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  هاي بازرگاني    بررسي                  ۸۸ ـ مهر و آبان   ۳۷شماره  

  

۸۳  

۸۳  

  

  

  

ي مسائل ــادي و بررسـل اقتصـتحلي
  فرنگي  هــول گوجـــبازاررساني محص

  )مطالعه موردي منطقه جيرفت و كهنوج(
  
  
  مهديه ساعي

  )كارشناس ارشد اقتصاد كشاورزي و پژوهشگر مركز تحقيقات كشاورزي كرمان(
M_saeey@yahoo.com 

  
مـسير  / فرنگـي     گوجـه / عوامل بازاريـابي    / خدمات بازاريابي   

  جيرفت و كهنوج/ بازاررساني 

  چكيده

ين محـصوالت زراعـي منطقـه       تـر   مهم از   گوجه فرنگي يكي  
بازاريابي اين محصول در فـصل برداشـت   . جيرفت و كهنوج است   

در نتيجه توليد انبوه و سطح زيـر كـشت گـسترده بـا مـشكالت                
 هـدف از انجـام ايـن مطالعـه، بررسـي            .باشـد    مي رو هفراواني روب 

چگونگي خدمات بازاريابي، عوامل بازار، وضعيت بازارهاي فروش،        
ن حاشيه بازاريابي، كـارايي بازاريـابي و ارائـه پيـشنهاداتي در             تعيي

. جهت بهبود وضعيت بازار گوجه فرنگي در اين منطقه بوده اسـت        
آمار و اطالعات الزم از طريق تكميل پرسـشنامه در سـه سـطح               

انتخـاب  . فـروش فـراهم شـد      فـروش و خـرده     توليدكننده، عمـده  
گيـري   اس روش نمونـه   ها به ترتيب بر اس     توليدكنندگان و واسطه  

. گيري ساده تـصادفي صـورت گرفـت        سيستماتيك و روش نمونه   
 مـسير   هـشت هزينه خدمات و سود خالص عوامـل بازاريـابي در           

 ۵۴۰حاشـيه بازاريـابي     . بازاريابي شناسايي شده، محاسـبه گرديـد      
.  بدسـت آمـد     درصـد  ۴۶ريال و سهم توليدكننده از قيمت نهايي        

ابي در مسيرهاي مختلـف تعيـين و        قيمت يكسان و كارايي بازاري    
  . به عنوان كاراترين مسير شناخته شدپنجمسير شماره 

  مقدمه

ين محـصوالت زراعـي منطقـه       تـر   مهمگوجه فرنگي يكي از     
جيرفت و كهنوج است كه درآمد حاصـل از كـشت آن، مايحتـاج              

بر طبـق   .  مي كند  تأمينتعداد كثيري از خانوارهاي اين منطقه را        
، سطح زيـر كـشت و ميـزان         ۸۴-۸۵ سال زراعي آمار و اطالعات    

 هكتـار و    ۸/۱۴۷۴۶۱توليد گوجه فرنگي در كل كشور به ترتيـب          
 تن بوده كه منطقه جيرفت و كهنوج با سطح زيـر            ۲۴/۵۰۶۴۵۷۱

 از سطح زير كشت و بـا توليـد    درصد۲/۱۱ هكتار،   ۱۶۴۷۸كشت  
 از توليد كشور را به خود اختـصاص          درصد ۶/۹ تن،   ۵۷/۴۸۷۳۱۳

پاي اين منطقه بـه درآمـد    متكي بودن كشاورزان خرده . استداده  
، مشكالت بازاريابي   )از جمله محصول گوجه فرنگي    (كشت جاليز   

محصوالت كشاورزي در كشور كه منطقه جيرفت و كهنوج از آن           
توجهي مسئولين به اين منطقـه   مستثني نيست و عدم توجه يا كم      

العه بازاريابي اين   رود، سبب مط   شمار مي ه  كه هند كوچك ايران ب    
  :بر اين اساس اهداف مطالعه عبارتند از. محصول گرديده است
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بررسي چگونگي خدمات بازاريـابي، شـناخت عوامـل بازاريـابي و            
مسير بازاررساني، بررسي وضـعيت بازارهـاي فـروش، تعيـين حاشـيه             
بازاريابي و كارايي بازاريابي و ارائه پيشنهاداتي در جهت بهبود وضـعيت            

  . بازار محصول گوجه فرنگي در منطقه جيرفت و كهنوجموجود
تحقيقات بسياري در رابطه با بازاريابي محصوالت كـشاورزي         

 مسائل و مشكالت بازاررساني ميـوه        كه در ايران انجام شده است    
در . و سبزي را از مرحله توليد تا مصرف در شيراز بررسي نمودنـد            

ر، نحـوه فعاليـت     بـا   مطالعـه مـسير بازاررسـاني ميـوه و تـره           يك
فروشان، نحوه قيمتگذاري محـصوالت      داران، وضعيت خرده   ميدان

ها  نتايج اين بررسي  . و خدمات بازاررساني مورد بررسي قرار گرفت      
نشان داد بهبـود سيـستم بازاريـابي محـصوالت تحـت بررسـي،              

 ضـمن   ]۱[.بار اسـت   هاي تعاوني ميوه و تره     مستلزم ايجاد شركت  
بار شيراز به ايـن نتيجـه رسـيد كـه      ن ترههاي ميدا بررسي ويژگي 

