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  انگور و کشمش در استان قزوین بازاربررسی 

  3مجید اسماعیلی و  2محمدعلی نجاتیان ،1مهرنوش میرزائی

  قزویناستان  عضوهیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی -1

  قزوین  استان تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعیاستادیار پژوهشی مرکز  -2

  مدیر جهاد کشاورزي شهرستان تاکستانکارشناس ارشد  -3

mehr_mirza@yahoo.com 

  

  چکیده

دوم تن انگـور رتبـه    348000و تولید سالیانه هکتار باغ انگور  35494استان قزوین با دارا بودن حدود 

خـوري بـه   درصد انگور تولیدي به صورت تـازه  50کشور را به خود اختصاص داده است. با عنایت به اینکه 

در این راستا با توجـه بـه اینکـه بـازار محصـوالت انگـور اسـتان، همـواره دسـتخوش           بازار عرضه می شود.

رانـی باغـداران بـوده اسـت،     نوسانات قیمتی و درآمدي بوده است و این امر (نوسان قیمت و درآمد) باعث نگ

انتخاب مسیر مناسب بازاررسانی و بررسی مشـکالت تولیدکننـدگان محصـول     وهدف از این تحقیق شناخت 

مـی  انگور در استان و راهکارهایی جهت بهبود مکانیسم بازار، کاهش ریسکهاي قیمتـی و درآمـدي باغـداران    

نتایج نشان می دهد کـه   .استهاي بازاررسانی . روش تحقیق بصورت پیمایشی و در سطوح مختلف کانالباشد

بهره برداران سود کمی از عملیات بازاررسانی محصول بدست می آورند و خـدمات بازاررسـانی بهینـه عمـل     

بهترین مسـیر بازاررسـانی انگـور و کشـمش مسـیري اسـت کـه تعـاون روسـتائی و           نکرده و کارآمد نیستند.

  تشکلهاي تولید ورود پیدا کرده اند.

  

  انگور، کشمش و بازاررسانی کلیدي: هاياژهو

  

  مقدمه

درصد باغات انگور کشور را بـه خـود    1/12هکتار باغ انگور،  35494استان قزوین با دارا بودن حدود 

اختصاص داده و دومین استان از لحاظ سطح زیر کشت در کشور می باشد. همچنـین از لحـاظ تولیـد اولـین     

هکتار باغ انگور می باشـد   25626کشور می باشد.شهرستان تاکستان داراي  درصد تولید کشور) در 17استان (

درصد باغـات انگـور کشـور را در خـود جـاي داده اسـت. سـاالنه         2/11درصد باغات انگور استان و  75که 

  تن انگور در این شهرستان تولید می شود. 877/304حدود 
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خاصی می یابد و نقش یـک سیسـتم فعـال و     لذا بررسی وضعیت بازاریابی انگور در این استان اهمیت

منسجم در بازاریابی جزء اصلی و مهم در کشاورزي و تولیدات آن و موجـب افـزایش رشـد اقتصـادي یـک      

منطقه است. استان قزوین یکی از مناطق عمده انگور کـاري در ایـران محسـوب مـی شـود محصـول انگـور،        

نابراین اهمیت تنظیم بازار انگـور و فـرآورده هـاي آن و    اهمیت ویژه اي در بین محصوالت باغی استان دارد ب

بررسی مکانیسم بازاررسانی این محصول مهم از اهمیت ویژه اي برخوردار است. وجود یک سیسـتم کـار در   

بازاریابی کشاورزي، خود به عنوان ابزاري موثر منجر به افزایش رشـد تولیـدات ایـن بخـش مـی شـود بـدین        

حصوالت کشاورزي بویژه محصوالت باغی و میوه ها در کشـور از اهمیـت زیـادي    ترتیب بررسی بازاریابی م

  برخوردار است.

عوامل موثر بر کاهش هزینه هاي بازاررسـانی و مـوثر   براین اساس هدف از اجراي این مطالعه، بررسی 

ر اسـتان  بر حاشیه بازار، انتخاب مسیر مناسب بازاررسانی و بررسی مشکالت تولیدکنندگان محصول انگـور د 

و راهکارهایی جهت بهبود مکانیسم بازار، کاهش ریسکهاي قیمتی و درآمدي و بیان ابزارهاي الزم در جهـت  

  کنترل ریسک ناشی از افزایش عرضه، کاهش قیمت و کاهش درآمد باغداران می باشد.

 ) بـه بررسـی حاشـیه بازاریـابی انگـور و کشـمش در ایـران       1384اشرفی، صدراالشرافی و کرباسـی ( 

پرداختند، با توجه به اهمیت اقتصادي و اجتمـاعی کشـمش و انگـور در اقتصـاد ملـی و اسـتعدادهاي بـالقوه        

فراوان کشور براي ارتقاء کمی و کیفی این گروه از محصوالت و با عنایت به رقابتهاي جهانی در زمینـه بـازار   

حقیق جهت بررسـی حاشـیه   محصوالت کشاورزي و پتانسیل باالي محصول کشمش براي صادرات، در این ت

و جهـت شناسـایی    60-80هاي بازاریابی انگور و کشمش در ایران از آمار سري زمـانی مربـوط بـه سـالهاي     

مسیهاي بازاررسانی دو محصول از اطالعات پیمایشی استان خراسان استفاده شده است. نتـایج مطالعـه حـاکی    

محصول از حاشیه عمـده فروشـی آنهـا بیشـتر      از آنست که طی دوره مطالعه متوسط حاشیه خرده فروشی در

