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هايي که از هنگام توليد محصوالت کشاورزي بازاريابي محصوالت کشاورزي به کليه عمليات و فرآيند: چکيده

گشته  اين فرآيند با ابعاد اجتماعي، اقتصادي و محيطي همراه ؛ کهگرددشود اطالق مييمتا مصرف آن انجام 

وسعه گيرد در نهايت به تيبرمو با توجه به پارادايم توسعه پايدار که در بطن خود بازاريابي محصوالت را نيز در 

ورزي ابه دنبال آن است که تبيين نمايد بازاريابي محصوالت کش حاضر پژوهش شود. بر اين مبنايمپايدار منجر 

 به چه پيامدهايي منجر شده است؟ کند؟ و اين الگوي بازاريابيدر منطقه مورد مطالعه از چه الگويي پيروي مي

ميشان هاي آماري ننتايج آزمون. باشدنامه ميپرسش و نيز تکميلتحليلي  -تحقيق از نوع توصيفياين روش 

 ،اعتقاد به سودآوري، قابليت دسترسي هايخصمنطقه مورد مطالعه شا جامعه نمونه که بر اساس نظرات دهد

جريان اطالعات، زيرساخت، رضايت شغلي، آموزش و سطح آگاهي از دانش روز توليد محصول انجير در وضعيت 

دهد برآورد شده است. همچنين نتايج تحقيق نشان مي از حد متوسط تريينپا موجود در منطقه مورد مطالعه

کننده آن از الگوي ناپايدار يينتبهاي منطقه مورد مطالعه با توجه به شاخص که بازاريابي محصول انجير در

 به قيمت ناچيز، بازاريابي ناقصانجير فروش محصول پيشچون  کند که اين امر فرآيند پيامدهاييتبعيت مي

ين کنسا وکارکاهش ميزان توليد انجير، کاهش انگيزه کسب، ، افزايش ضايعات، کاهش قيمت محصولمحصول

 وکارباز کسروستايي ران ا، نارضايتي باغداهالي ، کاهش سرانه زمين کشاورزيروستائيان رکود اشتغالروستا، 

 به شهر و روستاي مجاور در روستاهاي مورد مطالعه شده است. مهاجر فرستيو 

 .ارانببازاريابي محصوالت کشاورزي، اقتصاد روستايي، سمغان، مالي :يديکل واژگان

 

 

 مقدمه

 وليدت خاصي مناطق در خاص محصوالت اينکه به توجه با زياد هايواسطه وجود لزوم و يدکنندهتول با کنندهمصرف بين زياد فاصله

 دکنندهيتول وکننده مصرف بين طوالني فاصله آمدنبه وجود  باعث امر اين که کنندمي استفاده آن از مختلف نقاط در مردم ساير اما شودمي

 ايينههز دهندمي انجام که خدمتي حسب بر بنا و گيرندمي قرار عرضه مسير در فراواني يهاواسطه فاصله اين بردن بين ازمنظور به شود،مي
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 يک وجود سوي ديگر از(. 8؛6831بدرقه و همکاران،شود )مي محصوالت گراني باعث هاهزينه اين صرف که کنندمي تحميل بازاريابي بر را

 برساند کنندهصرفم به کمترواسطه  با يا و مستقيمطور به را خود کاالي يدکنندهتول اگر يعني بردمي باالترآن را  کارايي بازاريابي ساده سيستم

و  ديتول شيو افزا يکه باعث عدم تحقق اهداف توسعه کشاورز ياز عوامل مهم يکي ( با اين حال611؛6831قرباني،نمايد )مي عمل کارا بازار

 شرفته،يپ ي. امروزه در اکثر کشورهااست يمحصوالت کشاورز يابيبازار ستميس يينارسا شوديدر حال توسعه م يدرآمد کشاورزان در کشورها

 متعارف از شکل ديجهان، تول يکنون طيتوجه به شرا ابد. يآيعمده اقتصاد به شمار م يهااز بخش يکيبه عنوان  يمحصوالت کشاورز يابيبازار

 ينده براتوليدکن کي يهاتيفعال ياست. بازار، محل تبلور تمام يدکنندگانتول ياصل يهااز هدف يکيفروش در بازار  يبرا ديخارج شده و تول

 يبرا يريگميتنها از زمان برداشت محصول آغاز نشده بلکه از زمان تصم يابيبازار اتيعمل نياست. بنابرا ديسود به دست آمده از تول افتيدر

 ،يريپذفساد رندهيمحصوالت که در برگ نيخاص ا يهايژگيو ليبه دل يکشاورز محصوالتي ابيراستا بازار ني. در ادهديخود را نشان م ديتول

ه در توسع يکشاورز تيبا توجه به نقش و اهمهمچنين  .کنديم دايپ يخاصو ضرورت  تياهم ،ها استهمه فصل يبودن و تقاضا برا يفصل

 نيدوو ت هااستيس نييبوده است. تع گذاراناستيتوجه س مورد همواره ران،يدر ا نيو درآمد زارع يمحصوالت کشاورز ديتول شيافزا ،ياقتصاد

، باشديم يو نحوه بازار رسان يزراع يدر واحدها ديتول طياز شرا الزمي که مستلزم آگاه نيعالوه بر ا ،يمناسب در بخش کشاورز يهابرنامه

 يکشاورز يهااستيها نسبت به انواع سالعمل آنو عکس نيزارع يريگميتصم ندياز فرآ زانيربرنامه يآگاه زانيبه م يبستگ زين ياديتا حدود ز

، يرسانبازارکه در طول مسير يطوربههمچنين در ايران نظام بازاريابي انجير به صورت متعارف است  .(1-83؛6831همکاران، وترکماني دارد )

ي . از سورسديمکنندگان مصرف به دستي مناسب و فرآوري بندبستهعفوني، خدمات اندکي روي محصول انجام گرفته و اغلب بدون ضد

شده و دو گروه توليدکنندگان و صادرکنندگان از منافع اندکي برخوردار هستند.  فروشانعمدهديگر قسمت اعظم منافع، نصيب تجار، دالالن و 

