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چکیده
محصوالت  به خصوص  غیرنفتی  محصوالت  صادرات 

دارد.  کشورمان  برای  ارزآوری  در  بسیار مهمی  تأثیر  کشاورزی 

کشاورزی  محصوالت  صادرات  بر  تأثیرگذار  عوامل  بررسی  لذا 

می رسد.  نظر  به  ضروری  آن ها  تأثیرگذاری  میزان  شناخت  و 

کیوی با  در این پژوهش معیارهای مؤثر بر صادرات محصول 

استفاده از تکنیک دلفی شناسایی می شود. سپس با استفاده 

معیارها  متقابل  تأثیرپذیر  و  تأثیرگذار  روابط  دیمتل،  روش  از 

بر  تأثیرگذار  عوامل  نهایت  در  و  معرفی شده  یکدیگر  روی  بر 

جامعه  می شود.  استخراج  کشاورزی  محصوالت  صادرات 

رسی عوامل مؤثر  بر  صادرات کیوی غرب گیالن  بر
با استفاده از تکنیک دیمتل
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سورتینگ های  و  صادراتی  شرکت های  پژوهش،  آماری 

داده ها  گردآوری  اصلی  ابزار  و  است  آستارا  و  تالش  شهرستان 

عوامل  به عنوان  معیار   9 راستا،  این  در  می باشد.  پرسشنامه 

دلفی  تکنیک  انجام  مرحله  دو  طی  کیوی  صادرات  بر  مؤثر 

شناسایی شد. بر اساس نتایج به دست آمده از تجزیه وتحلیل 

که  گردید  مشخص  دیمتل  تکنیک  از  استفاده  با  معیارها 

بیشترین  محصول  قیمت  انتخاب شده،  معیار  نه  بین  در 

وزنی  ضریب  بیشترین  و  معیارها  سایر  روی  بر  را  تأثیرپذیری 

میزان  بر  معیار  نقش آفرین ترین  و  داراست  سیستم  کل  در  را 

بیشترین  اقتصادی  عوامل  معیار  همچنین  است.  صادرات 

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

کیوی، می توان به بازارهای بیشتری دسترسی پیدا  محصول 

کشور را بهبود بخشید. کرد و درآمد ارزی 

مقدمه
تأمین  منابع  مهم ترین  از  یکی  کشاورزی  محصوالت  صادرات 

خود  به  را  غیرنفتی  صادرات  از  زیادی  سهم  که  می باشد  ارز 

کشاورزی  محصوالت  میان،  این  در  است.  داده  اختصاص 

برخوردار  زیادی  اهمیت  از  میوه ها  و  باغی  محصوالت  به ویژه 

در  درآمد  و  اشتغال  ایجاد  باعث  باغی  تولیدات  و  است 

کشورمان می شوند ]1[. روستاهای 

و  نفت  به  بیشتر  ایران  اقتصاد  ارزآوری  ازآنجایی که 

در  آن ها  قیمت  تعیین  و  است  متکی  نفتی  فرآورده های 

است،  نوسان  و  تغییر  حال  در  همواره  بین المللی  بازارهای 

این  و  کرد  تکیه  منابع  این  به  بیش ازحد  نمی توان  بنابراین 

توسعه  به  زمانی  ایران  در  است.  نگران کننده ای  ع  موضو

دچار  خام  نفت  منابع  که  می کنند  توجه  غیرنفتی  صادرات 

زمینٔه  در  ایران  تجربه  اساس  بر  بنابراین  باشد؛  شده  رکود 

صادرات  افزایش  به  توجه  ارزی،  درآمدهای  نوسانات 

ایران  مشکات  مهم ترین  از  است.  پراهمیت  بسیار  غیرنفتی 

بسته بندی  عدم  کشاورزی،  محصوالت  صادرات  زمینه  در 

عدم  و  محصوالت  درجه بندی  اقتصادی،  عوامل  مطلوب، 

است.  صادراتی  محصوالت  مورد  در  کیفی  استاندارد  رعایت 

در  بخش ها  این  تقویت  و  مشکات  این  کردن  برطرف  با 

کشاورزی  محصوالت  صادرات  در  را  کشور  می توان  صادرات 

به خودکفایی رساند و از طرف دیگر دریافت های ارزی حاصل 

قابل توجهی  به طور  را  کشاورزی  محصوالت  این  صدور  از 

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

قرار  توسعه یافته  کشورهای  ردیف  در  حاضر  حال  در  نفتی 

کشورها  این  غیرنفتی  محصوالت  صادرات  ارزش  و  دارند 

بازارهای  در  را  ایران  نفتی  صادرات  ارزش  برابر  چند  تا  حتی 

صادرات  بر  تأثیرگذار  عوامل  به  توجه  لذا  دارد؛  بین المللی 

کشور بسیار مثمر  غیرنفتی می تواند در افزایش میزان ارزآوری 

ثمر باشد. توسعه صادرات غیرنفتی نه تنها از دیدگاه ارزآوری 

اولویت  از  کشور  داخل  در  اشتغال  ایجاد  نظر  از  بلکه  آن، 

مانند  پهناوری  کشور  است  واضح  است.  برخوردار  ویژه ای 

که از منابع سرشار طبیعی برخوردار است باید بتواند با  ایران 

به ویژه در منطقه  دنیا  تولید و صدور محصوالت غیرنفتی در 

روند  مطالعه  نماید.  بازتعریف  را  خود  جایگاه  خاورمیانه، 

نشان  گذشته  دهه  پنج  طی  کشور  صادرات  و  داخلی  تولید 

رابطه مستقیم  تولید و حجم تجارت  که بین میزان  می دهد 

فقط  متوسط  به طور  ایران  غیرنفتی  صادرات  دارد.  وجود 

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

را تشکیل داده است. بیشترین میزان صادرات  کشور  داخلی 

بخش های  زیر  به  مربوط  وزنی  ازلحاظ  کشاورزی  بخش 

درصد   22.88 سهم  با  باغی  درصد،   62.36 سهم  با  زراعی 

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

کشاورزی  بخش  صادرات  میزان  بیشترین  ارزشی  لحاظ  از 

درصد،   48.62 سهم  با  باغی  زیربخش  به  مربوط  کشور 

 16.61 سهم  با  طیور  و  دام  و  درصد   24.77 سهم  با  زراعی 

محصوالت  تن  میلیون   1.1 یادشده  مدت  در  است.  درصد 

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

دالر،  میلیون   125 و  میلیارد  یک  ارزش  به  زراعی  محصوالت 

میلیون   754 ارزش  به  طیور  و  دام  محصوالت  هزارتن   558

دالر و 90 هزارتن و محصوالت شیاتی به ارزش 327 میلیون 

کشور صادر شد. دالر از 

 972 ارزش  به  پسته  تن  هزار   109 امسال  ماهه   10 در 

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

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

انگور  تن  هزار   91 و  دالر  میلیون   142 ارزش  به  سیب درختی 

ارسال  کشورها  سایر  به  ایران  از  دالر  میلیون   138 ارزش  به 

شد. در مدت یادشده، صادرات محصوالت لبنی 517 میلیون 

و  دالر  میلیون   268 کرده(  سرد  یا  )تازه  گوجه فرنگی  دالر، 

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

که  است  صادرشده  ایران  از  دالر  میلیون   84 ارزش  به  گندم 

نظر  از  درصد   1317 گذشته  سال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در 

بر  می دهد.  نشان  افزایش  ارزشی  نظر  از  درصد   724 و  وزنی 

کشاورزی به بیش از 120  اساس آمارها تولیدات ساالنه بخش 

ایران،  گمرک  آمار  تازه ترین  بر  بنا  است.  رسیده  تن  میلیون 

و  میلیارد   41 به  امسال  ماهه   11 در  کشور  غیرنفتی  صادرات 

پارسال  با مدت مشابه  که در مقایسه  690 میلیون دالر رسید 

4.96 درصد افزایش داشته است. ]3[.

در دوماه نخست سال 1397، میزان صادرات محصوالت 

ارزش  به  تن،   580 و  یک میلیون  غذایی  صنایع  و  کشاورزی 

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

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

بررسی  است.  داده  اختصاص  خود  به  را  غیرنفتی  کاالهای 

مرکز  کشاورزی  گروه  سوی  از  ایران  گمرک  آماری  داده های 

طی  که  می دهد  نشان  کشاورزی  راهبردی  مطالعات  ملی 

کشاورزی  محصوالت  صادرات   ،1397 سال  ابتدایی  ماه  دو 

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

دهه  از  سپری شده  سال های  با  مقایسه  در  که  است  کرده 

کاهش  راه های  از  یکی  است.  داشته  را  رشد  باالترین   90

کشاورزان،  برای  بهتر  سود  به  رسیدن  و  اقتصادی  مشکات 

هدف  کشورهای  به  محصوالت  صادرات  به  آوردن  روی 

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

می شود.  کشت  کشور  شمالی  نواحی  در  عمده  به صورت  که 

از ظرفیت و استعداد مثال زدنی  ایران در تولید این محصول 

کیفی  کمی و  کیوی ایران به لحاظ  برخوردار است. محصول 

گفتن  در حوزه صادرات و بازارهای جهانی حرف زیادی برای 

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

کشورهای مختلف  کیوی تازه به  بیش از 83 هزارو 279 تن 

زیاد  حجم  این  صادرات  اساس  بر  است.  شده  صادر  جهان 

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

بالغ   صادرات،  میزان  این  ریالی  ارزش  همچنین  است.  شده 

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

گمرک به ثبت رسیده است. آمار 

ضرورت  و  ایران  در  کیوی  تولیدات  اهمیت  به  توجه  با 

در  صادرات  وضعیت  بررسی  جهانی،  بازارهای  در  حضور 

به  توجه  با  است.  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  رقبا  مقابل 