درصـد مـی باشـد. بررسـی      59/25و  7/49بوده و متوسط ضریب هزینه بازاریابی انگور و کشمش به ترتیـب  

عوامل موثر بر حاشیه بازاریابی با استفاده از توابع اضافه بها و هزینه بازاریابی کشمش حاکی از تـاثیر عـواملی   

تولید محصول، قیمت خرده فروشی و قیمت عمده فروشی بوده اسـت. افـزون    همچون میزان صادرات، میزان

بر این مهمترین عوامل موثر بر حاشیه بازاریابی انگور، شاخص هزینه هاي حمل و نقل، میـزان تولیـد انگـور،    

قیمت خرده فروشی و قیمت عمده فروشی می باشد، همچنین در این مطالعه به منظور پی بردن بـه مسـائل و   

ناهاي بازاریابی محصوالت مذکور، سهم تولید کننده، عمده فروشی و خرده فروشی از قیمـت نهـایی آنهـا    تنگ
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محاسبه گردید که نتایج حاکی از افزایش سهم خرده فروشی و کاهش سهم تولید کننـده و عمـده فروشـی از    

  قیمت نهایی انگور و کشمش طی دوره بوده است.

بررسی بازاریابی داخلی مرکبات شمال ایـران پرداختنـد. در ایـن    ) به 1386اردستانی، طوسی، طاهري (

بازار داخلی مرکبات شمال (پرتقال) از طریق شاخصـها و   80-84مطالعه از طریق اسنادي و با مطالعه سالهاي 

نسبتهاي بازاریابی بررسی شده است. نتایج حاصل حاکی از باالبودن سهم واسـطه در خریـد محصـول، پـایین     

ولید کننده از قیمت نهایی، باال بودن ضریب هزینه بازاریابی باال بودن سهم و رشـد حاشـیه عمـده    بودن سهم ت

فروشی، باالبودن سود خالص عملیات بازاریابی عمده فروشی این محصول است شهرسـتان بابـل و قائمشـهر    

  می باشد. اما بزرگترین بازار مصرف تهران است.

تحلیل اقتصادي تولید و بازاریابی انجیز آبی، مطالعـه مـوردي   «ان ) در مطالعه اي با عنو1381ترکمانی (

در استان سمنان با استفاده از تابع تولید نرانسلوگ جهت تعیین رابطه تولید و تحلیل نحوه استفاده از نهاده هـا  

اده و نیز تخمین تابع تولید ترانسلوگ مرزي تصادفی براي انجیرکاران به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه  عـدم اسـتف      

اقتصادي انجیرکاران از بیشتر نهاده ها، عدم وجود تفاوت معنی دار بین کارایی فنی انجیرکاران، وجود حاشـیه  

 1450و  550، 900هاي متوسط خرده فروشی، عمده فروشی و بازاریابی یک کیلوگرم انجیز تـازه بـه ترتیـب    

  درصد می باشد. 151ریال و کارایی انجیر آبی معادل 

بـه  » بررسی کـارایی بازاریـابی مـرغ گوشـتی در اسـتان خراسـان      « ) در مقاله 1382انیان (قربانی و دهق

) عمـده تـرین کانـال    1محاسبه کارایی با استفاده از شاخص مرکب سابارائو پرداخته و نتایج حاصله نشان داد 

ابی مـرغ  ) حاشـیه و ضـریب هزینـه بازاریـ    2بازاررسانی مرغ گوشتی، عرضه آن به صورت تازه و کامل است 

) کارایی کانـال بازاررسـانی مـرغ    3بسته بندي شده باال و سهم تولید کننده از قیمت مصرف کننده پایین است 

  تازه بیش از مرغ بسته بندي است.

بررسـی و تحلیـل کـارایی و بازاریـابی     «) با انجام پروژه اي تحـت عنـوان   1385دهقانیان و همکاران (

به این نتیجه رسیدند که، امکان وجود توسـعه  »موردي شهرستان قائنات)زرشک کاران استان خراسان (مطالعه 

کارایی فنی زرشک کاران از طریق کاهش فاصـله بـین زرشـک کـاران داراي بـاالترین کـارایی و دیگـر بهـره         

برداران است. حاشیه هاي بازاریابی، خرده فروشی، عمده فروشی یـک کیلـوگرم زرشـک خشـک بـه ترتیـب       

درصـد بـوده کـه نشـانگر ناکـافی بـودن        32ریال و کارایی بازاریابی زرشک و معـادل   3000و  1000، 4000

  کارایی بازاریابی این محصول می باشد.
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بررسی اقتصادي تولید و بازاریابی آنانـاس در ایالـت   «) در پژوهشی با عنوان 1992موندال، کال و تور (

آنانـاس کـه بطـور تصـادفی انتخـاب شـده بودنـد و        کشاورز تولید کننـده   150با استفاده از اطالعات » مقاالیا

خرده فروش از طریق تخمین تابع تولید بازده نسبت به مقیاس عوامـل   3عمده فروش و  4همچنین داده هاي 

تولید را محاسبه کرده و با بررسی وضعیت فعلی بازاریابی آنانـاس و تعیـین مسـیر بازاررسـانی آن، مشـکالت      

  د بررسی قرار دادند.  بازاررسانی این محصول را مور

بازار محصوالت تازه در آمریکا: (کانالهـاي  «) در مطالعه خود با عنوان 2003دیمیتري، تیگن و کافمن (

که ترکیب یک پروژه چند فـازي اسـت نشـان داده    » بازاریابی، اقدامات تجاري و قیمت گذاري خرده فروشی