 نيتأمکه از سطح اطمينان قابل قبولي براي  دهنديميي را ترجيح هاها طرح؛ لذا آنگريز هستندريسک عمدتاًانجيرکاران استان فارس 

ي جنبي کشاورزي از جمله هاتيفعاللذا  شوديها مآن ندهيآمعاششان برخوردار باشد گرچه اين امر موجب از دست رفتن بخشي از درآمد 

(. 1؛6813،ورپگردد )حسنپذيري انجير کاران باعث کاهش درجه ريسک توانديمانجير،  ويژهبهبندي و تبديل محصوالت کشاورزي صنايع بسته

ط انجيرکاري شراي يدر سطح جهان و وجود مناطق و اقليم مناسب برا (ايران از رتبه اول توليد انجير خشک )ارگانيک برخوردارين در اين بي

و  شوديبا فروش محصوالت آن تکميل م ،چرخه اقتصادي يک فعاليت اقتصاديحال ينباا .(8؛6831گروه جهاد،مناسبي فراهم آورده است )

در مناطق مستعد، يکي از منابع مهم توليد  يها در آينده کمک خواهد کرد. امروزه توليد محصوالت باغبه تداوم آن اهتيبازار فعال يبررس

ي کشور استان هااستان. در ميان (81؛6831،آمارنامه کشاورزيرود )يثروت، مبادالت تجاري و اشتغال به کار ساکنان آن مناطق به شمار م

و  تن محصول 81111حدود  انهيسال ديهکتار و تول ۰۰111کشت  ريبا سطح ز که روديمنجير خشک بشمار قطب توليد ا نيترمهمفارس 

 باشديمهاي مهم انجير خشک استان تن يکي از توليدکننده ۰111هکتار و توليد ساالنه حدود  8811شهرستان کازرون با سطح زير کشت 

 ديتول ها در سهمنقش مهم آن ليبه دل کشاورزان به توليد و فروش انجير وابسته است که ، اقتصادانباربين روستاهاي سمغان، مالييندراکه 

عدم بازاريابي صحيح آن، وجود دالالن که درآمد آنان را به قيمت ناچيز از دست آنان خارج خشک در سطح شهرستان و  ريمحصول انج

همچنين الگوي بازاريابي محصول انجير به عدم رابطه . جود آورده استويت دولت و بخش خصوصي مشکالت گوناگوني را بهحماعدم، کننديم

ه با توجه اي شده است، کاي و فراناحيهباشد که منجر به الگوي ناپايدار ناحيهچند سويه بين عناصر سيستم انسان، فضا و فعاليت ناپايدار مي

يدوفروش اين محصول باشد تا جايي خرکه نتواسته است بازاري جهت به اينکه شهر کازرون از نظر جغرافيايي در مرکز شهرستان واقع شده 

هاي دور، دست به کار شده و اين محصول با قيمتي ناچيز خريد و در مقياسي بزرگ به شهرهايي همچون اصفهان، يداران محلي از زمانخرکه 

ابي اين يبازارريابي اين محصول افزوده است. از ديگر مشکالت رسانند. که اين خود بر الگوي ناپايداري بازايماهواز، سنندج و تهران به فروش 

بندي محصول انجير، ناآگاهي باغداران روستايي در زمينه ارزشمند بودن انبارداري و نگهداري و بسته هايمحصول: عدم وجود زيرساخت

هاي متناسب با محصول رزي، نبود زيرساخترساني محصوالت کشاودر سطح منطقه، نبود نظام جامع اطالع 6خريمحصول، وجود نظام سلف

 از توان ذکر نمود.يت دولت از خريد محصول را ميحماعدمهاي بين باغي روستايي و از جمله شرکت فرآوري محصول، کيفيت پايين جاده

 يبازارياب هزينه کاهش امکان و مناسب کيفيت ايجاد کافي، ميزان به و ضروري محصوالت توليد توان تالش در جهتاهداف مطالعه حاضر مي

 يوبچارچي ارائهمورد مطالعه شهرستان،  اقتصادي روستاهاي بر توسعهکننده، بررسي پيامدهاي بازاريابي مصرف نتيجه در و کشاورز براي

ن اين مطالعه به دنبال همچني. ي و مليامنطقه، محليح سطو ن بازاريابي درمتخصصاو  اندرکاراندستان، يزربرنامه بهمنطقي و صولي ، ايعلم

ه ب کند؟ و اين الگوي بازاريابيکليدي است که بازاريابي محصوالت کشاورزي در منطقه مورد مطالعه از چه الگويي پيروي مي سؤالپاسخ به 

                                                           
1 hedging 
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اطالعات،  جريان، اعتقاد به سودآوري، هايي نظير قابليت دسترسيچه پيامدهايي منجر شده است که جهت پاسخ به اين سؤاالت از شاخص

 زيرساخت، رضايت شغلي، آموزش و سطح آگاهي از دانش روز توليد محصول انجير استفاده شده است.

 کننده نظام بازاريابي محصوالت کشاورزي( مباني نظري تبين8

 مؤثرتر و مفيدتر صورت آنجا به در توانندمي( سازمان) مزرعه که هاييبخش و بازار ترينمناسب يافتن براي جستجوي يعني بازاريابي

 سيستم توانايي بازاريابي فروشندگان، ديدگاه همچنين از(. 6811همکاران، و روستاباشد ) مردم هايخواسته و نيازها پاسخگوي و يافته حضور

(. دستمزد و ولپ بازگشت امکان باالترين براي اختالل کمترين با) است کنندهمصرف به توليدکننده از توليدشده چيز هر انتقال براي بازاريابي

 خواهدمي او که است کاري طرز همان و پسنددمي ظاهري شکل نظر از او آنچه در کاال انتقال توانايي بازاريابي ساده طور به مشتري ديدگاه از

د گيري تصميم ميوکارکسبهمچنين بازاريابي فرآيندي است که بر اساس آن  .(Paulin, 2001)اوست  براي شدهپرداخت قيمت کمترين در و

