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های نوین وریفنااولین همایش ملی   

زیبرداشت و پس از برداشت محصوالت کشاور  
ویمنابع طبیعی خراسان رض مرکز تحقیقات کشاورزی و  

3020بهمن ماه   03و92مشهد مقدس،  

 بررسی کارایی بازار  پس از برداشت پنبه در استان خراسان رضوی

 نجم الدین منصوریان

 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خرسان رضوی 

Mansourian_n@yahoo.com 

 چکیده :

اخیر با  چالش های مهمی مواجه شده است از مسائل مهم اقتصاد پنبه ناکارآمدی نظام بازاریابی آن تولید و بازاررسانی پنبه درسالهای 

 و شناسائی مسیرهای بازار  در کلیه مراحل انتقال محصول از تولید تا مصرف است. این تحقیق با هدف محاسبه کارائی عوامل بازاریابی

گردیده تا با بررسی آنها ،موانع توسعه این محصول مهم و استراتژیک شناسایی  در استان خراسان رضوی انجام1392رسانی پنبه سال 

ده  و به برنامه ریزان ارائه گردد.این تحقیق بصورت پیمایشی بوده و با تکمیل پرسشنامه و اخذ آمار و اطالعات از عوامل بازار و با  استفا

نی و اقتصادی آن محاسبه گردید. خالصه نتایج نشان می دهد کارایی از روابط اقتصادی و آماری ، حاشیه بازار تعیین و کارایی ف

درصد است که مبین سهم قابل توجه هزینه های بازاریابی وضایعات میباشد. درصد  02بازاررسانی پنبه در خراسان رضوی حدود 

رزش محصول را کاهش می دهد. درصد از ا 0ضایعات وش پنبه تحویلی زارعین به صورت ضایعات موادخارجی ورطوبت بوده که حدود

تصفیه چی و صنایع نساجی است.  –مسیرهای زیادی در بازاریابی پنبه در منطقه وجود دارد که مهمترین آن مسیر تولید کننده 

می باشد.در  درصد01 درصدو سهم سایرعوامل71متوسط سهم تولیدکنندگان ازقیمت نهایی)ارزش پنبه محلوج،دانه ولینتر( حدود

درصد برآوردشده 02و 73تصفیه چی وصنایع نساجی سهم تولیدکننده وتصفیه چی ازحاشیه بازاریابی به ترتیب  –کننده مسیرتولید

 که کمترین سهم به تولیدکننده و بیشترین سهم به عامل بازاریابی)تصفیه کننده( اختصاص یافته است. 

 پنبه –خراسان رضوی –عوامل بازاریابی  –حاشیه بازاررسانی  –وازه های کلیدی : بازار 

 

 مقدمه :

پنبه از محصوالت اساسی کشاورزی است که عالوه بر تامین مواد اولیه برخی صنایع مانند نساجی و روغن کشی نقش 

مهمی در اشتغالزائی بخش های کشاورزی ،صنعت و بازرگانی ایفا می کند .بر اساس برآورد های موجود حدود دومیلیون 

رتولید توزیع و صنایع وابسته به پنبه امرار معاش می کنند. این محصول عالوه بر ضریب نفر از جمعیت کشور در ام

اشتغالزائی مستقیم و غیر مستقیم دارای ارزش افزوده قابل توجهی می باشد. بطوریکه کمتر محصول کشاورزی از نظر 

. این ویژگی پنبه باعث گردیده که به نام طالی قابلیت ایجاد ارزش افزوده و تنوع فرآورده ها، توانایی برابری با آن را دارد 

 سفید نیز شناخته شود.
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علیرغم اهمیت و قابلیت های زراعت پنبه ،تولید و بازاررسانی آن درسالهای اخیر با  چالش های مهمی مواجه شده است . 

رضوی  به عنوان  بر اساس آمارهای سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ،سطح کشت و تولید آن در استان خراسان

هزار هکتار 32به حدود  1300تن در سال زراعی  133310هکتار و تولید  10032مهم ترین منطقه کشت و عرضه آن از 

(. این امر نگرانی های جدی برای برنامه 1کاهش یافته است) 1390هزاز تن وش در سال زراعی  31سطح کشت و حدود 

ر تولید ،فرآوری و تجارت پنبه ایجاد نموده است . با توجه به شرایط فعلی ریزان بخش کشاورزی و عوامل مختلف فعال د

اقتصاد جهانی و الزامات کشاورزی تجاری وجود نظام بازارسانی کارآمد به عنوان یک پدیده ضروری بوده ومانند یک نهاده 

نندگان و مصرف کنندگان مخفی موثر در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای محصوالت، افزایش درآمد و رفاه تولید ک