. فـروش را دارد    فروش نقش واسطه بين توليدكننده و خـرده        عمده
هـاي خـارج از ميـدان عامـل مـؤثري در             در ضمن وجود واسـطه    

وضـعيت  مطالعـه ديگـري      .افزايش قيمت محصوالت بوده اسـت     
نتـايج ايـن    . زميني را در اردبيل مورد بررسي قـرار داد         توزيع سيب 

زمينـي از     هزار تـن محـصول سـيب       ۳۵۰-۳۰۰عه نشان داد    مطال
اردبيل به ساير نقاط كشور حمل و از مرحله برداشـت تـا مرحلـه               

اي  حمل محصول به انبـار بـراي هـر كيلـوگرم محـصول هزينـه             
تفكيك اين هزينه بين مراحـل      .  ريال صرف شده است    ۲۷معادل  

داشـت   درصد اين هزينه مربوط به مرحله بر       ۴۸مختلف نشان داد    
 درصد مربوط به مرحله گوني و بافتن سر گوني  ۱۹گيري،   و كيسه 

 درصد آن مربوط به مرحله حمل از مزرعه تا انبار، بـارگيري             ۳۳و  
 مـسائل بازاريـابي و بازاررسـاني        ]۲[.و تخليه محصول بوده اسـت     

محصول پياز را در دو شهرستان شيراز و كـازرون مـورد بررسـي              
لعه نـشان داد كـه عمليـات الزم بـراي           نتايج اين مطا  . قرار دادند 

بازاررساني پياز در حداقل سطح ممكن صورت گرفته و مؤيـد آن            
ات زيربنايي به خصوص سـردخانه و انبـار         تأسيساست كه فقدان    

مناسب و همچنين اعمال غلط زارعين و ديگر عوامل بازاررسـاني           
 درصدي محصول طي مراحـل مختلـف        ۲۰باعث ايجاد ضايعات    

 و عدم وجود تـشكيالت مـنظم زارعـين باعـث پـايين         بازاررساني
ماندن سهم آنها از قيمت نهـايي محـصول در فـصل برداشـت و               
خارج از فصل برداشت و فقدان امكانات نگهداري محصول منجر          

فروشـي در خـارج از       فروشي و خرده   به افزايش شديد قيمت عمده    
ضا، هاي توليد، عرضه و تقا  ويژگي]۳[.فصل برداشت گرديده است

عملكردها و سازمان بازاريابي، انواع بازارها و قيمت گوجه فرنگي           
نتـايج  . در سطوح مختلف بازاريـابي را مـورد بررسـي قـرار دادنـد            

هـا   مطالعه نشان داد كه در زمينه عملكردهاي بازاريـابي و قيمـت           
همچنين به دليل اينكه دولـت در       . مشكالت عمده اي وجود دارد    

 دهـد، گـروه بـار      ي اقدام الزم را انجام نمـي      ارائه اطالعات بازارياب  
حاشـيه بازاريـابي كـل را     .انـد  ها وارد سازمان بازاريابي شده    باركن

براي برخي از محصوالت غـذايي مـصرف شـده در ايرلنـد طـي               
و بيومونت ) ۱۹۷۰( به روش والن و ترنر    ۱۹۷۰ تا   ۱۹۶۰هاي   سال

توسط والن  حاشيه بازاريابي محاسبه شده     . محاسبه كردند ) ۱۹۷۱(
هـايي اسـت كـه در مـسير بازاريـابي            و ترنر برابر با كليـه هزينـه       

محصول، از زمان برداشت در مزرعه تا قبـل از اينكـه بـه دسـت                
  .ه استننده برسد، پرداخت شدك مصرف

  ها مواد و روش. ۱

  تئوري تحقيق. ۱-۱

بازاريابي محصوالت كشاورزي به معناي وسيع كلمـه شـامل          
ست كه در جريان كاالها و مواد خام از مزرعـه           هايي ا  كليه فعاليت 

هـا شـامل     ايـن فعاليـت   . گيرد تا مرحله مصرف نهايي صورت مي     
بندي و  جا كردن محصوالت در مزرعه، تبديل مقدماتي، درجه هجاب

بنــدي محــصول بــه منظــور نگهــداري و بهبــود كيفيــت و  بــسته
  . شود جلوگيري از اتالف آن مي

  روش تحقيق. ۲-۱

ل بازاررساني گوجه فرنگي، كليه عملياتي كه يمساجهت شناخت 
در نقل و انتقال محصول از محل توليد تا مـصرف انجـام شـده، بـر                 

.  مورد مطالعه قرار گرفت    ۸۱-۸۰اساس آمار و اطالعات سال زراعي       
در اين بررسي عالوه بر اطالعات كلي كه از منابع مختلف به دسـت            

هـاي مختلـف     جهت گروه آمد و مشاهدات عيني، سه نوع پرسشنامه        
بدين منظور از   . فروش تكميل گرديد   فروش و خرده   توليدكننده، عمده 

دليل شباهت بسيار نزديـك     ه  هاي جيرفت و كهنوج ب     بين شهرستان 
. مسائل بازاررساني، شهرستان جيرفت به عنوان نمونه برگزيـده شـد          