اهداف  به  سیاست گذاران  و  برنامه ریزان  دستیابی  اهمیت 

غیرنفتی،  صادرات  گسترش  و  ساله   20 چشم انداز  سند 

شایان  اهمیتی  از  کشاورزی  محصوالت  صادرات  به  توجه 

قدرت  تا  است  الزم  منظور  این  به  است.  برخوردار  توجه 

بازارهای  در  ایران  صادراتی  محصوالت  رقابت پذیری 

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

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

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

محصول  این  و  می کند  تولید  را  ایرانی  نفر  میلیون   20 برنج 

کشت  است.  تبدیل  شده  استان  این  هویت  و  نماد  به 

بودن  باال  و  باالست  آن  تمام شده  قیمت  و  طاقت فرسا  برنج 

نبودن  یکپارچه  کم،  فنی  دانش  برنج کاران،  سنی  میانگین 

مهم تر  و  هوایی  و  آب  و  فصلی  محدودیت های  اراضی، 

مصاف  در  را  برنج  بهره برداران  بی رویه  واردات  همه  از 

به  و  کرده  ضعف  یا  تردید  دچار  خارجی  رقیب  با  اقتصادی 

است.  نموده  ترغیب  کیوی  کشت  و  اراضی  کاربری  تغییر 

و  نیست  برنج کاران  به  منحصر  یادشده  مشکات  البته 

می خورد  چشم  به  نیز  چای  تولید  صنعت  در  مشابهی  موانع 

گریز از دشواری های تولید و  و برخی از چای کاران هم برای 

البته  آورده اند.  روی  کیوی  کشت  به  عرضه محصول خود، 

پس  و   1360 سال  به  ایران  در  محصول  این  کشت  پیشینه 

کیوی  کشت  می گویند  شمالی  کشاورزان  می گردد.  باز  آن   از 

کم دردسر است و درآمد آن نسبت به برنج مناسب تر است. 

کیوی در ماه های اخیر فقط زمین های برنج را اشغال نکرده 

با  سال هاست  که  مشکاتی  دلیل  به  نیز  چای کاران  است. 

ترجیح  چای  به  را  کیوی  کشت  کنون  ا هستند،  روبه رو  آن 

در  به ویژه  کشاورزی  بخش  در  موجود  مشکات  می دهند. 
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آن  تمام نشدنی  روند  و  گذشته  سال های  در  گیان  استان 

که  بر آن داشته  را  برنج کار و چای کار  کشاورزان  امروز،  تا به 

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

این  گذشته  سال  چند  طی  چنانچه  ببرند،  کیوی  کشت  زیر 

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

آن ها  کاربری  تغییر  و  چای  وسیع  باغات  و  شالیزارها  شدن 

دوچندان  را  منطقه  مردم  اقتصادی  مشکات  درازمدت؛  در 

عدم  جاری،  هزینه های  باالبود  سنتی،  کشت  است.  کرده 

و  بهره برداران  سنی  میانگین  بودن  باال  پایدار،  برنامه ریزی 

پایین بودن دانش فنی مولدین، خرد بودن اراضی و پایین 

محصول،  پر  ارقام  توسعه  و  جمعیت  مالکیت ها،  بودن 

واردات بی رویه و محدودیت های آب و هوایی از مهم ترین 

.]5[ است  برنج  محصول  تولید  مشکات 

گیان  استان  کشاورزان  و  باغداران  از  خیلی  ازاین رو 

تبدیل  کیوی  ع  مزار به  را  خود  مرکبات  باغ های  و  شالیزارها 

کشت  به  را  خود  خانه های  حاشیه  و  موات  اراضی  و  کرده 

تولید  دوم  رتبه  استان  این  کنون  ا و  داده اند  اختصاص  آن 

کشور داراست و شهرستان های رودسر و تالش از  کیوی را در 

گیان محسوب می شوند  این محصول در  تولید  کانون های 

کشت،  سوم  سال  از  محصول  فراوانی  زودهنگام،  باروری  و 

کیوی  کشت  ترجیح  دالیل  از  مناسب  قیمت  و  کم  هزینه 

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

است  افزایش یافته  هکتار  هزار  چهار  حدود  به  هکتار   900 و 

  .]3[

و  کیوی  محصول  صادرات  بر  مؤثر  عوامل  شناسایی 

توسعه  به  شایانی  کمک  می تواند  آن ها،  اولویت بندی 

هدف  لذا  نماید.  باغی  استراتژیک  محصول  این  صادرات 

کیوی  صادرات  بر  مؤثر  عوامل  بررسی  پژوهش،  این  اصلی 

رتبه بندی شاخص هایی  و  با شناسایی  تا  است  گیان  غرب 

که باعث افزایش صادرات این محصول و ارزآوری می شود، 

بهبود  و  رونق  محصول  این  صادرات  توسعه  روند  به  بتوان 

. بخشید

1. ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
در  و  است  بوده  چین  جنوب  در  بومی  گیاه  ابتدا  در  کیوی 

به صورت  آنجا  در  و  برده شده  نیوزلند  به  بیستم  قرن  ابتدای 

که  کشت شده است. نام این میوه از نام پرنده ای زیبا  تجاری 

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

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

C آن از پرتقال نیز بیشتر است. همچنین دانه سیاه  ویتأمین 

کم کالری  میوه های  از  میوه  این  است.   D ویتأمین  حاوی  آن 

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

کالری بسیار پایین می توان آن  علت مواد غذایی باال و درصد 

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

تحقیقات  انجام  از  بعد  و  گرفته  قرار  توجه  مورد   1347 سال 

کشاورزی رامسر، به دلیل  مقدماتی توسط ایستگاه تحقیقات 

شمال  در  مرکبات  به  نسبت  سرما  به  بیشتر  مقاومت  داشتن 

گردیده است. در  ایران به عنوان جایگزینی برای مرکبات تأیید 

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

کشت شده و هرسال به سطح آن افزوده می شود. ساالنه حدود 

که  تولید می شود  کیوی در جهان  و 400 هزار تن  یک میلیون 

ایتالیا با تولید ساالنه 500 هزار تن اولین تولیدکننده و پس ازآن 

تولیدکننده  سومین  و  دومین  ترتیب  به  شیلی  و  نیوزلند 

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

کیوی در جهان به شمار می رود. تولیدکننده 

تولید  کیوی  تن  هزار   70 از  بیش  ساالنه  گیان  استان 

از دو هزار  کشاورزان شهرستان تالش در سال 1394  می کند. 