دهد که در بازاريابي، هاي مطالعات و تجربيات نشان ميچه چيزي را به چه کسي، چه زماني و در چه مکاني و چگونه به فروش برساند. يافته

ن وکار(، بازار سرمايه، بازار زميکسبتغيير اشتغال و جابجايي انتقال )ها، بازار ريزي راهبردي در انواع بازارها از جمله بازار قيمتمطالعه و برنامه

است که  مديريتي ابتکاري عمليات بازاريابي ديگر، تعريف (. در86؛6816لو،به نقل صادق 6833افتخاري،است )و بازار توليدات محلي ضروري 

 موعهمج. شودامل ميش را توليد توسعه منظور به کنندگانمصرف و بررسي احتياجات تخمين بيني،پيش و شده تجارت پيشرفت باعث

 که براي بازاريابي ارائه ديگري است تعريف مبادله، طريق جامعه از يا هاي فردخواسته و ارضاي نيازها جهت اجتماعي -انساني هايفعاليت

ناسب م قيمت و به مناسب زمان و در مکان مناسب، عرضه يا کاال فروش و توزيع پخش، معناي به ديگر، بازاريابي تعريف بر اساس. شده است

طور به .است يريتيمد هايگيريتصميم از بازاريابي متشکل اساس بلکه اتومکانيکي، يک کار نه و است مکانيکي يک کار نه پس بازاريابي. است

 از بعد هک است و خدماتي هافعاليت کليه شامل کشاورزي محصوالت بازاريابي که، نتيجه گرفت گونهاين توانمي تعاريف اين مجموعه از کلي

توليد  فشکا رفتن ها از بينتالش حاصل اين .گردد تأمين کنندگانمصرف مختلف هايگروه خواست گيرد تامي صورت آن روي محصول توليد

 :از است عبارت فوق تعريف مهم نکات. عرضه با تقاضاست و عرضه يا

 ايعصن و حمل، انبارداري بندي،درجه توزيع، برداشت، کشاورزي، مورد محصوالت در توليد خدمات بعد از و هافعاليت کليه منظور از. 6

 .است تبديلي

 آن سبت بهن واقعي بازاريابي آنکه حال شدهگرفته نظر در کنندهتا مصرف توليدکننده و از سويهيک جريان بازاريابي فوق تعريف در. 8

در رابطه با بازاريابي  .(3۰؛6811نعمتي زاده،است ) شده توليد که است چيزي آن خدمات فروش، و کاال همچنين و شود توليد بايد که چيزي

 ( آمده است؛6شماره )خالصه در جدول  طوربهمطالعات داخلي و خارجي زيادي انجام شده است که 

 

 کشاورزي محصوالت يابيبازار يهاپژوهش از يبرخ نهيشيپ: 6 جدول

 نتایج عنوان تحقیق محقق

Dimitri,Tegene and 

Kaufman (2003) 

محصوالت تازه در کشور 

 متحده آمریکاایاالت

، تغییرات تکنولوژیکی در تولید و بازاریابی و نیز رشد فروشیخردهیکپارچگی 

محصول، روابط بازارهای سنتی بین تولیدکنندگان،  کنندگانمصرفتقاضای 

 است. را تغییر داده فروشانخردهو  فروشانعمده

Martin and 

Jagadish (2006) 

دامنه بازاریابی و کارایی سیستم 

 بازاریابی

درك و فهم عظیمی از کارایی سیستم  تواندیاستفاده از چارچوب زنجیره عرضه م

 ایجاد نماید. توسعهدرحالبازاریابی کشاورزی در اقتصادهای 

 همكاراندهقانیان و 

(۵۸۳۱) 

بررسی و تحلیل کارایی بازاریابی 

 کاران استان خراسانزرشک

رای کاران دازرشک نیتوسعه کارایی فنی زرشک کاران از طریق کاهش فاصله ب

 نییابی انشانگر ناکافی بودن کارایی بازار کهاست.  بردارانبهرهباالترین کارایی دیگر 

 .باشدیمحصول م
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 عباسیان و همكاران

(۵۸۳۱) 

تحلیل اقتصادی حاشیه بازاریابی 

مضافتی استان سیستان و خرمای 

 بلوچستان

نشان داد که قیمت سر باغ و هزینه برداشت خرما از عوامل  یابیتخمین توابع حاشیه بازار

 هستند. یابیمؤثر بر تابع حاشیه کل بازار

آبادي و مرادي فرح

 (۵۸۳۳)همكاران 

بازاریابی هلو در استان مازندران و 

 عوامل مؤثر بر بازاریابی آن

شدت بر حاشیه بازاریابی اثرگذار است. همچنین ایجاد حجم فروش و قیمت فروش به

در بهبود منافع باغداران و افزایش سهم آنان از قیمت  تواندیمی بازاریابی، هاتشکل

 کننده گردد.نهایی مصرف

 6818منبع؛ نگارندگان؛

 رآوريف و توليد براي گيريتصميم زمان در کشاورز ديدگاه از که است تحرکاتي دربرگيرنده عموماً کشاورزي محصوالت بازاريابي

 تمامي بر مشتمل کشاورزي محصوالت . بازاريابي(8۰؛6816لو و همکاران،به نقل از صادق 6831مسلمي،شود )مي آغاز کشاورزي محصوالت

امروزه اعتقاد بر اين است که  (.61؛683۰پاندي،است ) نهايي کنندهمصرف دست به رسيدن تا مزرعه از محصول انتقال به مربوط عمليات

دهد. از چنين ديدگاهي بازاريابي شود، تشکيل مياي از آنچه را که بازاريابي کشاورزي ناميده ميبازاريابي محصوالت کشاورزي بخش عمده

شده، سموم و مواد شيمايي ديگر، علوفه براي هاي مورد نياز براي توليد محصوالتي مانند کود شيميايي، بذر اصالحکشاورزي، بازاريابي نهاده

