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 چکیده
صادرات تولید بالغ بر  صید  8/48با توجه به اهمیت  شی در کنار  شکالت هزار تن میگوي دریایی،  12هزار تن میگوي پرور بازار موانع و م

بندي مشکالت از طریق رتبهنظر شناسایی شد. صادرکننده و صاحب 40از  الکترونیک  پرسشنامه تکمیلمیگوي پرورشی کشور از طریق 
در تجزیه و تحلیل آماري اســتفاده شــد.  ویتنیمربع کاي و یومن هايها از آزمونبودن آماره ناپارامتریک با توجه بهروش امتیازبندي و 

ضعیف جهانی و منطقه شکالتی چون تعامل  ستم سیا صادرات، عدم ثبات  سب، تحریم، اي، ناکارآمدي نظام بانکی براي  هاي حمایتی منا
مدي آبه ترتیب ناکار المللی تحقیقات بازاریابی در کشــور از مشــکالت خیلی زیاد در بازار بودند.نضــعف برندســازي و عدم وجود آژانس بی

مشــکل بازار، رتبه اول تا ســوم را داشــتند. از نظر  22هاي حمایتی مناســب از بین نظام بانکی در صــادرات، تحریم و عدم ثبات ســیاســت
شناخت بازار داخل و دانش بازار نظرانصاحب ضعف  صادرکنندگان نیز  سبت به  ستراتژي تولید ن یابی و عدم وجود برنامه و یکنواختی در ا

ــکل جدي ــطوح ویژگیهیچگونه رابطه معنی تري در بازار بود.مش ــناختی گروههاي جامعهداري بین انواع س هاي مورد مطالعه با موانع و ش
شد  شاهده ن شکالت م سن 48سنین کمتر از  و تنهام سبت به  شتر میهاي باالسال ن شکالت را بی ستندتر م ترین بنابراین رفع مهم .دان

 .مورد توجه دولت باشد هاي حماییتی مناسب و پایدار بایدویژه اصالح نظام بانکی، رفع تحریم و اتخاذ سیاستبهمشکالت بازار 
 

 .پرورييپوستان، آبزموانع، مشکالت بازار، سخت یایی،در يبازار غذاها کلیدي: واژگان

 
 مقدمه

جمعیت  تقاضاي رفع نیاز به غذاي سالم و مورد
غذایی در آینده امنیت همچنینروزافزون کشور و 

از  و جسمی و روانی کشور بسیار حائز اهمیت هستند
که  استهایی هاي کارشناسان سازمانجمله مسئولیت

نحوي در تأمین موادغذایی (امنیت غذایی) در کشور به
). در همین راستا 1383چهره و کائینی، مؤثرند (خوش

هاي مصرف آبزیان و توسعه روزافزون آن یکی از دغدغه
 مهم سازمان شیالت طی چند دهه اخیر بوده است.

آبزیان پرطرفدار مورد مصرف مردم  میگو یکی از
 لیستدر  را، آنهمچنین ارزش اقتصادي باال و باشدمی
است قرار داده گونه اول آبزیان پرورشی جهان  10

 پرورش میگو از یک کسب و. امروزه )1386(صالحی، 
کار سنتی و کوچک در آسیاي شرقی به یک صنعت 

). Selvin et al., 2009( جهانی تبدیل شده است

الوه بر صید میگو در خلیج فارس و دریاي عمان، ع
توسعه میگوي پرورشی کشور زمینه مساعدي را براي 

وجود آورده است هاي صادرات آبزیان بهافزایش فرصت
 5/36سال گذشته ساالنه  25طوري متوسط در به

میلیون دالر درآمد ارزي براي کشور به ارمغان آورده 
بنابراین  .) 1382،1400شیالت ایران،  است (سازمان

سزایی در اقتصاد توجه به تولید و صادرات آن نقش به
سال تجربه و  70پرورش میگو با بیش  کشور دارد.

هاي رایج در تحقیقات علمی وسیع، یکی از فعالیت
کشور جهان است و از صنایع پر رونق و  60بیش از 

هاي ترین رشتهعنوان یکی از مهمزودبازده بوده که به
جهان که توان و  پروري در بسیاري از کشورهاييآبز

اي در این زمینه دارند، رو به گسترش قابلیت بالقوه
  ).1391است (کریمی، 

اولین بار شرکت کویتی صید ماهی خلیج در سال 
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درصد از  30االمتیازي معادل با دادن حق 1342
تن میگو صید  1000محصوالت خود به ایران در سال 

را به امریکا صادر کرد. اما در عمل صید نآو تقریباً تمام 
با یک  1337هاي داخلی از سال میگو توسط شرکت

شرکت میگو با همکاري  با نامشرکت ایرانی 
 286 اي در نیویورك براي بار اول به میزانخانهتجارت

تن انجام گرفت که قیمت صادرات آن به آمریکا در آن 
ارزش تولید  اًطوري که بعدهدالر بود. ب 12/1سال 

ساالنه میگوي کشور در اسناد تاریخی ان زمان حدود 
(عادلی و عباسپور  میلیون دالر برآورد شده بود 3تا  5/2

میلیون 145به حدود  1399) و در سال 1396نادري، 
 ).  1400شیالت ایران،  (سازمان استدالر رسیده 

انداز امید بخش در خصوص عدم وجود چشم
افزایش صید انواع میگو به علت محدویت ذخایر، 

غیره در کنار این  ها وها، آلودگی آبتخریب زیستگاه
مسائل باال رفتن تقاضاي جهانی موجب شده است که 

میالدي در  70پرورش میگو به ویژه از اواخر دهه 
در . بسیاري از کشورها به سرعت رو به توسعه نماید

اخیر  هايدههحالی که میزان صید آبزیان در طی 
ثابت بوده، تکثیر وپرورش میگو در مناطق ساحل  اًتقربی

کشور توسعه و ترویج پیدا کرده تا از این طریق بتواند 
ضمن تولید و عرضه بخشی از مواد پروتئینی داخل، با 

