال ،95

کم دردسر است و درآمد آن نسبت به برنج مناسبتر است.

بیش از  83هزارو  279تن کیوی تازه به کشورهای مختلف

کیوی در ماههای اخیر فقط زمینهای برنج را اشغال نکرده

جهان صادر شده است .بر اساس صادرات این حجم زیاد

است .چایکاران نیز به دلیل مشکالتی که سالهاست با

کیوی ،درآمد  40میلیون و  955هزارو  290دالر نصیب کشور

آن روبهرو هستند ،ا کنون کشت کیوی را به چای ترجیح

شده است .همچنین ارزش ریالی این میزان صادرات ،بالغ

میدهند .مشکالت موجود در بخش کشاورزی بهویژه در
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استان گیالن در سالهای گذشته و روند تمامنشدنی آن

 .1ادبیات نظری و پیشینه پژوهش

تا به امروز ،کشاورزان برنجکار و چایکار را بر آن داشته که

کیوی در ابتدا گیاه بومی در جنوب چین بوده است و در

بهجای این دو محصول مهم ،مزار ع و باغات خود را به

ابتدای قرن بیستم به نیوزلند برده شده و در آنجا بهصورت

زیر کشت کیوی ببرند ،چنانچه طی چند سال گذشته این

تجاری کشتشده است .نام این میوه از نام پرندهای زیبا که

روند سیر صعودی داشته است .این در حالی است که رها

در نیوزلند پرنده ملی بوده است به روی این میوه نهاده شده

شدن شالیزارها و باغات وسیع چای و تغییر کاربری آنها

است .کیوی منبع غنی و سرشار از ویتأمین  Cاست و مقدار

در درازمدت؛ مشکالت اقتصادی مردم منطقه را دوچندان

ویتأمین  Cآن از پرتقال نیز بیشتر است .همچنین دانه سیاه

کرده است .کشت سنتی ،باالبود هزینههای جاری ،عدم

آن حاوی ویتأمین  Dاست .این میوه از میوههای کمکالری

برنامهریزی پایدار ،باال بودن میانگین سنی بهرهبرداران و

است که در  100گرم آن  47درصد کالری وجود دارد و به

پایین بودن دانش فنی مولدین ،خرد بودن اراضی و پایین

علت مواد غذایی باال و درصد کالری بسیار پایین میتوان آن

بودن مالکیتها ،جمعیت و توسعه ارقام پر محصول،

را در رده میوههای بسیار مفید قرارداد .این میوه در ایران از

واردات بیرویه و محدودیتهای آب و هوایی از مهمترین

سال  1347مورد توجه قرار گرفته و بعد از انجام تحقیقات

مشکالت تولید محصول برنج است [.]5

مقدماتی توسط ایستگاه تحقیقات کشاورزی رامسر ،به دلیل

ازاینرو خیلی از باغداران و کشاورزان استان گیالن

داشتن مقاومت بیشتر به سرما نسبت به مرکبات در شمال

شالیزارها و باغهای مرکبات خود را به مزار ع کیوی تبدیل

ایران بهعنوان جایگزینی برای مرکبات تأیید گردیده است .در

کرده و اراضی موات و حاشیه خانههای خود را به کشت

حال حاضر این میوه در سه استان مازندران ،گلستان و گیالن

آن اختصاص دادهاند و ا کنون این استان رتبه دوم تولید

کشتشده و هرسال به سطح آن افزوده میشود .ساالنه حدود

کیوی را در کشور داراست و شهرستانهای رودسر و تالش از

یکمیلیون و  400هزار تن کیوی در جهان تولید میشود که

کانونهای تولید این محصول در گیالن محسوب میشوند

ایتالیا با تولید ساالنه  500هزار تن اولین تولیدکننده و پسازآن

و باروری زودهنگام ،فراوانی محصول از سال سوم کشت،

نیوزلند و شیلی به ترتیب دومین و سومین تولیدکننده

هزینه کم و قیمت مناسب از دالیل ترجیح کشت کیوی

این میوه بوده و ایران نیز با تولید  221هزار تن چهارمین

به برنج است و سطح زیر کشت این میوه در گیالن از هزار

تولیدکننده کیوی در جهان به شمار میرود.
استان گیالن ساالنه بیش از  70هزار تن کیوی تولید

و  900هکتار به حدود چهار هزار هکتار افزایشیافته است

میکند .کشاورزان شهرستان تالش در سال  1394از دو هزار

[.]3
شناسایی عوامل مؤثر بر صادرات محصول کیوی و

و دویست و پنجاه هکتار باغ زیر کشت  63هزار تن محصول

اولویتبندی آنها ،میتواند کمک شایانی به توسعه

کیوی هایوارد طالیی باارزش اقتصادی  756میلیارد ریال

صادرات این محصول استراتژیک باغی نماید .لذا هدف

برداشت کردند .کریم زاده و همکاران ،در پژوهشی با

اصلی این پژوهش ،بررسی عوامل مؤثر بر صادرات کیوی

عنوان عوامل مؤثر بر عرضه صادرات میوه ایران به بررسی

غرب گیالن است تا با شناسایی و رتبهبندی شاخصهایی

عوامل مؤثر به عرضه صادرات میوه تازه ایران پرداختند

که باعث افزایش صادرات این محصول و ارزآوری میشود،

و با استفاده از الگوی پویای خودتوضیحی با وقفههای

بتوان به روند توسعه صادرات این محصول رونق و بهبود

توزیعی ( ]6[ )ARDLنقش عوامل یادشده در بلندمدت و

بخشید.

کوتاهمدت را ارزیابی کردند .نتایج این پژوهش نشان داد
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که از بین تمام متغیرها فقط دو متغیر میزان تولید محصول

بازارهای بیشتری دسترسی پیدا کرد و در نتیجه درآمدهای

و شاخص قیمت بر میزان صادرات تأثیر معناداری دارند

ارزی کشور را گسترش داد.

و میزان تولید میوه تازه اثر مثبتی بر صادرات کشور دارد.

فطرس [ ]12در تحقیق خود با عنوان بررسی اثر

هوشمند و همکاران [ ]7در پژوهشی با عنوان عوامل مؤثر

سیاستهای پولی و مالی دولت بر متغیرهای عمده بخش

بر صادرات غیرنفتی ایران با استفاده از سیستم معادالت

کشاورزی به این نتیجه رسید که سیاست مالی دولت اثر

همزمان  ]8[ ))SLSو آمار سری زمانی سالهای (-1388

معناداری بر صادرات بخش کشاورزی نگذاشته ولی سیاست

 )1350به بررسی عوامل مؤثر و تعیینکننده صادرات

پولی دولت ،بهویژه سیاست ارزی (کاهش شدید ارزش ریال

غیرنفتی ایران پرداختند .نتایج حاصل از این مطالعات

نسبت به پولهای خارجی) ،اثر مثبت و درخور توجهی بر

نشان میدهد که درآمد جهانی و نرخ ارز حقیقی تأثیر

افزایش صادرات بخش کشاورزی گذاشته است .رضایی []13

مثبت و معناداری بر تقاضای صادرات داشته است و اینکه

در پژوهشی با عنوان مشکالت و عوامل بازدارنده در تولید

سرمایهگذاری زیرساختی دولت دارای تأثیر مثبتی بر عرضه

و توزیع و صادرات میوه ،ترهبار و زیتون ،عوامل تأثیرگذار بر

صادرات است .نجفی علمدارلو و همکاران [ ]9در پژوهشی

اهمیت استانداردهای صادراتی را موردمطالعه قرارداد .میزان

با عنوان عوامل مؤثر بر صادرات محصوالت کشاورزی در

ضایعات محصوالت کشاورزی بهطور میانگین  45درصد

کشورهای حوزه ا کو با استفاده از رهیافت دادههای تابلویی

تعیین شد که بیشتر به رعایت نکردن زمان مناسب برای

 ]10[ ))DPDعوامل مؤثر بر صادرات محصوالت کشاورزی در

برداشت محصوالت کشاورزی ،حملونقل ،درجهبندی،

کشورهای حوزه ا کو در بین سالهای  1992تا  2010را مورد

شستوشو و ضدعفونی کردن و بستهبندی و نگهداری

بررسی قرار داد .نتایج این پژوهش نشان داد که متغیرهای

نامناسب مربوط است .شاکری [ ]14عالوه بر نرخ ارز و نرخ

شاخص قیمت صادراتی ،تولید ناخالص ملی و نرخ ارز اثر

تورم ،بهرهوری نیروی کار و میزان رقابتپذیری را نیز در

مثبت و نوسانات نرخ ارز و جمعیت کشورها اثر منفی بر روی

صادرات غیرنفتی مؤثر میداند .همایون پور [ ]15عوامل مؤثر

صادرات محصوالت کشاورزی دارند؛ بنابراین افزایش تولید

بر صادرات محصوالت کشاورزی را مورد بررسی قرار داد .در

ناخالص ملی و نرخ ارز و کاهش نوسانات نرخ ارز ،باعث

پژوهش وی عوامل مؤثر بر صادرات محصوالت کشاورزی

رونق صادرات محصوالت کشاورزی میشود.