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

ریال  میلیارد   756 اقتصادی  باارزش  طایی  هایوارد  کیوی 

با  پژوهشی  در  همکاران،  و  زاده  کریم  کردند.  برداشت 

بررسی  به  ایران  میوه  صادرات  عرضه  بر  مؤثر  عوامل  عنوان 

پرداختند  ایران  تازه  میوه  صادرات  عرضه  به  مؤثر  عوامل 

وقفه های  با  خودتوضیحی  پویای  الگوی  از  استفاده  با  و 

و  بلندمدت  در  یادشده  عوامل  نقش    ]6[  )ARDL( توزیعی 

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

دارند  معناداری  تأثیر  صادرات  میزان  بر  قیمت  شاخص  و 

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

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

معادالت  سیستم  از  استفاده  با  ایران  غیرنفتی  صادرات  بر 

-1388( سال های  زمانی  سری  آمار  و   ]8[  ))SLS هم زمان 

صادرات  تعیین کننده  و  مؤثر  عوامل  بررسی  به   )1350

مطالعات  این  از  حاصل  نتایج  پرداختند.  ایران  غیرنفتی 

تأثیر  حقیقی  ارز  خ  نر و  جهانی  درآمد  که  می دهد  نشان 

اینکه  و  است  داشته  صادرات  تقاضای  بر  معناداری  و  مثبت 

عرضه  بر  مثبتی  تأثیر  دارای  دولت  زیرساختی  سرمایه گذاری 

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

در  کشاورزی  محصوالت  صادرات  بر  مؤثر  عوامل  عنوان  با 

تابلویی از رهیافت داده های  استفاده  با  کو  ا کشورهای حوزه 

کشاورزی در  DPD(( ]10[ عوامل مؤثر بر صادرات محصوالت 

مورد  را   2010 تا   1992 بین سال های  در  کو  ا کشورهای حوزه 

که متغیرهای  بررسی قرار داد. نتایج این پژوهش نشان داد 

اثر  ارز  خ  نر و  ملی  ناخالص  تولید  صادراتی،  قیمت  شاخص 

کشورها اثر منفی بر روی  خ ارز و جمعیت  مثبت و نوسانات نر

تولید  افزایش  بنابراین  دارند؛  کشاورزی  محصوالت  صادرات 

باعث  ارز،  خ  نر نوسانات  کاهش  و  ارز  خ  نر و  ملی  ناخالص 

کشاورزی می شود.  رونق صادرات محصوالت 

عوامل  بررسی  عنوان  با  پژوهشی  در  همکاران،  و  عاقل 

بر  کید  تأ با  کشاورزی  محصوالت  صادرات  ارزش  بر  مؤثر 

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

کشاورزی صادرات  به مطالعه توابع صادرات برخی محصوالت 

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

روش داده های پانل ]11[ پرداختند. نتایج این پژوهش نشان 

محصوالت  کثر  ا در  صادراتی  استاندارد  سطح  رعایت  که  داد 

مورد بررسی تأثیر مثبت و معنادار بر میزان صادرات آن ها دارد؛ 

زمینه  در  بین المللی  استانداردهای  رعایت  افزایش  با  یعنی 

به  می توان  کیفیت  بهبود  و  کشاورزی  محصوالت  صادرات 

درآمدهای  نتیجه  در  و  کرد  پیدا  دسترسی  بیشتری  بازارهای 

گسترش داد. کشور را  ارزی 

اثر  بررسی  عنوان  با  خود  تحقیق  در   ]12[ فطرس   

بخش  عمده  متغیرهای  بر  دولت  مالی  و  پولی  سیاست های 

اثر  دولت  مالی  سیاست  که  رسید  نتیجه  این  به  کشاورزی 

کشاورزی نگذاشته ولی سیاست  معناداری بر صادرات بخش 

ریال  ارزش  )کاهش شدید  ارزی  به ویژه سیاست  پولی دولت، 

بر  توجهی  درخور  و  مثبت  اثر  خارجی(،  پول های  به  نسبت 

گذاشته است. رضایی ]13[  کشاورزی  افزایش صادرات بخش 

تولید  در  بازدارنده  عوامل  و  مشکات  عنوان  با  پژوهشی  در 

بر  تأثیرگذار  عوامل  زیتون،  و  تره بار  میوه،  صادرات  و  توزیع  و 

اهمیت استانداردهای صادراتی را موردمطالعه قرارداد. میزان 

درصد   45 میانگین  به طور  کشاورزی  محصوالت  ضایعات 

برای  مناسب  زمان  نکردن  رعایت  به  بیشتر  که  تعیین  شد 

درجه بندی،  حمل ونقل،  کشاورزی،  محصوالت  برداشت 

نگهداری  و  بسته بندی  و  کردن  ضدعفونی  و  شست وشو 

خ  نر و  ارز  خ  نر بر  عاوه   ]14[ کری  شا است.  مربوط  نامناسب 

در  نیز  را  رقابت پذیری  میزان  و  کار  نیروی  بهره وری  تورم، 

صادرات غیرنفتی مؤثر می داند. همایون پور ]15[ عوامل مؤثر 

در  داد.  قرار  بررسی  مورد  را  کشاورزی  محصوالت  صادرات  بر 

کشاورزی  محصوالت  صادرات  بر  مؤثر  عوامل  وی  پژوهش 

ایران در چهارچوب الگوهای سری زمانی با استفاده از الگوی 

پژوهش  در  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  خطای برداری  تصحیح 

کشاورزی  صادرات  بر  مؤثر  عوامل  که  شد  مشاهده  مذبور 

تجاری  طرف  کشورهای  داخلی  ناخالص  تولید  از:  عبارت اند 

ارز  خ  نر نسبی،  قیمت های  شاخص  کشاورزی،  محصوالت 

کشاورزی  حقیقی، رابطه مبادله تجاری و ارزش افزوده بخش 

کشاورزی  که این متغیرها اثر معناداری بر صادرات محصوالت 

کدامن ]16[ عوامل اقتصادی )رشد، توزیع  دارند. همچنین پا

کار  نیروی  )فّناوری،  فنی  تورم(، عوامل  خ  نر ارز،  خ  نر درآمد، 

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

ارزش های فرهنگی، رشد جمعیت( و عوامل حقوقی و سیاسی 
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بر  هم  را  مقررات(  و  قوانین  حقوقی،  نظام  سیاسی،  )ثبات 

صادرات اثرگذار می داند. 

بررسی  عنوان  با  پژوهشی   ،]17[ همکاران  و  کروان  پا

کشاورزی  عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای صادرات محصوالت 

پژوهش  این  اصلی  هدف  دادند.  قرار  بررسی  مورد  را  ایران 

شناسایی سیاست های مورد نیاز جهت افزایش توان صادراتی 

افزایش  به  نیل  برای  است.  کشور  کشاورزی  محصوالت 

محصوالت  تقاضای  و  عرضه  به  اثرگذار  متغیرهای  صادرات، 

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

نتایج  دادند.  قرار  بررسی  مورد  مرحله ای  سه  مربعات  حداقل 

خ ارز واقعی، قیمت های نسبی،  که متغیر نر مطالعه نشان داد 

توابع  بر  تأثیرگذار  متغیرهای  داخلی،  قیمت های  تولید،  مقدار 

قیمتی  کشش  همچنین  هستند.  صادرات  تقاضای  و  عرضه 

کوتاه مدت و بلندمدت 1/83- و 1/12- محاسبه  صادرات در 

کوتاه مدت نیز 2/17  کشش قیمتی عرضه صادرات در  شدند. 

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

محصوالت  صادرات  ارزش  بر  ارز  خ  نر نوسانات  تأثیر  بررسی 

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

کوتاه مدت و بلندمدت بین صادرات محصوالت انگور، پرتقال، 

نوسانات  شاخص  آن ها  پرداختند.  ارز  خ  نر نوسانات  و  خرما 

اتو  شرطی  ناهمسانی  واریانس  الگوی  از  استفاده  با  را  ارز  خ  نر

کردند. نتایج  رگرسیون تعمیم یافته )GARCH( ]19[ محاسبه 

کوتاه مدت اثر  خ ارز در  که نوسانات نر این پژوهش نشان داد 

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

و خرما می گذارد. 

تعیین کننده  عوامل  بررسی  به  مقاله ای  در   ]20[ شرما 

از  استفاده  با  پژوهش  این  پرداخت.  هند  صادرات  عملکرد 

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

مطالعات  نتایج  شد.  انجام   هم زمان  معادالت  سیستم  از 

عملکرد  بر  معکوس  به طور  قیمت  افزایش  که  داد  نشان  وی 

صادرات هند تأثیر می گذارد و عرضه صادرات ارتباط مثبتی با 

از لحاظ  مقدار صادرات دارد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

آماری بر عملکرد صادرات تأثیر نمی گذارد؛ هرچند ضریب این 

صادرات  جریان   ]21[ باند  است.  به دست آمده  مثبت  متغیر 

کشورهای درحال توسعه طی دوره 1982- 1963  مواد اولیه از 

بر  را  درحال توسعه  کشورهای  وی  داد.  قرار  بررسی  مورد  را 

هزینه های  و  صنعتی  کشورهای  بازارهای  به  نزدیکی  اساس 

و  خاورمیانه  اروپا،  آسیا،  )آفریقا،  منطقه  پنج  به  حمل ونقل 

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

و  معدنی  مواد  کشاورزی،  خام  مواد  آشامیدنی،  مواد  کو،  تنبا

انرژی( تقسیم نمود و جهت برآورد عرضه و تقاضای صادرات 

مربعات  حداقل  روش  از  محصوالت  اول  گروه  چهار  برای 

از  انرژی  صادرات  تقاضای  و  عرضه  برآورد  برای  و  غیرخطی 

نمود.  استفاده   ]22[  )OLS( معمولی  مربعات  حداقل  روش 

برای  صادرات  تقاضای  که  می دهد  نشان  مطالعه  این  نتایج 

مواد اولیه بی کشش است. از طرف دیگر نتایج مطالعه نشان 

نشان  کنش  وا قیمت  تغییرات  به  صادرات  عرضه  که  داد 

می دهد و این یافته، سودمندی سیاست های قیمتی را تأیید 

که  گرفت  نتیجه  مطالعه  یافته های  به  توجه  با  وی  نمود. 

به طور  ارز  خ  نر و  قیمت گذاری  با  مرتبط  سیاست های  اجرای 

کشورها منجر به افزایش صادرات در  گروه از  هم زمان در یک 

خ  کشورها می شود. چمبرز و جاست ]23[ اثر تغییر نر هر یک از 

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

گندم،  این تحقیق از یک مدل اقتصادسنجی برای بازارهای 

کاالهای  خ ارز بر بازار  ذرت و سویا جهت بررسی اثرات پویای نر

که صادرات و قیمت  نتایج نشان داد  آمریکایی استفاده شد. 