باالیی را در قالب اقتصاد  آوريارز لصادرات این محصو
نماید. اگر چه برخی از عوامل مانع بدون نفت، دنبال 

مندي از منافع تحقق اهداف و حصول اهداف و بهره
ریزي مناسب با برنامهشده است اما اقتصادي اجتماعی 

شعار و (حکمت را برطرف نمودتوان مشکالت می
از آن جهت  ). تولید میگوي پرورشی1389همکاران، 

تواند در تامین امنیت غذایی، توسعه مناطق که می
محروم ساحلی و ایجاد درآمد ارزي براي کشور موثر 

مورد توجه مسئوالن  70هاي ابتدایی دهه باشد، از سال
قرار گرفته است. این صنعت در ایران روند رو به رشدي 

ناشی از نقص در  یرا تجربه کرده است. مشکالت
عدم توجه به  ها، تغییر شرایط محیطی وگیريتصمیم

به چشم این صنعت در برخی از الزامات توسعه 
بنابراین  ).1390و همکاران، گلوبک (جعفري  خوردمی

اي بررسی و موانع و مشکالت بازار می تواند پشتوانه
 براي تسهیل و پایداري تولید در کشور باشد.

در جهان است و  میلیون تن 4/3 صید میگو 
شود میلیارد دالر برآورد می 28تجارت ساالنه آن 

)FAO, 2018(.  پرورش تجاري این محصول در سال
در آسیا از چین و تایوان آغاز و سپس تا  1996

هند گسترش  یپن، اندونزي، ویتنام، تایلند، مالزي ویفیل
میگوي جهان تولید  درصد FAO, 2011.( 75یافت (

وانامی د میگوي تولی .مربوط به گونه وانامی است
یلیون تن در سال م 6/2پرورشی در سطح جهان از 

در میلیارد دالر  30و ارزش  میلیون تن 96/4 به 2010
 ).FAO, 2018است ( رسیده 2018 سال 

 .)1400و  1382 روند صادرات میگو در  ایران ( سازمان شیالت ایران، -1شکل 
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هکتار پرورش  3/2در سطح  1371اولین بار در سال 
 میگو در ایران با توسعه میگوي هندي آغاز شد (عادلی،

کیلومتر مرز آبی در  2544 از مناطقیوجود ). 1382
شمال کشور  يکیلومتر 922 بخش شرقی نوارجنوب و 

هاي ترین مزیتو سواحل جزایر کشوراز جمله مهم
استعداد  بیانگر است کهایران براي پرورش میگو 

روند  ).1391نژاد، باشد (میگلیگسترش میبالقوه
 شود.مشاهده می 1صادرات میگو در ایران در شکل 

 8/1درصد با رشد  3/17صادرات میگو از  سهم ارزش
 25درصد به کل ارزش صادرات آبزیان کشور در دوره 

درصد رسیده  2/27به  1398ساله منتهی به سال 
است. در همین دوره رشد ارزش صادرات میگو بیشتر 

درصد و  8/11از ارزش صادرات کل آبزیان و به ترتیب 
 درصد میگوي 85درصد بوده است. حدود  4/10

دهد که تولیدي کشور را میگوي پرورشی تشکیل می
شیالت ایران،  شود (سازماندرصد آن صادر می 56

گرم و  5/98). مصرف سرانه میگو نیز در ایران 1400
گرم برآورد شده است  487مندان میگو مصرف عالقه

 ). بنابراین توجه به1398 پول و همکاران،(ریحانی
تواند ها میرفع آن میگو و تالش جهتبازار مشکالت 

گونه میگوي  .و پایداري آن شودزمینه توسعه فعالیت 
پرورشی کشور به دالیل زیادي از جمله مشکالت 
اقتصادي تولید، بیماري (به ویژه بیماري لکه سفید)، 
تغییر در شیوه تولید (افزایش تراکم و نرخ تولید در 

و هزینه تولید  FCR واحد سطح)، تالش براي کاهش
منظور مقاومت در برابر شرایط محیطی از گونه و به

به گونه وانامی تغییر یافته است  میگوي هندي
)Baghaei  and Sudagar, 2013(. 

Paul و Vog )2011يها) در بررسی چالش 
 پرورش میگو در بنگالدش تأثیرات اقتصادي اجتماعی

 هاي اجتماعی ونظمیبی سنتی، تغییر مشاغلمانند 
پرورش میگو در  مانع توسعه پایداررا نوسانات بازار 

کانون هماهنگی دانش و صنعت  .یافتندبنگالدش 
) نیز بدهی معوقه تولیدکنندگان و 1390پروري (آبزي

ها را مشکل کندي تامین نقدینگی تولید از سوي بانک
اند. بنابراین ضروري است با تولید میگو دانسته

ین صنعت در این تحقیق شناسایی موانع و مشکالت ا
ها با ارایه پیشنهادات الزم زمینه رونق صنعت و رفع آن

) میزان باالي مرگ و Nupur)2010 را فراهم ساخت. 
میر، عدم امکانات غربالگري ویروس و اقدامات ناعادالنه 
را مشکالت صنعت میگو بنگالدش اعالم نمود و 

ز دولت پیشنهاد داد اجراي ایمنی مواد غذایی در خارج ا
او در صنایع فرآوري یا تولید میگو را با  .بررسی شود

مشکالت زیادي مانند مشکالت بیماري، افزایش قیمت 
خوراك میگو ، بالیاي طبیعی، کاهش قیمت میگو و 

طوري که حمل و نقل میگو با غیره مواجه دانست. به
امکانات مدرن و سیستم صدور گواهینامه کیفیت در 

تامین برق مداوم در صنایع تمام سطوح صنعت و 
پیما براي صادرات فرآوري میگو و وجود کشتی اقیانوس

دلیل عدم توانایی عرضه به بازار میگو در زمان مقرر به
المللی و محلی و نیاز به کاوش در بازارهاي جدید بین

را ضروري دانست. عدم نظارت، فساد گسترده و فقدان 
ز دیگر دالیل سیاست یکپارچه براي این صنعت نیز ا

) 1399عادلی و همکاران ( .مشکالت یادشده عنوان شد
المللی، اصالح قوانین و نیز بهبود روابط تجاري بین

مقررات داخلی گمرك و کاهش قیمت تمام شده و تورم 
را از مهمترین عوامل موثر بر صادرات محصوالت 

اند. با این وجود این تحقیق قصد شیالتی ایران دانسته
مشکالت مربوط به بازار صنعت میگوي ایران را  دارد تا

به همراه دیدگاه متولیان آن در داخل و بازارهاي 
المللی به منظور ارایه راهکارهاي رفع آن مشخص بین

 سازد.
 