ایران در چهارچوب الگوهای سری زمانی با استفاده از الگوی

عاقل و همکاران ،در پژوهشی با عنوان بررسی عوامل

تصحیح خطایبرداری مورد بررسی قرار گرفت .در پژوهش

مؤثر بر ارزش صادرات محصوالت کشاورزی با تأ کید بر

مذبور مشاهده شد که عوامل مؤثر بر صادرات کشاورزی

استانداردهای صادرات (پسته ،بادام ،زعفران ،خرما و سیب)

عبارتاند از :تولید ناخالص داخلی کشورهای طرف تجاری

به مطالعه توابع صادرات برخی محصوالت کشاورزی صادرات

محصوالت کشاورزی ،شاخص قیمتهای نسبی ،نرخ ارز

ایران شامل پسته ،بادام ،زعفران ،خرما و سیب با استفاده از

حقیقی ،رابطه مبادله تجاری و ارزشافزوده بخش کشاورزی

روش دادههای پانل [ ]11پرداختند .نتایج این پژوهش نشان

که این متغیرها اثر معناداری بر صادرات محصوالت کشاورزی

داد که رعایت سطح استاندارد صادراتی در اکثر محصوالت

دارند .همچنین پاکدامن [ ]16عوامل اقتصادی (رشد ،توزیع
درآمد ،نرخ ارز ،نرخ تورم) ،عوامل فنی ّ
(فناوری ،نیروی کار

یعنی با افزایش رعایت استانداردهای بینالمللی در زمینه

ماهر ،مدیریت) ،عوامل اجتماعی و فرهنگی (الگوی مصرف،

صادرات محصوالت کشاورزی و بهبود کیفیت میتوان به

ارزشهای فرهنگی ،رشد جمعیت) و عوامل حقوقی و سیاسی

مورد بررسی تأثیر مثبت و معنادار بر میزان صادرات آنها دارد؛

61

شماره  ،90 - 91مرداد و شهریور ،مهر و آبان 1397

(ثبات سیاسی ،نظام حقوقی ،قوانین و مقررات) را هم بر

آماری بر عملکرد صادرات تأثیر نمیگذارد؛ هرچند ضریب این

صادرات اثرگذار میداند.

متغیر مثبت بهدستآمده است .باند [ ]21جریان صادرات

پاکروان و همکاران [ ،]17پژوهشی با عنوان بررسی

مواد اولیه از کشورهای درحالتوسعه طی دوره 1963 -1982

عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای صادرات محصوالت کشاورزی

را مورد بررسی قرار داد .وی کشورهای درحالتوسعه را بر

ایران را مورد بررسی قرار دادند .هدف اصلی این پژوهش

اساس نزدیکی به بازارهای کشورهای صنعتی و هزینههای

شناسایی سیاستهای مورد نیاز جهت افزایش توان صادراتی

حملونقل به پنج منطقه (آفریقا ،آسیا ،اروپا ،خاورمیانه و

محصوالت کشاورزی کشور است .برای نیل به افزایش

نیمکره غربی) و محصوالت اولیه را به پنج گروه (مواد غذایی،

صادرات ،متغیرهای اثرگذار به عرضه و تقاضای محصوالت

تنباکو ،مواد آشامیدنی ،مواد خام کشاورزی ،مواد معدنی و

کشاورزی ایران را طی دوره زمانی  1345-86با استفاده از

انرژی) تقسیم نمود و جهت برآورد عرضه و تقاضای صادرات

حداقل مربعات سه مرحلهای مورد بررسی قرار دادند .نتایج

برای چهار گروه اول محصوالت از روش حداقل مربعات

مطالعه نشان داد که متغیر نرخ ارز واقعی ،قیمتهای نسبی،

غیرخطی و برای برآورد عرضه و تقاضای صادرات انرژی از

مقدار تولید ،قیمتهای داخلی ،متغیرهای تأثیرگذار بر توابع

روش حداقل مربعات معمولی ( ]22[ )OLSاستفاده نمود.

عرضه و تقاضای صادرات هستند .همچنین کشش قیمتی

نتایج این مطالعه نشان میدهد که تقاضای صادرات برای

صادرات در کوتاهمدت و بلندمدت  -1/83و  -1/12محاسبه

مواد اولیه بیکشش است .از طرف دیگر نتایج مطالعه نشان

شدند .کشش قیمتی عرضه صادرات در کوتاهمدت نیز 2/17

داد که عرضه صادرات به تغییرات قیمت واکنش نشان

به دست آمد .جمالی پور و همکاران [ ]18در پژوهشی با عنوان

میدهد و این یافته ،سودمندی سیاستهای قیمتی را تأیید

بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر ارزش صادرات محصوالت

نمود .وی با توجه به یافتههای مطالعه نتیجه گرفت که

کشاورزی (پرتقال ،انگور ،خرما) ،به مطالعه بررسی ارتباط

اجرای سیاستهای مرتبط با قیمتگذاری و نرخ ارز بهطور

کوتاهمدت و بلندمدت بین صادرات محصوالت انگور ،پرتقال،

همزمان در یک گروه از کشورها منجر به افزایش صادرات در

خرما و نوسانات نرخ ارز پرداختند .آنها شاخص نوسانات

هر یک از کشورها میشود .چمبرز و جاست [ ]23اثر تغییر نرخ

نرخ ارز را با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتو

ارز بر کشاورزی آمریکا را در قالب یک مدل پویا بررسی کرد .در

رگرسیون تعمیمیافته ( ]19[ )GARCHمحاسبه کردند .نتایج

این تحقیق از یک مدل اقتصادسنجی برای بازارهای گندم،

این پژوهش نشان داد که نوسانات نرخ ارز در کوتاهمدت اثر

ذرت و سویا جهت بررسی اثرات پویای نرخ ارز بر بازار کاالهای

مثبت و در بلندمدت اثر منفی بر ارزش صادرات انگور ،پرتقال

آمریکایی استفاده شد .نتایج نشان داد که صادرات و قیمت

و خرما میگذارد.

محصوالت کشاورزی نسبت به نوسانهای نرخ ارز حساس و
این حساسیت در کوتاهمدت ملموستر است.

شرما [ ]20در مقالهای به بررسی عوامل تعیینکننده
عملکرد صادرات هند پرداخت .این پژوهش با استفاده از

اندرس [ ]24صادرات سویا را طی دوره 1955 -1985

آمار سالیانه طی دوره زمانی ( )1970-1998و با استفاده

بررسی کرد .درمجموع ،الگوی موردمطالعه دارای  4تابع

از سیستم معادالت همزمان انجا م شد .نتایج مطالعات

تقاضا ،یک تابع عرضه و یک شرط تعادل بود .در این بررسی

وی نشان داد که افزایش قیمت بهطور معکوس بر عملکرد

از روش حداقل مربعات سه مرحلهای برای برآورد همزمان

صادرات هند تأثیر میگذارد و عرضه صادرات ارتباط مثبتی با

ضرایب معادالت عرضه و تقاضای صادرات استفاده شد.

مقدار صادرات دارد و سرمایهگذاری مستقیم خارجی از لحاظ

همچنین معادالت با روش حداقل مربعات معمولی نیز برآورد
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و نتایج و الگو باهم مقایسه شد .نتایج نشان داد که قیمت

روی صادرات و ویژگیهای شرکتهای برزیل استفاده شد.

