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چكيده
پژوهش حاضر به بررسي مسائل بازاررساني و حاشيه بازاريابي محصول قارچ استان البرز طي سال  1392ميپردازد.
بدين منظور خدمات بازاررساني اين محصول مورد بررسي قرار گرفت .هدف از اين بررسي بهبود شرايط بازاررساني و
بهبود عملکرد توليدکنندگان در عرصه ي بازاررساني محصول قارچ ميباشد .طي اين پژوهش فعاليت  30توليدکننده،
 30حملکننده و  35فروشنده (عمدهفروش ،خردهفروش ،باربارکن وميادين بار) با روش نمونهگيري تصادفي ساده به
وسيله تکميل پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفت .پس از کسب اطالعات مورد نياز با استفاده از ضريب همبستگي
پيرسون و رگرسيون چندمتغيره ،ارتباط ميان متغيرها مورد آزمون قرار گرفت .نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد؛
ميان درآمد توليدکننده و متغير هاي قيمت توليدکننده ،هزينههاي بازاررساني و ميزان ضايعات ارتباط معناداري وجود
دارد .همچنين حاشيههاي بازاررساني در هر دو سطح عمده فروشي و خردهفروشي با استفاه از الگوي مارک آپ به
ترتيب 8400 ، 5000ريال و حاشيه کل بازار 13400ريال محاسبه گرديد .و درصد هزينه بازاررساني محصول قارچ
منطقه مورد مطالعه در سال  21/60 ،1392درصد ميباشد .از اين رو ايجاد تحول و تغييرات در نظام بازاررساني
محصول قارچ منطقه با مشارکت و حمايت از توليدکنندگان  ،جلوگيري از دخاالت واسطهها و همچنين تاسيس مراکز
خدمات بازاررساني مجهز تاکيد ميگردد.
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يکي از مسائلي که همواره در بازاررساني محصوالت
کشاورزي در کشورهاي درحال توسعه از جمله ايران مطرح
ميباشد اختالف قيمت توليدکننده يعني قيمتي که
توليدکننده دريافت ميکند و قيمتي که مصرفکننده
ميپردازد ،ميباشد .البته اين موضوع تنها مختص کشورهاي
در حال توسعه نميباشد بلکه در کشورهاي توسعه يافته نيز
اين موضوع مطرح است .با توجه به بررسي هاي انجام شده
طي پژوهشهاي مختلف اين اختالف قيمت ناشي از
خدماتي مانند بستهبندي ،درجهبندي و تبديل محصول است
و حال آنکه در کشورهاي در حال توسعه خدمات ناچيزي در
مورد محصول انجام ميگيرد .يکي از عوامل مهم در اختالف
قيمت وجود عامل دالالن ميباشند .که اين عامل واسطه
منجر به نوعي انحصار شده و سبب کاهش سود توليدکننده
ميگردد.
باتوجه به اينکه محصوالت کشاورزي نقش عمده اي در
امنيت غذايي جامعه و تأمين مواد اوليه موردنياز صنايع
دارند همواره مورد حمايت سياستگزاران و برنامهريزان
کشور هستند .ويژگيهاي خاص محصوالت کشاورزي مانند
فصلي بودن ،فسادپذير بودن ،تغييرات توليد ناشي از شرايط
آب و هوايي ،پايين بودن کشش قيمت عرضه و تقاضا و...
باعث نوسانات قيمتي آنان مي شود به همين دليل
اقتصاددانان کشاورزي را فعاليتي همراه با ريسک ميدانند.
بنابراين همواره لزوم به کارگيري ابزاري دقيق و مؤثر براي
حمايت و تأمين امنيت اقتصادي جمعيت فعال در اين بخش
و درنتيجه افزايش توليد و باالبردن سطح زندگي آنان و
همچنين حمايت از مصرف کننده احساس ميشود.
در دنياي کنوني نقش بازاررساني بسيار مؤثر است به
گونه اي که وظيفه هماهنگ کردن کليه منابع انساني و فني
را در فرآيند توليد به عهده دارد .از اين جهت تصميمگيري
در مورد مقياس توليد ،بقا يا خروج از بازار ،روشهاي توزيع
مناسب ،رقابت و فرصتهاي آينده با توجه به مديريت و
مطالعات بازاريابي صورت ميپذيرد.
به طور کلي با افزايش جمعيت و تقاضا براي محصوالت
کشاورزي ،نظام بازاريابي کارا و هماهنگ ،نقش کليدي در
افزايش توليدات کشاورزي پيدا مي کند .دراين راستا به کار
گرفتن فناوريهاي پيشرفته در بازاررساني محصوالت ،منافع
توليدکننده و مصرفکننده را افزايش ميدهد.
بهبود نظام بازاررساني محصوالت کشاورزي اگرچه
ممکن است قيمت محصول را در مسير بازاررساني از توليد
کننده تا عمده فروش و خرده فروش افزايش دهد ،اما در