تولید و بازاریـابی و نیـز رشـد تقاضـاي مصـرف       اند که یکپارچگی خرده فروشی به تغییرات تکنولوژیکی در

کنندگان و خریداران به انجام خدمات بازاریابی و در نظر گرفتن تشویقها با توجه به میـزان و حجـم خریـد و    

  ملزم گردانیده است. …

) در مطالعه اي تحت عنوان، مطالعه بازاریابی کشاورزي و زنجیـره عرضـه   2006مارتین و جاگادیش (

امنه بازاریابی و کارایی سیستم بازاریابی پرداخته اند. نتایج بویایی سیستم بازاریابی را تاییـد نمـوده   به بررسی د

که خود به مفهوم توسعه بازار ارگین نو در شرایط فعلی است. خـدمات بازاریـابی توسـط بخـش خصوصـی      

ورده و نیازهاي مشـتریان را  انجام شد، و فعاالن بازار بصورت رقابتی به نوآوري در توسعه این خدمات روي آ

مدنظر قرار می دهند. ضعف زیرساختها باعث محدودیت خدمات و افزایش هزینه هاي مربوطه مـی شـود در   

پایان نتیجه می گیرند که استفاده از چارچوب زنجیـره عرضـه مـی توانـد یـک درك و فهـم قـوي از کـارایی         

  یجاد نماید.سیستم بازاریابی کشاورزي در اقتصادهاي در حال توسعه ا

  

  مواد و روشها

روش تحقیق پیمایشی می باشد پس از تعیین جامعه موردنظر در مورد محصول (انگور) نمونـه گیـري   

بصورت خوشه اي طبقه بندي شده براساس خصوصیات شاخص باغداران هر محصول انجام خواهد گرفـت.  

سـتایی  براي تعیین حجم مناسب نمونه اطالعات مربوط به کلیه تولید کننـدگان، انگـور از مراکـز خـدمات رو    

بر حسب شاخص هـر طبقـه (سـطح مـذکور کشـت تولیـد،        Ecxelمناطق مختلف تولید دریافت و در برنامه 

) از کمترین به بیشترین مرتب گردیده و سپس طبقه بندي مـی شـوند در هـر یـک از طبقـات      اندازه باغ و 

مـول زیـر تعـداد نمونـه     مذکو، تعداد باغداران و میانگین و واریانس آن طبقه دست خواهد آمد و به کمـک فر 

  محاسبه خواهد گردید. Zمورد نیاز بر حسب وقت 
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n تعداد نمونه مورد نیاز از جامعه اصلی  

N تعداد نمونه تصادفی محاسبه شده در طبقات نمونه گیري  
2

Z  2عدد استاندارد مطابق دقت مورد نظر به توان  
2
  واریانس نمونه تصادفی مورد نظر بر حسبn  

 میانگین جمعیت نمونه تصادفی یا محاسبه شده  

در مورد سایر عوامل بازاررسانی از آنجایی که لیست مستندي از آنها در دسترس نیست بطور تصـادفی  

ه خـرده فـروش بـه روش نمونـه گیـري تصـادفی سـاد        30عمده فروش و  25تبدیل کننده  10واسطه،  25از 

مصاحبه بعمل خواهد آمد.پس از مشخص شدن تعداد نمونـه مـورد نیـاز از هـر طبقـه، ایـن تعـداد بـه روش         

تصادفی ساده از هر طبقه انتخاب خواهد گردید. جهت مطالعه بازاررسانی محصوالت عمـده بـاغی اسـتان بـا     

ی مسـیرها انـدازه گیـري مـی     توجه به اهداف پروژه کلیه مسیرهاي بازاررسانی مورد ارزیابی قرار گرفته، کارای

شود، حاشیه بازاریابی تولید کنندگان و سایر عوامل بازاررسـانی محاسـبه مـی گـردد، بـراي اینکـار از روابـط        

  ریاضی معمول محاسبه بازاریابی و حاشیه آن استفاده خواهد شد.

  

  نتایج و بحث:

  مشخصات بهره برداران مورد مطالعه آورده شده است: 1در جدول شماره 

 : مشخصات بهره برداران مورد مطالعه1جدول شماره 

 طبقات بهره برداري درصد فراوانی تعداد بهره برداران متوسط تعداد قطعات متوسط تولید در هکتار

8 3 74 65% 0- 2 

 هکتار 5-2 27% 31 4 16

 هکتار 5باالي  8% 9 6 25

 میانگین - - 4 16

  

هکتار باغ دارند. این نشـان   2بهره بردان نمونه موردنظر زیر درصد  65بر اساس مطالعات انجام گرفته 

  تن در هکتار می باشد. 16میانگین تولید  می دهد که اکثر بهره برداران منطقه خرده پا هستند.
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درصد  41، هزینه کارگري در بهره برداران مورد مطالعه بطور میانگین حدود 2بر اساس جدول شماره 

  دهد. این نشان می دهد تولید انگور با تکنیک کاربر است.هزینه کل را تشکیل می 

  

 : مشخصات اقتصادي بهره برداران (هزینه ها به ریال است)2جدول شماره 

 سهم سایر هزینه ها از هزینه کل
سهم هزینه نیروي کار از کل 

 هزینه ها

متوسط هزینه  سالیانه نیروي 

 کار در هکتار

متوسط هزینه سالیانه 

 ارتولید در هکت
 طبقات بهره برداري

59% 41% 6500000 16000000 0- 2 

 هکتار 5-2 25000000 19000000 76% 24%

 هکتار 5باالي  26500000 16500000 62% 38%

 میانگین 22500000 14000000 6/59% 4/41%

  

بیشترین هزینه هاي کارگري در مرحله بیل زنی و برداشـت توسـط بهـره بـرداران      3در جدول شماره 

  صورت می گیرد.