کاال ،درآمد ،تولید و قیمت محصوالت رقیب میتواند صادرات

نتایج این پژوهش نشان داد که دسترسی به منابع موجود

محصول سویا در آمریکا را بهطور معنیداری تحت تأثیر قرار

توسط مطالعات موجود با تأ کید بر اقتصادهای در حال

دهد .فونتاس و بردین [ ]25بهمنظور مطالعه تأثیر تغییرات

ظهور ،نمیتواند همه ناهمگونیهای مشاهدهشده در تنوع

نرخ ارز بر صادرات ایرلند به انگلستان از تکنیک همجمعی

صادرات شرکتهای برزیل را به خود اختصاص دهد .گیوررو

و مدل تصحیح خطا استفاده کردند .در این مطالعه رابطه

و همکاران [ ]29به پژوهشی با عنوان آزمون نوسانات تجارت

درازمدت صادرات ایرلند با استفاده از تکنیک همجمعی

در محصوالت کشاورزی مکزیکی و بینالمللی با استفاده از

برآورد شد .برای تعیین رابطه کوتاهمدت تغییرات نرخ ارز

روش کاربردی میپردازد .نتایج این پژوهش نشان داد که

با صادرات از مدل تصحیح خطا استفاده گردید .نتایج این

قیمت در طی نوسانات دورههای  1987-1993و -2005

مطالعه نشان داد که صادرات درازمدت بهطور معناداری به

 1994افزایش پیدا کرد .از سال  1994-2005و 2006-2014

درآمد کشور واردکننده و قیمتهای نسبی بستگی دارد .طبق

روند کاهش قیمت اتفاق افتاد اما نوسانات محصوالت ویژه

تحقیقات انجامشده در شرکتهای جنوبی اروپا بهمنظور

برای کاالهای بینالمللی افزایش پیدا کرد .عالوه بر این آنها

ارتباط بین کارایی و صادرات در شرکتهای روغنزیتون

برخی از محصوالت کشاورزی مانند آووکادو ،لوبیا و مر غ را

جنوبی اروپا با وبسایتها ،در سال  2012مورد تحلیل قرار

با توجه به افزایش روند نوسانات قیمت در دوره -2014

دادند و تأثیر سن شرکتها ،رویکرد صادراتی ،درصد خروجی

 2006که ممکن است در مدت کوتاهی دچار تورم شود را

جهت فروش به خارج از کشور ،کیفیت وبسایت شرکت و

شناسایی کردند .گواراسیو و پیانتا [ ]30به پژوهشی با عنوان

استفاده از معامالت تجاری آنالین را بر بهرهوری شرکتها

به دست آوردنیها از فناوری ،محصوالت جدید ،صادرات،

بررسی کردند .در این مقاله با استفاده از تحلیل پوششی

سود پرداختند .در این پژوهش مدلی را با حداقل سه مرحله

دادهها (  ،]26[ )DEAبهرهوری شرکتهای صادراتی و غیر

روش مربعات از دادهها یا اطالعات سطح صنعت برای 39

صادراتی را مورد ارزیابی قرار دادند و با رگرسیون لجستیک

صنعت خدماتی و تولیدی برای شرکتهای  6کشور مهم

متغیرهای تأثیرگذار بر بهرهوری کارخانجات مشخص شد.

اتحادیه اروپا :آلمان ،ایتالیا ،فرانسه ،هلند ،اسپانیا و بریتانیا

نتایج تأیید میکند که شرکتهای صادراتی ،بهویژه در

در طی سالهای  2011-1995آزمایش کردند .آنها به این

صورتیکه رویکرد فعالی را در جهت صادرات پیش گیرند و

نتیجه رسیدند که حضور دوایر مقدس زنجیرشده برای

معامالت تجاری آنالین داشته باشند ،از شرکتهای غیر

سودها و کسب کردنیها از فناوری و شناسایی نقش خاص

صادراتی کارآمدتر هستند [.]27

متغیرهای اضافی و حضور بازخوردها الزامی است .عالوه بر

کیررا و همکاران [ ]28به پژوهشی با عنوان تنوع صادرات

این ارتباط تفاوتهای بین کشورهای شمال و جنوب اروپا

از طریق تصمیمگیری نوآوری شرکتهای برزیل پرداختند.

با تخمینهای جدا گانهای که نور روشنی را جاری میسازد

در این پژوهش به بررسی بعدهای ناشناخته از عملکرد

روی عدم تجانس این ارتباطات بررسی میشود .بر اساس

صادرات و تنوع صادرات شرکتها و گسترش نوآوری و

مرور ادبیات انجام شده ،اطالعات خالصه مطالعات پیشین

غنیسازی صادرات با تجزیهوتحلیل نقشهای نوآوری و

در جدول ( )1و عوامل مؤثر بر صادرات محصوالت کشاورزی

بازارهای استراتژی به تنوع صادرات پرداختند .برای این کار

در جدول ( )2آمده است.

از مجموعه دادههای منحصربهفرد که در پیوند دادهها بر
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جدول  -1مراحل مربوط به مدلهای نوآوری
ردیف

موضوع

روش حل

محصول

منبع

1

عوامل مؤثر بر عرضه صادرات میوه ایران

صادرات میوه تازه ایران

الگوی پویای خودتوضیحی(]6[ )ARDL

کریم زاده و همکاران []1

2

عنوان عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی ایران

محصوالت غیر نفتی

سیستم معادالت همزمان ( ]8[ )SLSو آمار
سری زمانی

هوشمند و همکاران []7

3

عوامل مؤثر بر صادرات محصوالت کشاورزی در
کشورهای حوزه اکو

محصوالت کشاورزی در
کشورهای حوزه اکو

رهیافت دادههای تابلویی (]10[ )DPD

نجفی علمدارلو و
همکاران []9

4

بررسی عوامل مؤثر بر ارزش صادرات محصوالت
کشاورزی با تأ کید بر استانداردهای صادرات
(پسته ،بادام ،زعفران ،خرما و سیب)

(پسته ،بادام ،زعفران ،خرما
و سیب)

روش دادههای پانل []11

عاقل و همکاران []2

5

بررسی اثر سیاستهای پولی و مالی دولت بر
متغیرهای عمده بخش کشاورزی

محصوالت کشاورزی

-------

فطرس []12

6

مشکالت و عوامل بازدارنده در تولید و توزیع و
صادرات میوه ،ترهبار و زیتون ،عوامل تأثیرگذار بر
اهمیت استانداردهای صادراتی

میوه ،ترهبار و زیتون

-------

رضایی []13

7

عوامل مؤثر بر صادرات محصوالت کشاورزی

محصوالت کشاورزی

الگوهای سری زمانی با استفاده از الگوی
تصحیح خطای برداری

همایون پور []15

8

بررسی عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای صادرات
محصوالت کشاورزی ایران

محصوالت کشاورزی

حداقل مربعات سه مرحلهای

پاکروان و همکاران []17

9

بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر ارزش صادرات
محصوالت کشاورزی (پرتقال ،انگور ،خرما)

پرتقال ،انگور ،خرما

الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیون
تعمیمیافته (]19[ )GARCH

جمالی پور و همکاران
[]18

10

بررسی عوامل تعیینکننده عملکرد صادرات هند

محصوالت کشاورزی هند

سیستم معادالت همزمان

شرما []20

11

جریان صادرات مواد اولیه از کشورهای
درحالتوسعه

مواد غذایی ،تنباکو،
مواد آشامیدنی ،مواد خام
کشاورزی ،مواد معدنی و
انرژی

جهت برآورد عرضه و تقاضای صادرات برای
چهار گروه اول محصوالت از روش حداقل
مربعات غیرخطی و برای برآورد عرضه و تقاضای
صادرات انرژی از روش حداقل مربعات معمولی
(]22[ )OLS