نهايت محصولي با کيفيت مناسب و با کمترين ميزان
ضايعات را به دست مصرفکنندگان ميرساند.
عالوه بر موارد ياد شده ،اگر نظام بازاررساني ،مؤثر و کارا
باشد مي توان عالوه بر بازار داخلي به بازار خارجي و بين
المللي هم وارد شد که اين امر مستلزم پيشرفت در بازاريابي
و نتيجه آن کسب درآمد ارزي است .يک نظام کارا بايد
بتواند تقاضاي مصرفکننده را براي نوع محصول ،نوع
بستهبندي و غيره و همچنين براي توليدکننده مشخص کند
و در نتيجه با توليدکننده به توليد محصول متناسب با نياز
جامعه بپردازد.
 -2ادبيات موضوع
 -1-2بازاريابي
بازاريابي محصوالت کشاورزي عبارت است از کليه
عمليات و خدماتي که انجام ميشود تا محصول از مزارع به
مراکز مصرف برسد .مطالعه بازاريابي نياز به چارچوبي خاص
دارد که يکي از معمولترين آنها رهيافت علمي است که
فعاليتهاي بازارساني را به سه دسته مبادلهاي ،فيزيکي و
تسهيالتي تقسيم ميکند .فعاليتهاي مبادلهاي در برگيرنده
خريد و فروش است  .فعاليتهاي فيزيکي انبارداري ،تبديل
و حمل و نقل را شامل ميشود و فعاليتهاي تسهيالتي در
برگيرنده مواردي مانند درجهبندي ،استاندارد و بستهبندي
است (. )kohls, 1961
 -2-2بازاررساني
براي بازاررساني تعاريف مختلفي ارائه شده است اما
جامع ترين تعريفي که براي بازاررساني ميتوان ارائه داد
عبارت است از کليه عملياتي که روي محصوالت کشاورزي
پس از برداشت تا رسيدن به دست مصرف کننده نهايي
انجام ميگيرد ،منجمله (حمل و نقل ،درجه بندي،
استاندارد کردن ،بسته بندي ،انبار کردن ،بازاريابي ،تبليغ،
تحقيق و ( ...کريم کشته. )1378 ،
تعريف ديگر ،بازاررساني را شامل کليه فعاليتهايي مي
داند که موجب ايجاد فايده در مکان ،فايده در زمان ،فايده
در شکل و فايده در تملک ميشود (همان) .
 -3-2حاشيه بازاريابي
اختالف بين قيمتي كه مصرفكننده پرداخت و قيمتي
كه توليدكننده دريافت ميكند ،حاشيه بازاريابي کل ناميده
ميشود .در اين بررسي حاشيه بازاريابي ،حاشيه خرده
فروشي ،حاشيه عمده فروشي و ضريب هزينه بازاريابي به
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روش والن و ترنر ( )1970به صورت زير محاسبه شدند
(اشرفي و همکاران: )1384 ،
Mr =Pr -Pw
Pf–Pw = Mw
Mw + Mr = Mm
كه در آن:
 =Mrحاشيه خرده فروشي
 =Mwحاشيه عمده فروشي
 = Mmحاشيه كلي بازار
 = Prمتوسط قيمت خرده فروشي
 =Pwمتوسط قيمت عمده فروشي
 =Pfمتوسط قيمت سر مزرعه
 -4-2ضريب هزينه بازاريابي
به طوركلي به مجموعه هزينه فعاليتهاوخدمات انجام
شده برروي محصول درفاصله بين توليد تا مصرف ،كه
بصورت درصد يا قيمت محصوالت ارائه شده به مصرفكننده
است ،ضريب هزينه بازاريابي گفته ميشود (همان) .
 -5-2عوامل مهم بازاررساني محصول قارچ منطقه
مورد مطالعه:
 -1-5-2درجه بندي وانبارداري محصول

قارچ محصول فوق العاده ظريف و حساسي است و پس
از برداشت به تدريج کيفيت خود را از دست مي دهد لذا
برداشت ،جابه جايي و نگه داري محصول بايد با کمال دقت
و مراقبت اجرا شود .وارد شدن هرگونه فشار و ضربه به قارچ
باعث قهوه اي شدن کالهک شده و بازارپسندي آن را به
شدت کاهش مي دهد.
به منظور حفظ کيفيت محصول رعايت نکات ذيل در
هنگام برداشت محصول و پس از آن توصيه مي شود:
در هنگام چيدن قارچ بايد توجه داشت که به کالهک
فشار بيش از حد وارد نشود و از تماس بيش از حدّ دست با
آن نيز خودداري شود.
بهتر است قارچها در هنگام برداشت مستقيماً در ظروف
بسته بندي قرار گيرد و از تجمع محصول به صورت توده
خودداري شود زيرا اين عمل باعث وارد شدن فشار به اليه
هاي زيرين محصول و صدمه ديدن يا قهوه اي شدن آن
خواهد شد .قبل از برداشت محصول از آبياري بستر
خودداري شود زيرا اين عمل باعث پخش ذرات خاک بستر
بر روي کالهک قارچ و کثيف شدن آن مي شود.
در ايران بيشتر قارچ به صورت تازه مصرف و مقدار کمي
نيز به صورت کنسرو نگه داري و به بازار عرضه ميشود .قارچ
تازه بيش از  48ساعت در حرارت  20درجه سانتيگراد قابل
نگه داري نيست (چون بيش از  70درصد وزن قارچ را آب
تشکيل داده است)  .اما مي توان آن را به مدت هفته در
حرارت  4درجه سانتيگراد نگه داري کرد .نگه داري قارچ در
درجه حرارت باال موجب خشک شدن ،قهوه اي شدن،
چرمي شدن بافت ،باز شدن کالهک و طويل شدن ساقه
قارچ و در نهايت آلودگي با باکتري مي شود ،در اين صورت
بوي زننده از قارچ استشمام مي شود .به منظور کاهش آثار
حرارت و کمک به نگه داري قارچ معموالً آنها را در بسته
هاي پالستيکي مخصوص بسته بندي کرده و سطح بسته
توسط يک اليه پلي اتيلن (سليفون) پوشيده مي شود.
در ايران معموالً قارچ به صورت فوق در بسته هاي  40تا
80گرمي در ظروف يکبارمصرف بسته بندي مي شود و براي
انجام تهويه مناسب معموالً  4تا  6سوراخ کوچک در پوشش
پالستيکي ايجاد مي شود.
محل انجام بسته بندي محصول در مرکز توليد است.
اين کار اغلب توسط نيروي کار خانوادگي ياکارگري صورت
ميگيرد .مشکالت بسته بندي در اين منطقه به طور اعم باال
بودن قيمت جعبه خالي است .و اين ضعف سبب شده برخي
از توليدکنندگان از پالستيک نايلوني جهت بسته بندي اين
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کار درجه بندي و انبارداري محصول از سوي توليد
کننده ،فروشنده و خريدار انجام ميشود ولي بطور کلي
درجه بندي محصول توسط فروشنده انجام ميشود خواه
فروشنده  ،فرد توليد کننده باشد خواه خردهفروش باشد.و
درجه بندي به شيوه سنتي و از راه مشاهده و انتخاب
محصوالت مرغوب تر و بدون آسيب ديدگي و مخصوص
بسته بندي و فروش و فرستادن به شهرستان ها انجام
ميپذيرد و در اغلب موارد در  2سطح درجه يک و درجه دو
محصول جداسازي ميگردد .و انبارداري نيز به شيوه
جداسازي محصوالت درجه يک از درجه دو در  2انبار
جداگانه صورت ميگيرد .ميزان انبار داري محصول قارچ
بستگي به فسادپذيري ،ميزان فروش و تقاضاي مصرف
کنندگان دارد که در طي چند سال اخير به جهت
فرهنگسازي استفاده از اين محصول سرشار از ماده
پروتئين ،مصرف آن نه تنها در مرکز کشور بلکه در
شهرستان ها نيز فزوني يافته است .و همچنين بدليل
فسادپذيري محصول ،قارچ پس از برداشت بايستي سريعا به
بازارهاي فروش حمل شود لذا محصول بيش از دو يا سه روز
در انبار نگهداري نميگردد (جهاد کشاورزي استان البرز،
. )1392