 هامواد و روش
چنین مصاحبه با اي و هماز طریق مطالعات کتابخانه

و کارشناسان  کنندگانشامل صادر نظرافراد صاحب
موثر بر موانع و مشکالت  میگو بازار و صادراتبا مرتبط 

پرسشنامه طراحی  شناسایی و از آن ي کشورمیگو بازار
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شناختی تحقیق شامل یک بخش جامع پرسشنامه شد.
نام و نام خانوادگی، نام شرکت، سطح  همچون

یلی، سابقه کار صادرات صتحصیالت، آخرین رشته تح
 سال گذشتهآبزیان و میگو، حجم صادرات میگوي 

-از کلیه پاسخدر بخش دوم پرسشنامه بود.  تحقیق
 22دهندگان خواسته شد تا میزان اهمیت هر یک از 

را بر (موانع و مشکالت بازار) شناسایی شده عامل 
کم، کم، متوسط، تایی خیلیحسب مقیاس لیکرت پنج

 زیاد و خیلی زیاد مشخص کنند.
سامانه نامه از طریق پرسش 1399در سال 

هاي فضاي لکترونیکی و ارسال لینک آن از طریق کانالا
کننده میگو و صادردر اختیار کلیه جامعه  مجازي

نظر که به عنوان صاحب کشوررابطین دولتی میگو در 
با  . سپسقرار گرفت و تکمیل گردیدشوند نام برده می

ها مورد داده 22نسخه  SPSSافزار استفاده از نرم
از آمار توصیفی . قرار گرفتندتجزیه و تحلیل آماري 

(فراوانی و درصد فراوانی) براي تحلیل و مقایسه برخی 
هاي سئواالت استفاده شد. پس از تشخیص آماره

ناپارامتریک توسط آزمون کلوموگروف اسمیرنوف، از 
کاي براي سنجش میزان هر یک از مربع هايآزمون

داري آنها و آزمون موانع و مشکالت و سطح معنی
 شناختیویتنی براي شناسایی رابطه عوامل جامعهمنوی

کننده و صادربا موانع و مشکالت و مقایسه دو گروه 
صاحب نظر نسبت به انواع مشکالت در پرسشنامه 

بندي از طریق روش استفاده شد و در نهایت رتبه
نفر  40 از اطالعاتدر نهایت  شد. امتیازبندي انجام

نفر  25دست آمد. که از این تعداد ه نمونه آماري ب
کشوري در موضوع  نفر صاحب نظر 15 کننده وصادر

 اند. بوده صادرات آبزیان
 

 نتایج
درصد صادرکننده و  5/62 جامعه آماريپاسخگویان 

 47میانگین سن افراد  نظر بودند.درصد صاحب 5/37
 سال بود و بیشترین 64 و حداکثر 27سال و حداقل 

سال است که  55 تا 46 فراوانی مربوط به گروه سنی
ها باشد. سابقه کار صادرات آبزیان آندرصد می 5/42
سال  40تا سال و حداقل یک سال  15طور متوسط هب

 سال بود که 20داشتندکه بیشترین گروه سابقه کار زیر 
سابقه کار صادرات  داد.درصد جامعه را تشکیل می 5/72

سال بودکه بیشترین گروه  11طور متوسط هها بمیگو آن
درصد جامعه را  60سال بود که  10سابقه کار زیر 

درصد)  10دیپلم ( داد و کمترین تحصیالتتشکیل می
 درصد) بود همچنین 5/37ترین فوق لیسانس (و بیش

هاي تحصیلی از تحصیالت درصد رشته 5/37حدود 
در بین موانع  2بر اساس جدول  شیالتی برخوردار بودند.

بندي، ضعف ضعف صنایع تبدیلی و بسته ،و مشکالت
فرهنگ و کمبود مصرف داخلی، ناآشنایی با بازار 

 ادرکننده، باالمحدود بودن ص الملل و ضعف رقابتی،بین
قیاس  هاي صادراتی، هزینه باالي تولید دربودن تعرفه

گیري قوانین و هاي جهانی، ضعف و سختبا قیمت
مقررات داخلی گمرك، عدم تحقیقات اقتصادي و 

مشکالت و نوسانات  توجهی به بازار داخلی،بازاریابی،کم

 .)n=40(نظران میگوي کشورهاي جامعه شناختی صادر کنندگان و صاحبویژگی -1جدول 
 تعداد فراوانی(%) وضعیت متغیر (%) تعداد فراوانی وضعیت متغیر

 پاسخگو
 )5/62( 25 صادرکننده

 تحصیالت

 )10(4 دیپلم
 0 فوق دیپلم )5/37( 15 صاحب نظر

 سن

 )5/27(11 لیسانس )20(8 سال 35تا  25
 )5/37(15 فوق لیسانس )15(6 سال 45تا  36
 )25(10 دکترا )5/27(17 سال 55تا  46
 )5/37(15 شیالت )22,5(9 سال 65تا 56