ها نيز در انطباق با دهي توزيع اين نهادهگيرد. زيرا به موازات افزايش ميزان توليد، سازمانآالت و ابزار را نيز در بر ميتغذيه دام و ماشين

ا با بازاريابي محصوالت کشاورزي در هم آميخته است. هي که عرضه کافي و به هنگام نهادهاگونهبهنيازهاي کشاورزان اهميت بيشتري يافته، 

گرايش کشاورزان براي عرضه محصول به بازار، تأمين مالي و اعتبار آن نيز اهميت بيشتري يافته، طوري که امروزه  موازاتبهدر اين ميان، 

 که هستند هاييويژگي داراي اقتصادي نظر از کشاورزي (. محصوالت18؛6816کرباسي،آيد )اعتبار، يک خدمت پنهان بازاريابي به شمار مي

 هايرآوردهف بازاررساني مسئله بودن پرهزينه و ها، پيچيدگيويژگي اين يمطالعه. کندمي متمايز کاالها ساير از کلي به را هاآن يبازار رسان امر

 و هافعاليت اجراي در که هاييسازمان و کارکردهاي تمامي غذايي و کشاورزي محصوالت بازاريابي سيستم. سازدمي روشن کامالً را کشاورزي

 مواد ورود مراحل تمامي عبارتي به. گيرديبرم در را باشدمي بازار محل در موجود هايفرصت از مناسب برداريبهره منظور به شدهبيان اهداف

 والتمحص خاص طبيعت و خصوصيات شناخت .است گنجاندن قابل سيستم اين وظايف حيطه در بخشي نظام و مصرف توزيع، توليد، خام،

 توليد حصحي نظام يک استقرار به نهايي، مصرف تا توليد فاصله در عمليات ساير و تبديل ونقل، نگهداري،حمل توليد، ديدگاه از کشاورزي

و  هايافتره يابيبازار نييتاکنون براي تب(. 81؛6816لو و همکاران،به نقل از صادق Leeflang and Wittink, 2000نمايد )مي کمک

 يابيبازار ياند. به عبارتداشته انيب ياز عوامل و فاکتورهاي مختلف يرا معلول يابيبازار کي هر به کار گرفته شده است، که يمختلف کردهاييرو

 ار،ساخت همراه به بازار راهبردي اهداف و بنديتقسيم يابي،مکان رقبا، مشتري، نظير مختلف اجزاء از متشکل جرياني بازاريابي و شبکه

 مشتريان ،(تبليغات و گذاريقيمت محصول، مکان،بازاريابي ) ترکيب شناخت. است آن اندازو چشم و محصوالت فرآورده خاص هايويژگي

 گذاري،قيمتبازاريابي ) راهبردهاي روين. ازانمايدمي تسهيل را هدف بازارهاي انتخاب و شناخت مسير رقبا، و تحليل...( و حفظ و جذب)

 وردم نفوذ حوزه و مکاني قلمرو در يکپارچه و راهبردي طرح يک در فروش و و توليد( گذارينشانه سازي، بروز تبليغات، يابي، توزيع،مکان

 در که است ايمنطقه راهبردي ريزيبرنامه و جغرافيايي رهيافت با راهبردي طرح يک بازاريابي طرح گفت بايد سانبدين. گيردمي قرار توجه

 بازار، مسيرهاي مکان، اطالعات،( زيان و سود ارزيابيريسک ) و دهيسازمان و مديريت مالي، فروش و هانيازمندي فروش، توليد، فرآيند آن

 يا تنوع و تغيير بازار محصول، توسعه بازار، در نفوذ تحليلي ابزارهاي از استفاده با بازاريابي راهبرد در واقع در. گيردمي قرارمدنظر  بازار اندازه

 کنار در خدمات و هافرآورده راهبردي هايفعاليت بنديطبقهمنظور به يافتهتوسعه هافرآورده و شناخت هافرصت ارزيابي براي رشد ماتريس

 شامل توانمي را بازاريابي راهبرد بنابراين،. گيردمي قرار توجه مورد عملکرد ارزيابي و پايش و بحراني مسير تحليل تجربه منابع، رقبا، ارزيابي

 طلوبم هايپاسخ تا آميخته در باهم کنترلقابل متغيرهاي شوديم تالش که دانست هارهيافت ساير کنار نيز در بازاريابي آميخته رهيافت

 ايمنطقه شبکه رويکرد بر نيمبت تحقيق بر حاکم ديدگاه (.16؛6816لو و همکاران،و صادق 6811 افتخاري،)گردد  ايجاد هدف بازارهاي براي

 افراد، انجري نظيرفضا ) خالل در پيوندها و اي، تعاملکه در رويکرد شبکه منطقه است، و در قالب پارادايم توسعه پايدار روستايي و کشاورزي

 نهايت در و ايمنطقه توسعه باهمگرايي  و پيوند در محلي اقتصادهاي تقويت و اطالعات در يک شبکه منطقه باعث تجهيز سرمايه، پول، کاالها،

 اظلح از موجود تنوعات که ورزدمي اصرار سياسي دخالت خردمندانه از و نامتمرکز ايمجموعه بر ايمنطقه شبکه راهبرد .گرددمي ملي توسعه

دهد  قرار يتموردحما را محلي توسعه هايتوانمندي و نيازها و روستايي و شهري هايبخش بين کاريمتقس اي،ناحيه منابع از برخورداري
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( الگوي ناپايدار بازاريابي در منطقه مورد مطالعه و همچنين 6شکل )(. در Douglass, 1998, p.16- 88 و 6811Tacoli, 1998, p.3سعيدي؛)

 ( نمايي از يک باغ روستايي انجير و محصول انجير نشان داده شده است.8شکل )در 

 

 
 مطالعه مورد منطقه در انجير محصول بازاريابي الگوي :6شکل 

يرد گيبرمي از نظر جغرافيايي بازاري است که شعاع عملکرد آن مقياس کوچکي از فضا را در بازار محلشود که مشاهده مي گونههمان