 -2-5-2بسته بندي:

 / 26يداهلل رجائي ـ الهه پژوهنده ـ شقايق کتابيان
محصول استفاده کنند که اين امر منجر به افزايش ميزان
ضايعات نسبت به ساير روش هاي بسته بندي ميگردد.
 -3-5-2حملو نقل:
در استان البرز وسيله حمل و نقل محصول از مراکز
توليدي بزرگ به مرکز شهر ،وانت بارو براي مراکز توليد
کوچک اتومبيل شخصي ميباشد .محل فروش قارچ توسط
توليدکنندگان در مرکز توليد و براساس سفارش عمده
فروشان و خرده فروشان در خرده فروشي ها و عمده فروشي
ها ميباشد.
 -4-5-2قيمت محصول:
قيمت محصول قارچ در محل کارخانه و در مراکز فروش
و عمده فروشيها و خرده فروشيها متفاوت بوده و با توجه
به فسادپذيري محصول ،در صورت کاهش تقاضاي مصرف
کنندگان و همچنين در فصل گرما قيمت کاهش مييابد.
 -6-2مسيرهاي بازاررساني محصول قارچ منطقه
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مسير شماره ←1توليدکنندگان← مصرف کنندگان
مسير شماره ←2توليدکنندگان← خرده فروشان←
مصرف کنندگان
مسير شماره  ←3توليدکنندگان ← عمده فروشان←
خرده فروشان←مصرف کنندگان
مسير شماره  ← 4توليدکنندگان ← باربارکن ها←
عمده فروشان ← خرده فروشان← مصرف کنندگان کرج
مسير شماره  ←5توليدکنندگان← باربارکن ها← عمده
فروشان خارج از استان ←خرده فروشان خارج از استان←
مصرف کنندگان شهرستاني
در صورت نقض و عدم کارايي بازاررساني ،مناطق
توليدي با تورم عرضه و مناطق مصرفي با کمبود محصول
مواجه خواهند بود ،لذا هم توليدکنندگان و هم
مصرفکنندگان دچار مشکل و زيان ميشوند .در چنين
مواردي است که اهميت و بهبود بازاررساني خود را نشان
خواهد داد.
ناگفته نماند در صورت کوتاه شدن مسير بازاررساني
مصرف کننده محصول را به قيمت توليد کننده و با قيمتي
مناسب تر خريداري خواهد نمود و از طرفي با کوتاه شدن
مسير توليد کننده نيز با کاهش هزينه ها سود بيشتري از
توليد و فروش محصول کسب خواهد نمود.
 -5پيشينه پژوهش
تروب و جين ( )Traub& Jayne, 2008اثر اختالالت
قيمت بر حاشيه بازاريابي ذرت در آفريقاي جنوبي را طي
دوره  1976تا  2004بررسي کردند و نتيجه گرفتند که
حاشيه هاي واقعي خرده فروشي آرد ذرت در آفريقاي