 سابقه صادرات آبزیان
 )5/72(31 سال 20زیر 

رشته 
 تحصیلی

 )5(2 دامپزشکی
 )20(8 مدیریت )5/27(9 سال 40تا  21

 سابقه صادرات میگو

 )5(2 علوم انسانی )60(24 سال 10زیر 
 )5(2 ریاضی )5/22(9 سال 20تا  11
 )5(2 تجربی )15(6 سال 30تا  21
 )5/22(9 سایر )5/2(1 سال 40تا  31
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رعایت سطح استانداردها و قوانین کشور مقصد  تولید،
داري نبودند. در عوض تعامل ضعیف معنیمشکالت 

ناکارآمدي نظام بانکی راي  اي،جهانی و منطقه
 هاي حمایتی مناسب،عدم ثبات سیاست صادرات،
المللی ضعف برندسازي، عدم وجود آژانس بین تحریم،

داري از طور معنیهب تحقیقات بازاریابی در کشور،
داخل و مشکالت خیلی زیاد بودند. ضعف شناخت بازار 

دانش بازاریابی و عدم وجود برنامه و یکنواختی 
داري از مشکالت طور معنیاستراتژي تولید و بازار به

 هاي ضعیف صادراتی و بازاریابی،زیاد بودند و زیرساخت
هاي متولی صادرات در کشور، ناهنماهنگی بین ارگان

براساس  داري از مشکالت متوسط بودند.طور معنیبه
داري برخی موانع و ا توجه به عدم معنیو ب 2جدول 

بندي موانع و مشکالت در رتبه 3مشکالت طبق جدول
صادرات میگو به ترتیب ناکارامدي نظام بانکی در 

هاي حمایتی صادرات، تحریم، عدم ثبات سیاست

-سایر رتبهرا داشتند و سپس  رتبه اول تا سوم مناسب
-ویژگی در رابطه باشوند. مشاهده می 3ها در جدول 

شناختی صادرکنندگان با موانع و مشکالت هاي جامعه
ه عمل آمده به هاي بو بررسی 4بر اساس جدول  بازار

دار و معنیجز در سن که با موانع و مشکالت رابطه 
هاي باالتر سال نسبت به سن 48افراد با سن کمتر از 

دانند در سایر موارد بین سابقه مشکالت را بیشتر می
سابقه صادرات میگو، تحصیالت و انواع  آبزیان،صادرات 

داري باموانع و هاي تحصیلی اختالف معنیرشته
 مشکالت در بازار میگو ندارند.

بین صادرکنندگان و صاحب  5 با توجه به جدول
نظران نسبت به ضعف شناخت بازار داخل و دانش 
بازاریابی و عدم وجود برنامه و یکنواختی استراتژي 

که  طوريه داري وجود داشت بف معنیتولید اختال
-تر از صادراین دو مشکل را جدي صاحب نظران
 دانستند.کنندگان می

 .کشور یپرورش یگويسطح موانع و مشکالت بازار م -2جدول 

سطح 
 داريمعنی

درجه 
 آزادي

مربع 
 کاي

 فراوانی مشاهده شده  فراوانی 
 موانع و مشکالت

 کم متوسط زیاد خیلی زیاد مورد انتظار
خیلی 

 کم
 هاي ضعیف صادراتی و بازاریابیزیرساخت 2 4 16 10 8 8 15 4 >005/0
 تعامل ضعیف جهانی و منطقه اي 3 2 8 10 17 8 25/18 4 >001/0
 ضعف شناخت بازار داخل و دانش بازاریابی 1 6 10 14 9 8 75/11 4 >019/0
 ناکارآمدي نظام بانکی براي صادرات 2 1 3 4 30 8 25/76 4 >001/0
 هاي حمایتی مناسبعدم ثبات سیاست 1 0 8 12 19 10 17 3 >001/0
 ضعف صنایع تبدیلی و بسته بندي 2 10 13 6 9 8 75/8 3 >068/0
 ضعف فرهنگ و کمبود مصرف داخلی 3 5 9 13 10 8 8 4 >92/0
 نا آشنایی با بازار بین الملل و ضعف رقابتی 0 9 9 12 10 10 6/0 3 >9/0
 محدود بودن صادرکننده 11 7 11 8 3 8 5/5 4 >24/0
 تحریم 1 2 4 8 25 8 75/48 4 >001/0
 باال بودن تعرفه هاي صادراتی 9 9 10 5 7 8 2 4 >74/0
 کشورناهماهنگی ما بین ارگان هاي متولی صادرات در  1 6 12 11 10 8 25/10 4 >036/0
 هزینه باالي تولید در قیاس با قیمت هاي جهانی 1 9 11 9 10 8 8 4 >92/0
 گیري قوانین و مقررات داخلی گمركضعف و سخت 6 8 10 10 6 8 2 4 >74/0
 ارعدم وجود برنامه و یکنواختی استراتژي تولید و باز 1 9 6 13 11 8 11 4 >027/0
 برندسازيضعف  1 3 8 9 19 8 5/24 4 >001/0
 ورالمللی تحقیقات بازاریابی درکشعدم وجود آژانس بین 3 6 6 8 17 8 25/14 4 >007/0
 عدم تحقیقات اقتصادي و بازاریابی 0 4 13 11 12 10 5 3 >17/0
 کم توجهی به بازار داخل 4 6 10 9 11 8 25/4 4 >37/0
 مشکالت و نوسانات تولید 0 5 8 13 14 10 4/5 3 >14/0
 رعایت سطح استانداردها و قوانین کشور مقصد 6 7 14 8 5 8 25/6 4 >18/0

ضعف عمده در نحوه پرورش و برداشت صحیح  2 5 16 8 9 8 75/13 4 >008/0
 محصول
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 بحث و نتیجه گیري
 مصرف براي آن سالمت رغمعلی درکشور آبزیان مصرف
 حیوانی پروتئین محصوالت به سایر نسبت انسانی
 بنابراین. است نصف از کمتر جهانی میانگین به نسبت

 براي و طرف ازیک جامعه سالمت ارتقاء منظوربه
 براي افزایش گذاريسرمایه امنیت سازيزمینه