باند []21

12

اثر تغییر نرخ ارز بر کشاورزی آمریکا

گندم ،ذرت و سویا

مدل اقتصادسنجی

چمبرز و جاست []23

13

الگوی تابع عرضه و تقاضا در یک شرایط تعادل

سویا

روش حداقل مربعات سه مرحلهای

اندرس []24

14

مطالعه تأثیر تغییرات نرخ ارز بر صادرات ایرلند
به انگلستان

محصوالت کشاورزی

تکنیک هم جمعی و مدل تصحیح خطا

فونتاس و بردین []25

15

تنوع صادرات از طریق تصمیمگیری نوآوری
شرکتهای برزیل

-------

مجموعه دادههای منحصربهفرد

کیررا و همکاران []28

16

آزمون نوسانات تجارت در محصوالت کشاورزی
مکزیکی و بینالمللی

محصوالت کشاورزی

روش کاربردی

گیوررو و همکاران []29

17

به دست آوردنیها از فناوری ،محصوالت
جدید ،صادرات ،سود

حداقل سه مرحله روش مربعات از دادهها

-------

مأخذ :اندرسون.213 :1993 ،
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گواراسیو و پیانتا []30

جدول  -2مراحل مربوط به مدلهای نوآوری
منابع مورد استفاده

ردیف

کد

عوامل مؤثر

1

C1

میزان تولید محصول و شاخص قیمت

[]29[ ،]23[ ،]20[ ،]17[ ،]15[ ،]1

2

C2

درآمد خارجی

[]9[ ،]7

3

C3

نرخ ارز

[]23[ ،]18[ ،]17[ ،]16[ ،]15[ ،]14[ ،]12[ ،]9[ ،]7

4

C4

رعایت سطح استاندارد صادراتی

[]13[ ،]2

5

C5

تولید ناخالص داخلی

[]15

6

C6

شاخصهای قیمتهای نسبی

[]15

7

C7

عوامل اقتصادی

[]18[،]16

8

C8

عوامل فنی

[]15[،]16

9

C9

عوامل حقوقی سیاسی

[]24

10

C10

قیمت محصول

[]24[،]17[،]15[،]1

11

C11

عوامل فرهنگی اجتماعی

[]16

12

C12

تولید قیمت محصول رقیب

[]20[،]17[،]24

13

C13

بستهبندی مطلوب

[]12[ ،]9[ ،]7

14

C14

حمل و نقل

[]24[ ،]17

15

C15

زمان مناسب برداشت محصول

[]16[ ،]24

16

C16

درجهبندی محصوالت

[]14[ ،]9

17

C17

نگهداری مناسب سردخانهها

[]16[ ،]24

18

C18

نمایندگی معتبر در خارج از کشور

[]1

مأخذ :اندرسون.213 :1993 ،

 .2مواد و روشها

و کمک به تصمیمگیری در طی راندهای پیمایشی ،جمعآوری

نوع تحقیق حاضر ،کاربردی و روش تحقیق مورداستفاده در

اطالعات و در نهایت اجماع گروهی است .روش انتخابی

این پژوهش پیمایشی -توصیفی است که باهدف شناسایی

پژوهش حاضر برای تجزیهوتحلیل دادهها ،روش دیمتل بوده

عوامل مؤثر بر صادرات محصول کیوی با بهرهگیری از تکنیک

که یکی از تکنیکهای تصمیمگیری چندمعیاره است .میتوان

دلفی برای شناسایی معیارهای مؤثر بر صادرات محصول

از این مدل بهعنوان ابزاری برای تجزیهوتحلیل معیارهای

کیوی انجام میشود .سپس با استفاده از تکنیک دیمتل

انتخاب صادرات و تعیین معیارهایی که بیشترین تأثیر را بر

[ ،]31روابط تأثیرگذار و تأثیرپذیر متقابل معیارها بر روی

صادرات کیوی دارد ،استفاده نمود .تکنیک دیمتل در برنامه

یکدیگر معرفیشده و در نهایت عوامل تأثیرگذار بر صادرات

علوم بشر  ]32[ BMدر پروژه اجرا و توسط فونتال و گابوس

محصوالت کشاورزی استخراج میشود.

در سال  1976ارائه گردید و در مرا کز تحقیقاتی ژنو ((GRC

یکی از روشهای کسب دانش گروهی مورد استفاده،

[ ]33بهکار گرفته شد .روش دیمتل برای بررسی مسائل بسیار

تکنیک دلفی است که فرایندی دارای ساختار برای پیشبینی

پیچیده با استفاده از قضاوت خبرگان در زمینههای انرژی،
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شاخصهای خبرگی به شرح زیر بودهاند:

اجتماعی ،حفاظت از محیطزیست ،اقتصادی بهکار گرفته

•دانش فنی مرتبط حداقل در سطح کارشناسی.

میشود [.]20

•تجربه کاری  5تا  10سال در صادرات.

تکنیک دیمتل بر اساس تئوری گراف بنانهاده شد و کمک
میکند تا مسائل به شکل بصری برنامهریزی و حل شود؛

با توجه به پیشینه ،پرسشهای پژوهش عبارتاند از:

بنابراین ،ممکن است عوامل مرتبط با مسائل را جهت درک
بهتر روابط بین متغیرها به گروههای علت و معلولی تقسیم

•کدام معیار تأثیرگذار و کدام تأثیرپذیرند؟

کند .این متدولوژی ارتباط بین متغیرها را تأیید کرده و با

•کدام معیار بیشترین اهمیت را در صادرات دارد؟

ایجاد یک گراف جهتدار به نشان دادن ارتباط بین متغیرها

•کدام معیار بیشترین تأثیرگذاری و کدام معیار بیشترین
تأثیرپذیری را دارد؟

کمک میکند .ویژگی مهم تکنیک دیمتل ،کاربرد آن در زمینه
تصمیمگیری چندمعیاره است که روابط متقابل بین متغیرها

پس از مشخص شدن گروه متخصصین ،در چند مرحله

را ساختاردهی میکند .پس از شناسایی ارتباط بین متغیرها،

و با استفاده از تکنیک دلفی ،پرسشنامهای برای شناسایی

نتایج دیمتل میتواند در فرایند تحلیل شبکهای ،جهت

عوامل مؤثر بر صادرات کیوی در اختیار کارشناسان قرار گرفت.

اندازهگیری وابستگیها و بازخورد میان معیارهای مشخصی

بر اساس تجزیهوتحلیل پاسخهای اجرای مراحل دلفی،

بکار گرفته شود .این نمودارها (گرافهای جهتدار) ،رابطه

معیارهای اصلی شناسایی شد .بعد از شناسایی عوامل مؤثر

وابستگی میان عناصر یک سیستم را به تصویر میکشد،

بر صادرات کیوی توسط تکنیک دلفی ،عواملی که بیشترین

بهطوریکه اعداد روی هر نمودار بیانگر شدت تأثیر یک

تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را داشتند با استفاده از تکنیک

عنصر بر عنصر دیگر است .تکنیک دیمتل میتواند روابط بین

دیمتل ارزیابی شد.

عناصر را به یک مدل ساختاری قابلدرک از سیستم تبدیل
کند [ .]34این رویکرد با این عقیده ایجاد شد که استفاده

 .3فرایند رویکرد دیمتل

مناسب از روشهای پژوهش علمی ،میتواند ساختار پیچیده

در رویکرد دیمتل شش گام اصلی وجود دارد:

مسائل را بهبود بخشد و در شناسایی راهحلهای علمی با

گام اول :ساخت ماتریس نظرسنجی از پاسخدهندگان

ساختار سلسله مراتبی مشارکت کند [.]35

در گام نخست از هر پاسخدهنده خواسته میشود که اثر

جمعآوری دادههای مورد نیاز برای این پژوهش به دو

مستقیمی که به نظر وی عناصر  iبر عناصر  jدارد مشخص

صورت کتابخانهای و میدانی است .جامعه آماری پژوهش

کند .این اثر میتواند با امتیاز  Pijمشخص شود .میتوان

حاضر ،صادرکنندگان و سورتینگهای صادرات کیوی در ده

با استفاده از اعداد صحیح بین  0تا  ,4تأثیر عنصر  iبر عنصر

سال اخیر و کارشناسان بخش صادرات میوه در شهرستان

 jرا مشخص نمود .بر این اساس ،عدد صفر نشان میدهد

تالش و آستارا است و جهت جمعآوری اطالعات و تعیین میزان

که عنصر  iبر عنصر  jتأثیری ندارد ،عدد  1نشاندهنده تأثیر

تأثیرپذیری شاخصها بر یکدیگر از پرسشنامهای که توسط

کم; عدد  2نشاندهنده تأثیر متوسط ،عدد  3نشاندهنده

محقق طراحی گردیده ،استفاده شده است .خبرگان ،عوامل

تأثیر زیاد و عدد  4نشاندهنده تأثیر خیلی زیاد عنصر  iبر

مؤثر بر صادرات را بهصورت زوجی و با استفاده از طیف لیکرت

عنصر  jاست .بدین ترتیب ،برای هر تصمیمگیرنده ،ماتریس

مقایسه کردند .ده کارشناس در رابطه با صادرات کیوی از

 Pk = [Pij]n*nرا تشکیل میدهیم.

