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 حبوباتثیر تحقیقات بازار روی صادرات أبررسی ت

 مقدمه

  نوسان دارای همواره كه نفت صادرات به باال وابستگي از رهايي دنبال به ايران اقتصادی هایری سياستگذا در

 به كشاورزی محصوالت صادرات  بويژه و غيرنفتي صادرات گسترش با تا است شده سعي است بوده نيز زيادی

 موجب ايران اقليمي مناسب و متنوع شرايط كه است حالي  در اين .شود پرداخته نوسان پر شرايط اين با مقابله

 .باشد برخوردار نسبي مزيت از كشاورزی محصوالت از برخي توليد در ايران تا است شده

 از مهمتر و اخير های سال طي آن قيمت شديد نوسانات و نفت صدور از حاصل درآمدهای كاهش همچنين

 اقتصادی ريزان برنامه و سياستگذاران برای را خطر زنگ  كه شود مي موجب نفت منابع بودن پذير پايان همه

 تک اقتصاد از يافتن رهايي و نفتي غير صادرات توسعه كه رساندمي  باور اين به را ماو  درآورده صدا به

 (. 1392مي هسينجه ، وكري اكبری(است ناپذير اجتناب ضرورتي نفت، درآمدهای به متکي محصول

 امکان ارزی، درآمدهای كاهش آن، پي در و نفت قيمت كاهش حداكثر اخير، هایسال اقتصادیهای ن بحرا

 قرارداده جدی ترديد نفتي مورد درآمدهای به اتکا با را كشورها اقتصادی توسعه های برنامه پيشبرد

 (. 1390خداورديزاده،(است

  اجرای نتيجه در و دهدمي افزايش را ارزی درآمدهای زيرا است ضرورت يک نفتي غير صادرات توسعه امروزه

 به زماني معموالً ايران در ولي سازد مي ممکن را است ارزی هایهزينه  متضمن كه اقتصادی توسعه برنامه

 دچار آن فروش از حاصل درآمدهای و خام نفت صادرات  كه شودمي توجه نفتي غير صادرات توسعه و رشد

 .باشد شده ركود

 افزايش زمينه در هاييسياستگذاری كه كند مي ايجاب  ارزی درآمدهای نوسان زمينه  در ايران گذشته تجربه

 (. 1394)  عاملي جبل و ريا بي(پذيرد انجام نفتي غير صادرات

 و بهداشت ، خدمات و معدن صنعت، شامل اقتصادی مختلف هایبخش صادرات، توسعه استراتژی اجرای در

 جغرافيايي و اقليمي خاص  شرايط و وسعت كه نکته اين به باتوجه.گيرد مي قرار  توجه مورد … و كشاورزی

 كشاورزی محصوالت اين لذا است، نموده فراهم كشاورزی محصوالت برخي توليد در را بااليي هایقابليت كشور

 بار تره و باغي محصوالت از بعد د.دهنمي تشکيل را نفتي غير صادرات از حاصل درآمد از ای عمده بخش

 (. 1379پاسبان،( دارند كشاورزی  بخش صادرات در مهمي جايگاه حبوبات مانند محصوالتي خرما، و پسته مانند

 اين جهاني بازار از  نيمي از بيش اخير های دهه در همواره ايران كه است محصوالتي جمله از حبوبات

 2007 ).فائو، ( است داشته  اختيار در را محصوالت

 سال در تن  2 حدود از و بوده برخودار گيری چشم رشد از   2010-1980 دوره در ايران حبوبات صادرات

 داشته رشد درصد 14 حدود ساالنه ديگر عبارت به . است رسيده 2010 سال در تن 108 حدود به 1980

 فراتر حتي صادرات ارزش مورد در رقم اين . است بوده نيز زياد نوسانات دارای شده ياد دوره در البته است

 ( .2010 ملل، سازمان اطالعاتي پايگاه (دهد مي نشان رشد درصد 19  از بيش و است بوده
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 هاقيمت جهاني رشد اگر البته  . است داشته رشد صادراتي قيمت درصد 1 حدود گفت  توان مي تلويحي بطور