 بازار ساختار به که است دیگرالزم طرف از تولیدآبزیان
 به بیشتر گرایش براي افکار عمومی ترغیب و آبزیان
کننده و کیفیت و ترجیحات مصرف آبزیان مصرف

در مبحث بازار داخلی  شود. بیشتري توجهمطلوب 
 در) 2012و همکاران ( Birchهاي نتایج پژوهش

 که ه استنشان داد بررسی موانع خرید و مصرف
ترین مانعی که در راه افزایش سرانه مصرف میگو مهم

باشد که این وجود دارد، قیمت بسیار باالي میگو می
بندي کرده است و این آبزي را جز غذاهاي لوکس طبقه

کاهش یا عدم مصرف میگو در میان مردم  دلیلی بر
هاي نخست براي خرید و از الویت دیگر باشد. یکیمی

. بدان معنا که افراد در استمصرف میگو، کیفیت 
کنند، مصرف میگو به اولین فاکتوري که توجه می

) نیز 1395در پژوهش حسینی و عادلی ( .کیفیت است
کیفیت، اولویت اول خریدارن ماهی در بین 

هایی از جمله بو، کنندگان ساروي بود. شاخصصرفم
تازگی و طراوت میگو، سایز میگو و مشخصات 

هاي کیفی مهم در همه آبزیان و بندي از شاخصبسته
کننده را هاي شیالتی است که رفتار مصرففراورده

) 1395دهد. احمدي و همکاران (الشعاع قرار میتحت
به قیمت به عنوان مشکل و تنگناي عمده مصرف نیز 

بزیان اشاره کردند. همچنین عادلی و شعبانپور آماهی و 
ترین عامل مبنی بر عدم جایگاه مناسب ) اصلی1386(

براي آبزیان در سبد مصرفی خانوارهاي تهرانی، عدم 
اطمینان نسبت به عرضه بهداشتی محصوالت دریایی 

منظور افزایش ریزي بهاست که این امر اهمیت برنامه
هاي زیربط و سازمانهاي بهداشتی توسط نظارت

آگاهی دادن به مردم در جهت افزایش مصرف سرانه و 
بندي برقراري سالمتی و کاهش ضایعات از طریق بسته

موضوع مورد بحث دیگر سازد. اما میرا خاطرنشان 
موانع تقاضاي این بازار و وضعیت صادرات و شناسایی 

  .باشدمی و مشکالت بازار میگو

 .کشور یپرورش یگويموانع و مشکالت بازار م يرتبه بند -3جدول 

 امتیاز رتبه
 فراوانی

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد موانع و مشکالت
 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 زیرساخت هاي ضعیف صادراتی و بازاریابی 2 5 4 10 16 40 10 25 8 20 138 11
 تعامل ضعیف جهانی و منطقه اي 3 5/7 2 5 8 20 10 25 17 5/42 156 5
 ضعف شناخت بازار داخل و دانش بازاریابی  1 5/2 6 15 10 25 14 35 9 5/22 144 8
 ناکارآمدي نظام بانکی براي صادرات 2 5 1 5/2 3 5/7 4 10 30 75 179 1
 عدم ثبات سیاست هاي حمایتی مناسب  1 5/2 0 0 8 20 12 30 19 5/47 168 3
 ضعف صنایع تبدیلی و بسته بندي 2 5 10 25 13 5/32 6 15 9 5/22 130 13
 ضعف فرهنگ و کمبود مصرف داخلی 3 5/7 5 5/12 9 5/22 13 5/32 10 25 142 10
 نا آشنایی با بازار بین الملل و ضعف رقابتی 0 0 9 5/22 9 5/22 12 30 10 25 143 9
 محدود بودن صادرکننده  11 5/27 7 5/17 11 5/27 8 20 3 5/7 105 17
 تحریم 1 5/2 2 5 4 10 8 20 25 5/62 174 2
 باال بودن تعرفه هاي صادراتی 9 5/22 9 5/22 10 25 5 5/12 7 5/17 112 16
 ناهماهنگی ما بین ارگان هاي متولی صادرات در کشور 1 5/2 6 15 12 30 11 5/27 10 25 143 9
 هزینه باالي تولید در قیاس با قیمت هاي جهانی 1 5/2 9 5/22 11 5/27 9 5/22 10 25 138 11
 ضعف و سخت گیري قوانین و مقررات داخلی گمرك 6 15 8 20 10 25 10 25 6 15 122 14
 عدم وجود برنامه و یکنواختی استراتژي تولید و بازار 1 5/2 9 5/22 6 15 13 5/32 11 5/27 144 8
 ضعف برندسازي 1 5/2 3 5/7 8 20 9 5/22 19 5/47 162 4
 عدم وجود آژانس بین المللی تحقیقات بازاریابی درکشور 3 5/7 6 15 6 15 8 20 17 5/42 5/151 6
 عدم تحقیقات اقتصادي و بازاریابی   0 0 4 10 13 5/32 11 5/27 12 30 151 7
 کم توجهی به بازار داخل 4 10 6 15 10 25 9 5/22 11 5/27 137 12
 مشکالت و نوسانات تولید 0 0 5 5/12 8 20 13 5/32 14 35 156 5
 رعایت سطح استانداردها و قوانین کشور مقصد  6 15 7 5/17 14 35 8 20 5 5/12 119 15
 ضعف عمده در نحوه پرورش و برداشت صحیح  محصول 2 5 5 5/12 16 40 8 20 9 5/22 137 12
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عنوان کرد که بین تولیدات توان در این بررسی می
محصول میگو از اهمیت خاصی برخوردار است.  یشیالت

بزیان عالوه بر آبرداري از در بسیاري از کشورها بهره
مد ارزي و آتامین پروتئین موردنیاز منجر به کسب در

حل مسائل اجتماعی و اقتصادي از جمله بیکاري 
مواد  ترین). میگو یکی از گران1391گردد (کریمی، می