جنوبي به دليل اختالالت قيمتهاي خرده فروشي در سال
 1991حداقل  % 20افزايش يافته است .همچنين اختالالت
قيمتي آرد ذرت سبب انتقال حداقل  179ميليون دالر
آمريکا در سال ،از نظر مصرف کنندگان به واسطه ها در نظام
بازاريابي شده است.
پول ( )Poole, 2000در تحقيقي عوامل تأثيرگذار بر
راهبردهاي بازاريابي و توليد را با به کار گيري يک مدل چند
متغيره و تحليل خوشه اي مورد بررسي و آزمون قرار داد.
وي از اطالعات مربوطه به  300توليد کننده نارنگي و پرتقال
در سه استان استفاده کرد.
پراساد ( )Prasad, 1999در مطالعه چهار کانال اصلي
بازاريابي محصوالت برنج و گندم را در بازار مظفرپور هند
معرفي کرد .وي زارعان را به چهار دسته حاشيه ،کوچک،
متوسط و بزرگ تقسيم کرد .يک طبقه را نيز به عنوان
ميانگين در نظر گرفت .سپس درصد فراواني هر يک از اين
گروه ها در هر کانال بازاريابي انتخاب شده و از طرف زارع،
براي هر محصول به طور جداگانه محاسبه شد .وي در گام
بعدي کارايي را براي هر گروه و هر محصول تعيين کرد و
نشان داد که کارايي عملياتي با افزايش اندازه مزرعه افزايش
مي يابد.
ريچاردز ( )Richards, 1996براساس اطالعات ماهانه
فرآوردههاي ليمو طي دوره  1983تا  1984در چهار منطقه
شمال ،جنوب ،شرق و غرب کاليفرنيا اقدام به برآورد تابع
حاشيه بازاريابي کرد که نتايج حاصل نشان مي دهد نرخ
دست مزد و بسته بندي موادغذايي ،هزينه هاي حمل و نقل
محصول به بازار ،کشش عرضه و تقاضا و برخي متغيرهاي
مجازي مهمترين عوامل مؤثر بر حاشيه بازاريابي هستند.
هال و ميلر ( )Hale & Miller, 1996ديوندار
( )Dundar, 1998و هونگ ( )Hong, 1994به مطالعه
بسته بندي ،انبارداري و بهترين زمان برداشت محصوالت
کشاورزي پرداختند.
1
ليون و تامسون ( ، )1993به بررسي مدلهاي مختلف
حاشيه بازاريابي محصول شير ،بر اساس نوع اطالعات مورد
استفاده پرداختند .در پژوهش آنها ،حاشيه بازاريابي تابعي از
قيمت خردهفروشي ،قيمت سر مزرعه و هزينه نهادههاي
بازاريابي  ،قيمت نسبي و مدل فرضيه انتظارات عقاليي مورد
استفاده قرار گرفت .نتايج تخمين توابع حاشيه بازاريابي
نشان داد که ماهيت دادهها (ماهاانه ،فصلي و يا ساالنه بودن)
 ،بر نوع مدل انتخابي موثر بوده است.
شريواستا و راندهير )1995( 2مسيرهاي بازاررساني و
بازاريابي ماهي را در شهر بوبانشوار هند بررسي کردند .در
اين مطالعه سه مسير عمده مشاهده و شناسايي شده است؛

بررسي و تجزيه و تحليل مسائل بازاررساني و حاشيه بازاريابي محصول قارچ خوراکي استان البرز 27 /

 -3روش پژوهش
روش تحقيق مجموعه اي از اصول ،قواعد ،ابزارها و
روشهاي انسجام يافته جهت بررسي مسائل واقعي،
شناسايي ،کشف مجهوالت و ارائه راهکارهاي اساسي و
مناسب ميباشد .پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي است
و از نظر ويژگي موضوع توصيفي و از نظر زمان گردآوري
داده ها پيمايشي است و نحوه گرداوري دادهها ميداني
ميباشد.
دادههاي اين پزوهش در مرحله اول کتابخانه اي و
مصاحبه اي مي باشد .در مرحله دوم جهت گردآوري داده ها
از روش ميداني و پرسشنامه استفاده گرديد .بطوري که
جهت کسب اطالعات مورد نياز با مراجعه به اداره جهاد
کشاورزي شهرستان کرج و مصاحبه حضوري با
توليدکنندگان قارچ ،فروشندگان و حمل کنندگان شهرستان
کرج به روش نمونه گيري تصادفي اقدام به تکميل
پرسشنامه گرديد.
جامعه مورد نظر مراکز توليد و انتقال و عرضه قارچ
خوراکي استان البرز ميباشد .و حجم نمونه با استفاده از
روش نمونه گيري تصادفي ساده از ميان هرکدام از  3گروه
توليدکنندگان (30نفر)  ،حملکنندگان (نفر )30و
فروشندگان (نفر )35مجموعا  95پرسشنامه تهيه گرديد.
جهت سنجش روايي صوري که بر خالف اعتماد يا پايايي،
که عمدتاً يک مسئله کمي و قابل اندازهگيري است اعتبار يا
روايي مسئلهاي عمدتاً کيفي بوده و ارزيابي آن بسيار مشکل
ميباشد که در اينجا چگونگي حرکت محقق از تعريف نظري
به تعريف عملي مدنظر ميباشد و در اين ميان روشهايي که
براي سنجش اعتبار محتوا ،انتخاب و در اين روش پرسشنامه
در اختيار چندتن از کارشناسان صاحبنظر و اساتيد راهنما
و مشاور قرار گرفت و از آنان درخواست شد که نظرات
اصالحي خود را عنوان نمايند که پس از جمعبندي نظرات
ايشان اصالحات الزم در پرسشنامه اعمال گرديد .همچنين
به منظور سنجش پايايي پرسشنامه در پژوهش حاضر ،از
روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است و ضريب پايايي
بدست آمده براي پرسشنامه توليدکنندگان ،حملکنندگان و
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در مسير اول ،توليدکنندگان محصول را در بازار خردهفروشي
به فروش ميرسانند .در مسير دوم ،توليدکنندگان محصول
را بطور مستقيم به خردهفروشان ميفروشند .و در مسير
سوم ،توليدکنندگان محصول را به کمک بنگاههاي
حقالعمل کاري ميفروشند .اين سه مسير به ترتيب  8 ،7و
 85درصد از توليد را به مصرف کنندگان عرضه کرده است.
ماهشواري ( (Maheshwari, 1993اجزاي بازار و سهم
آنها را از مراکز تجاري عمده فروشي در هند بررسي کرد .در
اين بررسي ،عمده فروشان از نظر تمرکز ،اندازه معامالت،
وسعت معامالت و حجم فروش با به کارگيري روشهاي
آماري مورد مقايسه قرار گرفتند.
چالز و گري )1993( 3پس از بررسي عوامل موثر بر
حاشيه بازاريابي نشان دادند که حاشيه بازريابي به قيمت
خردهفروشي ،قيمت سر مزرعه و هزينه نهادههاي بازاريابي
بستگي دارد.
احسان و همکاران ( )1389طي مطالعهاي بازاريابي
مرکبات دزفول را مورد بررسي قرار دادند .نتايج حاصل از
اين پژوهش نشان داد؛ ميزان سود خالص عمدهفروشي و
خردهفروشي بسيار بيشتر از سود خالص توليدکننده است.
نتيجه تخمين تابع حاشيه بازاريابي بر اساس الگوي مارک
آپ نيز نشان داد ک حاشيه بازاريابي با هزينه بازاريابي رابطه
معکوس و با قيمت خردهفروشي رابطه مستقيم دارد.
ساعي ( )1388تحليل اقتصادي و مسائل بازاررساني
محصول گوجه فرنگي منطقه جيرفت و کهنوج را مورد
بررسي قرارداد .نتايج نشان داد .بر اساس نتايج حاشيه
بازاريابي  540ريال و سهم توليدکننده از قيمت نهايي 46
درصد بدست آمد .قيمت يکسان و کارايي بازاريابي در
مسيرهاي مختلف تعيين و مسير شماره پنج به عنوان
کاراترين مسير شناخته شد.
قادرزاده و حاجي رحيمي ( )1387وضعيت بازاررساني
محصول توت فرنگي استان کردستان را مورد بررسي قرار
دادند .نتايج حاصل از اين پژوهش بر اساس تابع ضايعات
برآورد شده نشان داد که متغيرهاي فاصله از زمان برداشت،
وزن جعبه ،فاصله از ميدان بار و مدت زمان ماندن محصول
در واحد فروش بر ميزان ضايعات اثر مستقيم و معناداري
داشته است .تغيير شيوهي بستهبندي بر اساس دادههاي
سال  1375و 1378نشان ميدهد که طرح يادشده داراي
توجيه اقتصادي است و براساس نتايج بدست آمده از توابع
ضايعات محصول توتفرنگي براي سالهاي گفته شده ،در
صورت اجراي آن بوسيله بهرهبرداران سود واحدها به طور
قابل مالحظهاي افزايش خواهد يافت.