  

 : متوسط هزینه نیروي کارگري در مراحل مختلف (هزینه ها به ریال است)3جدول شماره 

 متوسط هزینه

 در یک  هکتار

 متوسط دستمزد هر

 روز نیروي کار -نفر

متوسط تعداد نیروي 

 کارگري (نفر)
 عنوان فعالیت نیروي کار

 بیل زنی 40 200000 8000000

 هرس 7 250000 1750000

 هرس سبز 4 250000 1000000

 برداشت 45 150000 6750000

 سمپاشی 4 150000 600000

 کودپاشی 2 150000 300000

 آبیاري 5 200000 1000000

 جمع کل 107 - 19850000
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 کارگري در مراحل مختلف از هزینه کل(هزینه ها به ریال است): درصد هزینه نیروي 4جدول شماره 

 عنوان فعالیت نیروي کار در یک  هکتار متوسط هزینه درصد از کل هزینه کارگري

 بیل زنی 8000000 5/41%

 هرس 1750000 9%

 هرس سبز 1000000 5%

 برداشت 6750000 35%

 سمپاشی 600000 3%

 کودپاشی 300000 5/1%

 آبیاري 1000000 5%

 جمع کل 19850000 100%

  

هزینه نیـروي کـارگري در مراحـل مختلـف سیسـتم داربسـتی آورده شـده اسـت.           4در جدول شماره 

نشان داده می شود، در روش داربستی هزینـه هـاي کـارگري بـه شـدت       5و  4همانطور که از مقایسه جدول 

  ان بهمراه دارد.کاهش پیدا کرده و صرفه اقتصادي بیشتري براي باغدار

  

 : درصد هزینه نیروي کارگري در یک هکتار باغ داربستی از هزینه کل  (هزینه ها به ریال است)5جدول شماره 

 عنوان فعالیت نیروي کار متوسط هزینه در یک  هکتار درصد از کل هزینه کارگري

 بیل زنی 0 0

 هرس 1750000 16%

 هرس سبز 1000000 9%

 برداشت 6750000 60%

 سمپاشی 300000 3%

 کودپاشی 300000 3%

 آبیاري 1000000 9%

 جمع کل 11100000 100%
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  زمان برداشت و فروش محصول

عـدم وجـود سیسـتم جـامع     اقلیم منطقه وجود ندارد (چون پیش بینی مناسبی پیرامون وضعیت هوا و 

خسـارت محصـول اقـدام بـه فـروش و      هواشناسی) و بدلیل ترس باغداران از تغییر ناگهانی دما و رطوبـت و  

  برداشت زود هنگام می نمایند این موضوع چندین ضرر را به دنبال دارد:

انگور به رشد فیزیولوژیکی کامل خود نرسیده و ترش مزه اسـت و ایـن از بـازار پسـندي انگـور مـی        الف 

  کاهد.

 5/3اگر بخواهند کشمش استحصال نمایند چون فند انگور در این زمان کم است به جـاي اینکـه از هـر     ب 

  کیلوگرم یک کیلوگرم کشمش بدست می آید. 5کیلو انگور ، یک کیلو کشمش به دست آید، از هر 

 کشمش استحصالی طعمش به ترشی زده و چروکیـده و الغـر مـی باشـد (مطـابق اسـتانداردهاي کیفـی        ج 

  بازارهاي مصرف چه در داخل و چه در خارج کشور نمی باشد.

  بدلیل وجود نوسانات قیمتی در بازار تولید کنندگان دچار مشکالت عدیده اي هستند.  -

بدلیل باال بودن هزینه هاي زندگی باغداران مجبور بع سلف فروشی می شـوند واسـطه هـا از ایـن فرصـت       -

نازل خریداري و سپس با سود کالن به فروش می رسانند وجود نوسـان   استفاده نموده و محصول را با قیمت

  قیمت باغداران را متضرر می کند.

  بدلیل باد گرم محصول پیش رس شد از اول شهریور تا پایان مهر ماه صورت گرفت . -

  فروش محصول بسته به شرایط بازار یا نقدي و یا مدت داراست. -

  :بسته بندي انگور

یکی از ابهر، گیالن و مازندران تهیه می شود حجم کمتـري مـی گیرنـد جعبـه هـا ده      جعبه هاي پالست

کیلـوگرمی هسـتند از اهـواز     15تومان خریداري می شوند.جعبه هـاي چـوبی    600کیلوگرمی هستند دانه اي 

 100-120تومان هزینه دارند هزینه حمل جعبه ها تا شهرستان تاکسـتان   450تا  400تهیه می شوند و دانه اي 

  تومان می باشد.