اي صـورت    اي دو مرحلـه    گيري خوشه  انتخاب زارعين با روش نمونه    
در سـطح   .  كشاورز براي مطالعـه برگزيـده شـدند        ۴۶  و جمعاً  گرفت
 پرسـشنامه بـا     ۵ و   ۲۰ي نيـز بـه ترتيـب        فروش  عمدهي و   فروش  خرده

Archive of SID

www.SID.ir



  هاي بازرگاني    بررسي                  ۸۸ ـ مهر و آبان   ۳۷شماره  

  

۸۵  

۸۵  

  . ي ساده تصادفي تكميل شدگير نمونهاستفاده از روش 
كننده پرداخت و توليدكننده دريافت      اختالف بين قيمتي كه مصرف    

 در ايـن بررسـي حاشـيه        .شـود  يكند، حاشيه كل بازاريابي ناميده م      مي
ي و ضـريب هزينـه      فروشـ   عمدهي، حاشيه   فروش  خردهبازاريابي، حاشيه   

  :به صورت زير محاسبه شد) ۱۹۷۰(بازاريابي به روش والن و ترنر 
  wrr PPM   
  fww PPM   

  wrm MMM  

 :كه در اين روابط

rM = فروشي حاشيه خرده  

wM = فروشي حاشيه عمده  

mM = حاشيه كلي بازار  

rP = فروشي متوسط قيمت خرده  

wP = فروشي متوسط قيمت عمده  

fP = متوسط قيمت سر مزرعه  
فروشـي    هم عوامـل بازاريـابي از قيمـت خـرده         براي تعيين س  

  :روابط زير به كار گرفته شد
  100*)PP(SH rff   

  100*P)PP(SH rfww   
  100*P)PP(SH rwrr   

  :كه در آن

fSH = سهم توليدكننده  

wSH = فروش سهم عمده  

rSH= فروش  سهم خرده  
  .باشند مي

ـ      هرگاه هزينه  صـورت درصـدي از قيمـت       ه  هـاي بازاريـابي ب
محصول نهايي بيان شود، ضريب به دست آمده را ضريب هزينـه            

  :بازاريابي گويند
  ضريب هزينه بازاريابي=   

  )فروشي قيمت سر مزرعه ـ قيمت خرده/ (  
  يفروش خردهقيمت  × ۱۰۰  

باشد، % ۱۰۰ كارايي بازار    دهد كه اگر   قيمت يكسان نشان مي   
يعنـي در قيمـت     . كننده به چه ميـزان خواهـد بـود         قيمت مصرف 

يكسان در هر مرحله از خدمات بازاريابي افزايش قيمـت برابـر بـا       
  :هاي بازاريابي خواهد بود هزينه

  قيمت يكسان=   
  قيمت سر مزرعه محصول+ هزينه خدمات بازاريابي   

 گوجه فرنگي از فرمول زيـر       به منظور تعيين كارآيي بازاريابي    
  : معرفي گرديد، استفاده شد) ۱۹۶۵(كه توسط شفرد 
  كارايي= هزينه خدمات بازاريابي / ارزش افزوده × ۱۰۰  

  ارزش افزوده=   
  يفروش خردهقيمت يك كيلوگرم محصول در  -  

  قيمت يك كيلوگرم محصول سر مزرعه  

 

  نتايج و بحث. ۲

   مطالعهبرداران مورد هاي بهره ويژگي. ۱-۲
 

  برداران نمونه از نظر سن  توزيع بهره-۱جدول 

  سال به باال۵۰كشاورزان   سال۵۰كشاورزان زير  برداران سن بهره

 %۳/۴۱ %۷/۵۸ برداران درصد بهره

  هاي تحقيق يافته: ماخذ              
  

  برداران نمونه از نظر سابقه كشت  توزيع بهره-۲جدول 

  سال۲۰باالي  ۱۰≥ سال≥۲۰  سال۱۰ير ز برداران سابقه كشت بهره

 ۷/۲۱ ۵/۴۳ ۸/۳۴ برداران بهره درصد

  هاي تحقيق يافته: ماخذ   
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  برداران نمونه از نظر سطح سواد  توزيع بهره-۳جدول 

 بيسواد سطح سواد
خواندن و 

 نوشتن
 ليسانس زير ديپلم راهنمايي ابتدايي

درصد 
 انبردار بهره

۷/۵۸ ۹/۱۰ ۱۳ ۷/۸ ۵/۶ ۲/۲ 

  هاي تحقيق يافته: ذماخ
  

  ان از نظر مشاغل جنبيبردار بهره توزيع -۴جدول 

نام 

 شهرستان
 باغداري دامداري

باغداري و 

 دامداري
 كارگري فرهنگي شغل آزاد كارمندي

كارگري و 

 دامداري

وجود 

 ندارد

 ۳۷ ۴/۳ ۲/۲ ۲/۲ ۲/۲ ۲/۲ ۲/۲ ۹/۲۳ ۹/۲۳ جيرفت

  هاي تحقيق يافته: ماخذ
  

  ان نمونه از نظر مالكيت زمينبردار بهره توزيع -۵جدول 

 اي ملكي و اجاره بري سهم اي اجاره ملكي نام شهرستان
اي و  اجاره

 بري سهم

 ۲/۲ ۳/۴ ۲/۲ ۸/۴۷ ۵/۴۳ جيرفت

  هاي تحقيق يافته: ماخذ 
  

 ريـال بـوده كـه       ليون مي ۳  ريال متفاوت و متوسط آن      ميليون ۵ تا   ۵/۲ هزينه اجاره يك هكتار زمين جهت كشت گوجه فرنگي ساليانه از          
  .توسط زارع پرداخت گرديده است