،گسترش تخصص و نیز امکان بخشی صادرات را فراهم خواهد کرد. لذا در این تحقیق با هدف محاسبه کارائی عوامل 

بازاریابی پنبه و شناسائی مسیرهای بازاریابی پنبه در ایتان خراسان رضوی مبادرت شده وتا بتواند با بررسی بعضی ازآنها 

 مهم و استراتژیک شناسایی و به برنامه ریزان ارائه گردد.موانع توسعه این محصول 

 1973-0222( اثر اختالالت قیمت بر حاشیه های بازاریابی ذرت در آفریقای جنوبی را طی دوره 0220تروب و جین )

مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفتند که حاشیه های واقعی خرده فروشی آرد ذرت در آفریقای جنوبی به دلیل 

 افزایش یافته است.  %02، حداقل 1991تالالت قیمت های خرده فروشی در سال اخ

کنندگان نهایی، کنی بعنوان مصرفپاک( با در نظر گرفتن صاحبان کارخانجات پنبه1979ساریاپراکاش و همکاران )

پرسشنامه و با مراجعه به تولیدکنندگان،  اند. اطالعات مورد نیاز از طریقهای بازاریابی پنبه را مورد ارزیابی قرار دادهکانال

های بازاریابی و دیگر عوامل موجود در بازارهای هابلی و گدگ بدست آمده است. بگیران، تعاونیتجار روستایی، کمسیون

کننده را برای تولیدکننده دهد که فروش از طریق شرکت تعاونی بازاریابی بیشترین سهم قیمت مصرفنتایج نشان می

 کند. به تضمین میپن

( بررسی اقتصادی مسائل بازار رسانی پنبه در کشور را انجام داده اند و به این نتیجه رسیده اندکه 1301زاد و همکاران )

 کارائی بازاریابی پنبه درحد نسبتاً پائین قراردارد.

بررسی و مطالعه پویا در زمینه بازار هر با بهر ه گیری از تجربه سایر محققان و مطالعات انجام شده در زمینه بازاررسانی ،

محصول  بسیار مهم بوده و می تواند در هر زمان چالشهای موجود را به برنامه ریزان ارائه نماید .در این مطالعه نیز با 

هدف بررسی مسائل بازاررسانی پنبه در استان خراسان رضوی و محاسبه کارایی و حاشیه بازار پنبه و همچنین تعیین  

 نه های نهایی آن  می تواند مسئولین و سیاستمداران  را برای برنامه ریزی های آینده یاری نماید.هزی
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 مواد و روشها 

یکی از معمول ترین این چارچوبها رهیافت عملی است که  .مطالعه فعالیت های بازاریابی نیاز به چارچوبی خاص دارد

فیزیکی و تسهیالتی تقسیم می کند . فعالیت های مبادله ای دربرگیرنده فعالیت های بازاریابی را به سه دسته مبادله ای، 

خرید و فروش است . فعالیت های فیزیکی انبارداری، تبدیل و حمل و نقل را شامل می شود و فعالیت های تسهیالتی در 

 برگیرنده مواردی مانند درجه بندی، استاندارد و بسته بندی است . 

رسانی پنبه با رویکرد به رهیافت عملی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور ویژگی در این تحقیق مسائل بازار

های تولید، عرضه و تقاضای محصول ، انواع خدمات بازاریابی ) بسته بندی ،درجه بندی ،استاندارد، انبارداری، حمل و نقل 

ار کشاورزی، تصفیه کنندگان ،کارخانجات پنبه پاک و تبدیل ( ،عوامل بازاریابی )تولید کنندگان ،خریداران، محلی، تج

کنی،سازمان تعاون روستایی، تعاونی پنبه کاران و شرکت های خصوصی کشاورزی (،انواع بازارها) سرمزرعه، عمده فروشی 

ولت در و خرده فروشی ( ، حاشیه بازاریابی و سهم عوامل بازاریابی از  قیمت نهائی، کارائی مسیر های بازاریابی و نقش د

مورد بررسی و تجزیه   1392بازاریابی  پنبه در استان خراسان رضوی )شهرستانهای سبزوار و کاشمر(  و برای سال 

 تحلیل قرار گرفته  است. 