شهرستان تالش و آستارا انتخاب شد .خبرگان موردنظر دارای

گام دوم :ساخت ماتریس تصمیمگیری اولیه
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این ماتریس در حقیقت از میانگین ساده نظرات پاسخدهندگان

ماتریس  Dبا استفاده از روابط زیر به دست میآید:

در مرحله قبل استخراج میشود .ماتریس تصمیمگیری اولیه را

)(1

 Aمینامیم و بهصورت  A=[aij]n*nنشان میدهیم که در آن

گام چهارم :استخراج ماتریس کامل اثر مستقیم و غیرمستقیم

است.

S>0

,

D = S.A

چنانچه توان ماتریس اثر اولیه ( )Dافزایش یابد ،اثرات

گام سوم :محاسبه ماتریس اثر اولیه

مستقیم مسئله کاهش پیدا میکند که این امر راهحلهای

ماتریس اثر اولیه  )D=[dij] n*n)Dاز طریق نرماالیز کردن

همگرا به ماتریس معکوس را تضمین میکند .بنابراین،

ماتریس تصمیم اولیه  Aبه دست میآید .در این ماتریس

میتوانیم یک مجموعه نامتناهی از اثرات مستقیم و

عناصر روی قطر اصلی همگی برابر صفر میباشد .ماتریس ،D

غیرمستقیم ایجاد کنیم.
ماتریس اثرکل که  Tنامیده میشود ،بر اساس رابطه  2به

اثرات اولیه یک عنصر اعم از اثرگذاری و اثرپذیری را نشان
میدهد .در اینجا میتوان با رسم یک نقشه ،ارتباط ضمنی

دست میآید که در آن  Iماتریس واحد است.

بین عناصر یک سیستم را به تصویر کشید .اعداد این ماتریس

)(2

نشاندهنده قدرت تأثیر عناصر میباشند .برای مثال یک

∞ → T= D+D2+D3+ …+ Dm = D (I – D)-1 , m

ا گر مجموعه سطرها و ستونها در ماتریس  ،Tبه ترتیب با

نقشه تأثیرگذار در نمودار ( )1ارائهشده است .یک پیکان از d

بردار  rو  dنمایش داده شوند ،خواهیم داشت:

به  gنشاندهنده اثری است که  dبر  gمیگذارد .اندازه این

()3

تأثیر برابر یک میباشد .بنابراین ،بهراحتی میتوان ارتباط

()4

بین علت و اثر معیارهای گوناگون اندازهگیری را به یک مدل

()5

ساختاری قابلدرک بر اساس درجه اثرگذاری تبدیل کرد.
ا گر  riنشاندهنده جمع سطری ردیف  iام در ماتریس
 Tباشد ،پس  riنشاندهنده مجموعه اثرات مستقیم و
غیرمستقیم عامل  iام بر روی دیگر عوامل (معیارها) است.
اگر  djنشاندهنده جمع ستونی ستون  jام ماتریس  Tباشد،
پس  djنشاندهنده جمع اثرات مستقیم و غیرمستقیمی است
که عامل  jام از دیگر عوامل میپذیرد .وقتی  i=jباشد ،بدین
معنی است که جمع سطر و جمع ستون ( )ri+diنمایانگر
شاخص نشاندهنده قدرت اثرپذیری و اثرگذاری است.
بهبیاندیگر ri+di ،نشان میدهد که درجه نقش مرکزی که
عنصر  iدر این مسئله بازی میکند ،چقدر است .بنابراین،
اگر ( )ri-diمثبت باشد ،بیانگر این است که عنصر  iبر دیگر
عناصر اثر میگذارد و ا گر منفی باشد ،نشان میدهد که عنصر i
از دیگر عناصر اثر میپذیرد.
گام پنجم :تعیین ارزش آستانه و رسم نقشه اثر  -ارتباط
نمودار  -1نقشه تأثیرگذاری

با تعیین ارزش آستانه ،الزم است که ساختار ارتباطی بین

مأخذ :یافتههای تحقیق
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عناصر را توضیح دهیم .بر اساس ماتریس  ،Tهر عنصر  tijاز

صادرات شناسایی شدند .پس از طبقهبندی نظرات خبرگان،

ماتریس  Tاطالعاتی در مورد چگونگی تأثیر عنصر  iبر عنصر j

 9معیار با استفاده از تکنیک دلفی تهیه شد .در مرحله اول

را توضیح میدهد .جهت کاهش پیچیدگی نقشه اثر  -ارتباط

انجام دلفی  18عامل مؤثر بر صادرات توسط کارشناسان

) ،(IRMتصمیمگیرندگان باید یک ارزش آستانه برای سطوح

و مراجعه به مقاالت معتبر و میدانی تعیین و  9معیار اصلی

اثرگذاری تعیین کنند .بر این اساس ،فقط عناصری که سطح

شناسایی شد .این معیارها عبارتاند از:

تأثیر آنها در ماتریس  Tاز ارزش آستانه بیشتر است ،میتوانند
انتخاب شوند و در  IRMنمایش داده شوند .در این ماتریس

عوامل اقتصادی :در بخش عوامل اقتصادی ،جمعیت ،نرخ

روی محور  x، ri+djو روی محور  y، ri - djقرار میگیرد .ارزش

ارز ،تورم ،نرخ مبادله دوطرفه ،شاخص قیمت مصرفکننده و

 r+dاهمیت هر عامل را نشان میدهد و هر چه عاملی مقادیر

درآمد سرانه کشورهای واردکننده بررسی میشود.

باالتری از این ارزش را به خود اختصاص دهد ،از اهمیت
عوامل فنی :عوامل فنی که در صادرات محصوالت کشاورزی
مدنظر است ّ
(فناوری ،نیروی کار ،مدیریت) است.

باالتری نیز برخوردار است.
گام ششم :تحلیل
برای مشخص کردن ارتباط بین عوامل باید با توجه به

قیمت محصول :ا گر قیمت محصول با برنامهریزی روشنی

مفروضات این تکنیک به روش زیر عمل نمود:
عدد بزرگی است) باشد،

همراه باشد ،بهنوبه خود در توسعه ظرفیتهای تولیدی

و

 .1اگر

گفته میشود که عنصر  iمشکل اصلی مسئله است و باید

کشور ،افزایش بهرهوری و تخصیص بهینه عوامل تولید بسیار

حل شود.

تأثیرگذار خواهد بود.
و

 -2اگر

عدد بزرگی است) باشد،

گفته میشود که عنصر  iمشکل اصلی مسئله است و باید

بستهبندی مطلوب :بستهبندی مطلوب محصوالت باعث

حل شود.

ایجاد ارزشافزوده میشود و به خریدار پرستیژ و اطالعات

 -3اگر

و

میدهد و مشتری را جلب میکند.

عدد کوچک است) باشد،

گفته میشود که عنصر  ،iعنصری مستقل است که دیگر
زمان مناسب برداشت محصول :بایستی کیوی را با رسیدن

عناصر بر روی آن تأثیر میگذارند.
عددی کوچک است) باشد،

قند میوه به حداقل  6/5درصد برداشت کرد .چنانچه در زمان

 -4اگر

و

گفته میشود که عنصر  ،iعنصری مستقل است که بر

مناسب برداشت نشود تأثیر منفی در طعم و مزه میوه خواهد

روی تعداد کمی از دیگر عناصر اثر میگذارد.