  

  ان نمونه از نظر سطح زير كشتبردار بهره توزيع -۶جدول 

  هكتار۴بيش از   هكتار۴ تا ۲از   هكتار۲كمتر از  نام شهرستان

 ۵/۶ ۸/۲۱ ۷/۷۱ جيرفت

  هاي تحقيق يافته: ماخذ 
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جه فرنگي در  خدمات بازاريابي محصول گو.۳
  منطقه

 برداشت محصول در منطقه به شيوه سنتي و بـا           :برداشت .۱-۳
اگر ميزان محـصول انـدك باشـد توسـط زارع و            . شود دست انجام مي  

اش بـه    خانواده و اگر ميزان محصول قابل توجه باشد يا زارع و خانواده           
هر دليل قادر به انجام برداشت نباشند، توسط كـارگر روزمـزد صـورت              

هزينه نيـروي   . ان صرفه اقتصادي ندارد   گيرد كه براي اكثر كشاورز     مي
ايـن هزينـه   . آوري محـصول متفـاوت اسـت    كار براي برداشت و جمع 

بستگي به تعداد چين برداشت، تعداد كارگر مورد نياز هر چين، دستمزد            
تعداد چـين محـصول گوجـه فرنگـي در     . هر كارگر و جنسيت آن دارد   

تعـداد نيـروي   . سـت  چين ا۶ چين متغير و ميانگين آن  ۸ تا   ۳هكتار از   
آوري و برداشت محـصول بـستگي بـه تعـداد            كار مورد نياز براي جمع    

هر چه تعداد چين برداشت بيشتر باشد تعداد كـارگر          . چين برداشت دارد  
 نفـر در هـر   ۱۰طور متوسـط  ه مورد نياز در هر چين كمتر است، ولي ب       

بديهي اسـت هـر چـه عملكـرد         . چين در هكتار كارگر مورد نياز است      
تـر   صول باالتر باشد، اين هزينه براي هر كيلوگرم محـصول پـايين   مح

در شهرستان كهنوج برداشت محـصول گوجـه فرنگـي تـا      . خواهد بود 
حدودي توسط شخص زارع و يا با استفاده از كـارگر روزمـزد صـورت               

به اين صورت كه پـس    . صورت نيمه كاري است   ه  گيرد ولي اكثرا ب    مي
درآمد حاصله كم شده، سود حاصله بـه        ها از    از فروش محصول، هزينه   

  .شود طور مساوي بين صاحب زمين و كارگر تقسيم مي
ي محصول گوجه فرنگي    بند  بسته محل انجام    :بندي بسته. ۲-۳

 كيلـوگرمي و    ۳۰ الـي  ۲۵هاي   كار در داخل جعبه    اين. سر مزرعه است  
آوري محـصول    توسط كارگران استخدام شده بـراي برداشـت و جمـع          

  ي در ايـــن منطقـــه بنـــد بـــستهمـــشكالت . دگيـــر صـــورت مـــي
  .طور اعم، گراني و باال بودن قيمت جعبه خالي استه ب

در منطقه جيرفت و كهنوج، در مورد محصول        : بندي  درجه .۳-۳
 باشـد  دو و ۱بندي خاصـي كـه حـاكي از درجـات        گوجه فرنگي درجه  

هاي ناسـالم جـدا    تنها گوجه سالم و مرغوب از گوجه. گيرد صورت نمي 
در موارد نادر كه . شود ها ريخته مي هم داخل جعبه   صورت در ه  ه و ب  شد

  .گيرد بندي صورت مي فرنگي به خارج از كشور صادر شود، درجه گوجه
دليل گرم بودن هواي منطقه و فـسادپذيري        ه   ب : انبارداري .۴-۳

 بـه بازارهـاي     محصول، گوجه فرنگي پس از برداشت بايـستي سـريعاً         
چ يك از مراحل بازاريابي، انبـارداري وجـود         فروش حمل شود و در هي     

  .ندارد

 در شهرستان جيرفت وسيله حمل محصول از        : حمل و نقل   .۵-۳
هاي دور بنز و خـاور   مزرعه تا مركز شهر، وانت و تويوتا و براي مسافت       

 محل فروش گوجه فرنگي توسط كشاورزان سر مزرعـه، بـار          . باشد مي
:  عمـده محـصول عبارتنـد از       ها و حومه شهر بوده و خريداران       فروشي

ها كـه عمـدتا واسـطه        بارخران محلي، خريداران شهرستاني، بارفروش    
هـاي توليـد را در       هها كـه نهـاد     باركن خريداران شهرستاني هستند، بار   

آوري، حمل و به فروش      اختيار كشاورزان گذاشته، محصول آنها را جمع      
حصول مناسـب يـا     اگر قيمت م  . داران ان و مغازه  فروش  عمدهرسانند،   مي

محصول عمده باشد، خريداران با ماشين به مزارع مراجعه، محصول را           
خريداري مي كنند، ولي اگر قيمت مناسب نباشد كشاورز مجبور اسـت            

در شهرسـتان   . كه به هر وسيله ممكن محصول را به شهر حمل نمايد          
كار اندك باشد، با تويوتـا بـه شـهر كهنـوج             كهنوج اگر محصول گوجه   