  بسته بندي کشمش:

بصورت فله اي است صددرصد کشمش بصورت فله اي به تعاونی ها و واسطه ها فروخته مـی شـود   

کیلوگرمی مـی باشـد    10-12تومان ، بسته بندي کارخانه ها در جعبه هاي  150کیلویی دانه اي  70-60گونی 

  تومان تهیه می کنند. 250هرجعبه را دانه اي 

هاي بسته بندي ایران مشخصات کیفی و اسـتاندارد کـاال را ندارند.صـنایع بسـته بنـدي در منطقـه       کارتن  - 

 موجود نیست.
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تومان خریداري شـده و   900کیلویی است از فارسجین و تاکستان تهیه می شود دانه اي  11جعبه چوبی  -

 530کیلویی هستند و دانـه اي   8تومان دانه اي کرایه حمل می دهند.جعبه پالستیکی را از تهران می آورند  50

 هزار تومان هزینه بسته بندي می گیرد.  20تومان هزینه دارند.در فارسنجین کارگران

  وضعیت  تولید و صادرات کشمش:

هکتـاري اسـت. باغـداران ممکـن      3تا  1بهره برداري ها بیشتر کوچک است قطعات بهره برداران بیشتر  - 

عات باغات یک هکتـاري اسـت .همـه باغـات شهرسـتان تاکسـتان       است چندین قطعه داشته باشند.متوسط قط

دفعـه   6سال می باشد.یک هکتار باغ را  150بوته انگور وجود دارد. سن درختان یکسال تا  900-1000سنتی 

 ساعت طول می کشد تا آبیاري صورت گیرد. 20آبیاري می کنند هردفعه 

زي جهـت فـروش و صـادرات،  سـطح باغـات      بایستی برنامه ریزي تولید صورت گیرد بدون برنامـه ریـ   - 

منطقه افزایش یافته است این مقدار باغ بایستی کاهش یابد . نبایستی دولـت بـیش از اجـازه توسـعه کشـت را      

صادر نماید. بایستی باغات موجود اصالح و باغداران مورد حمایت جوي قـرار گیرنـد. بایسـتی مـازاد تولیـد      

 جهت تنظیم بازار صادر گردد .

 وانان منطقه جهت ادامه تولید انگور کم است زیرا تولید با شرایط فعلی توجیه اقتصادي ندارد.رغبت ج - 

بایستی خرده مالکی حذف و باغات یکپارچه گردنـد.آمار مناسـبی در مـورد سـطح زیـر کشـت و تولیـد         - 

 منطقه وجود ندارد.

  انبارداري کارخانجات کشمش

برابـر   2مان بصورت ماهیانه است بخش خصوصی حداقل هزار تو 75اجاره انبارها در بخشی دولتی تنی  - 

 این مبلغ هزینه انبار می گیرد.اجاره انبارها با توجه به انبارهاي نامناسب و غیر بهداشتی زیاد است.

 ماه در سال کارخانجات فعال هستند. 10بسته به موجودي بازار و درخواست ها  - 

 بهمن )ماه کشمش را نگهداري  می کنند (تا دي و  3-4 - 

  درجه بندي:

زردي رنگ حبه ها ، رنگ پذیري و درشتی حبه ها ، اندازه طول خوشه و عدم آلودگی خوشه بـه آفـات    - 

  و بیماري ها از معیارهاي درجه بندي انگور در منطقه تاکستان می باشد.

درجه بندي توسط کارگرانی خاص بنام سرجعبه چین صورت می گیرد.درجه بندي تخصصی انجام نمی  - 

 د.کشمش توسط تولید کنندگان درجه بندي نمی شود و بیشتر به معرض فروش می رسد.  شو

 درکارخانجات فرآوري کشمش به سه درجه تقسیم می شود : - 
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درجـه   ) براساس درشتی ، عدم آلودگی به آفت و بیماري ، تعـدادپوکی، وزن صـددانه  ب   1درجه ( الف 

  پلویی )    ج 2(

سـایز کشـمش    استاندارد مشخص براي کشمش وجود ندارد اسـتاندارد هـاي ظـاهري عبارتنـد از :الـف       -

  بایستی یک اندازه باشد

فاقـد باقیمانـده سـموم و کودهـاي      فاقد افالتوکسین باشد د  رنگ آن زرد طالیی و کهربایی باشدج  ب 

  شیمیایی باشد.

 هاي تولید در باغات انگور تاکستان و تبیین نقش تعاونی برنامه ریزي جهت ارتقاء بهره وري و تولید -

    بازاریابی جهت فروش محصوالت کشاورزي -

شرکت هاي تعاونی گاهی به عنوان کارگزار بخش دولتی و بر اساس قوانین و دسـتورالعمل هـا اقـدام    

زمان هـاي  به خرید محصوالت کشاورزي به صورت تضمینی و توافقی مـی  نماینـد. همچنـین بـا دیگـر سـا      

اقتصادي ارتباط و مناسبات رو به توسعه برقرار کرده کـه ایـن ارتبـاط باعـث مـی شـود بازارهـاي مناسـب و         

مطمئن پیدا کنند، در نتیجه توان اقتصادي خود را تقویت کرده و به عالوه بـا شـرایط آسـان تـري از منـابع و      

   .امکانات دیگر سازمان ها استفاده کنند

   تامین نهاده ها و وسایل مورد نیاز کشاورزي     -

یکی از مهمترین وظایف تعاونی ها تامین نهاده ها از قبیل کـود، سـم و بـذر اصـالح شـده بـه قیمـت        

مناسب و توزیع به موقع آن است. عالوه بر این نقش مهم تعاونی ها باال بردن ضریب مکانیزاسیون مـی باشـد؛   

ر ایران نسبت به سـایر کشـورها بسـیار پـایین اسـت، تعـاونی هـا از طریـق راه         با توجه به اینکه این ضریب د

  اندازي سیستم اجاره اي ماشین آالت در قالب تشکل هاي مکانیزاسیون، اقدامات مناسبی انجام داده اند.  

    اعتبارات  -

عتبـاري  شرکت هاي تعاونی یا از طریق منابع داخلی خود و یا با همکاري سایر بانک ها و موسسـات ا 

  نقش عمده اي در تامین اعتبارات مورد نیاز کشاورزان دارند. 

