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 چکیده

 یوبختوسعه بهاقتصاد هر کشور درحال ییرشد و شکوفا ٔ  ینهامروزه در اقتصاد جهانی، نقش صادرات و اهمیت آن درزم

شده است مخصوصاً کشور ایران که وابستگی باالیی به صادرات نفت دارد لذا برای رسیدن به توسعه پایدار باید در همه شناخته

ونقل که ایران از وضعیت خوبی به لحاظ منابع و مواد اولیه برخوردار است بستر صادرات محیا شود ازجمله صنایع حمل هاینهزم

ونی، و عوامل بازاریابی، قان شدهیبندلذا ما در این پژوهش به بررسی دالیل کاهش صادرات پرداختیم که با توجه به مدل دسته

مؤثرند این تحقیق ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ نوع تحقیق پیمایشی با استفاده محیطی و سیستمی بر روی کاهش صادرات 

 .باشدیاز ابزار پرسشنامه م

 ونقل: صادرات، اقتصاد، موانع بازاریابی، حملکلمات کلیدی

 

 

Abstract  

Today, in the global economy, the role of export and its importance in the growth and 

prosperity of any developing country economy is well known, especially in Iran, which is highly 

dependent on oil exports. Provided that the transportation industry is in a good position in terms 

of raw materials and raw materials, so in this study, we examined the reasons for the decline in 

exports, which, based on the AHP and TOPSIS methods, categorized the results. Marketing, 

Legal, Environmental and Systemic Factors Influencing Export Reduction It is a survey and 

survey type survey using questionnaire tools. 
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