كـاران بـا     شود، ولي اگر مقدار محصول زياد باشد يا گوجـه          ده مي فرستا
بندنـد و محصولـشان را بـه         ها قرارداد مـي    هم شريك شوند، با باربري    

  .فرستند نقاط مختلف كشور مي

  قيمت گوجه فرنگي در فصول مختلف. ۴

قيمت خريد محصول گوجه فرنگي از كشاورزان از شـروع فـصل            
اين قيمت در ابتداي دوره باالست      .  است برداشت تا انتهاي آن متفاوت    

كـه   طوريه  ب. آيد و به مرور با نزديك شدن به انتهاي فصل پايين مي          
از اواسط دوره به بعد قيمت يك صندوق گوجه فرنگي با صندوق خالي      

هاي خود را    دهند دام  حالت كشاورزان ترجيح مي    در اين . آن برابر است  
  .در مزرعه رها كرده و برداشت نكنند

   بازاررساني گوجه فرنگي در منطقه عوامل.۵

   توليدكنندگان.۱-۵

   بارفروشان.۲-۵

اگر محصول كشاورز قابـل توجـه نباشـد، بايـستي آن را بـه               
بارفروش محصول  . ها حمل كند   هاي بارفروشي يا سر جاده     ميدان

سـپس بـه ازاي هـر كيلـوگرم         . كنـد  را از كشاورز خريـداري مـي      
شهرستاني گرفته، محصول را به آنها      محصول مبلغي از خريداران     

خريداران شهرستاني نيز محصول را بارنامه كـرده، بـه       . فروشد مي
ولي اگـر محـصول كـشاورز       . دهند ميادين ساير شهرها انتقال مي    

قابل توجه باشـد، خـود شـخص زارع از بـاربري ماشـين گرفتـه،                
  .دهد صول را به شهرهاي ديگر انتقال ميمح
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  ها باركن  بار.۳-۵
باركن با خريداران شهرستاني قرارداد بسته، از آنها مـواد           ر ابتدا بار  د

در صورت نياز نيـز ماهيانـه   . دهد اوليه گرفته، در اختيار كشاورز قرار مي      
سـپس در فـصل     . كنـد  مبلغي به كشاورز به عنوان مساعده كمك مي       

. فرسـتد  برداشت، محصول كشاورز را برداشت كرده، به شهرستان مـي         
رستاني محصول را به فروش رسانده، درصدي را به عنـوان           خريدار شه 

دارد، مساعده و هزينه مواد اوليـه را هـم حـساب             العمل خود بر مي    حق
باركن هم چند درصد از مانده ارزش محصول بـه فـروش             بار. كند مي

اگـر كـشت محـصول بـه        . دارد العمل خود بر مي    رفته را به عنوان حق    
به مراتب بدتر است، چون در نهايـت        كاري باشد، وضعيت     صورت نيمه 

  .يابد نصف عايدي به ارباب و نصف آن به كشاورز اختصاص مي

  انفروش عمده .۴-۵
 بـراي مـصرف     ان عمدتاً فروش  عمدهبارهاي خريداري شده توسط     

بارهاي اندك را شخص كشاورز بـه شـهر انتقـال           . ان است فروش  خرده
ان خـود بـه مـزارع       فروشـ   عمدهدهد، اما براي حمل بارهاي عمده،        مي

صورت خريـد از    ه  ان گاهي ب  فروش  عمدهنحوه فعاليت   . كنند مراجعه مي 
گاهي محصول را بـه ميـادين       . ها است  كشاورز و فروش به شهرستاني    

اكثر مواقع  . گيرند العمل مي  شهرهاي ديگر حمل كرده و از كشاورز حق       
ان به كـشاورزان مـساعده داده و مجبورنـد كـه محـصول              فروش  عمده
  .ا با قيمت مناسب به فروش رسانندورز ركشا

  هاي حمل و نقل و باربري  شركت.۵-۵
ها بـه ايـن      كشاورزان به منظور حمل محصول به ساير شهرستان       

اين . كنند ها كه در سطح منطقه كم تعداد نيز نيستند مراجعه مي    شركت
ها بار كشاورزان را براي حمل به ميادين سـاير شـهرها بارنامـه               شركت

گاهي اوقات ماشين در اختيار آنها قرار داده، درصدي از كرايه           . دكنن مي
 درصدي از كرايـه نيـز بـه         ضمناً. كنند ماشين را از كشاورز دريافت مي     

عوارض دولتي، درصدي به بيمه بار، مقداري به انعام شاگرد و بقيه بـه              
ها  به هر ميزان كه محصول در ميادين شهرستان       . راننده اختصاص دارد  

العمـل ميدانـدار     ش رسيد، پس از كـسر كرايـه ماشـين و حـق            به فرو 
گاهي اوقات خريـداران شهرسـتاني      . گردد شهرستاني عايد كشاورز مي   

باربري هم كشاورزان را بـه آنهـا        . كنند ها مراجعه مي   شخصا به باربري  
اگر محصول كشاورز مورد پسند آنها قرار بگيـرد، ايـن           . كند معرفي مي 

بري گرفته، محصول را بـراي شـهرهاي ديگـر          خريداران ماشين از بار   
  .كنند بارنامه مي

  انفروش خرده .۶-۵
ان در فـصل    فروشـ   خـرده  محـصول گوجـه فرنگـي        تـأمين منبع  