  از ناشي فراوان ارز وجود با چند هر .   بود نخواهد محسوس چندان صادراتي قيمت رشد شود گرفته نظر در

 به نگاه با اما ندهد نشان اهميت حايز ظاهر به حبوبات مانند محصوالتي ارزآوری است ممکن نفت صادرات

 آنها از حاصل ارز كشاورزی، محصوالت ارزآوری تداوم همچنين و آن های فرآورده و نفت قيمت در نوسانات

 تمركز ايران، اقتصاد دامنگير هلندی بيماری پديده از  رهايي منظور به ويژه به د.بو خواهد اهميت حايز بسيار

 مي آيد. حساب به ضرورت يک كشاورزی محصوالت ويژه به  و غيرنفتي صادرات روی بر

 كه است اين دهنده نشان جهاني های ستد و داد شود مي توليد ايران در جهان حبوبات عمده اينکه جود با

 هاینام مديريت و اصولي مجدد صادرات و محصول اين ای فله واردات با وامارات اسپانيا نظير كشورهايي

 كنندگان صادر عنوان به را خود اند توانسته بازاريابي تحقيقات طريق از هدف بازارهای شناختن و آن تجاری

 .نمايند تثبيت جهان نهايي كنندگان مصرف منظر در عمده

 صادرات از حاصل افزوده ارزش و است شده شناخته كمتر محصول اين المللي بين بازارهای در ايران نام

 .گردد مي تحصيل مذكور كشورهای توسطاً عمدت آن مجدد

 همراه به را سازمان منافع كه نحوی به آنها راستای در ركتح و تجاری آتي مسيرهای شناخت ديگر سويي از

 مکتوبات در پيش چندی تا چه اگر التزام اين. بخشدمي  التزام را بازاريابي تحقيقات وجود ضرورت باشد، داشته

 و ناپذير انکار ایجنبه  سازمانها تجاری حيات در مسئله  اين امروزه اما داشت تئوريکي جنبه صرفاً مديريتي

 همچنين و جديد بازارهای به ورود و توسعه در را مهمي جايگاه و گرفته خود به پوشي چشم غيرقابل

 بازاريابي تحقيقات ثيرأ ت بررسي موضوع اين. است داده اختصاص خود به را باالتر عملکرد و منافع به دستيابي

 سازد. مي آشکار را جهاني بازارهای در ايران  بازاراء ارتق لزوم و ضروری را خصوص اين در ملأ ت و

 

 مسأله  بیان و  تشریح 

 مينأ ت برای جامعه، معنوی و مادی استعدادهای و ها توانمندی امکانات، تمام كارگيری به با اقتصادی توسعه

 و تشويق هدف، اين به دستيابي هایروش  از يکي .شودمي ميسر خارجي و داخلي بازارهای هاینيازمندی

 از ایعمده بخش نفت صادرات از حاصل ارزی درآمدهای گذشته دهه چند طي. باشدمي صادرات گسترش

 تبعيت نفت صادرات روند از كامل طور به اًتقريب نيز كشور اقتصاد و شودمي شامل را كشور ارزی درآمدهای

 آينده در نفت داخلي مصرف افزايش و جمعيت رشد به توجه با .شودمي نوسان دچار  آن تغييرات با و نموده

 با د.گير قرار ريزانبرنامه توجه  مورد بايد صادرات تنوع موضوع لذا يافت خواهد كاهش نفت از حاصل درآمدهای

 مي باشد، مي نفتي غير صادرات عمده اقالم از يکي كه كشاورزی محصوالت صادرات تاريخي، سابقه به توجه

 (1397) توحيدی ، باشد اهميت حائز مختلفي ابعاد از تواند

 مردمان از بسياری توجه مورد  خوراكي مصارف دليل به محصول اين دارد، خاصي جايگاه حبوبات ميان اين در

 مي لذا باشد مي برخوردار هم مطلق مزيت از بلکه دارد نسبي مزيت تنها نه محصول اين .دارد قرار جهان