خ ارز حساس و  کشاورزی نسبت به نوسان های نر محصوالت 

کوتاه مدت ملموس تر است. این حساسیت در 

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

تابع   4 دارای  موردمطالعه  الگوی  ع،  درمجمو کرد.  بررسی 

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

هم زمان  برآورد  برای  مرحله ای  سه  مربعات  حداقل  روش  از 

شد.  استفاده  صادرات  تقاضای  و  عرضه  معادالت  ضرایب 

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

کاال، درآمد، تولید و قیمت محصوالت رقیب می تواند صادرات 

تأثیر قرار  را به طور معنی داری تحت  آمریکا  محصول سویا در 

تغییرات  تأثیر  به منظور مطالعه  بردین ]25[  و  دهد. فونتاس 

هم جمعی  تکنیک  از  انگلستان  به  ایرلند  صادرات  بر  ارز  خ  نر

رابطه  مطالعه  این  در  کردند.  استفاده  خطا  تصحیح  مدل  و 

هم جمعی  تکنیک  از  استفاده  با  ایرلند  صادرات  درازمدت 

ارز  خ  نر تغییرات  کوتاه مدت  رابطه  تعیین  برای  شد.  برآورد 

این  نتایج  گردید.  استفاده  خطا  تصحیح  مدل  از  صادرات  با 

که صادرات درازمدت به طور معناداری به  مطالعه نشان داد 

کشور واردکننده و قیمت های نسبی بستگی دارد. طبق  درآمد 

به منظور  اروپا  جنوبی  شرکت های  در  انجام شده  تحقیقات 

روغن زیتون  شرکت های  در  صادرات  و  کارایی  بین  ارتباط 

قرار  تحلیل  مورد   2012 سال  در  وب سایت ها،  با  اروپا  جنوبی 

دادند و تأثیر سن شرکت ها، رویکرد صادراتی، درصد خروجی 

و  شرکت  وب سایت  کیفیت  کشور،  از  ج  خار به  فروش  جهت 

شرکت ها  بهره وری  بر  را  آناین  تجاری  معامات  از  استفاده 

پوششی  تحلیل  از  استفاده  با  مقاله  این  در  کردند.  بررسی 

DEA( ]26[، بهره وری شرکت های صادراتی و غیر   ( داده ها 

لجستیک  رگرسیون  با  و  دادند  قرار  ارزیابی  مورد  را  صادراتی 

شد.  مشخص  کارخانجات  بهره وری  بر  تأثیرگذار  متغیرهای 

در  به ویژه  صادراتی،  شرکت های  که  می کند  تأیید  نتایج 

و  گیرند  پیش  صادرات  جهت  در  را  فعالی  رویکرد  صورتی که 

غیر  شرکت های  از  باشند،  داشته  آناین  تجاری  معامات 

کارآمدتر هستند ]27[.  صادراتی 

ع صادرات  کیررا و همکاران ]28[ به پژوهشی با عنوان تنو

پرداختند.  برزیل  شرکت های  نوآوری  تصمیم گیری  طریق  از 

عملکرد  از  ناشناخته  بعدهای  بررسی  به  پژوهش  این  در 

و  نوآوری  گسترش  و  شرکت ها  صادرات  ع  تنو و  صادرات 

و  نوآوری  نقش های  تجزیه وتحلیل  با  صادرات  غنی سازی 

کار  ع صادرات پرداختند. برای این  بازارهای استراتژی به تنو

بر  داده ها  پیوند  در  که  منحصربه فرد  داده های  مجموعه  از 

شد.  استفاده  برزیل  شرکت های  ویژگی های  و  صادرات  روی 

موجود  منابع  به  دسترسی  که  داد  نشان  پژوهش  این  نتایج 

حال  در  اقتصادهای  بر  کید  تأ با  موجود  مطالعات  توسط 

ع  تنو در  مشاهده شده  ناهمگونی های  همه  نمی تواند  ظهور، 

گیوررو  صادرات شرکت های برزیل را به خود اختصاص دهد. 

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

از  استفاده  با  بین المللی  و  مکزیکی  کشاورزی  محصوالت  در 

که  داد  نشان  پژوهش  این  نتایج  می پردازد.  کاربردی  روش 

-2005 و   1987-1993 دوره های  نوسانات  طی  در  قیمت 

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

نوسانات محصوالت ویژه  اما  افتاد  اتفاق  کاهش قیمت  روند 

کرد. عاوه بر این آن ها  کاالهای بین المللی افزایش پیدا  برای 

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

-2014 دوره  در  قیمت  نوسانات  روند  افزایش  به  توجه  با 

را  شود  تورم  دچار  کوتاهی  مدت  در  است  ممکن  که   2006

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

صادرات،  جدید،  محصوالت  فناوری،  از  آوردنی ها  دست  به 

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

 39 برای  صنعت  سطح  اطاعات  یا  داده ها  از  مربعات  روش 

مهم  کشور   6 شرکت های  برای  تولیدی  و  خدماتی  صنعت 

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

این  به  آن ها  کردند.  آزمایش   2011-1995 سال های  طی  در 

برای  زنجیرشده  مقدس  دوایر  حضور  که  رسیدند  نتیجه 

خاص  نقش  شناسایی  و  فناوری  از  کردنی ها  کسب  و  سودها 

بر  عاوه  است.  الزامی  بازخوردها  حضور  و  اضافی  متغیرهای 

اروپا  جنوب  و  شمال  کشورهای  بین  تفاوت های  ارتباط  این 

می سازد  جاری  را  روشنی  نور  که  گانه ای  جدا تخمین های  با 

اساس  بر  می شود.  بررسی  ارتباطات  این  تجانس  عدم  روی 

پیشین  مطالعات  خاصه  اطاعات  شده،  انجام  ادبیات  مرور 

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

در جدول )2( آمده است. 
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جدول 1- مراحل مربوط به مدل های نوآوری

منبعروش حلمحصولموضوعردیف

کریم زاده و همکاران ]1[الگوی پویای خودتوضیحی)ARDL( ]6[صادرات میوه تازه ایرانعوامل مؤثر بر عرضه صادرات میوه ایران1

محصوالت غیر نفتیعنوان عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی ایران2
سیستم معادالت هم زمان )SLS( ]8[  و آمار 

سری زمانی
هوشمند و همکاران ]7[

3
کشاورزی در  عوامل مؤثر بر صادرات محصوالت 

کو کشورهای حوزه ا
محصوالت کشاورزی در 

کو کشورهای حوزه ا
]10[ )DPD( رهیافت داده های تابلویی

نجفی علمدارلو و 
همکاران ]9[

4
بررسی عوامل مؤثر بر ارزش صادرات محصوالت 

کید بر استانداردهای صادرات  کشاورزی با تأ
)پسته، بادام، زعفران، خرما و سیب(

)پسته، بادام، زعفران، خرما 
و سیب(

عاقل و همکاران ]2[روش داده های پانل ]11[

5
بررسی اثر سیاست های پولی و مالی دولت بر 

متغیرهای عمده بخش کشاورزی
فطرس ]12[-------محصوالت کشاورزی

6
مشکات و عوامل بازدارنده در تولید و توزیع و 

صادرات میوه، تره بار و زیتون، عوامل تأثیرگذار بر 
اهمیت استانداردهای صادراتی

رضایی ]13[-------میوه، تره بار و زیتون

محصوالت کشاورزیعوامل مؤثر بر صادرات محصوالت کشاورزی7
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
کروان و همکاران ]17[حداقل مربعات سه مرحله ایمحصوالت کشاورزی پا

9
خ ارز بر ارزش صادرات  بررسی تأثیر نوسانات نر

محصوالت کشاورزی )پرتقال، انگور، خرما(
پرتقال، انگور، خرما

الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیون 
]19[ )GARCH( تعمیم یافته

جمالی پور و همکاران 
]18[

شرما ]20[سیستم معادالت هم زمانمحصوالت کشاورزی هندبررسی عوامل تعیین کننده عملکرد صادرات هند10

11
کشورهای  جریان صادرات مواد اولیه از 

درحال توسعه

کو،  مواد غذایی، تنبا
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[

کشاورزی آمریکا12 خ ارز بر  چمبرز و جاست ]23[مدل اقتصادسنجیگندم، ذرت و سویااثر تغییر نر

اندرس ]24[روش حداقل مربعات سه مرحله ایسویاالگوی تابع عرضه و تقاضا در یک شرایط تعادل13

14
خ ارز بر صادرات ایرلند  مطالعه تأثیر تغییرات نر

به انگلستان
فونتاس و بردین ]25[تکنیک هم جمعی و مدل تصحیح خطامحصوالت کشاورزی

15
تنوع صادرات از طریق تصمیم گیری نوآوری 

شرکت های برزیل
کیررا و همکاران ]28[مجموعه داده های منحصربه فرد-------

16
آزمون نوسانات تجارت در محصوالت کشاورزی 

مکزیکی و بین المللی
کاربردیمحصوالت کشاورزی گیوررو و همکاران ]29[روش 

17
به دست آوردنی ها از فناوری، محصوالت 

جدید، صادرات، سود
گواراسیو و پیانتا ]30[حداقل سه مرحله روش مربعات از داده ها-------

مأخذ: اندرسون، 1993: 213. 
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2. مواد و روش ها
کاربردی و روش تحقیق مورداستفاده در  ع تحقیق حاضر،  نو

شناسایی  باهدف  که  است  توصیفی  پیمایشی-  پژوهش  این 

کیوی با بهره گیری از تکنیک  عوامل مؤثر بر صادرات محصول 

محصول  صادرات  بر  مؤثر  معیارهای  شناسایی  برای  دلفی 

دیمتل  تکنیک  از  استفاده  با  سپس  می شود.  انجام  کیوی 

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

صادرات  بر  تأثیرگذار  عوامل  نهایت  در  و  معرفی شده  یکدیگر 

کشاورزی استخراج می شود. محصوالت 

استفاده،  مورد  گروهی  دانش  کسب  روش های  از  یکی 

که فرایندی دارای ساختار برای پیش بینی  تکنیک دلفی است 

جدول  2- مراحل مربوط به مدل های نوآوری

منابع مورد استفادهعوامل مؤثرکدردیف

1C11[، ]15[، ]17[، ]20[، ]23[، ]29[میزان تولید محصول و شاخص قیمت[

2C27[، ]9[درآمد خارجی[

3C3خ ارز ]7[، ]9[، ]12[، ]14[، ]15[، ]16[، ]17[، ]18[، ]23[نر

4C42[، ]13[رعایت سطح استاندارد صادراتی[

5C515[تولید ناخالص داخلی[

6C615[شاخص های قیمت های نسبی[

7C716[،]18[عوامل اقتصادی[

8C816[،]15[عوامل فنی[

9C924[عوامل حقوقی سیاسی[

10C101[،]15[،]17[،]24[قیمت محصول[

11C1116[عوامل فرهنگی اجتماعی[

12C1224[،]17[،]20[تولید قیمت محصول رقیب[

13C137[، ]9[، ]12[بسته بندی مطلوب[

14C1417[، ]24[حمل و نقل[

15C1524[، ]16[زمان مناسب برداشت محصول[

16C169[، ]14[درجه بندی محصوالت[

17C1724[، ]16[نگهداری مناسب سردخانه ها[

18C18ج از کشور ]1[نمایندگی معتبر در خار

مأخذ: اندرسون، 1993: 213. 