  . ان هستندفروش عمدهبرداشت، بارخران محلي و در فصول ديگر 

  رساني گوجه فرنگي در منطقه مسير بازار.۶
 بـه دسـت     كنـد تـا    گوجه فرنگي منطقه چندين مسير را طي مـي        

  .كننده برسد مصرف
  خريداران شهرستاني  ←  بارفروش ← توليدكننده: ۱مسير شماره   

 فــروش خــرده ←هــا   ميــدان ميــوه و تــره بــار ســاير شهرســتان←
  كننده شهرستاني  مصرف← شهرستاني

 ميـدان  ←  خريـداران شهرسـتاني  ← توليدكننده: ۲مسير شماره   
  ← شهرسـتاني شفـرو  خـرده  ←هـا   بار سـاير شهرسـتان   ميوه و تره

  كننده شهرستاني مصرف
 فـروش   خـرده  ← فـروش   عمـده  ← توليدكننـده : ۳مسير شماره   

  كننده جيرفتي  مصرف← جيرفتي
ــدهتوليد: ۴مــسير شــماره  ــداران ← فــروش عمــده ← كنن  خري

ــار ســاير شهرســتان ← شهرســتاني ــره ب ــوه و ت ــدان مي ــا  مي  ← ه
ــرده ــروش خ ــتانيف ــصرف←  شهرس ــتاني   م ــده شهرس ــش (كنن نق

  ) خريد از كشاورز و فروش به شهرستانيفروش هعمد
 ميدان ميوه و تره     ← فروش  عمده ← توليدكننده: ۵مسير شماره   
كننـده    مـصرف  ← شهرسـتاني    فروش  خرده ← ها بار ساير شهرستان  

  شهرستاني
 ميــدان ميــوه و تــره بــار ســاير ←توليدكننــده : ۶مــسير شــماره 

  ده شهرستانيكنن  مصرف←  شهرستانيفروش خرده ←ها  شهرستان
  كننده جيرفتي  مصرف← توليدكننده: ۷مسير شماره 

ــماره  ــسير ش ــده: ۸م ــرده ← توليدكنن ــروش خ ــيف  ←  جيرفت
  كننده جيرفتي مصرف

ني گوجه فرنگي در  هزينه خدمات بازاررسا.۷
  مسيرهاي مختلف

بر اساس محاسبات تحقيق، هزينه خدمات بازاررساني هر كيلوگرم         
 ،۲ريـال، در مـسير شـماره     ۴/۶۰۲، ۱ فرنگـي در مـسير شـماره     گوجه

 ۷۰۶،  ۵ ريال، در مـسير شـماره        ۲۹۱،  ۳ريال، در مسير شماره      ۶/۵۶۲
دهـد    ريال محاسبه شد كه نـشان مـي        ۲۸۶،  ۸ريال و در مسير شماره      

فرنگي در مسيرهاي مختلف بازاريـابي       هزينه خدمات بازاررساني گوجه   
 اين هزينـه بـاالتر      متفاوت و هرچه تعداد واسطه و مسافت بيشتر باشد        

  .است
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۸۹  

ل بازاريابي گوجه فرنگي سود خالص عوام .۸
  در منطقه

  كنندگان سود خالص بازاريابي توليد.۱-۸
دهنـد   عمليات بازاريابي كه توليدكنندگان گوجه فرنگي انجام مـي        

ي و در بعـضي مـوارد       بنـد   بـسته آوري،   برداشت و جمع  : عبارت است از  
ي در  بنـد   بـسته آوري و    يات جمع از آنجا كه عمل   . حمل و نقل محصول   

مورد محصول گوجه فرنگي به اجبار بايستي صورت گيرد و به عبـارت             
رو تنها   شود، از اين   اي خريداري نمي   ديگر گوجه فرنگي به صورت فله     

  .سود خالص انتقال محصول به شهرستان محاسبه گرديده است

 سود خالص عمليات بازاريابي توليدكننده -۷جدول 

  در صورت انتقال محصول به شهرستاني گوجه فرنگ

 مبلغ )ريال / كيلوگرم(عنوان 

   در شهرستانتوليدكنندهمتوسط قيمت دريافتي 
  هزينه حمل

  كل هزينه بازاريابي
  قيمت خالص دريافتي

  قيمت محصول پيش از حمل به شهرستان
 توليدكنندهسود خالص بازاريابي 

۱۱۳۳  
۲۰۰  
۲۰۰  
۹۳۳  
۴۵۰  
۵۸۳ 

 قيقمحاسبات تح: ماخذ

  د خالص عمليات بازاريابي بارفروشسو. ۲-۸
، سود خالص عمليات بازاريابي بـار فـروش         )۸(در جدول شماره    

از آنجا كه محصول گوجه فرنگي در بارفروشـي بايـستي           . آمده است 
.  به فروش رود، در اين مرحله هزينه نگهداري به حساب نيامد           سريعاً

  . كارگر استي در اين مرحله هزينهتنها هزينه بازارياب

 سود خالص عمليات بازاريابي بارفروش - ۸جدول 

  در شهرستان جيرفت

  )ريال / كيلوگرم (

 مبلغ )ريال/ كيلوگرم (عنوان 

  قيمت دريافتي بارفروش
  هزينه كارگر

  كل هزينه بازاريابي
  قيمت خالص دريافتي
  قيمت خريد از كشاورز

 سود خالص

۴۸۰  
۳  
۳  

۴۷۷  
۴۶۰  
۱۷ 

 محاسبات تحقيق: ماخذ

  فروش عمدهسود خالص عمليات بازاريابي . ۳-۸
 فـروش   عمـده ، سود خالص عمليات بازاريابي      )۹(در جدول شماره    