 (. 1389 ، سجادی( نمود كشور وارد را فراواني ارزی منابع آن  صادرات و توليد با توان
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های كوچک و متوسط به كارگيری صادرات است . صادرات نسبت به معمول ترين روش برای ورود به بازارهای جهاني برای شركت

تعهدات مالي و منابع انساني و غيره كمترين نياز را دارد .ريسک های مالي و سرمايه گذاری اندک دارد و اجازه انعطاف پذيری 

 (  2014استراتژيکي بيشتری را مي دهد.) لونيدو و همکاران ،  ساختاری و 

 اهميت بر همواره خاص هایشركت شدن المللي بين و خدمات و محصوالت شدن جهاني تجارت گسترش

 ( .2012 شوهام، و رز( است افزوده صادرات عملکرد

 و پايدار توسعه به دستيابي جهت كاری و ساز به نياز بازار، در مشتری و كننده توليد ميان نحوهتوجه به  با

 هاسازمان كه است كليدی يممکانيز بازاريابي تحقيقات .گردد مي احساس پيش از بيش هاسازمان  حيات ادامه

 به گردند مي نائل فعلي مشتريان قوت همان به بالقوه مشتريان بيشتر چه هر شناخت  به آن از استمرار با

 تجزيه و گيری تصميم در بازاريابي تحقيقات مداوم كاربست به مشتريان درک در توانمندی الزمه ديگر عبارتي

 (6120، وهمکاران 1لجيجاوا (دارد نياز بازار مستقيم تحليل و

 و دهندمي پاسخ نيازها آن به و كنند مي شناسايي را مشتريانشان هایخواسته  و نيازها همواره كه هاييشركت

 رضايت توانند مي بهتر هستند، ترتوانمند مشتريان آتي نيازهای شناسايي در و دهند مي ارائه مناسب محصوالت

 (.2012 همکاران، و كادوگان( نمايند محکم را رقابتيشان جايگاه و آورند دست به را مشتريان

ها مورد نياز است اما در ( با صراحت به اين موضوع اعتقاد دارند كه بازارگرايي برای تمامي سطوح سازمان 2014)  2دشپاند و وستر

 مباحث بازارگرايي داشتن اطالعات مرتبط با بازار كه شامل مشتری ، رقيب و ساير عوامل بازار است به شدت مورد نياز مي باشد.

 تسخير بازارگرايي توسعه و ادارهر د مهمي جايگاه بازاريابي تتحقيقا ریكارگي به كه كندمي بيان(  1993 (43كالي

 سسه جايگاه ويژه ای در بازارگرايي دارد.ؤجاوالجي و همکاران بر اين باورند كه تحقيقات بازاريابي م .كندمي

 

 تحقیق  موضوع 

 بزرگترين ايران ميان اين در اشد.ب مي ايرانحبوبات  صادرات بر بازار تحقيقات ثيرأ ت بررسي تحقيق، موضوع

 زراعي و باغي محصوالت از بسياری هوايي، و آب تنوع بودن دارا دليل به و است جهان حبوبات كننده توليد

 باشد مي كيفيت درجه باالترين دارای آن حبوبات جمله از

 تقاضای طرف در و دارند حضور كشور 57 حدود جهاني صادرات بازار واردات تقاضای طرف در اينکه ضمن

 سوئد، فرانسه، امارات، آمريکا، ايتاليا، اسپانيا،( دارند حضور كشور 27 بر بالغ ايران، حبوبات صادرات بازار واردات

 سنگاپور، كنگ، هنگ كانادا، بلژيک، تايوان، هند، آلمان، سعودی، عربستان انگلستان، آرژانتين، ژاپن، سوئيس،

 اسپانيا، امارات، تنها تعداد اين از كه )روسيه و كويت نروژ، هلند، موريس، بحرين، قطر، استراليا، اتريش،

 (.1396، همکاران و زوار( دارند را حبوبات واردات مقدار باالترين عربستان و سوئيس سوئد، فرانسه،

 
1 Gavalga 
  
deshpand & vester2  

4 Kohli 
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 واردات هاسال اين طي كه  طوری به است داشته فزاينده روندی 2001 تا 1991 های سال طي جهان واردات