گذاشت.

 .4فرایند اجرای پژوهش

درجهبندی محصوالت :درجهبندی محصوالت کشاورزی،

برای اجرای پژوهش مراحل زیر مطابق با گامهای روش

در نگهداری ،محافظت و استانداردسازی محصول نقش

دیمتل انجامشده است.

داشته و عرضه محصوالت با حد و اندازههای یکسان ،سورت

گام اول :ابتدا با استفاده از پژوهشهای پیشین مطالعات

و بستهبندیشده باعث یافتن بازارهای جدید خارجی و

کتابخانهای و نظرات خبرگان فهرستی از عوامل مؤثر بر

افزایش صادرات و ورود ارز به کشور میشود.

شماره  ،90 - 91مرداد و شهریور ،مهر و آبان 1397

68

نگهداری مناسب سردخانهها :با نگهداری محصوالت در

جدول  -3تکنیک دلفی -راند اول -انتخاب معیارهای کلیدی

سردخانهها میتوان کمبودشان را در زمانی که امکان تولید
آنها نیست مرتفع ساخت .همچنین با نگهداری محصوالت
برای زمانهای خاص میتوان به تعدیل قیمت کمک نمود و
از کاهش بیشازحد قیمت در زمان برداشت جلوگیری به عمل
آورد که این به نفع کشاورزان است.
حملونقل :کاهش هزینههای نقلوانتقال ،قدرت رقابت
و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد و باعث افزایش
بهرهوری و رشد اقتصادی میگردد.
نمایندگی معتبر در خارج از کشور :نمایندگی در خارج از
کشور بهمنظور اطالعرسانی ،بازاریابی و تبلیغات برای محصول
موردنظر میباشد که باعث افزایش فروش و سودآوری میشود.

 .5شناسایی و استخراج معیارها  -تکنیک Delphi
به منظور شناسایی و استخراج معیارها ،پس از مروری گسترده
و عمیق در ادبیات پژوهش و مشورت با خبرگان دانشگاهی 18
معیار مؤثر در خصوص صادرات محصول کیوی استخراج شد.
سپس به منظور تطبیق و ویژهسازی معیارهای شناساییشده

در راند دوم از خبرگان درخواست شد که با توجه به

در گام قبل ،از تکنیک دلفی استفاده شد .بدین صورت که

اطالعات مندرج در جدول ( ،)4میزان اهمیت هر یک از

پس از دو راند اجرای تکنیک دلفی ،معیارهایی که خبرگان

معیارهای استخراج شده از راند قبل را مشخص نمایند .سپس

بر روی آنها اجماع بیشتر و یا اختالف نظر کمتری داشتند

پرسشنامههای هر یک از خبرگان جمع آوری شده و نتایج

شناسایی شدند .در راند اول از خبرگان درخواست شد که از

حاصل از آن در جدول ( )5ارائه شد .هدف از راند دوم ،شناسایی

بین  18معیار ،معیارهایی را که از نظر آنها نقش کلیدی در

معیارهایی بود که خبرگان اختالف نظر کمتری نسبت به آنها

صادرات محصول کیوی دارند را انتخاب کنند .سپس نتایج

داشتند .بدین منظور از شاخص ضریب پراکندگی استفاده و

حاصل از راند اول را در جدول ( )3تجمیع کردیم و آن دسته از

ضریب پرا کندگی آراء خبرگان نسبت به هر معیار محاسبه شد.

معیارهایی را که مجموع آرای خبرگان نسبت به آنها کمتر از

پس از جمع آوری پرسشنامهها ،نتایج حاصل از آن تجمیع

میانگین کل آراء خبرگان (عدد  )6/2بود ،از مجموع معیارها

و ضریب پرا کندگی هر سطر محاسبه و در ستون آخر نوشته

حذف شدند .همانطور که در جدول ( )3مشاهده میشود6 ،

میشود و از ستون آخر میانگین گرفته میشود (میانگین

معیار C11 ,C9 ,C6 ,C4 ,C2 ,و  C12حذف و راند دوم با 12

ضریب پرا کندگیها) .در نهایت سطرهایی (معیارهایی) که

معیار باقی مانده آغاز شد.

ضریب پرا کندگی آنها از میانگین کل ضرایب پراکندگی بیشتر
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باشد را حذف میکنیم .معیارهای باقی مانده ،کلیدیترین و

معیار که اختالف نظر بیشتری نسبت به آنها وجود داشت،

مهمترین معیارهایی هستند که اختالف نظر کمتری بر روی

حذف شدند .در راند آخر تکنیک دلفی ،نتیجه یعنی  9معیار

آنها وجود دارد .در نهایت معیارهایی که ضریب پراکندگی

در اختیار خبرگان قرار داده شد که همگی نظر موافق خود را

مربوط به آنها از میانگین کل ضرایب پراکندگی (عدد )0/8051

برای بودن این معیارها در ارزیابی نهایی اعالم کردند .بنابراین

بیشتر بود ،از مجموع معیارها حذف شدند .در این راند سه

مراحل بعدی پژوهش بر مبنای  9معیار باقی مانده انجام شد.

جدول -4تکنیک دلفی -راند دوم :درجه اهمیت و مقدار عددی متناظر
مقادیر عددی

1

2

میزان اهمیت

بی اهمیت

اهمیت کم

3

4

اهمیت متوسط

5
بسیار مهم

مهم

جدول  -5تکنیک دلفی-راند دوم :تجمیع نظر خبرگان و محاسبه ضریب پرا کندگی ()CV
خبرگان

ضریب
پراکندگی

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

کد
معیارها

1/080

1

2

5

2

2

3

3

2

3

2

C1

1/449

3

5

2

4

1

4

3

5

3

1

C3

1/173

5

2

1

2

2

3

3

2

4

2

C5

0/788

4

5

4

3

4

4

2

4

4

4

C7

0/737

3

4

4

4

5

5

5

4

3

4

C8

0/674

4

3

4

5

5

4

5

5

4

4

C10

0/674

4

3

4

5

5

4

5

5

4

4

C13

0/674

4

3

4

5

5

4

5

5

4

4

C15

0/666

4

3

4

4

3

4

5

4

4

5

C16

0/516

4

4

5

4

5

4

5

5

4

4

C17

0/567

4

3

4

4

3

4

4

4

4

5

C14

0/674

4

4

4

3

3

4

3

5

4

3

C18

مأخذ :یافتههای تحقیق

پس از شناسایی ،استخراج ،تطبیق و ویژهسازی

ستونهای این ماتریس هستند .از خبرگان خواسته شد که اثر

معیارهای مؤثر صادرات ،نوبت به شناسایی تأثیرگذارترین و

مستقیم عنصر  iبر عنصر  jرا مشخص کنند .این اثر میتواند

تأثیرپذیرترین معیار توسط تکنیک دیمتل میرسد .در ادامه

با امتیاز  pijمشخص شود؛ یعنی عنصر سطر را با تکتک

به این مهم پرداخته شده است.

عناصر ستون بررسی کرده و امتیاز  0تا  4بر اساس طیف لیکرت

گام دوم :با عناصر استخراجشده از گام اول یک ماتریس

معرفیشده در جدول ( )6داده میشود.

نظرسنجی تهیه شد .بهطوریکه این معیارها سطرها و
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جدول  -6طیف لیکرت
بدون تأثیر

تأثیر خیلی کم

تأثیر کم

0

1

2

تأثیر خیلی زیاد

تأثیر زیاد

4

3

نکته مهمی که باید در جمعآوری نظرات خبرگان به آن

بعدی این است که هر معیار بر روی خودش بدون تأثیر لحاظ

توجه شود این است که رابطه مستقیم تأثیر عوامل سطری و

میشود بنابراین باید در خانههای قطر اصلی که مقایسه هر

عوامل ستونی امتیاز داده میشود و رابطه عکس در نظر گرفته

معیار با خودش میباشد مقدار صفر ( )0قرار داده شود .بر

نمیشود .یعنی اگر  iبر معیار  jتأثیر خیلی زیاد ( )4داشته باشد
ً
الزاما معیار  jنیز بر معیار  iتأثیر خیلی زیاد ( )4نخواهد داشت

اساس پرسشنامه و ماتریسهای جمعآوریشده میانگین
نظرات خبرگان محاسبه شد .نتایج این محاسبات در جدول

حتی معیار  jمیتواند بر روی معیار  iبدون تأثیر ( )0باشد .نکته

( )7قابلمشاهده است.