محمدي و همکاران ( )1386حاشيه و کارايي بازاررساني
مرکبات استان فارس را مورد بررسي قرار دادند .براساس
نتايج بدست آمده ،حاشيه عمدهفروشي ،خردهفروشي و
حاشيه کل در مورد مرکبات شهرستان جهرم به ترتيب
 2941/4 ،1480/3 ،1461/1ريال است .سهم توليدکننده از
قيمت نهايي  58درصد برآورد شد .همچنين سهم
عمدهفروش بيشتر از خردهفروش بود.

 / 28يداهلل رجائي ـ الهه پژوهنده ـ شقايق کتابيان
فروشندگان به ترتيب برابر  0/88 ، 0/84و 0/91مي باشد که
حاکي از وجود پايايي مناسب هرسه پرسشنامه مذکور
ميباشد .و در نهايت تجزيه و تحليل داده ها به روش کمي و
کيفي بر اساس دادههاي حاصل از پرسشنامه مورد بررسي
قرار گرفت به گونه اي که استفاده از روشهاي کمي
(آماري) به دو صورت توصيفي و استنباطي انجام يافت.
جهت توصيف متغيرهاي جمعيت شناختي از آمار توصيفي؛
فراواني ،درصد فراواني ،ميانگين ،صدکها و ...استفاده
گرديد .و جهت بررسي و آزمون فرضيهها که ،بيانگر رابطه
ميان متغير وابسته و متغير مستقل ميباشند ،از آمار
استنباطي و رگرسيون چندمتغيره استفاده گرديد.
 -1-3متغيرهاي مورد بررسي
متغير وابستهي پژوهش حاضر ،ميزان درآمد
توليدکنندهي محصول قارچ خوراکي استان البرز است .و
متغيرهاي توضيحي (مستقل) شامل قيمت توليدکننده،
ميزان ضايعات بازاررساني و هزينههاي بازاررساني محصول
قارچ خوراکي استان البرز ميباشند .ناگفنته نماند؛
متغيرهاي مستقل براساس داده هاي حاصل از پرسشنامه
توليد کنندگان محاسبه گرديد.
 -4تجزيه و تحليل دادهها
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-1-4آمار توصيفي مرتبط با اطالعات پايه
يافتههاي حاصل از توصيف دادههاي مرتبط با اطالعات
پايه برحسب سن نشان داد که 20درصد پاسخدهندگان
داراي سن زير  50سال هستند ،و  10درصد پاسخدهندگان
داراي سن باالي  50سال هستند .از آنجايي که اکثر توليد
کنندگان در گروه سني زير  50قرار دارند بيانگر آن است که
جامعه توليد کنندگان قارچ از بافت جوان و ميانسال
برخوردار است .و دادههاي حاصل از متغير جنسيت نشان
داد تعداد  10نفر ( 33/3درصد نمونه آماري) توليدکنندگان
زن و  20نفر (66/7درصد نمونه آماري) آنان مرد ميباشند.
همچنين نتايج حاصل از بررسي سابقه توليد قارچ
توليدکنندگان نشان داد ،بيشترين فراواني مربوط به
توليدکنندگان با سابقه 4تا 6سال ميباشد و اين موضوع نيز