غذایی در بازار جهانی است و از طرف دیگر مصرف و 
تقاضاي کشورهاي توسعه یافته صنعتی و ثروتمند براي 
میگو باالست. به ویژه به دلیل الگوي مصرف داخلی و 
نیز گرانی میگو، بخش اعظم میگوي تولید شده به 

شود که در صورت توجه خارج از کشور صادر می
دهاي ارزي و اقتصاد ملی مناسب کمک بزرگی به درام

). توحیدي 1393(مرتضوي و همکاران،  خواهد داشت
) در تحقیق خود عوامل موثر بر صادرات میگو 1387(

را مورد مطالعه قرار داده و متغیرهاي نسبت قیمت 
جهانی به قیمت صادراتی میگو، تولید ناخالص داخلی 

 ي وارد کننده و نرخ مبادله را به عنوانکشورهاي عمده
کند که متغیرهاي موثر در نظر گرفته است و بیان می

ي مقدار قیمت جهانی به مقدار صادرات نسبت به رابطه
کشش است. همچنین این قیمت صادراتی میگو بی

محقق نرخ ارز را از عوامل تاثیر گذار در صادرات میگوي 
ایران شناسایی کرد. بررسی اثرات نرخ ارز کشورها 

ارز ایران داراي اثرات مثبت و دهد که نرخ نشان می
نرخ ارز کشورهاي عضو اتحادیه اروپا داراي اثرات منفی 

). 1387(توحیدي،  بر صادرات میگوي ایران است

ترین عوامل موثر بر کل باتوجه به نتایج این تحقیق مهم
ناکارامدي صادرات محصوالت شیالتی ایران به ترتیب، 

هاي بات سیاستنظام بانکی در صادرات، تحریم، عدم ث
مشکالت و نوسانات  ضعف برندسازي، حمایتی مناسب،

المللی تحقیقاتی بازاریابی عدم وجود آژانس بین تولید،
و بازاریابی در رتبه  عدم تحقیقات اقتصادي در کشور،

 Sagithaقرار داشتند. اما نتیجه تحقیق  یک تا هفتم
را در عملکرد صادرات ) که حمایت دولت 2016(

ترین عامل بر محصوالت دریایی هند، به عنوان مهم
 شمرده بود، با ابن تحقیق متفاوت بود. اگرچه در تحقیق

Henson ) ایمنی و کیفیت مواد 2004و همکاران (
غذایی به عنوان عامل مهمی در موفقیت صادرات هند 

 محسوب شد.
ین یکی دیگر از موانع و مشکالت مطرح شده در ا

ناکارآمدي نظام بانکی براي صادرات، عدم ثبات تحقیق 
عدم وجود برنامه و و  هاي حمایتی مناسبسیاست

باشد که در این می یکنواختی استراتژي تولید و بازار
) در 1395قرار دارد. صابري ( 8تا  1بررسی در رتبه 

 کمرنگ بسیار کند که نقشتحقیقات خود بیان می
 عدم و شیالت آورينو نظام در خصوصی بخش

گذاري، و سرمایه تحقیقاتی هايفعالیت در مشارکت
 حامی نهادهاي و پذیرریسک هايسرمایه شدید کمبود
 اتکاي موجب خارجی گذاريسرمایه فقدان نیز و مرتبط

 این در نفتی درآمدهاي و دولتی بودجه به حد از بیش

 .یگوجامعه صادرکننده با موانع و مشکالت بازار م هايیژگیرابطه و -4جدول 
 عامل وابسته عامل مستقل سطح فراوانی میانگین رتبه من ویتنی یو  داريسطح معنی

013/0< 5/106 
 سال 48زیر 18 58/25

 سن

الت
شک

و م
ع 

موان
 

 سال 48باالي  22 34/16

606/0< 5/180 
 سال 15زیر 21 4/21

 سابقه صادرات آبزیان
 سال 15باالتر از  19 5/19

161/0< 127 
 سال 15زیر 27 3/22

 سابقه صادرات میگو
 سال 15باالتر از  13 77/16

86/0< 5/181 
 تا لیسانس 15 9/20

 تحصیالت
 باالتر از لیسانس 25 26/20

334/0< 161 
 دامپزشکیشیالت و  17 53/22

 رشته تحصیلی
 سایر 23 19
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 و ریزيبرنامه در همچنین ضعف .است شده بخش
 و درمراکز نوآوري اشاعه و انتقال موردنیاز منابع تامین

 انسانی نیروي و دانش تحقیقاتی و کمبود موسسات
 توسعه با مرتبط حقوقی هايزمینه در متخصص

 فکري، مالکیت حقوق با مرتبط قوانین مانند فناوري
و... را از عوامل موثر در  فناوري انتقال المللیبین قوانین

) 1395حوزه منابع مالی و تحقیقاتی دانست. صابري (
بهبود بازار یکی از راهکارهاي مهم در پیشرفت و 

 .یگور مدر بازا دولتی نظرانصادرکنندگان و صاحب یناختالف و سطح موانع مشکالت ما ب یزانم -5جدول 

 من ویتنی یو  داريسطح معنی
میانگین 

 رتبه
 فراوانی

عامل 
 مستقل

 عامل وابسته

 صاحب نظر 15 97/18 هاي ضعیف صادراتی و بازاریابیزیرساخت صادرکننده 25 42/20 5/164 >5/0

 صاحب نظر 15 67/19 ايتعامل ضعیف جهانی و منطقه صادرکننده 25 21 175 >71/0

 صاحب نظر 15 5/27 ضعف شناخت بازار داخل و دانش بازاریابی  صادرکننده 25 3/16 5/82 >002/0

 صاحب نظر 15 73/20 ناکارآمدي نظام بانکی براي صادرات صادرکننده 25 36/20 184 >898/0

 صاحب نظر 15 1/21 هاي حمایتی مناسب عدم ثبات سیاست صادرکننده 25 14/20 5/178 >786/0

 صاحب نظر 15 13/19 ضعف صنایع تبدیلی و بسته بندي صادرکننده 25 32/21 167 >55/0

 صاحب نظر 15 27/20 ضعف فرهنگ و کمبود مصرف داخلی صادرکننده 25 64/20 184 >92/0

 صاحب نظر 15 47/23 نا آشنایی با بازار بین الملل و ضعف رقابتی صادرکننده 25 72/18 143 >2/0