جدول  - 7میانگین نظر خبرگان (^)M
مجموع

C18

C14

C17

C16

C15

C13

C10

C8

C7

میانگین نظر تمام
خبرگان

20/9

2

2/8

2/5

2/8

2/4

3

3/1

2/3

0

C7

20/5

2/2

2/2

3/1

3/2

2/2

3/2

2/4

0

2

C8

19

1/8

2/4

2/9

2/6

2/3

2/9

0

1/6

2/5

C13

19/2

2/2

2/4

2/7

2/4

2

0

2/8

2/5

2/2

C15

17/7

2/2

2

2/4

2/4

0

1/9

2/7

2

2/1

C15

18/6

2/2

2

2/3

0

2/2

2/7

3/3

1/8

2/1

C16

19/2

2/1

2/6

0

2/4

1/8

2/4

2/9

2/3

2/7

C17

19/1

2/5

0

2/3

1/9

2/1

2/8

2/9

2/7

1/9

C14

19/9

0

2/5

2/1

2/7

2/5

3

2/4

2/3

2/4

C18

مأخذ :یافتههای تحقیق

گام سوم :برای نرمال کردن دادهها ،در این مرحله تمامی

یا اثر مستقیم معروف است که با نام  Mدر جدول ( )8نشان

درایههای ماتریس ^ Mبه حاصل جمع بزرگترین مقدار

داده شده است.

سطری تقسیم میشود .این ماتریس به ماتریس شدت نسبی

C1 = 2/3+3/1+3+2/4+2/8+2/5+2/8+2=20/9

جدول - 8ماتریس نرمال شده () M
C18

C14

C17

C16

C15

C13

C10

C8

C7

ماتریس
نرمالشده

0/0957

0/134

0/1196

0/134

0/1148

0/1435

0/1483

0/11

0

C7

0/1053

0/1053

0/1483

0/1531

0/1053

0/1531

0/1148

0

0/0957

C8

0/0861

0/1148

0/1388

0/1244

0/11

0/1388

0

0/0766

0/1196

C10
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C18

C14

C17

C16

C15

C13

C10

C8

C7

ماتریس
نرمالشده

0/1053

0/1148

0/1292

0/1148

0/0957

0

0/134

0/1196

0/1053

C413

0/1053

0/0957

0/1148

0/1148

0

0/0909

0/1292

0/0957

0/1005

C15

0/1053

0/0957

0/11

0

0/1053

0/1292

0/1579

0/0861

0/1005

C16

0/1005

0/1244

0

0/1148

0/0861

0/1148

0/1388

0/11

0/1292

C17

0/1196

0

0/11

0/0909

0/1005

0/134

0/1388

0/1292

0/0909

C14

0

0/1196

0/1005

0/1292

0/1196

0/1435

0/1148

0/11

0/1148

C18

مأخذ :یافتههای تحقیق

گام چهارم :ماتریس اثر کل تحت عنوان  Ḿبهصورت زیر

این ماتریس نشاندهنده مجموع آثار مستقیم و
غیرمستقیم عنصر  iبر عنصر  jاست (i→j) .که مجموع سطر

محاسبه میشود:

آن ) (Rچگونگی نفوذ یک عنصر در سطر  Iبر دیگر عنصرها
()6

را نشان میدهد لذا مقدار  Rرا نفوذگذاری عنصر  Iمیگویند و

Ḿ=M×(I – M)-1

که در این رابطه  Mماتریس اثر مستقیم خبرگان و  Iماتریس
یکه میباشد.

مجموع ستون آن را ) (Jچگونگی نفوذپذیری هر ستون  Jرا از
سایر عنصرها نشان میدهد.

I=M×M

جدول  -9ماتریس اثر کل ()Ḿ
سطری ()R

C18

C14

C17

C16

C15

C13

C10

C8

C7

ماتریس اثر کل

13.116

1.3077

1.4509

1.531

1.5392

1.3414

1.6444

1.6913

1.3371

1.2728

C7

12.888

1.2943

1.4044

1.529

1.5302

1.3115

1.6252

1.6376

1.2166

1.3385

C8

12.034

1.1992

1.326

1.428

1.4138

1.2349

1.5145

1.4335

1.2082

1.2751

C10

12.180

1.2283

1.3408

1.437

1.4233

1.2375

1.4108

1.568

1.2566

1.2776

C13

11.299

1.1461

1.2354

1.330

1.3276

1.0672

1.3919

1.4594

1.1532

1.1883

C15

11.806

1.1929

1.2872

1.381

1.2793

1.2102

1.4812

1.5426

1.1932

1.2377

C16

12.199

1.2261

1.3508

1.325

1.4252

1.2318

1.5165

1.5744

1.2508

1.2986

C17

12.126

1.235

1.2321

1.417

1.3984

1.2365

1.523

1.5643

1.2596

1.2605

C14

12.56

1.1687

1.3827

1.455

1.4755

1.2931

1.58

1.5981

1.285

1.3214

C918

10.998

12.0103

12.838

12.812

11.164

13.687

14.069

11.160

11.470

ستونی ()J

مأخذ :یافتههای تحقیق

گام پنجم :تعیین ارز آستانه و رسم نقشه اثر  -ارتباط

در مورد چگونگی تأثیر عنصر  iبر عنصر  jرا توضیح میدهد.

با تعیین ارزش آستانه ،ساختار ارتباطی بین عناصر ایجاد

جهت کاهش پیچیدگی نقشه اثر-ارتباط ) ،(IRMباید

میشود .بر اساس ماتریس اثر کل ،هر عنصر  aijاطالعاتی

یک ارزش آستانه برای سطوح اثرگذاری تعیین کنیم .بر
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این اساس ،فقط عناصری که سطح تأثیر آنها در ماتریس

اساس میانگین حسابی تمامی درایههای ماتریس ʹM

اثر کل از ارزش آستانه بیشتر است ،میتوانند انتخاب

تعیین میگردد .نقشه شبکه روابط را میتوان در نمودار

شوند و در  IRMنمایش داده شوند .ارزش آستانهای بر

( )2مالحظه کرد:

نمودار  -۲روابط معیارها

هر چه عاملی مقادیر باالتری از این ارزش را به خود اختصاص

در این ماتریس روی محور  R+J، xو روی محور R-J، y

دهد ،از اهمیت باالتری برخوردار است.

قرار میگیرند .ارزش  R+ Jاهمیت هر عامل را نشان میدهد و

نمودار  -3نمودار علی و رابطه معیارها با استفاده از روش دیمتل
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 .6یافتههای پژوهش

سلسـلهمراتب نهایی توسـط سـتون ) (R+Jو ) (R-Jمشـخص

در ماتریـس اثـر کل جمـع سـطری درایههـا ) (Rو جمـع سـتونی

میشـود کـه در آن ) (R+Jنشـاندهنده مجمـوع شـدت یـک

درایههـا ) (Jو مجمـوع ) (R+Jو تفاضـل ) (R-Jمحاسـبه

شـاخص در طـول محـور طولهـا هم از نظـر نفوذکنندگی و هم

گردیـد .بـر اسـاس نتایـج مشخصشـده در جـدول (،)10

از نظـر نفـوذ واقعشـدن اسـت .سـتون  R+Jبـه ترتیـب اهمیـت

بیشـترین مجمـوع ردیفـی ) (Rنشـاندهنده شـاخصهایی
ً
اسـت که قویا بر روی شـاخصهای دیگر نفوذ دارد .بیشـترین

نقشآفرینـی هـر یـک از عنصرهـا را نشـان میدهـد .طبیعـی
اسـت هـر چـه مجمـوع ) (R+Jعنصـر بیشـتر ،نقـش آن در

مجمـوع سـتونی ) (Jنشـاندهنده ترتیب شـاخصهایی اسـت

شکلگیری شبکه بیشتر خواهد بود ،لذا آن را عنصر هستهای

کـه تحـت نفـوذ واقـع میشـوند .محـل واقعـی هـر شـاخص در

مینامیم.