و کمک به تصمیم گیری در طی راندهای پیمایشی، جمع آوری 

انتخابی  روش  است.  گروهی  اجماع  نهایت  در  و  اطاعات 

پژوهش حاضر برای تجزیه وتحلیل داده ها، روش دیمتل بوده 

که یکی از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره است. می توان 

معیارهای  تجزیه وتحلیل  برای  ابزاری  به عنوان  مدل  این  از 

بر  را  تأثیر  بیشترین  که  معیارهایی  تعیین  و  صادرات  انتخاب 

کیوی دارد، استفاده نمود. تکنیک دیمتل در برنامه  صادرات 

گابوس  و  فونتا  توسط  و  اجرا  پروژه  در   ]32[  BM بشر  علوم 

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

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

انرژی،  زمینه های  در  خبرگان  قضاوت  از  استفاده  با  پیچیده 
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گرفته  به کار  اقتصادی  محیط زیست،  از  حفاظت  اجتماعی، 

می شود ]20[.

 تکنیک دیمتل بر اساس تئوری گراف بنانهاده شد و کمک 

شود؛  حل  و  برنامه ریزی  بصری  شکل  به  مسائل  تا  می کند 

را جهت درک  با مسائل  مرتبط  بنابراین، ممکن است عوامل 

تقسیم  معلولی  و  علت  گروه های  به  متغیرها  بین  روابط  بهتر 

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

گراف جهت دار به نشان دادن ارتباط بین متغیرها  ایجاد یک 

کاربرد آن در زمینه  کمک می کند. ویژگی مهم تکنیک دیمتل، 

که روابط متقابل بین متغیرها  تصمیم گیری چندمعیاره است 

ارتباط بین متغیرها،  از شناسایی  را ساختاردهی می کند. پس 

جهت  شبکه ای،  تحلیل  فرایند  در  می تواند  دیمتل  نتایج 

مشخصی  معیارهای  میان  بازخورد  و  وابستگی ها  اندازه گیری 

رابطه  جهت دار(،  )گراف های  نمودارها  این  شود.  گرفته  بکار 

می کشد،  تصویر  به  را  سیستم  یک  عناصر  میان  وابستگی 

یک  تأثیر  شدت  بیانگر  نمودار  هر  روی  اعداد  به طوری که 

عنصر بر عنصر دیگر است. تکنیک دیمتل می تواند روابط بین 

تبدیل  سیستم  از  قابل درک  ساختاری  مدل  یک  به  را  عناصر 

استفاده  که  شد  ایجاد  عقیده  این  با  رویکرد  این   .]34[ کند 

مناسب از روش های پژوهش علمی، می تواند ساختار پیچیده 

با  علمی  راه حل های  شناسایی  در  و  بخشد  بهبود  را  مسائل 

کند ]35[. ساختار سلسله مراتبی مشارکت 

دو  به  پژوهش  این  برای  نیاز  مورد  داده های  جمع آوری 

پژوهش  آماری  جامعه  است.  میدانی  و  کتابخانه ای  صورت 

ده  در  کیوی  صادرات  سورتینگ های  و  صادرکنندگان  حاضر، 

شهرستان  در  میوه  صادرات  بخش  کارشناسان  و  اخیر  سال 

تالش و آستارا است و جهت جمع آوری اطاعات و تعیین میزان 

توسط  که  پرسشنامه ای  از  یکدیگر  بر  شاخص ها  تأثیرپذیری 

استفاده  شده است. خبرگان، عوامل  گردیده،  محقق طراحی 

مؤثر بر صادرات را به صورت زوجی و با استفاده از طیف لیکرت 

از  کیوی  صادرات  با  رابطه  در  کارشناس  ده  کردند.  مقایسه 

شهرستان تالش و آستارا انتخاب شد. خبرگان موردنظر دارای 

ح زیر بوده اند: شاخص های خبرگی به شر

کارشناسی.	  دانش فنی مرتبط حداقل در سطح 

کاری 5 تا 10 سال در صادرات.	  تجربه 

با توجه به پیشینه، پرسش های پژوهش عبارت اند از:

کدام تأثیرپذیرند؟	  کدام معیار تأثیرگذار و 

کدام معیار بیشترین اهمیت را در صادرات دارد؟	 

بیشترین 	  معیار  کدام  و  تأثیرگذاری  بیشترین  معیار  کدام 

تأثیرپذیری را دارد؟

مرحله  چند  در  متخصصین،  گروه  شدن  مشخص  از  پس 

برای شناسایی  دلفی، پرسش نامه ای  تکنیک  از  استفاده  با  و 

گرفت.  کارشناسان قرار  عوامل مؤثر بر صادرات کیوی در اختیار 

دلفی،  مراحل  اجرای  پاسخ های  تجزیه وتحلیل  اساس  بر 

مؤثر  عوامل  شناسایی  از  بعد  شد.  شناسایی  اصلی  معیارهای 

که بیشترین  کیوی توسط تکنیک دلفی، عواملی  بر صادرات 

تکنیک  از  استفاده  با  داشتند  را  تأثیرپذیری  و  تأثیرگذاری 

دیمتل ارزیابی شد.

3. فرایند رویکرد دیمتل 
گام اصلی وجود دارد: در رویکرد دیمتل شش 

گام اول: ساخت ماتریس نظرسنجی از پاسخ دهندگان

اثر  که  می شود  خواسته  پاسخ دهنده  هر  از  نخست  گام  در 

مشخص  دارد   j عناصر  بر   i عناصر  وی  نظر  به  که  مستقیمی 

می توان  شود.  مشخص    Pij امتیاز   با  می تواند  اثر  این  کند. 

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

می دهد  نشان  صفر  عدد  اساس،  این  بر  نمود.  مشخص  را    j

تأثیر  1 نشان دهنده  ندارد، عدد  تأثیری   j بر عنصر   i که عنصر 

نشان دهنده   3 عدد  متوسط،  تأثیر  نشان دهنده   2 عدد  کم; 

بر   i عنصر  زیاد  خیلی  تأثیر  نشان دهنده   4 عدد  و  زیاد  تأثیر 

 عنصر j است. بدین ترتیب، برای هر تصمیم گیرنده، ماتریس

Pk = [Pij]n*n را تشکیل می دهیم.

گام دوم: ساخت ماتریس تصمیم گیری اولیه
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این ماتریس در حقیقت از میانگین ساده نظرات پاسخ دهندگان 

در مرحله قبل استخراج می شود. ماتریس تصمیم گیری اولیه را 

که در آن    A می نامیم و به صورت A=[aij]n*n نشان می دهیم 

  است.

گام سوم: محاسبه ماتریس اثر اولیه

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

ماتریس  این  در  می آید.  دست  به   A اولیه  تصمیم  ماتریس 

 ،D عناصر روی قطر اصلی همگی برابر صفر می باشد. ماتریس

نشان  را  اثرپذیری  و  اثرگذاری  از  اعم  عنصر  یک  اولیه  اثرات 

ضمنی  ارتباط  نقشه،  یک  رسم  با  می توان  اینجا  در  می دهد. 