برای محاسبه حاشیه بازاریابی و سهم عوامل مختلف از قیمت نهائی محصول ) مجموع قیمت پنبه محلوج، قیمت پنبه 

 ک کیلوگرم پنبه وش ( از روابط زیر استفاده گردید :دانه و لینتر حاصل از ی

 حاشیه ناخالص / هزینه های بازاریابی=  عدم کارآئی قیمتی 

عدم کارآئی فنی    حاشیه ناخالص / هزینه ضایعات  =

 [حاشیه ناخالص/ هزینه بازاریابی + هزینه ضایعات] = عدم کارآئی کل 

 

 نتایج و بحث

 کارائی بازاریابی پنبه

بازاریابی که به صورت درصد محاسبه می گردد شاخصی است که مقدار ارزش افزوده نظام بازاریابی را در برابر  کارائی

ریال هزینه خدمات بازاریابی نشان می دهد . در این تحقیق کلیه هزینه خدمات بازاریابی یک کیلو گرم پنبه محلوج  122

 ن به صنایع نساجی برآورد گردید . و سایر فراورده های وش پنبه از مزرعه تا زمان رسید
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3020بهمن ماه   03و92مشهد مقدس،  

 کارایی قیمتی، فنی و کل بازار پنبه در استان خراسان رضوی)درصد( -1جدول شماره 

 کارایی  کل کارایی قیمتی کارایی فنی

30 0 02 

 ماخذ : یافته های تحقیق

 

درصد 02توسط براساس محاسبات مذکورکارایی کل نظام بازاررسانی پنبه دراستان خراسان رضوی  بطورم

ریال ارزش 02ریال هزینه خدمات بازاریابی  122برآوردگردید.بنابراین نظام بازاریابی درشرایط فعلی قادراست به ازای 

درصد ناکارایی درنظام بازاریابی پنبه وجود دارد .ازنظررفاه اجتماعی یک نظام بازاریابی مطلوب  73افزوده ایجادکند.لذا  

ریال ارزش افزوده ایجادکند.دراین صورت 122ریال هزینه خدمات بازاریابی، 122زمانی است که به ازای 

درصدخواهد بود و محصول هیچ گونه ضایعات وپرت کمی وکیفی نخواهد داشت ومصرف کننده نیز رضایت 122کارایی

 کامل دارد.   

 حاشیه و ضریب هزینه بازاریابی و سهم عوامل از قیمت نهائی 

درصد و سهم عوامل عمده فروشی مانند تصفیه  73سهم تولید کنندگان از قیمت نهائی پنبه  0بر اساس جدول شماره 

درصد محاسبه شده است . همچنین ضریب هزینه بازاریابی نیز  02چی ها و کارخانجات پنبه پاک کنی بطور متوسط 

 محاسبه برآورد گردیده است. 13,1

 یمت نهائیضریب هزینه  بازاریابی و سهم عوامل از ق -1جدول 

 کل عمده فروش تولید کننده شرح

 122 02 73 سهم عامل از قیمت نهائی

 13,1 ضریب هزینه بازاریابی

 ماخذ : یافته های تحقیق

 

 یشنهادات

کارائی بازاریابی پنبه درحد نسبتاًپائین قراردارد.لذا با بهبودخدمات وفعالیتهای بازاریابی وکاهش هزینه های آن ونیزکاهش 

محصول درمراحل مختلف بازار ،می توان به کارایی وارزش افزوده آن اضافه کرد. نوسازی کارخانجات پنبه پاک ضایعات 
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زیبرداشت و پس از برداشت محصوالت کشاور  
ویمنابع طبیعی خراسان رض مرکز تحقیقات کشاورزی و  

3020بهمن ماه   03و92مشهد مقدس،  

کنی،بکارگیری روشهای نوین بسته بندی، کاهش هزینه های برداشت ازطریق ترویج روشهای برداشت ماشینی می تواند 

 تاحدقابل توجهی این هزینه هاراکاهش دهد.

اررسانی پنبه کاران موجب شده است که پنبه کاران ازقدرت چانه زنی وبازاررسانی پنبه فقدان تشکل های باز

برخوردارنباشند.لذاتشکیل وتوسعه تعاونی های پنبه کاران درتمام نقاط استان وفعالسازی آنها دراموربازاررسانی می تواند 

 سهم آنهاراازقیمت نهایی)مصرف کننده(پنبه به زیادی افزایش دهد.

 و ماخذ منابع

 کشاورزی خراسان رضوی .سالهای مختلف،مدیریت طرح وبرنامه سازمان جهادکشاورزی آمارنامه خراسان رضوی.  -1

،آموزش و  قاتیپنبه در کشور.سازمان تحق یمسائل بازار رسان یاقتصاد یبررس .1301.ار یآبن و م  انی، منصور .مزاد -0

 .یوزارت جهاد کشاورز ،یکشاورز جیترو

3- Traub, L.N. and Jayne, T.S. 2008. The effects of price deregulation on maize marketing 
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