اي در مقياس بين سطوح محلي ار ناحيهدهد و همچنين بازيماي را تحت پوشش خود قرار اي در فضاي بين سطح ملي و ناحيهو بازار منطقه

باشد و يک جريان قوي از ضعيف مي شدتبهاي باشد که در منطقه مورد مطالعه جريانات بازاريابي در دو سطح محلي و ناحيهاي ميو منطقه

ه ي با توسعه پايدار را اشاره کرد کتوان به ارتباط بازاريابباشد. با توجه به موارد ذکر شده مييماي برقرار سطح محلي به سمت سطح منطقه

دارند  بازارها و هاجاده تا زيادي فاصله که هستند ييهاآن آورنديم دستبه بازارها سازييجهان از را سود کمترين که کشاورزاني

(Hazell,2005 .)زونروزاف طوربه و اندشده مختلط يکديگر با ازپيشيشب و هستند يافتن تغيير حال در بازاريابي هايزنجيره حال هر در 

 بازارها ينا با توانندمي همچنان که کشاورزاني براي بيشتري شانس که شوديم باعث مسئله اين. هستند غذايي امنيت و کيفيت خواستار

 کشورهاي در. شوديم هاآن از بسياري عده گيريکناره براي تهديدي مقابل در اما آيد وجودبه شوند متصل هاآن به يا و کرده رقابت

 تمشارک داخلي و صادراتي بازارهاي از بسياري در ثروتمند کشورهاي کشاورزان با منصفانهغير رقابتي در بايد پاخرده زارعانتوسعه درحال

 رايب را خوشان بايدمي کشاورزان اندکرده رها را کوچک زارعان براي خدمات ارائه و مستقيم بازاريابي نيز هادولت که احوالي چنين در کنند

 واجهم خطر اين با وگرنه کنند استفاده دهدمي هاآن به بازارها تحوالت و تغييرات که جديدي شانس از و کرده سازماندهي مشکالت بر غلبه

 شکاف اين کردن پر در مهمي نقش داوطلبانه يردولتيغ هايسازمان ويژهبه و خصوصي بخش. بدهند دست از را بازار به دسترسي که شونديم

 به نکشاورزا دسترسي محصوالت بنديزمان و کيفيت بهبود به توانندمي هاسازمان اين دارند غذا فرآوران تجار، ها،کارخانه به زارعان اتصال و

 که يشينپ دولتي هايتعاوني خالف بر. کنند مؤثر کمک... و بازار به ارتباط و اتصال براي پرسود کانالي تدارک تحقيقات و کشاورزي اعتبارات

کننده اداره خودشان که شد متمسک هاييسازمان ايجاد به توانمي اندداده دست از را خود اعتبار باال هايهزينه و ضعيف عملکرد خاطر به

 ازکيا) کنندمي مسئوليت احساس خود اعضاي قبال در و کرده عمل شفاف دارند، خودکفايي و استقالل پايدارند، اقتصادي نظر از هستند، خود

 تجاري و مدني جامعه هايگروه با مردمي دولتي، هايحمايت مستلزم هاسازمان نوع اين از حمايت و ايجاد همچنين .(81۰؛6831همکاران، و

 توليد که دارند اين به نيازتنها نه کشاورزان. هستند پايدار توسعه عامالن از خود که( 81۰؛6831همکاران، و ازکيا و Hazell,2005هستند )

 هايياهر دنبال به کار اين براي بايد بلکه بخشند بهبود را بازارها به دستيابي امکان و کنند بيشتر زمين واحد هر از را خود درآمد و محصول

 سمت به روي گرامصرف بازارهاي هاييازن به پاسخ و خود درآمد حفظ براي ينهمچن و دهند افزايش را هاآن کار نيروي بازدهي که باشند

ر کننده بازاريابي دهاي بيانشاخص .باشديم زمينه اين در کشاورزي يزيربرنامه الزمه خود اين که(. همانبياورند ) روي ترپرارزش محصوالت
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جريان  ،اعتقاد به سودآوري، با توجه به اين موارد از متغيرهاي قابليت دسترسي باشد که اين پژوهشيمابعاد اقتصادي و اجتماعي و محيطي 

 اطالعات، زيرساخت، رضايت شغلي، آموزش و سطح آگاهي از دانش روز توليد محصول انجير استفاده شده است.

 
 روستاي سمغان کيارگان محصول و انجير باغ از يينما: 8 شکل

 

 روش پژوهش

 دودح تا که است ايويژه شرايط داراي علوم ساير آن با ساختار و کارکردي و خاص همپوشاني و هاويژگي به توجه با جغرافيايي علوم

 قلمرو در را آن اجتماعي، ماهيت داشتن. است شده ديگر طرف از شناسيروش خلوص و عدم طرفي از آن پيشرفت و رشد به منجر زيادي

 نبنابراي. است زده پيوند و تجربي طبيعي علوم با را علوم گونهاين نيز آن ملموس فضاي و روابط کهطور همان دهد،مي قرار علوم اجتماعي

 جاي يخاص مقوالت در جغرافيايي علوم در تبيين جهت واقعي هايتفصيلي انگاره طرح موضوعات، شناخت در کلي مالحظات به توجه از پيش

اشاره نمود  فضايي و محيطي هايارزش و هنجارها تفسيري و گيريتصميم تحليل علل، به تشخيص توانمي هاآن جمله از که دارد

 بو انتخا نظري طرح تنظيم و تحقيق طرح تهيه در دقت به مربوط طرف يک از مطالعات، کيفيت و (. با اين وجود موفقيت۰۰؛6811)پوپر،

. اردد بستگي متغيرها درباره هاداده کسب استفاده براي مورد ابزار و هاروش ها،شيوه چگونگي به ديگر طرف از و باشدمي مناسب متغيرهاي

 رايب الزم تعمق و دقت که است ضروري آن موفقيت نيز و تحقيق اهداف به جهت دستيابي. نيست کافي متصل و خوب طرح يک تهيه لذا