هزينه حمل و   : اي بازاريابي اين گروه عبارتند از      هزينه. آورده شده است  
در مورد اين گروه از عوامل بازاريابي نيز        . نقل، هزينه كارگر و نگهداري    

هزينه بازاريابي گوجـه فرنگـي بـه حـساب          هزينه نگهداري به عنوان     
هـاي   يفروش  خرده به   نيامد، چون محصول گوجه فرنگي بايستي سريعاً      

  .ها فرستاده شود شهر يا به ميادين ساير شهرستان

 سود خالص عمليات بازاريابي -۹جدول 

   ۵ تا۳ جيرفتي در مسيرهاي شماره فروش عمده

  )ريال / كيلوگرم( 

 عنوان
مسير 
 ۳شماره 

ر مسي
 ۴شماره 

مسير 
 ۵شماره 

  فروش عمدهقيمت دريافتي 
  هزينه كارگر

  هزينه حمل و نقل
  كل هزينه بازاريابي

  قيمت خالص دريافتي
  قيمت خريد از كشاورز

 سود خالص

۷۰۰  
۱۰  
۰  
۱۰  
۶۹۰  
۴۶۰  
۲۳۰ 

۶۶۰  
۱۰  
۰  
۱۰  
۶۵۰  
۴۶۰  
۱۹۰ 

۱۰۰۰  
۱۰  
۲۰۰  
۲۱۰  
۷۹۰  
۴۶۰  
۳۳۰ 

  محاسبات تحقيق: ماخذ

  فروش خردهريابي سود خالص بازا. ۴-۸
ــماره   ــدول ش ــابي   ۱۰در ج ــات بازاري ــالص عملي ــود خ ، س

.  بــراي هــر كيلــوگرم گوجــه فرنگــي آمــده اســتفــروش خــرده
هاي نگهـداري    هزينه:  عبارتند از  فروش  خردههاي بازاريابي    هزينه

 در. ي در صورت وجود   فروش  خردهي تا   فروش  عمدهو هزينه حمل از     
ي حمل كند،   فروش  خردهه   محصول را ب   كه كشاورز شخصاً   صورتي

  . وجود نخواهد داشتفروش خردههزينه حمل و نقل براي 

 فروش خرده بازاريابي عمليات سود خالص -۱۰جدول 

   ۳جيرفتي در مسير شماره 

  )ريال / كيلوگرم(

 مبلغ عنوان

  فروش خردهقيمت دريافتي 
  هزينه حمل

  هزينه نگهداري
  كل هزينه بازاريابي

  قيمت خالص دريافتي
  فروش عمدهت خريد از قيم

 سود خالص

۱۰۰۰  
۵  
۹۶  
۱۰۱  
۸۹۹  
۷۰۰  
۱۹۹ 

  محاسبات تحقيق: ماخذ
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۹۰  

 فروش خرده سود خالص عمليات بازاريابي -۱۱جدول 

  ۸جيرفتي در مسير شماره 

  )ريال/كيلوگرم(

 مبلغ عنوان

  فروش خردهقيمت دريافتي 
  هزينه حمل

  هزينه نگهداري
  كل هزينه بازاريابي

  قيمت خالص دريافتي
  توليدكنندهيمت خريد از ق

 سود خالص

۱۰۰۰  
۵  
۹۶  
۱۰۱  
۸۹۹  
۴۶۰  
۴۳۹ 

  محاسبات تحقيق: ماخذ

  بازاريابي حاشيه .۹

ي، فروش عمده حاشيه بازاريابي -۱۲جدول 

  ي و كلفروش خرده

  )ريال(

 كل فروش خرده فروش عمده 

 ۵۴۰ ۳۰۰ ۲۴۰ حاشيه بازاريابي

  محاسبات تحقيق: ماخذ

  يفروش خردهاز قيمت  سهم عوامل بازاريابي .۱۰

 سهم عوامل بازاريابي از قيمت -۱۳جدول 

  يفروش خرده

 فروش خرده فروش عمده توليدكننده 

 %۳۰ %۲۴ %۴۶ سهم هر عامل

  محاسبات تحقيق: ماخذ
  

قيمتـي كـه     درصـد    ۴۶شـود تنهـا      طور كه مـشاهده مـي      همان
  درصد ۵۴ است و    توليدكنندهكند متعلق به     كننده پرداخت مي   مصرف

طور كاذب توسط عوامل بـازار بـدون اينكـه عمليـات            ه   قيمت ب  اين
  .شده است بازاريابي خاصي روي محصول صورت گرفته باشد، ايجاد

  ضريب هزينه بازاريابي. ۱۱

  ضريب هزينه بازاريابي)= ۴۶۰-۱۰۰۰/ ( ۱۰۰۰× ۱۰۰=۵۴%
  .هاي بازاريابي بوده است كننده، ناشي از هزينه  قيمت مصرف۵۴%

  ن در مسيرهاي مختلفقيمت يكسا. ۱۲

فرنگـي   باشد، قيمت يكسان گوجه  % ۱۰۰اگر كارايي بازار به ميزان      
  .در مسيرهاي مختلف بازاررساني به اين صورت خواهد بود