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

یک  مثال  برای  می باشند.  عناصر  تأثیر  قدرت  نشان دهنده 

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

این  اندازه  g می گذارد.  بر   d که  اثری است  g نشان دهنده  به 

ارتباط  می توان  به راحتی  بنابراین،  می باشد.  یک  برابر  تأثیر 

گون اندازه گیری را به یک مدل  گونا بین علت و اثر معیارهای 

کرد. ساختاری قابل درک بر اساس درجه اثرگذاری تبدیل 

نمودار 1- نقشه تأثیرگذاری

مأخذ: یافته های تحقیق

ماتریس D با استفاده از روابط زیر به دست می آید:

D = S.A     ,     S>0 (1) 

گام چهارم: استخراج ماتریس کامل اثر مستقیم و غیرمستقیم

اثرات  یابد،  افزایش   )D( اولیه  اثر  ماتریس  توان  چنانچه 

راه حل های  امر  این  که  می کند  پیدا  کاهش  مسئله  مستقیم 

بنابراین،  می کند.  تضمین  را  معکوس  ماتریس  به  همگرا 

و  مستقیم  اثرات  از  نامتناهی  مجموعه  یک  می توانیم 

کنیم. غیرمستقیم ایجاد 

که T نامیده می شود، بر اساس رابطه 2 به  ماتریس اثرکل 

که در آن I ماتریس واحد است. دست می آید 

T= D+D2+D3+ …+ Dm = D (I – D)-1 , m → ∞    (2)

گر مجموعه سطرها و ستون ها در ماتریس T، به ترتیب با  ا

بردار r و d نمایش داده شوند، خواهیم داشت:

                                      )3(

                                      )4(

                                      )5(

ماتریس  در  ام   i ردیف  سطری  جمع  نشان دهنده   ri گر  ا

و  مستقیم  اثرات  مجموعه  نشان دهنده   ri پس  باشد،   T

است.  )معیارها(  عوامل  دیگر  روی  بر  ام   i عامل  غیرمستقیم 

dj  نشان دهنده جمع ستونی ستون j ام ماتریس T باشد،  گر   ا

پس dj  نشان دهنده جمع اثرات مستقیم و غیرمستقیمی است 

j ام از دیگر عوامل می پذیرد. وقتی i=j باشد، بدین  که عامل 

نمایان گر   )ri+di( ستون  جمع  و  سطر  جمع  که  است  معنی 

است.  اثرگذاری  و  اثرپذیری  قدرت  نشان دهنده  شاخص 

که  که درجه نقش مرکزی  ri+di نشان می دهد  به بیان دیگر، 

بنابراین،  است.  چقدر  می کند،  بازی  مسئله  این  در   i عنصر 

بر دیگر   i که عنصر  این است  بیانگر  باشد،  )ri-di( مثبت  گر  ا

 i که عنصر گر منفی باشد، نشان می دهد  عناصر اثر می گذارد و ا

از دیگر عناصر اثر می پذیرد.

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

بین  ارتباطی  ساختار  که  است  الزم  آستانه،  ارزش  تعیین  با 
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از   tij T، هر عنصر  بر اساس ماتریس  را توضیح دهیم.  عناصر 

 j بر عنصر i اطاعاتی در مورد چگونگی تأثیر عنصر T ماتریس

کاهش پیچیدگی نقشه اثر - ارتباط  را توضیح می دهد. جهت 

(IRM)، تصمیم گیرندگان باید یک ارزش آستانه برای سطوح 

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

تأثیر آن ها در ماتریس T از ارزش آستانه بیشتر است، می توانند 

IRM نمایش داده شوند. در این ماتریس  انتخاب شوند و در 

روی محور x، ri+dj و روی محور y، ri - dj قرار می گیرد. ارزش 

r+d اهمیت هر عامل را نشان می دهد و هر چه عاملی مقادیر 

اهمیت  از  دهد،  اختصاص  خود  به  را  ارزش  این  از  باالتری 

باالتری نیز برخوردار است.

گام ششم: تحلیل

به  توجه  با  باید  عوامل  بین  ارتباط  کردن  مشخص  برای 

مفروضات این تکنیک به روش زیر عمل نمود:

باشد،  است(  بزرگی  عدد  و   گر   ا  .1

که عنصر i مشکل اصلی مسئله است و باید  گفته می شود 

حل شود.

باشد،  است(  بزرگی  عدد  و   گر   ا  -2

که عنصر i مشکل اصلی مسئله است و باید  گفته می شود 

حل شود.

باشد،  است(  کوچک  عدد  و   گر   ا  -3

که دیگر  که عنصر i، عنصری مستقل است  گفته می شود 

عناصر بر روی آن تأثیر می گذارند.

باشد،  است(  کوچک  عددی  و   گر   ا  -4

بر  که  است  مستقل  عنصری   ،i عنصر  که  می شود  گفته 

کمی از دیگر عناصر اثر می گذارد. روی تعداد 

 

4. فرایند اجرای پژوهش
روش  گام های  با  مطابق  زیر  مراحل  پژوهش  اجرای  برای 

دیمتل انجام شده است.

مطالعات  پیشین  پژوهش های  از  استفاده  با  ابتدا  اول:  گام 

بر  مؤثر  عوامل  از  فهرستی  خبرگان  نظرات  و  کتابخانه ای 

صادرات شناسایی شدند. پس از طبقه بندی نظرات خبرگان، 

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

کارشناسان  توسط  صادرات  بر  مؤثر  عامل   18 دلفی  انجام 

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

شناسایی شد. این معیارها عبارت اند از:

خ  عوامل اقتصادی: در بخش عوامل اقتصادی، جمعیت، نر

خ مبادله دوطرفه، شاخص قیمت مصرف کننده و  ارز، تورم، نر

کشورهای واردکننده بررسی می شود. درآمد سرانه 

کشاورزی  که در صادرات محصوالت  عوامل فنی: عوامل فنی 

کار، مدیریت( است. مدنظر است )فّناوری، نیروی 

روشنی  برنامه ریزی  با  محصول  قیمت  گر  ا محصول:  قیمت 

تولیدی  ظرفیت های  توسعه  در  خود  به نوبه  باشد،  همراه 

کشور، افزایش بهره وری و تخصیص بهینه عوامل تولید بسیار 

تأثیرگذار خواهد بود.

باعث  محصوالت  مطلوب  بسته بندی  مطلوب:  بسته بندی 

اطاعات  و  پرستیژ  خریدار  به  و  می شود  ارزش افزوده  ایجاد 

می دهد و مشتری را جلب می کند.

کیوی را با رسیدن  زمان مناسب برداشت محصول: بایستی 

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

تأثیر منفی در طعم و مزه میوه خواهد  مناسب برداشت نشود 

گذاشت.

کشاورزی،  محصوالت  درجه بندی  محصوالت:  درجه بندی 

نقش  محصول  استانداردسازی  و  محافظت  نگهداری،  در 

داشته و عرضه محصوالت با حد و اندازه های یکسان، سورت 

و  خارجی  جدید  بازارهای  یافتن  باعث  بسته بندی شده  و 

کشور می شود. افزایش صادرات و ورود ارز به 
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در  محصوالت  نگهداری  با  سردخانه ها:  مناسب  نگهداری 

تولید  امکان  که  زمانی  در  را  کمبودشان  می توان  سردخانه ها 

آن ها نیست مرتفع ساخت. همچنین با نگهداری محصوالت 

کمک نمود و  برای زمان های خاص می توان به تعدیل قیمت 

کاهش بیش ازحد قیمت در زمان برداشت جلوگیری به عمل  از 

کشاورزان است. که این به نفع  آورد 

رقابت  قدرت  نقل وانتقال،  هزینه های  کاهش  حمل ونقل: 

افزایش  باعث  و  می دهد  قرار  تأثیر  تحت  را  اقتصادی  رشد  و 

بهره وری و رشد اقتصادی می گردد.

از  ج  خار در  نمایندگی  کشور:  از  ج  خار در  معتبر  نمایندگی 

کشور به منظور اطاع رسانی، بازاریابی و تبلیغات برای محصول 

موردنظر می باشد که باعث افزایش فروش و سودآوری می شود.

Delphi 5. شناسایی و استخراج معیارها - تکنیک
گسترده  به منظور شناسایی و استخراج معیارها، پس از مروری 

و عمیق در ادبیات پژوهش و مشورت با خبرگان دانشگاهی 18 

کیوی استخراج شد.  معیار مؤثر در خصوص صادرات محصول 

سپس به منظور تطبیق و ویژه سازی معیارهای شناسایی شده 

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

خبرگان  که  معیارهایی  دلفی،  تکنیک  اجرای  راند  دو  از  پس 

داشتند  کمتری  نظر  اختاف  یا  و  بیشتر  اجماع  آن ها  روی  بر 

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

کلیدی در  از نظر آن ها نقش  که  را  بین 18 معیار، معیار هایی 

کنند. سپس نتایج  انتخاب  را  کیوی دارند  صادرات محصول 

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

کمتر از  ع آرای خبرگان نسبت به آن ها  که مجمو معیارهایی را 

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

که در جدول )3( مشاهده می شود، 6  حذف شدند. همانطور 

معیار, C11 ,C9 ,C6 ,C4 ,C2 و C12 حذف و راند دوم با 12 

معیار باقی مانده آغاز شد.

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

به  توجه  با  که  شد  درخواست  خبرگان  از  دوم  راند  در 

از  یک  هر  اهمیت  میزان   ،)4( جدول  در  ج  مندر اطاعات 

معیارهای استخراج شده از راند قبل را مشخص نمایند. سپس 

نتایج  و  شده  آوری  جمع  خبرگان  از  یک  هر  پرسشنامه های 

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

کمتری نسبت به آنها  که خبرگان اختاف نظر  معیارهایی بود 

و  استفاده  کندگی  پرا ضریب  شاخص  از  منظور  بدین  داشتند. 