   صنایع تبدیلی و تکمیلی  -

میلیون تن برآورد گردیده کـه بـا ایـن مقـدار      30میزان ضایعات محصوالت کشاورزي در ایران حدود 

اکـافی بـودن   میلیون نفر را تامین کرد که قسمت عمده ي ایـن مشـکل بـه دلیـل ن     10ضایعات می توان غذاي 

صنایع تبدیلی و تکمیلی فرآورده هاي کشاورزي است که باید تعاونی ها این واقعیت را بـیش از پـیش لمـس    

نموده و در این زمینه سرمایه گذاري کنند و نسبت به توسعه تعاونی هاي صنایع تبـدیلی و تکمیلـی بـا اقـدام     

  نمایند.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 79                                                                            1391شهریور  27    تاکستان -اولین جشنواره ملی انگور استان قزوین       

 

   یکپارچه سازي باغات  - 

  عــات باغــات انگــور امکــان اســتفاده ي بهینــه و مناســب از        کوچــک بــودن و پراکنــدگی قط   

تکنیک هاي پیشرفته و ماشین آالت را محدود می کند و تجهیز زیرساخت ها و بهره برداري صحیح از منـابع  

آب و خاك را مشکل و حتی غیرممکن می سـازد بـا اینکـه یکـی از اهـداف تعـاونی هـاي تولیـد روسـتایی          

قطعات فنی و اقتصادي و ایجاد بستر مناسب جهت اجراي طرح هـاي تجهیـز    یکپارچه سازي باغات در قالب

و نوسازي و اجراي شبکه هاي فرعی آبیاري و زهکشـی و اسـتفاده از سیسـتم هـاي مـدرن آبیـاري از قبیـل        

سیستم هاي تحت فشار در نهایت توسعه پایدار کشاورزي است، از این رو ایجـاد و گسـترش تعـاونی هـاي     

ارچگی اراضی و تجهیز و نوسازي مزارع و بالطبع ایجاد زمینه ي الزم جهت اجـراي شـبکه   تولید موجب یکپ

هاي مناسب آب در مزارع خواهد شد و اثرات غیرقابل انکاري بر بهینـه کـردن مصـرف آب و افـزایش بـازده      

  محصوالت کشاورزي خواهد داشت. 

    آموزش و ترویج  -

توانند با ایجاد واحـدهاي مشـاوره و راهنمـایی نسـبت بـه       شرکت هاي تعاونی موجود در سطح روستاها می

آموزش و ترویج شـیوه هـاي نـوین کشـاورزي، افـزایش درآمـد کشـاورزان، افـزایش بهـره وري در بخـش           

  کشاورزي و سازماندهی به وضعیت عرضه محصوالت کشاورزي اقدام نمایند.  

  شرکت هاي تعاونی:

ندارد انگیـزه بـراي عضـو شـدن اعضـاء نیسـت.کلیه اعضـاي        برخی تشکلها در منطقه کارایی الزم را 

تعاونی ها باغدار نیستند و بسـیاري افـراد فقـط صـرف اسـتفاده از تسـهیالت بـانکی عضـو شـده انـد.برخی           

اکثـر  نزدیکتـري بـا تعاونیهـا دارنـد.      يباغدارانی که منافع آنها درگیر با شرکت تعاونی است معمـوالً همکـار  

تعاونی فروش بازاریابی می باشند این تعاونی می تواند ایجا د  انگیزه در بین باغـداران  باغداران موافق تشکیل 

 نماید.

  صادرات :

  :افزایش صادرات را عوامل زیر تحریک می نماید

 روابط دوستی با کشورهاي دنیاو  تبلیغات موثر در کشور هاي دیگر - 

خارجی صـادرات در سـالهاي اخیـر تحـت      بدلیل عدم رعایت استانداردهاي کیفی متناسب با سلیقه بازار - 

تاثیر قرارگرفته است بدلیل وجود باقیمانده سموم مقداري از محصول کشمش صادراتی به کشور آلمـان  

 برگشت خورده است.

 دالر در بازار هاي جهانی است. 2-5/2قیمت کشمش صادراتی یک کیلوگرم  - 
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دگان اسـتان هـاي دیگـر انگـور و کشـمش      در داخل استان به ندرت صادر کننده استان داریم صادر کننـ  - 

استان قزوین را با قیمت بسیار پائین خریداري نمودن و سپس از فرآوري بنـام اسـتان خـود صـادر مـی      

 نماید و سود کالن عاید خود می نمایند.

امسال کشمش قرمز از افغانستان به ایران وارد شده است واردات کشمش از کشـورهاي شـیلی ، چـین ،     - 

 انستان بدلیل کمبود محصول کشمش در سالهاي گذشته صورت پذیرفته است.ترکیه و افغ

قیمت کشمش ترکیه نسبت به قیمت داخل ایران خیلی کمتر است و محصول بسیار زیادي نیز تولید مـی   - 

 کند و پایین تر از کشمش ایران به اروپا صادر کرده است.

گرانتر است .کشـمش تیزآبـی ارزانتـر از     کشمش آفتابی مصرف داخلی دارد و کمبود بسیاري وجود دارد - 

 کشمش آفتابی است.کشمش تیزآبی به کشور هاي تازه استقالل یافته صادر می شود.

میـزان   معیارهاي صادرارتی کشور امارات سخت تر است.معیارهایی مانند نداشتن هسته، نداشتن غوره  - 

 ست.مدت ماندگاري و نداشتن شکرك جزء شاخص هاي صادراتی ا شیرینی 

هزار تومان گواهی بهداست صادر می کنند.در ادارات بهداشـت معیارهـاي صـادرات     50براي هر کانتینر  - 

سلیقه اي است واستاندارد خاص وجود ندارد.ارائه گواهی قرنطینه براي مرزهاي خروجی الزامی اسـت.  