 قيمت يكسان گوجه فرنگي در -۱۴جدول 

  مسيرهاي مختلف

  )ريال(

شماره 
 مسير

هزينه خدمات 
 بازاريابي

  قيمت يكسان مصرف كننده

۱  
۲  
۳  
۴  
۵  
۶  
۷  
۸ 

۶۰۲  
۵۶۲  
۲۹۱  
۶۰۲  
۷۰۲  
۵۶۲  
۱۹۰  
۲۸۶ 

  شهرستاني
  شهرستاني

  جيرفتي
  شهرستاني
  شهرستاني
  شهرستاني

  جيرفتي
 جيرفتي

  

۹۱۲  
۸۷۲  
۶۰۱  
۹۱۲  
۱۰۱۲  
۸۷۲  
۵۰۰  
۵۹۶  

  محاسبات تحقيق: ماخذ

  ي در مسيرهاي مختلف كارايي بازارياب.۱۳

 كارايي بازاريابي گوجه فرنگي در -۱۵جدول 

  مسيرهاي مختلف

شماره 
 مسير

هزينه 
 بازاريابي

ارزش 
 افزوده

 )درصد(كارايي بازاريابي 

۱  
۲  
۳  
۴  
۵  
۶  
۷  
۸ 

۴۵۲  
۴۱۲  
۱۴۱  
۴۵۲  
۵۵۲  
۴۱۲  
۴۰  
۱۳۶ 

۱۰۴۰  
۱۰۴۰  
۵۴۰  
۱۰۴۰  
۱۰۴۰  
۱۰۴۰  
۵۴۰  
۵۴۰ 

۲۳۰  
۲۵۲  
۳۸۲  
۲۳۰  
۱۸۸  
۲۵۲  
۱۳۵۰  
۳۹۷ 

  محاسبات تحقيق: ماخذ
  

عـدد  . تر باشد، باالتر اسـت      نزديك ۱۰۰هرچه كارايي به عدد     
يعني ارزش افزوده به اندازه     . دهد نشان مي   كارايي را   حداكثر ۱۰۰

طور كه در جدول مشاهده      همان. باشد هزينه خدمات بازاريابي مي   
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۹۱  

۹۱  

  .باشد  مي۵ترين مسير بازاريابي مسير شماره آگردد كار مي

 پيشنهادات

هـا از زيـر بـار        شود شهرستاني  يكي از داليلي كه باعث مي      -۱
الي كننـد، پـايين     خريد محصول بعضي كشاورزان شانه خـ      

يكپـارچگي  . بودن سطح زير كشت و ميزان توليد آنهاسـت        
هايي است كه    حل اضي محصوالت كشاورزي از جمله راه     ار

  . تواند در اين زمينه مفيد واقع شود مي
هـا توسـط افـراد مـورد        صدور محصول به ساير شهرسـتان      -۲

ها، در اين زمينه تشكيل      اعتماد و كوتاه كردن دست واسطه     
 توليد بازاريابي كه توسط نمايندگان كـشاورزان اداره   تعاوني

  .ثر واقع شودؤشود مي تواند م
واسطه ريـسكي   ه  ايجاد درآمدهاي جنبي براي كشاورزان ب      -۳

بودن كشت اين محصول و تشويق كـشاورزان بـه گـرفتن       
ــام     ــراي انج ــروم ب ــشاورزان مح ــه ك ــاي آن ب وام و اعط

  ... . و جنبي از قبيل دامداري، باغداريهاي  فعاليت
تعيين قيمت تضميني از سوي دولت يا حداقل وضـع يـك             -۴

قيمت مناسب و كنترل شده براي گوجه فرنگي تـا هنگـام            
  . ركود بازار كشاورزان دچار ورشكستگي نشوند

ها را با نرخ دولتـي و   سازي كه جعبه ايجاد كارخانجات جعبه  -۵
  . مناسب در اختيار كشاورزان قرار دهند

خيـار،  (ي بـا سـاير محـصوالت        كشت مخلوط گوجه فرنگـ     -۶
  .براي مقابله با ريسك كاهش قيمت)  ...بادمجان و

هــاي آموزشــي از ســوي ســازمان جهــاد  تــشكيل كــالس -۷
هـا و    هاي بازار،  قيمـت     كشاورزي براي كشاورزان در زمينه    

  .دادن آگاهي به آنان در اين زمينه
برآورد ميزان گوجه مورد نياز مصرف كـشور و صـادرات از             -۸

 و در نتيجه تعيين سـطح زيـر كـشت و توليـد              سوي دولت 
مناسب هر منطقه در هر سـال زراعـي بـراي جلـوگيري از              

  .ركود بازار در فصل برداشت
ايجاد پايانه حمل و نقل در سطح منطقه براي كنترل نـرخ             -۹

  .كرايه
در سـطح منطقـه بـا    هاي رب گوجه فرنگـي      ايجاد كارخانه  -۱۰

  .پذيرش مناسب
  . كمتري برخوردار باشندكشت ارقامي كه از فسادپذيري -۱۱

  ها نوشت پي

 .۱۳۷۲پورافضل و همكاران،  .۱

 .۱۳۷۵زارع و پوسكاني،  .۲

  .۱۳۷۸شيروانيان و نجفي،  .۳
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