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

تجمیع  آن  از  حاصل  نتایج  پرسشنامه ها،  آوری  جمع  از  پس 

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

)میانگین  می شود  گرفته  میانگین  آخر  ستون  از  و  می شود 

که  )معیارهایی(  سطرهایی  نهایت  در  کندگی ها(.  پرا ضریب 

کندگی بیشتر  کل ضرایب پرا کندگی آنها از میانگین  ضریب پرا
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کلیدی ترین و  باشد را حذف می کنیم. معیارهای باقی مانده، 

بر روی  کمتری  که اختاف نظر  مهم ترین معیارهایی هستند 

کندگی  پرا ضریب  که  معیارهایی  نهایت  در  دارد.  وجود  آنها 

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

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

داشت،  وجود  آنها  به  نسبت  بیشتری  نظر  اختاف  که  معیار 

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

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

برای بودن این معیارها در ارزیابی نهایی اعام کردند. بنابراین 

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

جدول4-  تکنیک دلفی- راند دوم: درجه اهمیت و مقدار عددی متناظر

12345مقادیر عددی

بسیار مهممهماهمیت متوسطاهمیت کمبی اهمیتمیزان اهمیت

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

 ضریب
کندگی پرا

 کدخبرگان
معیارها 10987654321

1/0801252233232C1

1/4493524143531C3

1/1735212233242C5

0/7884543442444C7

0/7373444555434C8

0/6744345545544C10

0/6744345545544C13

0/6744345545544C15

0/6664344345445C16

0/5164454545544C17

0/5674344344445C14

0/6744443343543C18

مأخذ: یافته های تحقیق

ویژه سازی  و  تطبیق  استخراج،  شناسایی،  از  پس 

معیارهای مؤثر  صادرات، نوبت به شناسایی تأثیرگذارترین و 

ادامه  در  می رسد.  دیمتل  تکنیک  توسط  معیار  تأثیرپذیرترین 

به این مهم پرداخته شده است.

گام اول یک ماتریس  گام دوم: با عناصر استخراج شده از 

و  سطرها  معیارها  این  به طوری که  شد.  تهیه  نظرسنجی 

که اثر  ستون های این ماتریس هستند. از خبرگان خواسته شد 

کنند. این اثر می تواند  مستقیم عنصر i بر عنصر j  را مشخص 

تک تک  با  را  سطر  عنصر  یعنی  شود؛  مشخص   pij امتیاز  با 

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

معرفی شده در جدول )6( داده می شود.
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آن  به  خبرگان  نظرات  جمع آوری  در  باید  که  مهمی  نکته 

که رابطه مستقیم تأثیر عوامل سطری و  توجه شود این است 

گرفته  عوامل ستونی امتیاز داده می شود و رابطه عکس در نظر 

گر i بر معیار j تأثیر خیلی زیاد )4( داشته باشد  نمی شود. یعنی ا

i تأثیر خیلی زیاد )4( نخواهد داشت  j نیز بر معیار  الزامًا معیار 

حتی معیار j می تواند بر روی معیار i بدون تأثیر )0( باشد. نکته 

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

مقایسه هر  که  اصلی  در خانه های قطر  باید  بنابراین  می شود 

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

میانگین  جمع آوری شده  ماتریس های  و  پرسشنامه  اساس 

نظرات خبرگان محاسبه شد. نتایج این محاسبات در جدول 

)7( قابل مشاهده است.

جدول 6- طیف لیکرت

تأثیر خیلی زیادتأثیر زیادتأثیر کمتأثیر خیلی کمبدون تأثیر

01234

)M^( جدول 7 - میانگین نظر خبرگان

C18C14C17C16C15C13C10C8C7مجموع
میانگین نظر تمام 

خبرگان

20/922/82/52/82/433/12/30C7

20/52/22/23/13/22/23/22/402C8

191/82/42/92/62/32/901/62/5C13

19/22/22/42/72/4202/82/52/2C15

17/72/222/42/401/92/722/1C15

18/62/222/302/22/73/31/82/1C16

19/22/12/602/41/82/42/92/32/7C17

19/12/502/31/92/12/82/92/71/9C14

19/902/52/12/72/532/42/32/4C18

مأخذ: یافته های تحقیق

تمامی  مرحله  این  در  داده ها،  کردن  نرمال  برای  سوم:  گام 

مقدار  بزرگ ترین  جمع  حاصل  به   M^ ماتریس  درایه های 

سطری تقسیم می شود. این ماتریس به ماتریس شدت نسبی 

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

داده شده است.

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

) M( جدول 8 -ماتریس نرمال شده

C18C14C17C16C15C13C10C8C7
ماتریس 

نرمال شده

0/09570/1340/11960/1340/11480/14350/14830/110C7

0/10530/10530/14830/15310/10530/15310/114800/0957C8

0/08610/11480/13880/12440/110/138800/07660/1196C10
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زیر  به صورت   Ḿ عنوان  تحت  کل  اثر  ماتریس  چهارم:  گام 

محاسبه می شود:

Ḿ=M×(I – M)-1                                                )6(

I ماتریس  M ماتریس اثر مستقیم خبرگان و  که در این رابطه 

I=M×M                                                        .یکه می باشد

)Ḿ( کل جدول 9- ماتریس اثر 

)R( سطریC18C14C17C16C15C13C10C8C7کل ماتریس اثر 

13.1161.30771.45091.5311.53921.34141.64441.69131.33711.2728C7

12.8881.29431.40441.5291.53021.31151.62521.63761.21661.3385C8

12.0341.19921.3261.4281.41381.23491.51451.43351.20821.2751C10

12.1801.22831.34081.4371.42331.23751.41081.5681.25661.2776C13

11.2991.14611.23541.3301.32761.06721.39191.45941.15321.1883C15

11.8061.19291.28721.3811.27931.21021.48121.54261.19321.2377C16

12.1991.22611.35081.3251.42521.23181.51651.57441.25081.2986C17

12.1261.2351.23211.4171.39841.23651.5231.56431.25961.2605C14

12.561.16871.38271.4551.47551.29311.581.59811.2851.3214C918

10.99812.010312.83812.81211.16413.68714.06911.16011.470)J( ستونی

مأخذ: یافته های تحقیق

C18C14C17C16C15C13C10C8C7
ماتریس 

نرمال شده

0/10530/11480/12920/11480/095700/1340/11960/1053C413

0/10530/09570/11480/114800/09090/12920/09570/1005C15

0/10530/09570/1100/10530/12920/15790/08610/1005C16

0/10050/124400/11480/08610/11480/13880/110/1292C17

0/119600/110/09090/10050/1340/13880/12920/0909C14

00/11960/10050/12920/11960/14350/11480/110/1148C18

مأخذ: یافته های تحقیق

و  مستقیم  آثار  ع  مجمو نشان دهنده  ماتریس  این 

ع سطر  که مجمو  (i→j) .است j بر عنصر i غیرمستقیم عنصر

عنصرها  دیگر  بر   I سطر  در  عنصر  یک  نفوذ  چگونگی   (R) آن 

را نشان می دهد لذا مقدار R را نفوذ گذاری عنصر I می گویند و 

ع ستون آن را (J) چگونگی نفوذپذیری هر ستون J را از  مجمو

سایر عنصرها نشان می دهد.

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

ایجاد  عناصر  بین  ارتباطی  ساختار  آستانه،  ارزش  تعیین  با 

اطاعاتی   aij عنصر  هر  کل،  اثر  ماتریس  اساس  بر  می شود. 

j را توضیح می دهد.  i بر عنصر  در مورد چگونگی تأثیر عنصر 

باید   ،(IRM) اثر-ارتباط  نقشه  پیچیدگی  کاهش  جهت 

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

انتخاب  می توانند  است،  بیشتر  آستانه  ارزش  از  کل  اثر 

بر  آستانه ای  ارزش  شوند.  داده  نمایش   IRM در  و  شوند 

 Mʹ ماتریس  درایه های  تمامی  حسابی  میانگین  اساس 

نمودار  در  می توان  را  روابط  شبکه  نقشه  می گردد.  تعیین 

کرد:  )2( ماحظه 

نمودار 2- روابط معیارها

نمودار 3- نمودار علی و رابطه معیارها با استفاده از روش دیمتل

  R-J، y  و روی محور R+J، x  در این ماتریس روی محور

قرار می گیرند. ارزش R+ J اهمیت هر عامل را نشان می دهد و 

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

دهد، از اهمیت باالتری برخوردار است.
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6. یافته های پژوهش
کل جمـع سـطری درایه هـا (R) و جمـع سـتونی  در ماتریـس اثـر 

محاسـبه   (R-J) تفاضـل  و   (R+J) ع  مجمـو و   (J) درایه هـا 

 ،)10( جـدول  در  مشخص شـده  نتایـج  اسـاس  بـر  گردیـد. 

شـاخص هایی  نشـان دهنده   (R) ردیفـی  ع  مجمـو بیشـترین 

که قویًا بر روی شـاخص های دیگر نفوذ دارد. بیشـترین  اسـت 

ع سـتونی (J) نشـان دهنده ترتیب شـاخص هایی اسـت  مجمـو

کـه تحـت نفـوذ واقـع می شـوند. محـل واقعـی هـر شـاخص در 

سلسـله مراتب نهایی توسـط سـتون (R+J) و (R-J) مشـخص 

ع شـدت یـک  (R+J) نشـان دهنده مجمـو کـه در آن  می شـود 

شـاخص در طـول محـور طول هـا هم از نظـر نفوذکنندگی و هم 

از نظـر نفـوذ واقع شـدن اسـت. سـتون R+J بـه ترتیـب اهمیـت 

طبیعـی  می دهـد.  نشـان  را  عنصرهـا  از  یـک  هـر  نقش آفرینـی 

در  آن  نقـش  بیشـتر،  عنصـر   (R+J)  ع مجمـو چـه  هـر  اسـت 

 شکل گیری شبکه بیشتر خواهد بود، لذا آن را عنصر هسته ای 

می نامیم.