 دالر هزار 16894 به 1991 سال در دالر هزار 5951 از و است بوده برخوردار درصدی  183 رشد از حبوبات

 آن بيشتر تقاضای و جهان سطح در محصول اين بيشتر  شناخت نشانگر اين كه است رسيده 2001 سال در

 (.1384 ، آبادی ( دارد پي در كشور صادرات افزايش برای باالتری پتانسيل كه باشدمي

ايران چه به لحاظ كمي و چه به لحاظ كيفي رشد  حبوباتهای گذشته صادرات در زمينه ميزان و ارزش صادرات نيز در طي سال

ايران در طي سال های مختلف است كه نشان دهنده رشد  حبوبات نشان دهنده مقدار و ارزش صادرات  داشته است . جدول زير

 صادرات چه به لحاظ كمي و چه به لحاظ كيفي مي باشد.

 اين بازار تحقيقات انقالب، ازبعد سالهای در خصوص  به حبوبات  صادرات و توليد در ايران  موقعيت به توجه با لذا

 در آن صادرات توسعه راهبرد تدوين زمينه در را سودمندی اطالعات تواند مي صادرات زمينه در محصول

 .قراردهد كنندگانصادر  و ريزانبرنامه  اختيار

 

 تحقیق  انجام اهمیت 

 موجب صادرات كالن، ديدگاه از ست.ا  آور منفعت تجاری هایسازمان برای هم و هادولت برای هم صادرات

 در. گرددمي زندگي سطح باالتر استانداردهای و جديد تکنولوژی توسعه ارزی، ذخيره داخلي اشتغال سطح افزايش

 هایمهارت و يقابتر های مزيت توسعه ها،شركت مالي جايگاه بهبود موجب نيز  صادرات خرد تجاری سطح

 (. 2017 همکاران، و ودلوني( شودمي هاشركت  رشد تسهيل و توليد هایظرفيت از  بهتر ریبردا بهره ،مديريتي

 

ميليون نفر روز  8/16هر هکتار و در مجموع در هر سال بيش از نفر روز برای  280اين محصول قابليت ايجاد اشتغال ٬براساس آمار

 .هزار اشتغالزايي دائم را دارا مي باشد 66برابر با 

 نهايي سازی مديريت زيربنای  نتيجه در و است بازار شناسايي و كشف راه در گام نخستين بازاريابي تحقيقات

 مديران، مشاهدات براساس .كنند مي تنظيم بازار های خواسته و نيازها به توجه با را خود كار برنامه كه است

 چندان فروش توسعه راهکارهای و صادراتي بازار سهم گسترش در ابزاری قدرت از سازمانها اغلب بازاريابي

 برای محصول اين آوری  ارز كه بوده ايران آور ارز  محصوالت از يکي حبوبات كه طوری به ندارند، اطالعي

ميليون دالر بوده است و بر اساس آمار موجود گمرک ايران ، توليد  366و  325ا ب برابر ترتيب به1390و  1389سال در ايران

 رسيده است. 1390تن در سال  250به  1374تن در سالهای  5/87در ايران از  حبوبات

 يزد و فارس چنين هم و بيرجند حيدريه، تربت گناباد، قائن، ويژه به خراسان استان شهرهای اكثر در حبوبات

 به توجهي بي و رساني بازار امور در گذاری سرمايه بدون توليد چشمگير افزايش دليل به اما شود مي كشت

و صادركنندگان آن به جز عده  كنندگانتوليد  نتيجه در و گذاشته  نقصان روبه آن قيمت ،و بازارگرايي بازرايابي تحقيقات

 از مثال برای ايران در بازارهای جهاني ضرر خواهد كرد. حبوباتوازهمه بيشتر .ديد خواهند زيان محصول آن قليلي از

  امارات جمله از همسايه كشورهای به آن بندی بسته بدون و ایفله  صدور ايران، حبوبات صادرات اساسي مسايل
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 بخش لذا و شود صادرمي نهايي بازار به تر مناسب قيمت با و شده بندیبسته  كشور آن در كه باشدمي