 صاحب نظر 15 6/20 محدود بودن صادرکننده  صادرکننده 25 44/20 186 >96/0

 صاحب نظر 15 9/18 تحریم صادرکننده 25 46/21 5/163 >44/0

 صاحب نظر 15 73/23 باال بودن تعرفه هاي صادراتی صادرکننده 25 56/18 139 >16/0

 صاحب نظر 15 6/22 هاي متولی صادرات در کشورناهماهنگی ما بین ارگان صادرکننده 25 24/19 156 >36/0

 صاحب نظر 15 17/23 هاي جهانیهزینه باالي تولید در قیاس با قیمت صادرکننده 25 9/18 5/147 >25/0

 صاحب نظر 15 23/20 گیري قوانین و مقررات داخلی گمركضعف و سخت صادرکننده 25 66/20 5/183 >9/0

 صاحب نظر 15 87/25 رو بازا عدم وجود برنامه و یکنواختی استراتژي تولید صادرکننده 25 27/17 107 >02/0

 صاحب نظر 15 33/23 ضعف برندسازي صادرکننده 25 8/18 145 >2/0

 صاحب نظر 15 8/22 شورالمللی تحقیقات بازاریابی در کعدم وجود آژانس بین صادرکننده 25 12/19 153 >31/0

 صاحب نظر 15 7/20 بازاریابیعدم تحقیقات اقتصادي و  صادرکننده 25 38/20 5/184 >93/0

 صاحب نظر 15 57/19 کم توجهی به بازار داخل صادرکننده 25 06/21 5/173 >69/0

 صاحب نظر 15 67/22 مشکالت و نوسانات تولید صادرکننده 25 2/19 155 >34/0

 صاحب نظر 15 87/21 رعایت سطح استانداردها و قوانین کشور مقصد  صادرکننده 25 68/19 167 >55/0

 صاحب نظر 15 2/20 محصول حوه پرورش و برداشت صحیحنضعف عمده در صادرکننده 25 68/20 183 >89/0

08/0< 5/124 
 صادرکننده 25 98/17

 صاحب نظر 15 7/24 مشکل کلی
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داند و بیان فرینی میآپرورش آبزیان را حمایت از کار
 ایجاد و رشد مراکز کارآفرینی، مراکز کند که تقویتمی

 و هاتعاونی و هااتحادیه توسط پشتیبان ساختارهاي
 هايمعافیت بهره،کم هايوام بزرگ، اعطاي هايشرکت

 خط اندازيراه جهت امکانات و زمین اختصاص مالیاتی،
 شیالتی، حمایت بنیاندانش کارآفرین در مراکز تولید
شیالتی،  نوآوران و پردازانایده نخبگان، از ویژه

و  کارآفرینی توسعه هايطرح اجراي براي بسترسازي
 فنی خدمات صدور منظوربه الزم سازوکارهاي يتوسعه

تواند راهکارهاي مناسبی شیالت می بخش مهندسی و
فرینی آبراي رفع موانع و مشکالت بازار میگو و بهبود کار

 .در این زمینه باشد
دار موجود در بازار میگو معنیاز مشکالت عمده و 

که در این تحقیق عنوان شد، مساله ضعف شناخت بازار 
داخل و دانش بازاریابی بود که بر اساس تحقیقات انجام 

 جذب توان توان بیان کرد که با افزایششده می
 تولیدکنندگان بین در فنی دانش و جدید هايفنّاوري

 ايواحده میان رقابتی فضاي و همچنین تقویت
یابد. می افزایش نوآوري امکان خدماتی و تولیدي

 محصوالت تولید الگوهاي گسترش )1395صابري (
 کارآمد الگوهاي مقیاس، ارائه بزرگ تجاري شیالتی

 پروريآبزي واحدهاي در تولید نمودن اقتصادي براي
 کنندهعرضه نهادهاي و هاشرکت کوچک و توسعه

حلی براي بهبود را راه بنیاندانش شیالتی محصوالت
جعفري گلویک و  بازار داخل و بازاریابی عنوان کرد.

)، نیز یکی از مشکالت بخش بازرگانی 1395همکاران (
اي براي محصول در بازارهاي در ایران را بازاریابی حرفه

جهانی عنوان کردند. این امر در خصوص میگوي 
مشکالت و نوسانات تولید و  پرورشی نیز صادق است.

الی تولیدکنندگان از دیگر مسایل مطرح شده ضعف م
در این بررسی است که به عنوان یکی از معضالت مطرح 

) در طی 1390( شده است. جعفري گلویک و همکاران
تحقیقات خود مبنی بر مشکالت صنعت میگو عنوان 

هاي متوالی تولیدکنندگان میگو در کردند که شکست
تن سرمایه در تولید به دالیل مختلف، موجب تحلیل رف

هاي گردش و عدم استطاعت مالی در بازپرداخت وام
هاي دولت در زمینه بانکی شده است. متاسفانه سیاست

اعطاي مستقیم وام بانکی به تولیدکنندگان میگوي 
تر ها موجب وابستهپرورشی به جاي توانمند کردن آن

شدن تولیدکنندگان به منابع بانکی شده است به نحوي 
حاضر تولیدکنندگان با سابقه، بقاي خود را  که در حال

هاي قبلی می دانند. وام در گرفتن وام جدید و استمهال
ن آتحریم از دیگر موانعی است که صنعت میگو با 

مواجه است بر اساس تحقیقات این محققین، تا سال 
شد، عمده میگوي پرورشی ایران به اروپا صادر می 83

اردهاي کیفی اتحادیه که به دلیل عدم رعایت استاند
در  اروپا واردات میگوي پرورشی با تحریم مواجه شده و