دارنـد  بهتر است واحدهاي کنترل کیفی محصول در شهرستان هـایی کـه محصـوالت غالـب صـادراتی      

الزامی است که متاسفانه این واحد در شهرستان تاکسـتان وجـود ندارد.عـدم آلـودگی بـه افالتوکسـین ،       

 میزان باقیمانده سموم و کودهاي شیمیایی از معیارهاي صدور گواهی بهداشتی است.  

زود  کشمش کالیفرنی که از مناطق مرطوب ایران صادر می شود، بدلیل مدت زمانی که در بندر می مانـد   - 

فاسد میشود بنابراین هر چه قدرت ماندگاري بیشتر باشد صادرارت به نحو مطلوبی صورت  مـی پـذیرد   

 کشمش استحصالی قزوین نسبت به کشمش قوچان و مالیر درصد قند و بازار پسندي بیشتري دارد.

 تحت هیچ شرایطی نبایستی بازارهاي هدف صادراتی از بین رود. - 

 سیاست هاي ناگهانی دولت باعث از بین رفتن بازارهاي هدف شده است.   - 

سیاست هاي متمرکـز و واحـدي در وزارتخانـه هـاي مختلـف جهـت صـادرات و واردات محصـوالت          - 

 کشاورزي وجود ندارد.

  حاشیه بازاریابی صادرکنندگان:

-115،بـارگیري ، کـارکرد و ...   حاشیه بازاریابی صادر کنندگان شامل حق العمکاري به ابنارداري ، تخلیه  - 

کرایه حمل بـالغ بـه کشـور     ،تومان 5/22تومان براي هر کیلو کشمش است.کرایه حمل با کارتن کیلویی  120
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تومـان   20کیلـویی  ، تومان تخلیـه از ایـران   10کیلویی و  تومان 5/2ترخیص کیلویی ، تومان 5/9مقصد کیلویی

 تخلیه در امارات

بندرانزلی، بندر امام خمینی ، بندر گناوه ، بندر بوشهر و مـاکو صـورت مـی     صادرات از مرزهاي نوشهر ، - 

 گیرد.

  کشـورهاي هـدف صـادراتی ، لهسـتان ، مجارسـتان ، یونـان ، اوکـراین ، حـوزه خلـیج فـارس و یونــان            - 

کشـورهاي   کشورهاي حوزه خلیج فارس بیشتر، کشمش کالیفرنی را بـراي صـادرات مـی پذیرنـد.     می باشند.

  کشـور یونـان، کشـمش آفتـابی را بـراي نـان اسـتفاده         انه کشمش کالیفرنی و تیزابی را می پسـندند. آسیایی می

 هستان و مجارستان کشمش تیزآبی را بازار پسندي دارند.لمی کنند.کشور 

 درصد محصول تولیدي بصورت تازه خوري استفاده می شود. 70 - 

  توزیع محصول :

  ط گمرك ترخیص می گردد.درصد توس 20قسمتی از کشمش شهرستان حدود  .1

قسمت دیگر توسط  واسطه هاي شهرستان و صادر کننده هایی که از مالیر ، همـدان ، بنـاب ، ملکـان و     .2

  ارومیه به تاکستان رجوع می نمایند خریداري می شود.

صادر کنندگان تهرانی وصادر کنندگان استان هاي دیگـر  صـادرات بـه کشـورهاي آسـیاي میانـه ماننـد         .3

را انجام می دهند.صادر ات به کانادا ، ترکیه و دبی  نیز انجام می گیـرد. کشمشـنیز از طریـق    تاجیکستان 

 کارخانجات کشمش قزوین به صادرکنندگان تحویل و از طریق بندرعباس، بندر امـام خمینـی و بوشـهر   

  به کشورهایی مانند کانادا ، عربستان ، مصر ، حاشیه خلیج فارس و آمریکا  صادر می گردد.

خریداران انگور در فارسجین مشخص می باشد بنابراین بازار فروش محصـول بصـورت تـازه خـوري     4 .4

بسیار خوب است و تولید کنندگان باتوجه به وجود بازار مناسب و صرفه اقتصادي جهت بهبود کیفیـت  

  مرحله هورمون استفاده می کنند 3تا  2محصول در 

کشور کیفیت محصول مورد توجه قـرار نمـی گیـرد و     باتوجه به شرایط بازار مصرف در داخل و خارج .5

هیچ گونـه آمـوزش و فرهنـگ سـازي در زمینـه بهینـه سـازي خـدمات بـازار رسـانی اعـم از رعایـت             

استانداردهاي بین المللی در بسته بندي ، انبارداري ، حمـل و نقـل و بارگاههـاي فـرآوري محصـول در      

صول در قالب با محصوالت سایر کشـورها و در  منطقه صورت نمی گیرد و این باعث کاهش کیفیت مح

بازار داخلی و خارجی شده و از درآمد باغداران و سازمان تعاون روستایی که عامـل فـروش مـی باشـد     

  کاسته است.
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درجه بنـدي محصـول بصـورت تجربـی صـورت مـی گیـرد هـیچ گونـه آزمایشـگاه تعیـین کیفیـت و              .6

چه در سطح استان و چه در سطح شهرسـتان وجـود   استانداردهاي محصول در سازمان تعاون روستایی 

  ندارد.