 جهان زعفران عمده آنکه وجود با(. 1388، همکاران و پرمه(گردد مي امارات نصيب آن افزوده ارزش از مهمي

 و ايتاليا و اسپانيا نظير كشورهايي توسط آن مجدد صادرات از حاصل افزوده ارزش اما گرددمي توليد ايران در

 در ايران حبوبات جايگاهاء ارتق لزوم و ضروری را خصوص اين در ملأ ت موضوع، اين كه گرددمي  تحصيل امارات

 از حبوبات صادرات برای بازاريابي تحقيقات در موجود شکاف رو اين از .سازد مي آشکار جهاني بازارهای

 .بود خواهد  تحقيق اين مطالعه برای توجيهي اقتصادی ريزانبرنامه و گذارانسياست كنندگان،منظرصادر

 

 

 کند  می دنبال را  زیر  اهداف تحقیق 

 حبوبات صادرات برای مقصد كشور مردم نيازهای شناسايي .1

 حبوبات  صادرات راه سرر ب موجود مشکالت و موانع شناخت و آگاهي  .2

 جديد بازاری به حبوبات شناساندن جهت راهکاری بررسي  .3

 حبوبات  صادرات رب بازاريابي تحقيقات تأثير شناسايي .4

 حبوبات عملکرد شركت در داشتن سهم بازار بيشتری در صادرات  ميزان به بازاريابي تحقيقات تأثير شناسايي .5

 حبوبات؛ بازارگرايي و سهم بازار  بر افزايش صادرات بازاريابي تحقيقات گذاری تأثيرارتباط  شناسايي. 6

 

 ق یتحق هیفرض

 

 افزايش صادرات دارد. بر مستقيم ثيرأ ت بازاريابي تحقيقات) الف هیفرض

 دارد. بازارگرايي بر مستقيم ثيرأت بازاريابي تحقيقات) ب هیفرض

 .دارد بازار سهم بر افزايش مستقيم تأثير بازاريابي تحقيقات فرضيه ج(

 

 عوامل و گرددمي مربوط صادرات و اللملل بين بازرگاني به تحقيق اين موضوعي، چهارچوب  در :یموضوع قلمرو

 بازاريابي  داخلي، رقبای تجاری، رقبای صادراتي، هدف بازار   غالب در را الملل بين بازرگاني و صادرات در موقعيتي

 .دهد مي قرار بررسي مورد را مقررات و قوانين و المللي بين

 

 

 

 : اطالعات منابع

 دولتي هایسازمان سوی از منتشره آمارهای .1
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 و مطالعات سسهؤم كشاورزی،  تحقيقات مركز ريزی، برنامه و مديريت هایسازمان هایگزارش  و تحقيقات .2

و اداره گمرک جمهوری  كشاورزی كل اداره و بازرگاني كل اداره ايران، صادرات توسعه مركز بازرگاني های پژوهش

 اسالمي ايران. 

 

 

 اطالق  فرآيندی به .گرددمي مطرح بهتر تصميم اتخاذ جهت بازاريابان ابزار عنوان به اغلب :یابیبازار قاتیتحق

 و تطابق در تواندمي رو اين از يابندمي وانتشار تحليل دريافت، بازار از اطالعات آن طي كه شود مي

 آوری جمع بدون كه هاييسازمان واقع به.نمايد ايفا را سزايي به نقش تجاری محيط با سازمان هماهنگي

 همچون نمايند، محصوالت توليد به اقدام خود هایقابليت و توانايي همچنين و رقبا مشتريان، پيرامون اطالعات

 .كشد بر تيغ دشمن به كوشند مي كه هستند نابينايي

 كاالها، دريافتء ازا در ديگر هایكشور  به كشور يک خدمات و هاكاال خارجي عرضه يا و فروش :صادرات

 در شركت يا و تکميل، تعمير، بالعوض، های كمک منظور به يا و ها بدهي تسويه طال، ارز، خدمات،

 (2004، سالواتوره (باشدمي اهنمايشگاه

 