جدول  -10تعیین سلسلهمراتب
نام معیار

مقدار
R-J

نام معیار

مقدار
R+J

نام معیار

مقدار
J

نام معیار

مقدار
R

عوامل فنی

1.7276

قیمت محصول

26.1034

قیمت محصول

14.0693

عوامل اقتصادی

13.1167

عوامل اقتصادی

1.6461

بستهبندی مطلوب

25.8683

بستهبندی مطلوب

13.6874

عوامل فنی

12.8881

نمایندگی معتبر

1.5618

نگهداری مناسب
سردخانهها

25.0375

نگهداری مناسب
سردخانهها

12.838

نمایندگی معتبر در
خارج کشور

12.5601

زمان برداشت
مناسب محصول

0.1352

درجهبندی
محصوالت

24.6186

درجهبندی
محصوالت

12.8125

نگهداری مناسب
سردخانهها

12.1995

حملونقل

0.1162

عوامل اقتصادی

24.5873

حملونقل

12.0103

بستهبندی مطلوب

12.1809

نگهداری مناسب
سردخانهها

-0.6385

حملونقل

24.1368

عوامل اقتصادی

11.4706

حملونقل

12.1265

درجهبندی
محصوالت

-1.0064

عوامل فنی

24.0485

زمان مناسب
برداشت محصول

11.1641

قیمت محصول

12.034

بستهبندی مطلوب

-1.5066

نمایندگی معتبر در
خارج کشور

23.5585

عوامل فنی

11.1605

درجهبندی
محصوالت

11.8061

قیمت محصول

-2.0353

زمان مناسب
برداشت محصول

22.4634

نمایندگی معتبر در
خارج کشور

10.9984

زمان مناسب
برداشت محصول

11.2993

مأخذ :یافتههای تحقیق

ستون  R-Jنشان میدهد که هرچه مقدار عنصر منفیتر،

میانجی گویند .ازآنجاییکه در جدول تعیین سلسلهمراتب،

اثرپذیرتر و هر چه عنصر مثبتتر ،اثرگذارتر خواهد بود .در پژوهش

عناصر سطر ) (Rنشاندهنده اثرگذارترین عناصر و عناصر ستون

مذبور شاخص عوامل فنی اثرگذارترین عنصر است ()1.7276

) (Jنشاندهنده اثرپذیرترین عناصر است پس طبق جدول،

یعنی متغیر مستقل و شاخص قیمت محصول ()-2.0353

عوامل اقتصادی با بیشترین مجموع سطری در بین سایر

که منفیترین مقدار را دارد اثرپذیرترین است؛ پس یک متغیر

معیارها برای صادرات کیوی دارای بیشترین اثرگذاری بر روی

وابسته میباشد .سایر عنصرها نقش واسط بازی میکنند .هرچه

سایر عناصر است و زمان مناسب برداشت محصول با کمترین

اثرپذیری آنها بیشتر از اثرگذاری آنها باشد ،به آنها متغیر

مجموع سطری کمترین اثرگذاری را بر روی سایر عناصر داراست.
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همچنین مشاهده میگردد که معیار قیمت محصول با

فنی ،عوامل اقتصادی ،نمایندگی معتبر در خارج کشور ،زمان

بیشترین مقدار ستونی اثرپذیرترین و معیار نمایندگی معتبر

برداشت محصول و حملونقل نیز عناصر اثرگذار در سیستم

در خارج کشور با کمترین مقدار ستونی دارای کمترین میزان
ً
اثرپذیری از سایر عناصر پژوهش است؛ و نهایتا معیاری که

و نگهداری مناسب سردخانهها ،درجهبندی محصوالت،
بستهبندی مطلوب و قیمت محصول اثرپذیرترین عناصر

بیشترین ضریب وزنی را در بین سایر معیارها دارد و به عبارتی

در سیستم را تشکیل میدهند .نتایج این مقاله با نتایج

دارای بیشترین تأثیر در کل سیستم است قیمت محصول

مقاالت [ ]15[ ،]9[ ،]1[ ،]17مشابه بوده و نشان میدهد

با مقدار  R+Jبرابر  26.1034میباشد .بهعبارتدیگر قیمت

شاخصهای قیمت صادراتی و نرخ ارز ،اثر مثبت بر روی

محصول در صادرات کیوی از دید خبرگان در بین معیارهای

صادرات محصوالت کشاورزی دارند .ولی مقاالت [ ]2و []7

 9گانه دارای بیشترین اهمیت است .همچنین با مشاهده

به ترتیب رعایت سطح استاندارد و درآمد جهانی و نرخ ارز

مقادیر  R-Jباید گفت که معیار عوامل فنی ،عوامل اقتصادی،

را مؤثرتر بر صادرات محصوالت کشاورزی میدانند و در این

نمایندگی معتبر در خارج کشور ،زمان برداشت محصول و

زمینه تفاوتهایی در نتایج مشاهده میشود.

حملونقل عناصر اثرگذار و نگهداری مناسب سردخانهها،

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و باال رفتن نرخ ارز،

درجهبندی محصوالت ،بستهبندی مطلوب و قیمت محصول

صادرات محصوالت هم دارای توجیه اقتصادی بوده و

اثرپذیرترین عناصر در سیستم هستند.

میتواند سود خوبی را نصیب کشاورزان و کشور کند .از آنجایی
که رشد صادرات کیوی ایران نسبت به صادرات جهانی

نتیجهگیری و پیشنهادها

وضعیت مناسبی داشته و این امر نه تنها باعث تضعیف سایر

هدف از انجام این پژوهش ارزیابی عوامل مؤثر بر صادرات

رقبا میشود بلکه باعث رشد و تقویت صادرات کیوی ایران

کیوی با استفاده از تکنیک دیمتل میباشد .برای این امر ،با

میشود .چنانچه سیاستگذاریها بر پایه تشویق صادرات

مطالعات مرتبط و واکاوی نظرات خبرگان با استفاده از روش

باشد و موانع صادراتی غیرضروری کمتر گردد .وقتی تسهیالت

دلفی ،فهرستی از عوامل تأثیرگذار بر صادرات تهیه شد .سپس

مناسب انجام هر چه بهتر صادرات در اختیار صادرکنندگان

عوامل مهم و تأثیرگذار بر صادرات با استفاده از روش دیمتل

قرار گیرد به دلیل افزایش سرعت صادرات کیوی نسبت به

استخراج گردید .با توجه به تجزیهوتحلیل دادهها مشخص

سایر محصولهای کشاورزی ،میتواند موجب تغییر رویکرد

شد که معیار قیمت محصول ،بیشترین اهمیت نقشآفرینی

کشت کشاورزان به سوی تولید و افزایش سطح زیر کشت

و بیشترین تأثیر در کل سیستم در صادرات کیوی را داراست.

این محصول مهم صادراتی کشاورزی شده و موجب ارتقای

همچنین در پاسخ به سؤاالت پژوهش مشخص گردید که

وضعیت معیشتی باغداران گردد .اعمال سیاستهای تشویقی

معیار عوامل اقتصادی با بیشترین مجموع سطری در بین

برای تنوع بخشیدن به کاالها و خدمات صادراتی (کمکهای

سایر معیارها در صادرات کیوی دارای بیشترین اثرگذاری

نقدی و معافیتهای مالیاتی یا بیمه صادرات) به منظور

و همچنین زمان مناسب برداشت محصول با کمترین

حمایت از صادرکنندگان و کاهش آسیبپذیری صادرات در

مجموع سطری کمترین اثرگذاری را بر سایر عناصر دارند.

برابر نوسانات تقاضای بینالمللی و کاهش قیمت کاالهای

معیار قیمت محصول با بیشترین مقدار ستونی اثرپذیرترین و

صادراتی ضروری است .ایجاد فرهنگ صادراتی برای عموم

معیار نمایندگی معتبر در خارج کشور با کمترین مقدار ستونی

مردم که باید صادرات را بهعنوان ارزش تلقی کنند و ایجاد

دارای کمترین میزان اثرپذیری هستند .معیارهای عوامل

یک باور در مردم که دومین موتور محرکه رشد اقتصادی و
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