بار میکروبی محصول تحویل شده باالست و صرفاً با این کیفیت محصول می توان مبـادالت پایاپـاي بـا     .7

  کشورهاي حوزه خلیج فارس و آسیاي میانه صورت بگیرد.

اندارد در آنهـا رعایـت   محصوالتی می توانند در بازارهاي اروپایی ارائه شوند که کلیه شاخص هاي اسـت  .8

  شده باشد.

اطالعات کافی در زمینه بازارهاي هدف صادراتی و قیمت جهانی کشمش و کشورهاي رقیـب ایـران در    .9

کشمش تیزآبی به جاي کشمش قرمز فروخته می شـود   دسترس باغداران و صادر کنندگان وجود ندارد.

  و این بازار کشمش را تحت تاثیر قرار داده است.

 ونی هاي باغداران بیشتر رونق پیدا کرده و بازار را رقابتی نیز نمایند.بایستی تعا .10

  کشمش تاکستان به استان هاي اصفهان، تهران، فـارس، گـیالن، مازنـدران، کردسـتان و کرمانشـاه صـادر        .11

 می شود.

 هزینه هاي خدمات بازاررسانی کشمش

بسـته     4،تومـان  45چسـب و کـارتن کیلـویی      3، تومان 70شستشو کیلویی   2، %  درصد افت15  1

-7،هـزار تومـان   7-8گوگرد کیسـه اي    6، هزارتومان 200روغن بشکه اي   5، تومان  120بندي کیلویی 

متعلـق بـه میـدان     تومـان  100تومـان فـروش    100درصد است یعنی از هـر   10حق العمکاري عمده فروش 

واسطه هـا از تاکسـتان ، ارومیـه و     -9، هزارتومان 90تن  4ر کرایه حمل و نقل به تهران یک خاو-8، داراست

در داخـل   -10 تومان کرایه حمل و نقل پرداخت می شود. 30مراغه به منطقه می آیند وبراي هرکیلو کشمش 

تومـان،براي صـادرات کشـمش     1200  1300کشور بیشتر کشمش آفتـابی و پلـویی خریـداري مـی شـوند      

 مش عسگريتیزآبی،براي مصارف صنعتی کش
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  انگور و کشمشمسیرهاي بازاررسانی 

 

  
  

  

 % در مسیر اصلی تخمین زده شده است.26کارائی بازار رسانی محصول کشمش  .1

کوتاهترین مسیر بازار رسانی و کارآمدترین مسیر است.جائی که تعاون روستائی مستقیماً از  3مسیر   .2

  کشاورزان خرید می نماید

 واسطه هاي زیادي در آن وجود دارد ناکارآمدترین مسیر برآورد شده است.که تعداد  2مسیر شماره  .3

  

   راهکار ها و پیشنهادات جهت افزایش کارائی بازار

ترغیب و تشویق باغداران جهت تولید کشمش بهداشتی و استفاده از بارگاه نوین (بهداشتی) جهـت تهیـه    .1

 اصولی و با کیفیت کشمش عاري از آلودگی به مواد خارجی

  اعمال اختالف قیمت مناسب و معتدل بین خرید کشمش بهداشتی و کشمش تتهیه شده به روش سنتی .2

انجام عملیات سورت و بسته بندي محصول موجود با توجه به عالیق و سـالیق کشـورهاي خریـدار بـر      .3

  Label، برچسب Design، طرح Sort، جدا کردن Gradeاصل درجه  4مبناي 

خارج از کشور و مشخص نمـودن نیازهـا و انتظـارات و اسـتانداردهاي مـورد      انجام بازاریابی مناسب در  .4

توجه کشورهاي صنعتی جهان جهت خرید محصول مورد تقاضا و ارائه نتـایج آن بـه دسـتگاههاي اجرایـی و     

  تولید کنندگان و صادرکنندگان

تولید کننده 

تعاون روستایی

٣

عمده فروش

صادر کننده 

واسطه هاي کوچک

٢

واسطه هاي بزرگ 

)عمده فروشان(

صادرکننده

شرکت (کارخانه 

    1)   فرآوري

خرده فروشان

صادرکننده
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در جهـت   فراهم نمودن زمینه پرداخت تسهیالت بانکی مناسب تحت عنـاوین نظیـر سـرمایه در گـردش     .5

  حمایت ازکارخانه داران و صادرکنندگان کشمش

پرداخت یارانه و تخفیفهاي ویژه گمرك جهت تولیـد محصـوالت و بـا کیفیـت و مطـابق اسـتانداردهاي        .6

تعریف شده به صادرکنندگان و به تبع آن تشویق باغداران تولیـد کننـده بـه سـوي حرکـت در جهـت تولیـد        

  اقتصادي نه تولید معیشتی

قوانین صادرات محصـول کشـمش و دریافـت حـداقل عـوارض گمرکـی از ایـن محصـول و         تعدیل در  .7

  جلوگیري از معطلی محصول در گمرك

حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت احداث کارخانجات صنایع تبدیل مـدرن بـا    .8

  توجه به رعایت استانداردهاي روز دنیا جهت تولید محصوالت باغبانی

  صادرات براي محصوالت به صورت فله ايعدم اجازه  .9

تبلیغات موثر و کارشناسی توسط دولت در کشورهاي خریداري و استفاده از روابط دوستی دولتها جهت  .10

 صادرات این محصول

   حمایت از تشکلهاي تولیدي در راستاي تشکیل تعاونیهاي بازاریابی و فروش .11

شفاف سازي قیمتهـا و اطـالع رسـانی در    ایجاد بورس کشمش در تاالر بورس استان قزوین جهت  .12

   زمینه بازارهاي مناسب فروش
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