ميتواند آشنايي اعضاي نمونه آماري با اهميت توليد
محصول قارچ و اهداف کاري آن باشد .در نهايت نتايج
بدست آمده از پرسشنامه هاي جمعآوري شده براي شغل
اصلي توليدکنندگان نشان  60درصد پاسخدهندگان شغل
اصليشان توليد محصول قارچ ميباشد و  40درصد
پاسخدهندگان شغل اصليشان توليد قارچ نميباشد .که
بيشترين فراواني مربوط به اشتغال اصلي به توليد قارچ
ميباشد.
-2-4يافتههاي حاصل از آزمون نرمال بودن توزيع
متغيرها
فرضيه زير براي کليه متغيرهاي مورد مطالعه و به
منظور تعيين چگونگي آنها در نمونه آماري ،از طريق آزمون
P-0/05
کولموگروف -اسميرنوف در سطح معناداري
= Vvalueمورد آزمون قرار گرفت.
توزيع متغير مورد نظر نرمال نيست H0:
توزيع متغير مورد نظر نرمال است H1:
با توجه به نتايج حاصل از اين آزمون درمييابيم که در
سطح معناداري  ، α = 0/05مقادير  p-Valueبدست آمده،
کوچکتر از  0/5است ،بر اين اساس نرمال بودن کليه
متغيرهاي مستقل مورد تاييد واقع شد (درآمد ،0/185
قيمت توليدکننده  ،0/401هزينههاي بازاررساني ،0/091
ميزان ضايعات بازاررساني  .0/064لذا آزمون  tتک نمونهاي
جهت انجام اين مطالعه ،مناسب به نظر رسيد.
-3-4نتايج حاصل از آزمون پارامتريک
نتايج حاصل از بررسي آزمون پارامتريک نشان داد آماره
 tو سطح معنيدار مشاهده شده ( ( )sig (2-tailedفرض
صفر که مدعي بر عدم وجود رابطه معنادار ميان متغيرهاي
مستقل و وابسته رد گرديد و به عبارتي با توجه به سطح
معناداري بدست آمده براي متغيرهاي تحقيق ()sig< 0/05
 ،با اطمينان  95درصد ميتوان اظهارنمود وضعيت بازارساني
محصول قارچ منطقه مورد مطالعه در وضعيت مناسبي قرار
دارد (جدول. )1

جدول  :1آمارههاي آزمون  tتک نمونهاي متغيرهاي درآمد توليدکننده و متغيرهاي مستقل
تعداده دادهها

ميانگين

انحراف استاندارد

درآمد

30

580000000

524800000

95819323/112

قيمت

30

53977/7778

9293/2981

1696/71633

هزينه

30

221940000

311140000

56806124/23682

30

235/4000

258/02681

47/10903

ضايعات

مأخذ :يافتههاي پژوهش
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جدول :2نتايج آزمون  tتک نمونهاي جهت بررسي وضعيت متغيرهاي درآمد توليدکننده و متغيرهاي مستقل
مقدار آمارهي  Tدرجهي ازادي

سطح معناداري

تفاضل ميانگين

حدپايين

حد باال

58040000

384000000

776000000

50507/6032

57447/9523

105780000

331200000

139/0512

33174000000

()sig
درآمد

6.057

29

.000

قيمت

31.813

29

.000

53977/7778

هزينه

3/907

29

0.001

221936000

49/99

29

0.000

235/4000

ميزان ضايعات

مأخذ :يافتههاي پژوهش
با توجه به آماره  tو سطح معنيدار مشاهده شده ( ( sig

 )(2-tailedدر جدول ( )2فرض صفر که مدعي بر عدم
وجود رابطه معنادار ميان متغيرهاي مستقل قيمت
توليدکننده ،هزينه هاي بازاررساني و ميزان ضايعات
بازاررساني و متغير وابستهي درآمد توليدکننده ميباشد ،رد
ميگردد .به عبارتي با توجه به سطح معناداري بدست آمده
براي متغيرهاي تحقيق ( ، )sig< 0/05با اطمينان  95درصد
ميتوان اظهارنمود که ميان متغيرهاي قيمت توليدکنندگان
محصول قارچ استان البرز ،هزينه هاي بازاررساني محصول
قارچ استان البرز و ميزان ضايعات بازاررساني محصول قارچ
استان البرز و درآمد توليدکنندگان محصول قارچ استان البرز
رابطه ارتباط معناداري وجود دارد.
 -4-4نتايج حاصل از آزمون پيرسون
با توجه به سطح معناداري بدستآمده ( )sig<0/05از
آزمون ضريب همبستگي پيرسون نشان داد که بين درآمد
توليدکننده و قيمت توليدکننده رابطه معنيدار وجود دارد

با توجه به مثبت بودن عالمت ضريب همبستگي به دست
آمده نيز ميتوان گفت اين رابطه ،يک رابطه مستقيم
ميباشد؛ يعني افزايش قيمت توليد کننده در استان البرز
موجب افزايش درآمد توليدکنندگان ميگردد .همچنين با
توجه به سطح معناداري بدستآمده ( )sig<0/05از اين
آزمون نشان داد که بين درآمد توليدکننده و ميزان ضايعات
طي بازاررساني رابطه معنيدار وجود دارد با توجه به منفي
بودن عالمت ضريب همبستگي به دست آمده نيز ميتوان
گفت اين رابطه ،يک رابطه معکوس ميباشد؛ يعني افزايش
ميزان ضايعات حاصل از عدم بستهبندي مناسب ،طوالني
بودن مسير بازاررساني محصول ،مسافت مرکز توليد از
مراکزفروش ،مدت نگهداري و غيره ،منجر به کاهش درآمد
توليدکنندگان استان البرز ميگردد .و در نهايت با توجه به
سطح معناداري بدستآمده ( )sig<0/05از آزمون فوق
نشان داد که بين درآمد توليدکننده و هزينه هاي بازاررساني
رابطه

جدول ( )3بررسي وضعيت همبستگي متغيرهاي تحقيق

ضريب همبستگي پيرسون

سطح معناداري

تعداد دادهها

مأخذ :يافتههاي پژوهش

-0.272
-0.435

1.000

0.693

-0.206

قيمت

0.693

1.000

-0.346

0.206

هزينهها

-0.206

-0.346

1.000

ضايعات

-0.272

-0.435

0.206

1.000

درآمد

.