و اثر بخش به خلق رفتارهايي مي پردازد كه به منظور خلق  بسيار كارآعبارتست از فرهنگ سازماني كه به صورت  بازارگرایی:

برای  (. معموال1990ًعملکرد تجاری شركت الزم و ضروری است )نارور و اسالتر ،  ءهای افزونتر برای مشتريان در نتيجه ارتقاارزش 

گرايي ، رقيب گرايي ، و هماهنگي ميان بازارگرايي سه فاكتور اساسي در نظر گرفته مي شود. اين فاكتور ها شامل مشتری 

 ای مي باشد.وظيفه 

با توجه به درصد كل فروش يک شركت در يک دوره زماني خاص به كل كاالی فروش رفته در بازار اندازه گيری  : سهم بازار

در اين فصل به بيان نوع روش تحقيق، جامعه نمونه آماری، روش نمونه گيری، روش گرد آوری اطالعات، اعتبار و روايي  . شودمي

 پرداخته خواهد شد.پرسشنامه ها و روش های تجزيه و تحليل داده ها 

تعاريف متعددی برای واژه تحقيق استفاده شده است كه از جمله اين موارد مي توان به تعريف زير اشاره نمود؛ فعاليتي 

سيستماتيک كه به كشف و پروراندن مجموعه ای از دانش سازمان يافته معطوف است. تجزيه و تحليل و ثبت عيني و نظام مند 

به پروراندن قوانين كلي، اصول، نظريه ها و همچنين به پيش بيني و يا احتماالً به كنترل نهايي رويداد ها مشاهدات كنترل شده كه 

 ( .1381،  5منجر مي شود، مي توان تحقيق را تعريف كرد. )بست 

فصيل و گستردن در تعريفي ديگر تحقيق فعاليتي منظم كه با هدف دستيابي به آن چه كه برای ديگران مجهول است و يا با هدف ت

 (1370آن چه بر ديگران به اجمال مشخص گرديده است، انجام مي شود )اردبيلي ، 

 

 
5 bast 
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 مرور کلی 

های تجاری در دو موضوع مهم و گسترده كه در بازاريابي مورد بررسي مي باشد، بازارگرايي و تحقيقات بازار هستند كه سازمان

تهديدات، نقاط ضعف و قوت مي توانند تا حد زيادی از اين دو ابزار استفاده كنند و توفيق فراواني به دست آورند.  ،مقابله با فرصتها

اين موضوع به شکلي ناباورانه در فضای علمي به آن اهميتي داده نشده است و اشارات اندكي از سوی برخي از دانشمندان )ناردر و 

در حوزه  ( نسبت به اهميت تحقيقات بازاريابي مخصوصا2006ً، جاوالجي و همکاران، 1990، كالي و جاورسکي، 1994اسالتر، 

( مدل اين مطالعه ترسيم گرديد. مدل مفروض 2006صادرات صورت گرفته است. و در انتها با مدل پژوهشي جاوالجي و همکاران )

به عنوان متغير وابسته به ايفای  حبوباتو صادرات  متغير است كه تحقيقات بازاريابي به عنوان متغير مستقل 4اين مطالعه شامل 

نقش مي پردازند و در اين ميان بازارگرايي و سهم بازار به عنوان متغيرهای مداخله گر عمل مي كنند. بر اين اساس پنج فرضيه بر 

 اساس مسيرهای مدل، تعريف، تبيين و تعيين گرديد.

 

 نتیجه گیری 

بازارگرايي از تحقيقات بازار مي تواند اثر شگرفي را در افزايش توان سازمان و افزايش ميزان  ثيرپذيریأ مي توان نتيجه گرفت كه ت

صادرات به جای بگذارد. در اين تحقيق مديران بر اين باورند كه تحقيقات بازاريابي مي تواند كمک زيادی در افزايش توانايي 

ايش توان كل شركت در پاسخگويي به محيط و رقبا داشته باشد ولي كاركنان به منظور پاسخگويي بهتر به نيازهای مشتريان، افز

در عمل توجه كمي نسبت به رقبای صادراتي داخلي و همچنين رقبای صادراتي خارجي دارند به طوری كه چندين كشور همسايه 

های رهبر در د همچنين شركت ايران را با برند خود به كشورهای ديگر بفروشن حبوباتبه راحتي مي توانند  حبوباتو وارد كننده 

شايد ضريب  اين صنعت، بازار را برای رقبای داخل خود از بين برده اند و زمينه را برای حضور بهتر رقبای خارجي باز كرده اند.