 (.8۰؛683۰افتخاري، )گيرد  صورت نيز مناسب و ابزار روش انتخاب

نجش س منظوربهاست که  تحليلي -توصيفي صورت به در اين ماهيت و روش: پژوهش حاضر با هدف کاربردي و باز نظر روش تحقيق

 در اطالعات آوريجمع براي که صورتين. بداست شده ميداني استفاده و ايکتابخانه شيوه دو از و گردآوري اطالعات بازاريابي محصول انجير

در  يدانيم اطالعات گردآوري. است شده استفاده اينترنتي هايشبکه زا و ايکتابخانه مطالعات از نظري تحقيق مباني و ادبيات پيشينه، مورد

 رباغداران انجي پژوهش اين در آماري جامعه است. شده پرسشنامه انجام از استفاده با تحقيق سؤاالت به دستيابي براي مطالعه مورد منطقه

که روستاهاي اول و دوم از نظر تقسيمات کشوري  باشدمي بخش چنارشاهيجان شهرستان کازرونسمغان، مالي انبار  روستاهاي روستايي

 6811باشد. که در سرشماري سال جزء دهستان سمغان بخش چنارشاهيجان و روستاي آخر جزء دهستان کوهمره بخش کوهمره نودان مي

نفر معادل  ۰6۰1اين روستاها باشد. جمعيت کل سمغان يک روستاي ميانکوهي، مالي انبار روستاي دشتي واقع در ميان جنگل مي روستاي

 خانوار است. 6811

باغدار روستايي  88۰گيري در اين تحقيق تصادفي ساده است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد روش نمونه: گيريروش نمونه

ين تأمها از طريق فعاليت باغداري انجير درصد منبع درآمدي آن 11انتخاب شده است. روستاهاي منتخب روستاهايي هستند که بيش از 
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( ۰و شکل )( 8شکل )با دو نمونه وابسته استفاده شده است که در  tاي و نمونه کتt از آزمون  سؤاالتشود. جهت آزمون پاسخگويي به مي

 ها نشان داده شده است.موقعيت آن

 
 ي سمغانروستا نقشه: 8 شکل
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 انبارنقشه روستاي مالي: ۰شکل 

 از کي با هر ارتباط در طيف ليکرت با هايگويه طرح به متغيرها نمودن عملياتي منظور به مطالعه اين در نظري چارچوب مبناي بر

وضعيت پايداري و ناپايداري نظام بازاريابي را سنجش کنند. اين  مورد نظر هايگويه تا گرديده تالش راستا اين در .است شده پرداخته متغيرها

 نمايند. با توجه به موارد ذکر فراهمسؤاالت  به را الزم پاسخ نحو بهترين به پايايي الزمضمن روايي و  تا اندشده طراحي ايگونه ها بهشاخص

 اند.( نشان داده شده۰شکل )هاي مورد بررسي در شاخص شده
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 مطالعه مورد منطقه در بازاريابي ناپايداري سنجش مورد هايشاخص :۰شکل 

 

 

 هایافته

ها در منطقه مورد مطالعه در سطح ي مورد بررسي در باب مفاهيم نظري و چه از ديدگاه عملي ميزان آنهاشاخصبا عنايت به اينکه 

 در هاشاخصها از نگاه پاسخگويان در صورت وجود در سطح مهم و بسيار مهمي قرار گرفته است، اقدام به سنجش پايين و ميزان اهميت آن

وضعيت موجود( انجير )ه وابسته گرديده است، که نتايج حاصل از اين آزمون و همچنين وضعيت موجود بازاريابي محصول با دو گرو tآزمون 

(. 8جدول )وضع مطلوب( را در سطح منطقه مورد مطالعه بررسي شده است روستائيان )در افزايش درآمد  هاشاخصو ميزان اهميت هر يک از 

هاي قابليت آمده از شاخص به دستشود که ميانگين يمبا دو گروه وابسته مشاهده  tن با استفاده از آزمون آمده از آ به دستبر اساس ارقام 

دانش  دسترسي، اعتقاد به سودآوري، شاخص جريان اطالعات، زير ساخت، شاخص رضايت شغلي، شاخص آموزش و شاخص سطح آگاهي از

ح آمده از شاخص سط به دستشود که ميانگين يمآمده از جدول استنباط  به دستام روز توليد انجير به اين نتيجه رسيد که بر اساس ارق

است که با توجه  111/۰و ميزان اهميت آن  ۰۰/6آگاهي از دانش روز توليد محصول انجير در وضع موجود در محدوده مورد پژوهش برابر با 

ي زير معنادارمشاهده شده و سطح  tو همچنين با لحاظ نمودن مقدار  866/8( و اختالف مشاهده شده که عدد 8استاندارد )عدد به ميانگين 

 اغدارانبها در وضعيت موجود کمتر از ميانگين متوسط و ميزان اهميت آن از ديد توان به اين نتيجه رسيد که ميزان تمامي شاخصمي ،1۰آلفا 

 انجير روستايي باالتر از حد استاندارد در نظر گرفته شده است.
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 تياهم زانيم و موجود تيوضع حالت دو در هاشاخص وضعيت: 8 جدول

 t (sig) (B-A) اختالف (B) اهمیت (A) وضع موجود شاخص

 001/0 146 55/2 836/4 376/1 قابلیت دسترسي

 001/0 112 431/2 667/4 366/1 اعتقاد به سودآوري

 001/0 161 771/2 10/4 135/1 جریان اطالعات

 001/0 154 7/2 866/4 166/1 زیرساخت

 001/0 145 641/2 861/4 311/1 رضایت شغلي

 001/0 172 753/2 871/4 136/1 آموزش

سطح آگاهي از دانش روزتولید 

 محصول
55/1 767/4 311/2 81 001/0 

 

باشد. در انتها يمباشد و زير ميانگين حد متوسط ينممطلوب  هاآمده از کليه شاخص به دستميانگين  اساسبر اين 

جدول باشد )مي ها در سطح منطقه مطالعه به اين شرحآمده اولويت آن به دستبندي گرديده است که با توجه رتبه ها رتبهشاخص