0.000

0.018

0.033

قيمت

0.000

.

0.031

0.008

هزينهها

0.018

0.031

.

0.137

ضايعات

0.033

0.008

0.137

30

درآمد

30

30

30

30

قيمت

30

30

30

30

هزينهها

30

30

30

30

ضايعات

30

30

30

30
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درآمد

قيمت توليد

درآمد

هزينه ها

ضايعات
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جدول  :4خالصه مدل
انحراف معيار باقينمانده

ضريب تعيين تعديل شده

ضريب تعيين

398600000

0/823

0/834

مدل

ضريب همبستگي چندگانه) ) R
الف

1

0/695

الف -متغيرهاي مستقل :قيمت توليدکننده ميزان ضايعات ،هزينه بازاررساني
ب -متغير وابسته :درآمد توليدکننده

مأخذ :يافتههاي پژوهش

ضايعات طي بازررساني محصول قارچ منطقه مورد مطالعه
رابطه معناداري دارد.
همچنين ضريب همبستگي چندگانه (./695 ، )R
بدست آمد که اين ضريب نشان ميدهد شدت رابطهي
متغيرهاي مستقل با متغير وابسته به طور کلي ./695
ميباشد .ضريب تعيين تعديل شده در پژوهش حاضر
 0/823محاسبه شد يعني نزديک به 82درصد از تغييرات
متغير وابسته  ،توسط متغيرهاي مستقل مذکور در
رگرسيون پژوهش حاضر توضيح داده شدند .خطاي معيار
نيز  3/99ميباشد .در جدول ( )5آناليز واريانس (ANOVA
) مقدار زياد  Fنشان ميدهد که اين رگرسيون معنيدار
است .و اين مقدارتقريبا  8ميباشد.
طبق جدول ( )6ضرايب ( ) Coefficientsمقدار آماره t
متغير قيمت برابر  2/04ميباشد چون مقدار  2/04در ناحيه
بحراني قرار ميگيرد نميتوان ادعا کرد که متغير قيمت
تاثير معني داري در متغير درآمد ندارد .و مقدار  tمتغير
هزينه برابر  0/242ميباشد چون مقدار  0/242در ناحيه
بحراني قرار مـيگيرد نميتوان ادعـا کـرد کـه متغير

معنيدار وجود دارد با توجه به منفي بودن عالمت
ضريب همبستگي به دست آمده نيز ميتوان گفت اين
رابطه ،يک رابطه معکوس ميباشد؛ يعني در صورت افزايش
مجموع هزينههاي بازاررساني از قبيل :هزينه حمل و نقل،
هزينه نگهداري ،هزينه ميزان ضايعات ،هزينه نيروي کار
مورد استفاده طي بازاررساني ،طوالني بودن مسير بازاررساني
محصول ،مسافت مرکز توليد از مراکزفروش و غيره ،منجر به
کاهش درآمد توليدکنندگان استان البرز ميگردد (جدول)3
.
 -5-4نتايج حاصل از تشکيل رگرسيون
با توجه به بررسي يافتههاي حاصل از رگرسيون جند
متغيره ،ضريب همبستگي متغير وابسته (درآمد) و
متغيرهاي مستقل؛ قيمت توليدکننده ،مجموع هزينههاي
بازاررساني و ميزان ضايعات طي بازاررساني به ترتيب 0/693
 -0/206 ،و  – 0/272ميباشد .و نشان از اين واقعيت است
که متغير درآمد به صورت يک به يک با متغيرهاي مستقل؛
قيمت توليدکننده ،مجموع هزينههاي بازررساني و ميزان

جدول :5آناليز واريانس
سطح معناداري

F

ميانگين مربعات

درجه آزادي

مجموع مربعات

0/001

8/089

1.285E18

3

3/85618

رگرسيون

1.589E17

26

4.132E18

باقيمانده

29

7.988E18

مجموع

مدل
1
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الف -متغيرهاي مستقل :قيمت توليدکننده ميزان ضايعات ،هزينه بازاررساني
ب -متغير وابسته :درآمد توليدکننده