 نتیجه بزرگترین صادرات خود را از دست داد.
کم توجهی به بازار داخل از دیگر مشکالت مطرح 

باشد که بر اساس نتایج این شده در این تحقیق می
هاي جعفري گلویک و همکاران تحقیق و بررسی

سعه صنعتی در کشورهاي مختلف )، تجربه تو1395(
نشان داده است که بازار داخل سهم قابل توجهی در 
کشورهاي مختلف نشان داده است که بازار داخل سهم 
قابل توجهی در ایجاد یک صنعت دارد. با توجه به این 

توان گفت محرك اصلی رشد صنعت میگو موضوع می
در کشور وجود نیاز در بازار داخل و سهولت توزیع 

توجه به بازار داخل باید  بنابراینن است. آمحصول در 
به یکی از الویت هاي سیاست گذاران این عرصه تبدیل 

 شود.
المللی، تسهیالت عواملی چون روابط تجاري بین

بانکی و مقررات و استانداردهاي کیفی و بهداشتی که 
پور و اسماعیلی جز الویت نخست در تحقیقات نجاتیان

بررسی عوامل موثر بر صادرات محصوالت ) در 1393(
صنایع غذایی استان خراسان رضوي قرار داشتند، در 

جایی که هاي متفاوتی بودند. از آنتحقیق ما در اولویت
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کشور ما در تحریم قرار دارد، پس با بهبود روابط تجاري 
ترین عامل موثر بر صادرات که به عنوان اولین و مهم
را بهبود بخشید. بنابراین با  است، می توان این شرایط

توان صادرات را تقویت عوامل موثر اصلی صادرات می
فر و افزایش داد و با افزایش صادرات مطابق نظر محنت

) بر رشد اقتصادي تاثیرگذاشت. پس 1384خاکپور (
ترین عوامل موثر در گیري کرد که مهمتوان نتیجهمی

حبنظران صادرات محصوالت شیالتی ایران از سوي صا
تفاوت عمده اي با الویت بندي سایر کشورها دارد و این 

ها و روابط دهنده شرایط یکسان ویژه شامل تحریمنشان
باشد. بنابراین ضعیف تجاري با اکثر کشورها می

گذاري اختصاصی در ریزي و سیاستتوان با برنامهمی
ها و بهبود روابط صادرات آبزیان، ساماندهی تعرفه

 لی به رشد اقتصادي کشور کمک کرد.الملبین
با توجه به مسایل و مشکالت مطرح شده در این 

طور خالصه بیان کرد که صنعت توان بهتحقیق می
پرورش میگو از جمله صنایعی است که با توجه به 

هاي کشورمان از سوي نیازها، مزایا و پتانسیل
دولتمردان مورد توجه قرار گرفت و اقداماتی براي 

آن انجام شد که در نتیجه تولید میگو پرورشی  توسعه
در ایران سیر صعودي به خود گرفت، اما بروز برخی از 

هاي غلط گذاريمشکالت که بعضا ریشه در سیاست
اولیه براي توسعه این صنعت داشت باعث شد تا این 
روند رو به رشد متوقف و در برخی مقاطع روندي 

ه بازار داخل، معکوس را تجربه نماید. عدم توجه ب
دشواري در رقابت با بازار بین الملل و تاثیر مستقیم 
تحوالت جهانی بر تولید میگو باعث شد تا همواره 

هاي متعددي را براي بازارهاي جهانی چالش
رسد نظر میبه بنابراینتولیدکنندگان ایجاد نمایند. 

ساماندهی وضعیت فعلی را باید در اتخاذ تصمیماتی 
 حداکثر ارزش افزوده را نصیب دانست که اوال

تولیدکنندگان میگو نماید و ثانیا بازار براي براي 
محصول تولید شده را در داخل گسترش دهد. 
همچنین باید نظام توزیع این کاال در داخل اصالح و با 

هاي توزیع موجود، میگو به قیمت استفاده از شبکه
طریق ده و از این یکنندگان رسمناسب به دست مصرف

با افزایش سود تولید (به جاي توزیع) امکان جبران 
هاي آتی گذاريخسارات گذشته و ترغیب سرمایه

بنابراین با رفع موانع تولید و نگاه به بازار  فراهم شود.
داخل به عنوان پشتوانه صادرات می توان شاهد جهش 
مطلوبی در صنعت میگوي کشور با توجه به ظرفیت 

اصالح نظام بانکی، رفع  کهري هاي موجود بود. بطو
تحریم و اتخاذ سیاست هاي حمایتی مناسب و پایدار 

جهت حمایت از  دولت اقدامات در اولویتبایستی می
 .باشد صنعت میگوي کشور و صادرات و بازار آن 
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Abstract  
Due to the importance of export production of more than 48.8 thousand tons of farmed shrimp along with fishing 
about 12 thousand tons of marine shrimp, obstacles and problems of the country's farmed shrimp market were 
identified by completing an electronic questionnaire from 40 exporters and experts. Ranking of problems through 
scoring method and due to the non-parametricity of statistics, tests of chi-square and Mann-Whitney U were used 
in statistical analysis. Problems such as regional production and interaction, the inefficiency of the banking system 
for exports, the instability of appropriate supportive policies, sanctions, weak branding and the lack of an 
international marketing research agency The country had a lot of problems in the market. Inefficiency of the 
banking system in exports, sanctions and instability of appropriate protection policies among 22 market problems, 
ranked first to third, respectively. According to experts, the lack of knowledge of the domestic market and 
marketing knowledge and plan and uniformity in the production strategy was a more serious problem in the market 
than exporters. No significant relationship was observed between different levels of sociological characteristics of 
the studied groups with barriers and problems, and only the age of less than 48 years recognized more problems 
than those who were older. Therefore, solving the most important market problems, especially the reform of the 
banking system, lifting sanctions and adopting appropriate and sustainable protectionist policies should be the 
focus of the government.  
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