8.) 
 هاشاخص بندي: اولويت8 جدول

 میانگین شاخص اولویت

 10/4 جریان اطالعات اول

 877/4 آموزش دوم

 866/4 زیرساخت سوم

 861/4 رضایت شغلی چهارم

 836/4 قابلیت دسترسی پنجم

 767/4 سطح آگاهی از دانش روز تولید محصول ششم

 667/4 اعتقاد به سودآوری هفتم

 

ي بندصورتبه اين صورت  هاشاخصشود از ديد پاسخگويان روستايي اولويت هر کدام از ي که در جدول باال مشاهده ميطورهمان

ي آموزش، زيرساخت، رضايت شغلي، قابليت دسترسي، سطح آگاهي هاشاخصشده است که بيشترين اولويت را به شاخص جريان اطالعات و 

 از دانش روز توليد محصول و در پايان هم اعتقاد به سودآوري قرار گرفته است.

 

 بحث ونتيجه گيري:
صول يرگذار در بازاريابي محتأثهاي زمينه محصوالت کشاورزي، بازاريابي رابطه با در که کرد گيرينتيجه انتومي نظري چارچوب طبق

 ها ازاين شاخص باشند که با توجه به پژوهش حاضريمباشند هر کدام به نوعي مؤثر يمکه عواملي اقتصادي و اجتماعي و محيطي  انجير

ها تفاوت معناداري هاي پاسخگويان نشان داد که ميزان هر کدام از شاخصنظرات و ديدگاه. شد آزمون مطالعه منطقه مورد در پرسشنامه طريق

اهده ها مشآمده از شاخص به دستهاي ي بين ميانگينامالحظهقابلکه چندان اختالف  طرزي به دهد،را نسبت به ميانگين متوسط نشان مي

آمده از  به دستباشد و عدد مي 681/6 مقدار ستائيان در وضعيت موجود مربوط به آموزش واز نظرات رو حاصل ترين ميانگينشود و کمنمي

دهد و مابقي باشد را نشان مييمکه باالتر از ميانگين حد متوسط  311/۰همين شاخص از ديدگاه روستائيان در وضعيت ميزان اهميت عدد 

جايي در منطقه مورد لذا از آن. باشديم انجير محصول بازاريابيها در شاخصين ا اهميت باشد که بيانگردار ميها در دو حالت معنيشاخص

 عات،ياض افزايش، ناقص يابيبازارفروش محصول به قيمت ناچيز، باشد پيامدهايي از جمله پيشدر حد مطلوبي نمي هاميزان شاخص مطالعه،

 ،يکشاورز نيسرانه زم کاهشپنهان،  يکاريب ،اشتغال، رکود وکارکسبانجير، کاهش انگيزه  ديتول زانيم کاهشو  محصول متيق کاهش
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ايدار، بازاريابي ناپ جوانان پذيرييبآس ،يمهاجر فرست ت،يفقر، محروم ،وکارکسباز  باغداران نارضايتي ي،خرسلف، پايداري نظام درآمد کاهش

 ( زير آمده است:1شکل )العه به شرح . در انتها الگوي پايدار بازاريابي در منطقه مورد مطپايدارناتوسعه 

 
 مطالعه مورد منطقه در( يتجرب مدل) بازاريابي داريپا يالگو: 1 شکل

توان به ها برقرار شود ميها و شبکهشود در صورتي ارتباط متقابلي بين شاخص با توجه به گرهيمکه در اين الگو مشاهده  گونههمان

ويژه پژوهش پيش روي به نقش مؤثر بازاريابي هاي انجام گرفته بهيافت. در هر صورت با عنايت به پژوهشدستيک نوع بازاريابي پايدار 

توان به اين نکته پي برد که اگر بازاريابي در يک منطقه به طريق درستي ه است و ميمحصوالت کشاورزي در اقتصاد روستايي پرداخته شد

ها که در جدول باال به آن پرداخته شد پيشنهادهايي بر الويت بندي شاخص گردد. متناسب باانجام گيرد خود باعث توسعه پايدار روستايي مي

 است: طرحقابلها به شرح زير ه يافتهريزي و مديريت با توجه باساس ابعاد تحقيقاتي، برنامه

در مرحله برداشت محصول، شيوه انبارداري  خصوصبه. آموزش مداوم باغداران انجير روستايي در رابطه با کاشت، داشت و برداشت و 6

 بندي محصول انجير.و نگهداري و بسته

اي در زمينه توليد و فروش محصوالت يهنشري اندازراهي آموزشي در زمينه توليد و باال بردن بازده محصول، هادوره. برگزاري 8

هاي ساالنه در زمينه توليد و فروش محصول و حمايت دولت و فعاالن يشهماکشاورزي و اختصاص بخشي از آن به اين محصول، برگزاري 

 بخش خصوصي در زمينه سطح آگاهي روز توليد محصول.

ي در سطح منطقه، باال بردن توليد خرسلفي باغداران روستايي در زمينه ارزشمند بودن محصول، به حداقل رساندن نظام سازآگاه. 8

 .باغداراندر واحد سطح توسط 

 . تشکيل بانک اطالعات انجير توسط جهاد کشاورزي و ثبت امور مربوط به تحقيقات محصول.۰

 آن استان و سطوح باالتر. تبعبهت کشاورزي در سطح شهرستان و ي محصوالرساناطالعي نظام جامع اندازراه. ۰

 ي بين باغي روستاها.هاجادهي شرکت فرآوري محصول و بهسازي اندازراههاي متناسب با محصول از جمله انبار، يرساختزيس تأس. 1

ري محصول، اختصاص وسيله حمل بار بندي و فرآوي بستههاشرکتباغي، احداث کارخانه و ي روستايي و بينهاجاده. بهسازي 1

 ي انجير تا روستا و احداث کارخانه توليد نهال محصول.هاباغمحصول با توجه فاصله 

 و اختصاص سهمي از فروش ساالنه محصول به اين صندوق. باغدارانروستايي توسط  اندازپس. تشکيل صندوق 3

 ختلف کشور.ريزي آمايش سرزمين در سطوح ميري اصول برنامهکارگبه. 1

 . ايجاد سازوکاري جهت گردشگري کشاورزي در سطح منطقه.61

ي ازتوانمندس، تشکيل شرکت تعاوني توليد انجير در سطح منطقه، بهرهکم. حمايت دولت از خريد محصول، ارائه وام و تسهيالت 66

 ول.باغداران روستايي در زمينه توليد محصول و حمايت بخش خصوصي و دولتي از صادرات محص

روستايي در سطح منطقه و ايجاد انگيزه روستائيان جهت امور مشورتي و مشارکتي مباحث مربوط به  باغداران. تشکيل اتحاديه 68

 محصول.