جدول 10- تعیین سلسله مراتب

نام معیار
مقدار
R-J

نام معیار
مقدار
R+J

نام معیار
مقدار

J
نام معیار

مقدار 
R

13.1167عوامل اقتصادی14.0693قیمت محصول26.1034قیمت محصول1.7276عوامل فنی

12.8881عوامل فنی13.6874بسته بندی مطلوب25.8683بسته بندی مطلوب1.6461عوامل اقتصادی

1.5618نمایندگی معتبر
نگهداری مناسب 

سردخانه ها
25.0375

نگهداری مناسب 
سردخانه ها

12.838
نمایندگی معتبر در 

ج کشور خار
12.5601

زمان برداشت 
مناسب محصول

0.1352
درجه بندی 
محصوالت

24.6186
درجه بندی 
محصوالت

12.8125
نگهداری مناسب 

سردخانه ها
12.1995

12.1809بسته بندی مطلوب12.0103حمل ونقل24.5873عوامل اقتصادی0.1162حمل ونقل

نگهداری مناسب 
سردخانه ها

12.1265حمل ونقل11.4706عوامل اقتصادی24.1368حمل ونقل0.6385-

درجه بندی 
محصوالت

24.0485عوامل فنی1.0064-
زمان مناسب 

برداشت محصول
12.034قیمت محصول11.1641

1.5066-بسته بندی مطلوب
نمایندگی معتبر در 

ج کشور خار
11.1605عوامل فنی23.5585

درجه بندی 
محصوالت

11.8061

2.0353-قیمت محصول
زمان مناسب 

برداشت محصول
22.4634

نمایندگی معتبر در 
ج کشور خار

10.9984
زمان مناسب 

برداشت محصول
11.2993

مأخذ: یافته های تحقیق

منفی تر،  عنصر  مقدار  هرچه  که  می دهد  نشان   R-J ستون 

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

اثرگذارترین عنصر است )1.7276(  مذبور شاخص عوامل فنی 

 )-2.0353( محصول  قیمت  شاخص  و  مستقل  متغیر  یعنی 

متغیر  یک  پس  است؛  اثرپذیرترین  دارد  را  مقدار  منفی ترین  که 

وابسته می باشد. سایر عنصرها نقش واسط بازی می کنند. هرچه 

متغیر  آن ها  به  باشد،  آن ها  اثرگذاری  از  بیشتر  آن ها  اثرپذیری 

سلسله مراتب،  تعیین  جدول  در  ازآنجایی که  گویند.  میانجی 

عناصر سطر (R) نشان دهنده اثرگذارترین عناصر و عناصر ستون  

جدول،  طبق  پس  است  عناصر  اثرپذیرترین  نشان دهنده   (J)

سایر  بین  در  سطری  مجموع  بیشترین  با  اقتصادی  عوامل 

کیوی دارای بیشترین اثرگذاری بر روی  معیارها برای صادرات 

کمترین  سایر عناصر است و زمان مناسب برداشت محصول با 

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

معتبر  نمایندگی  معیار  و  اثرپذیرترین  ستونی  مقدار  بیشترین 

کمترین میزان  کمترین مقدار ستونی دارای  کشور با  ج  در خار

که  معیاری  نهایتًا  و  است؛  پژوهش  عناصر  سایر  از  اثرپذیری 

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

محصول  قیمت  است  سیستم  کل  در  تأثیر  بیشترین  دارای 

قیمت  به عبارت دیگر  می باشد.   26.1034 برابر   R+J مقدار  با 

از دید خبرگان در بین معیارهای  کیوی  محصول در صادرات 

مشاهده  با  همچنین  است.  اهمیت  بیشترین  دارای  گانه   9

که معیار عوامل فنی، عوامل اقتصادی،  مقادیر R-J باید گفت 

و  محصول  برداشت  زمان  کشور،  ج  خار در  معتبر  نمایندگی 

سردخانه ها،  مناسب  نگهداری  و  اثرگذار  عناصر  حمل ونقل 

درجه بندی محصوالت، بسته بندی مطلوب و قیمت محصول 

اثرپذیرترین عناصر در سیستم هستند.

نتیجه گیری و پیشنهادها
صادرات  بر  مؤثر  عوامل  ارزیابی  پژوهش  این  انجام  از  هدف 

کیوی با استفاده از تکنیک دیمتل می باشد. برای این امر، با 

کاوی نظرات خبرگان با استفاده از روش  مطالعات مرتبط و وا

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

از روش دیمتل  با استفاده  تأثیرگذار بر صادرات  عوامل مهم و 

مشخص  داده ها  تجزیه وتحلیل  به  توجه  با  گردید.  استخراج 

نقش آفرینی  اهمیت  بیشترین  محصول،  قیمت  معیار  که  شد 

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

که  گردید  مشخص  پژوهش  سؤاالت  به  پاسخ  در  همچنین 

بین  در  سطری  ع  مجمو بیشترین  با  اقتصادی  عوامل  معیار 

اثرگذاری  بیشترین  دارای  کیوی  صادرات  در  معیارها  سایر 

کمترین  با  محصول  برداشت  مناسب  زمان  همچنین  و 

دارند.  عناصر  سایر  بر  را  اثرگذاری  کمترین  سطری  ع  مجمو

معیار قیمت محصول با بیشترین مقدار ستونی اثرپذیرترین و 

کمترین مقدار ستونی  کشور با  ج  معیار نمایندگی معتبر در خار

عوامل  معیارهای  هستند.  اثرپذیری  میزان  کمترین  دارای 

کشور، زمان  ج  فنی، عوامل اقتصادی، نمایندگی معتبر در خار

سیستم  در  اثرگذار  عناصر  نیز  حمل ونقل  و  محصول  برداشت 

محصوالت،  درجه بندی  سردخانه ها،  مناسب  نگهداری  و 

عناصر  اثرپذیرترین  محصول  قیمت  و  مطلوب  بسته بندی 

نتایج  با  مقاله  این  نتایج  می دهند.  تشکیل  را  سیستم  در 

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

روی  بر  مثبت  اثر  ارز،  خ  نر و  صادراتی  قیمت  شاخص های 

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

ارز  خ  نر و  جهانی  درآمد  و  استاندارد   سطح  رعایت  ترتیب  به 

این  در  و  می دانند  کشاورزی  محصوالت  صادرات  بر  مؤثرتر  را 

زمینه تفاوت هایی در نتایج مشاهده می شود.

ارز،  خ  نر رفتن  باال  و  کشور  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با 

و  بوده  اقتصادی  توجیه  دارای  هم  محصوالت  صادرات 

می تواند سود خوبی را نصیب کشاورزان و کشور کند. از آنجایی 

جهانی  صادرات  به  نسبت  ایران  کیوی  صادرات  رشد  که 

وضعیت مناسبی داشته و این امر نه تنها باعث تضعیف سایر 

ایران  کیوی  صادرات  تقویت  و  رشد  باعث  بلکه  می شود  رقبا 

صادرات  تشویق  پایه  بر  سیاست گذاری ها  چنانچه  می شود. 

گردد. وقتی تسهیات  کمتر  باشد و موانع صادراتی غیرضروری 

صادرکنندگان  اختیار  در  صادرات  بهتر  چه  هر  انجام  مناسب 

به  نسبت  کیوی  صادرات  سرعت  افزایش  دلیل  به  گیرد  قرار 

رویکرد  تغییر  موجب  می تواند  کشاورزی،  محصول های  سایر 

کشت   زیر  سطح  افزایش  و  تولید  سوی  به  کشاورزان  کشت 

ارتقای  موجب  و  شده  کشاورزی  صادراتی  مهم  محصول  این 

وضعیت معیشتی باغداران گردد. اعمال سیاست های تشویقی 

کاالها و خدمات صادراتی )کمک های  ع بخشیدن به  برای تنو

منظور  به  صادرات(  بیمه  یا  مالیاتی  معافیت های  و  نقدی 

در  صادرات  آسیب پذیری  کاهش  و  صادرکنندگان  از  حمایت 

کاالهای  قیمت  کاهش  و  بین المللی  تقاضای  نوسانات  برابر 

عموم  برای  صادراتی  فرهنگ  ایجاد  است.  ضروری  صادراتی 

ایجاد  و  کنند  تلقی  ارزش  به عنوان  را  صادرات  باید  که  مردم 

و  اقتصادی  رشد  محرکه  موتور  دومین  که  مردم  در  باور  یک 
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راستا رسانه های  این  کشور، صادرات است. در  پیشرفت یک 

نقش  صادرات  عمومی  فرهنگ  ایجاد  در  می توانند  عمومی 

آفرین باشند.

در  به سزایی  اهمیت  محصول،  قیمت  آنجایی که  از 

رفع  و  هزینه  کاهش  با  می توان  دارد،  محصوالت  صادرات 

مثل  راه کارهایی  پرداخت.  تولید  میزان  افزایش  به  ضایعات 

آموزش باغداران در زمینه آفت زدایی، استفاده از نهال های پر 

کشت و تولید محصوالت می تواند  بازه، ترویج روش های نوین 

با  باید  صادرکنندگان  واقع  در  باشد.  مؤثر  ضایعات  کاهش  در 

را در  تولید، جایگاه خود  کارایی  و  افزایش بهره وری  به  کمک 
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