مأخذ :يافتههاي پژوهش

جدول  :6ضرايب متغيرهاي پژوهش
متغير مستقل غير استاندارد

سطح معناداري

مقدار آمارهيT

0/006

-2/961

0/000

0/040

0/720

0/011

0/242

0/036

0/035

0/211

الف -متغير وابسته :درآمد توليدکننده
مأخذ :يافتههاي پژوهش

مأخذ :يافتههاي پژوهش

وزن بتا

متغير مستقل استاندارد

مدل

انحراف معيار

ضرايب B

555400000

-1.644E9

) ثابت (

9242/395

40670/961

قيمت توليدکننده

0/254

0/061

هزينه بازاررساني

0/033

319240/551

67232/655

ميزان ضايعات

بررسي و تجزيه و تحليل مسائل بازاررساني و حاشيه بازاريابي محصول قارچ خوراکي استان البرز 31 /
هزينه تاثير معني داري در متغير درآمد ندارد .و
همچنين مقدار  tمتغير قيمت برابر  0/211ميباشد چون
مقدار  0/211در ناحيه بحراني قرار ميگيرد نميتوان ادعا
کرد که متغير ميزان ضايعات تاثير معني داري در متغير
درآمد ندارد.
 -6-4نتايج محاسبه حاشيههاي بازاررساني
جهت محاسبه حاشيه هاي بازاررساني براي پژوهش
حاضر از اطالعات پرسشنامههاي توليدکنندگان ،حمل
کنندگان و فروشندگان که ،شامل پرسشنامههاي
عمدهفروشان ،خردهفروشان و باربارکنها نيز ميباشد،
استفاده گرديد .حاشيه هاي بازاررساني محصول قارچ منطقه
رقم قابل توجهي ميباشد .بطوري که حاشيههاي بازاررساني
در هر دو سطح خرده و عمدهفروشي باالست .حاشيه عمده
فروشي 5000ريال ،حاشيه خرده فروشي 8400ريال و
حاشيه کل بازار 13400ريال ميباشد .همچنين درصد
هزينهبازاررساني محصول قارچ منطقه مورد مطالعه در سال
 21/60 ،1392درصد ميباشد با توجه به اين مسأله که اين
حاشيه هاي بازاررساني نصيب توليدکننده نميگردد و به
طور معمول عايد واسطهها و ساير عوامل ميگردد .از طرفي
منجر به نارضايتي توليدکننده و افزايش هزينههاي
بازاررساني از جمله؛ حمل و نقل ،نگهداري ،ضايعات و ...
ميگردد .از اين رو ايجاد تغييرات در نظام بازاررساني
محصول قارچ منطقه مورد مطالعه با مشارکت و حمايت از
توليدکنندگان و همچنين تاسيس مراکز خدمات بازاررساني
تاکيد ميگردد.
 -5پيشنهادات

 -6منابع و مآخذ
 )1آبيار ،نورمحمد و زاد ،محمد (" )1383بررسي اقتصادي
مسائل بازاررساني پنبه در استان گلستان".
 )2احسان ،ع ر؛ سليمانزاده ،ز س؛ حقيقي ،م ()1389
"بررسي بازاريابي مرکبات دزفول" فصلنامه اقتصاد
کشاورزي.72 ،
 )3اشرافي ،مرتضي؛ صدراالشرافي ،مهريار و کرباسي ،عليرضا
( " )1384بررسي حاشيه بازاريابي انگور و کشمش ايران"
فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني ،شماره.231-237 :35
 )4انويه تکيه .لورنس (" )1381بررسي سيستم توليد،
بازاريابي و تجارت سيب در ايران مطالعه موردي استان
آذربايجان غربي" رساله دکتري اقتصاد کشاورزي،
دانشگاه تربيت مدرس.
 )5بخشوده ،محمد و اکبري (" )1375اصول اقتصاد توليد
کشاورزي" نشر دانشگاه شهيد باهنر کرمان 363 ،صفحه.
 )6حسنپور مقدم ،مصطفي وصدراالشرفي ،مهريار (" )1375
بررسي مسائل بازاررساني برنج در استان گيالن"مجله
علوم کشاورزي ايران.شماره.1-9 :1
7درخشان ،مسعود ( " )1389اقتصادسنجي" نشر سازمان
مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)
مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني تهران ،چاپ
سيزدهم ،جلد 303 ،1صفحه.
 )8درخشان ،مسعود ( " )1389اقتصادسنجي" نشر سازمان
مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)
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 در صورت نقض و عدم کارايي بازاررساني ،مناطق
توليدي با تورم عرضه و مناطق مصرفي با کمبود
محصول مواجه خواهند بود ،لذا هم توليدکنندگان و هم
مصرفکنندگان دچار مشکل و زيان ميشوند .در چنين
مواردي است اهميت و بهبود بازاررساني خود را نشان
خواهد داد.
 قيمت خرده فروش تاثير بيشتري روي حاشيه بازار
رساني دارد لذا قيمت خرده فروشي به عنوان عاملي
تاثيرگذار در جهت افزايش حاشيه بازار خواهد بود.
پيشنهاد ميگردد با نظارت دولت افزايش روند صعودي
قيمت محصوالت کشاورزي تحت کنترل قرار گيرد.
 سياست گذاري ها در جهتي اعمال گردد که هزينههاي
بازاررساني به عنوان عاملي موثر در درآمد توليد کننده

است متناسب با افزايش خدمات بازاررساني و حاشيه
بازار صورت پذيرد.
 حضور واسطه ها در ميان عوامل بازاررساني محصول،
بدون اينکه متحمل هزينههاي چشمگيري در مسير
بازاررساني گردند منجر به کاهش سود توليد کنند گان
و افزايش حاشيههاي بازاررساني گرديده است .پيشنهاد
ميگردد موانع الزم جهت ورود اين عوامل اعمال گردد.
 در صورت کوتاه تر شدن مسير بازاررساني ميزان حاشيه
هاي بازاررساني ،هزينه ضايعات محصول کاهش خواهد
يافت .و سهم توليد کننده از تعيين قيمت محصول
افزايش خواهد يافت.
 به منظور کاهش قيمت خردهفروشي و عمده فروشي و
در نتيجه کاهش حاشيه بازاريابي ،بايد عامالن و رقيبان
بازار را زياد نموده براي اين منظور توصيه ميشود که
دولت اقدام به ايجاد تعاونيهاي بازاررساني با مشارکت
توليدکنندگان نمايد.
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