 يابي محصول انجير.بازار. حمايت دهياري و شوراي روستا و بخش در امور 68
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 ير.آن از خريد محصول انج مراتبسلسله. حمايت وزارت جهاد کشاورزي و 6۰

 

 منابع

  ،(؛ توسعه پايدار روستايي، انتشارات اطالعات، تهران.6831علي )ازکيا، مصطفي و ايماني 

 (؛ تحليلي بر الگوي بازاريابي گردشگري استان البرز، همايش بازاريابي گردشگري، 6811الدين )افتخاري، عبدالرضا رکن

 6811کرج، 

 ( 6833آمارنامه کشاورزي)راني. تهران، اي. وزارت جهاد کشاورزياطالعات جامع کشاورز ؛. 

  ،(؛ بررسي راهکارهاي ترويجي در نظام بازاريابي محصوالت کشاورزي، دانشگاه 6831اميرحسين )بدرقه، علي. پيرمرادي

 آزاد اسالمي.

  ،ها و راهکارهاي ها، چالش(؛ بازاريابي محصوالت کشاورزي و روستايي فرصت683۰تواري )پاندي، مکش و ديپعلي

 نوشي، سياوش دهقانيان، فرخ دين، قزلي، انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، چاپ اول. اري، ترجمه ناصر، شاهتج

 ياضير يزيربرنامه يها: روشيبرداران کشاورزبهره نهيبه يبر الگو سکير ريتأث ؛(6813علي )يي، وکال وادج ،يترکمان 

 .1-83ص ، ص8۰(، فصلنامه اقتصاد کشاورزي و توسعه، شماره tmotadد )( و تارگت موتاmotadريسک ) توأم با

 ( 6813ترکماني، جواد)د و اقتصا يزيربرنامه يهاانجير در ايران، مؤسسه پژوهش يتحليل اقتصادي توليد و بازار رسان ؛

 کشاورزي، وزارت جهاد کشاورزي.

  ،(؛ جغرافياي طبيعي کازرون، چاپ اول، قم.683۰حسن )حاتمي 

 نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه شيراز.يانپا(؛ بررسي اقتصادي بازاريابي انجير در استان فارس: 681۰بهروز )، پورحسن 

 زرشک کاران استان خراسان،  يابيبررسي و تحليل کارايي و بازار ؛(683۰و آذرين فر ) اصرن ي،شاه نوش ياوش.دهقانيان، س

 .618-61۰ ص، ص۰، شماره 68مطالعه موردي: شهرستان قاينات، مجله علوم کشاورزي و منابع طبيعي، سال 

 ،پانزدهم، تهران. چاپ بازاريابي، انتشارات سمت، (؛ مديريت6811عبدالحميد )ابراهيمي،  و احمد. ونوس، داور روستا 

  شهري و روابط شهر و روستا، نشر مينو، تهران. -روستا(؛ پيوندهاي 6811عباس )سعيدي 

  ،شهري، يک بررسي ادراکي، مجله جغرافيا، سال  -(؛ روابط شهر و روستا و پيوندهاي روستايي683۰عباس )سعيدي

 دوم.

  (؛ کازرونيه، انتشارات آگاه.683۰الحکمايي )شيخ 

  ،ه بازاريابي شير در مناطق روستايي، به راهنمايي دکتر (؛ رساله دکتري، ارائه الگوي فضايي شبک6816طاهره )صادقلو

 ين افتخاري و دکتر حسنعلي فرجي سبکبار، دانشگاه تهران.الدرکنرضا رضواني و مشاوره دکتر عبدالرضا محمد

 خرماي  يابيبازار هيتحليل اقتصادي حاش ؛(6831عليرضا ) ي،و کرباس ينمحمدحس ،کريم کشته جتبي.عباسيان، م

 .6، شماره 6۰و منابع طبيعي، جلد  يطالعه موردي استان سيستان و بلوچستان، مجله علوم کشاورزمضافتي: م

  ،نامهفصلدام و طيور(، ايران )(؛ بررسي روابط توليدي در فرآيند بازاريابي محصوالت کشاورزي 6831محمد )قرباني 

 .8جلد اقتصاد کشاورزي، 

  ،الر.ل بازاريابي، مترجم، محمد اعرابي و علي پارسيان، انتشارات آي(؛ اصو6831گري )کاتلر، فيليپ و آرمسترانگ 

 ،اصفهان. سوم، چاپ آموخته، نشر فروزنده، بهمن ترجمه بازاريابي، مديريت (؛6831فيليپ ) کاتلر 
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  ،(؛ بازاريابي محصوالت کشاورزي، دانشگاه زابل.6816عليرضا )کرباسي 

  ۰شماره (؛ نشريه دهکده، 6831جهاد )گروه. 

 هلو در استان مازندران و عوامل مؤثر بر يابيبازار يبررس (؛6833مجتبي )يد ، سانيو مجاور ي، زينبآبادفرحي مراد 

 316: رانيا يکنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورز ي آن،ابيبازار حاشيه

  ،668(؛ بازاريابي محصوالت کشاورزي، نشريه دامپروران، شماره 6811محمدرضا )نعمتي زاده. 
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