ثير روابط اين دو متغير اعتقاد دارند ولي چون هنوز بازار أ درصدی نشان دهنده اين است كه مديران همان طور كه ت 15تعيين 

 ورزند. را در دست دارند آن چنان كه بايد و شايد از تحقيقات بازاريابي بر روی بازارگرايي اهتمام نمي حبوباتانحصاری 

 را ر نيز حکايت مي كند داليلياثير مستقيم تحقيقات بازاريابي بر سهم بازأ های آماری همچنين از مثبت و معني دار بودن تتحليل

 ای برشمرد شايد بتوان در چند مقوله كلي قرار داد:كه مي توان برای چنين نتيجه 

قرار دارد همراه با انجماد بوده و روندهای تجاری جديد هم متناسب با اين فضا نيست به دليل اين  حبوبات. تفکری كه در صنعت 1

دين بازار ارضا نموده اند. مقوله كه نگاه مديران هنوز به دنبال سنت گرايي در تجارت و انجام كار آسان تر است و خود را تنها با چن

كيد كرده اند مديران همواره نسبت به منافع عايد از هزينه های تحقيقات بازريابي با أ ديگر آن است كه تمامي دانشمندان به آن ت

ترديد ذهني روبرو هستند و يکي از دغدغه های آنها اين است كه تا چه حد هزينه مي بايست صرف هزينه های تحقيقاتي شود و 

يد تمام بازار در اختيار ما باشد توجيه كرده اند و تنها هستيم نبا حبوباتخود را با اين موضوع كه چون ما توليد كننده انحصاری 

خود را به اين موضوع بسنده كرده اند كه هيچ بار صادراتي ما در ايران باقي نمي ماند و به منافع شخصي بيشتر از ديگر منافع 
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همان طور كه از پاسخ مديران  ند.در آينده ای نه چندان دور نمي انديش حبوباتاهميت مي دهند و به ارزآوری و خراب شدن بازار 

 تواند سهم بازار صادراتي ما را توسعه و ارز آوری ما را چند برابر كند. به اين نتيجه ميرسيم كه تحقيقات بازار به راحتي مي

 

 

 پیشنهادات 

كه باعث شده است قدرت چانه زني كشورهای وارد   حبوباتخروج ازانحصارطلبي عده خاصي از صادرات كنندگان  .1

را كشورهای واسطه  حبوباتشود و سود اصلي حاصل از  حبوباتباال رفته وباعث شکسته شدن قيمت  حبوباتكنندگان 

 ببرند.

 دنيا ايراني در حبوباتايجاد راهکاری برای رقابت سالم بين صادركنندگان ايراني در راستای گسترش بيشتر نام و اعتبار  .2

حمايت كامل دولت از صادركنندگان و تسهيل بازگشت منابع ارزی به داخل كشور و تشويق آنها برای ارزآوری بيشتر   .3

 ها.و جلوگيری از برخورد چندگانه و ارائه راهکاری جهت مقابله با تحريم بانک حبوباتكشور در بحث صادرات 

 مچنين تخصيص بودجه برای اين موضوع. آموزش و ارائه راهکارهايي برای توسعه بسته بندی و ه .4

و الزام آنها به رعايت نکات بهداشتي و  حبوبات های صادر كنندهنظارت بيشتر و مستمرتر ارگانهای مربوطه بر شركت .5

ايراني و برخورد با  حبوباتاستانداردهای بين المللي در فرآوری و بسته بندی محصول و جلوگيری از تقلب در 

 ادرات .های غيرمجاز صشركت

 نزديک سازی هرچه بيشتر كشاورزان و صادركنندگان به هم و حذف واسطه های اضافي از بازار. .6

 


