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 اي در استان كرمانبررسي بازاريابي محصوالت گلخانه
 

  ٭٭ و زهرا پورجوپاري ٭ الدن شفيعي

  

  چكيده
 

اي، تعيين حاشيه بازار و كارآيي بازاريابي و ارائه پيشنهاداتي در اين تحقيق براي بررسي بازاررساني محصوالت گلخانه
اطالعات .  انجام شد1383- 84ر و سيرجان در استان كرمان در سال هاي زرند، بردسيزمينه بهبود وضعيت موجود در شهرستان

گيري فروش براساس روش نمونهفروش و خردهالزم براي تحقيق از طريق تكميل پرسشنامه در سطح توليدكننده، عمده
اي از ت گلخانههزينه خدمات بازاررساني محصوال. فروش تأمين شد خرده20فروش و دار، پنج عمده گلخانه58سيستماتيك از 

 و 375اي سود خالص عمليات بازاريابي توليدكننده خيار گلخانه. متفاوت بودبراي يك كيلوگرم محصول  ريال 620 تا 196
 ريال برآورد 284اي فرنگي گلخانه و گوجه204اي فروش خيار گلخانه ريال و سود خالص بازاريابي خرده230فرنگي گوجه
فرنگي وجهگ و براي 100 و 60، 40اي ترتيب براي خيار گلخانهفروشي و كل بهفروشي، خردهحاشيه بازاريابي عمده. شد

- كننده براي خيار گلخانهفروش از قيمت پرداختي مصرففروش و خرده ريال و سهم توليدكننده، عمده120 و 50، 70اي گلخانه

كارآيي بازاريابي در مسير .  درصد بود6/10 و 9/14، 4/74ترتيب فرنگي بهو براي گوجهدرصد  4/11 و 2/17 ،4/71ترتيب اي به
)  درصد8/42(و براي خيار كمترين )  درصد1/85(فرنگي بيشترين مقدار كننده براي گوجهفروش و مصرفتوليدكننده، خرده

  .بود
  

  ايبازاريابي، كارآيي، محصوالت گلخانهاستان كرمان، بازاريابي، حاشيه :  كليديكلمات 
 

  
   ايران-  مربي پژوهش، مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي كرمان، كرمان- *

  ايران-  كارشناس علوم اجتماعي، مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي كرمان، كرمان - **
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  مقدمه
براي توليد اي كشت گلخانههاي اخير در سال
  استفاده بهينه از منابع آب و خاك،خارج فصل، 

گيري از قطعات كوچك و امكانات ويژه بهرهبه
هرهاي پرجمعيت كه ش موجود در روستاها و حاشيه

 به شدت در حال باشندكافي مي فاقد زمين و آب
تغال  ايجاد اشعاملگسترش بوده و به عنوان يك 

 بودن عملكرد در واحد سطح و زياد. باشدمطرح مي
 آب موردنياز براي آبياري نسبت به توليد م بودنك

تواند از ديگر داليل استقبال از اين در فضاي باز مي
نياز بازار از نظر افزايش باتوجه به . روش توليد باشد

جات توليد گل و گياهان زينتي و سبزيجات و صيفي
  ين روش توليد به يكي از ا،خارج از فصل

 .كشاورزي تبديل شده استپرسود هاي بخش
اري زيادي كه در اين زمينه زگباتوجه به سرمايه

 مديريت صحيح در احداث عدمگيرد صورت مي
انتخاب مكان، نوع گلخانه و پوشش آن و  گلخانه،

وري سرمايه  بهرهكاهشخاب نوع محصول باعث انت
  ديريت پسهمچنين م. شودميو امكانات 
 دست به اين محصوالت لرساااز برداشت، 

اي باتوجه به شرايط بازار اهميت ويژهكننده مصرف
  . دارد

حدود در 1383-84سال تا در استان كرمان، 
 هكتار گلخانه احداث شده است كه اغلب 5000

 فرنگي اختصاص دارندآنها به توليد خيار و گوجه
هاي زرند، اي در شهرستاناكثر كشت گلخانه .)2(

  اين سه شهرستاندر .*باشدكرمان مي بردسير و
قرار هاي استان  درصد از كل گلخانه2/77 حدود
فرنگي و اغلب آنها به كشت خيار و گوجه هداشت

تعيين بازار مناسب براي اين . اختصاص دارند
يي بازار و بررسي آمحصول، محاسبه حاشيه و كار

اسب در بهبود  منوشهايه ري ارابرايمسايل موجود 
  .باشدوضعيت فعلي از اهداف اصلي اين طرح مي

ميزان در بيشتر كشورهاي در حال توسعه، 
 و عمده زياد نبودهتحقيقات در زمينه بازاريابي 

مطالعات در كشورهاي توسعه يافته انجام گرفته 
دهد كه نتايج كلي اين مطالعات نشان مي. است

ت و نارسايي مشكال بارشبكه بازاريابي ميوه و تره
-نندگان ميوه بيشتر متضرر ميفراوان دارد و توليدك

 خدمات بازاريابي در حداقل ممكن بوده .)3 (شوند
وضع قوانين مربوط به استاندارد ملي و تعيين و 

حداقل معيارهاي كيفي محصوالت سبب افزايش 
ويژه در به(شود و ضايعات مركبات ضايعات مي

 همچنين .)7( زياد است نيز بسيار) مرحله انبارداري
مصرف از   بازارتافاصله محل توليد  ،بندينوع بسته

در  .)6 (باشدثر بر حاشيه بازار ميؤجمله عوامل م
طور كننده محصول خود را بهكه توليدمسيري 

دهد كمترين فروش قرار ميمستقيم در اختيار خرده
حاشيه و در مسيري كه توليدكننده محصول خود را 

فروش دهد و عمدهفروش قرار مي عمدهدر اختيار
ها ارسال بار و ديگر استانمحصول را به ميدان تره

از  .)5(نمايد بيشترين حاشيه بازار وجود دارد مي
                                                 

  .باشدجز جيرفت و كهنوج كه در حوزه اين طرح تحقيقاتي نمي به- *
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ثر بر حاشيه بازاريابي محصوالت ؤجمله عوامل م
ر مزرعه در زمان برداشت، درآمد دكشاورزي قيمت 

 اشدبير زمان ميفروشي و متغسرانه قيمت خرده
يي حداكثر اهميت را در تحليل بازاريابي آكار. )8(

رابطه يي آن آسود در بازاريابي با كارميزان . دارد
يي بازاريابي موجب آ بودن كارزياد .مستقيم دارد

شود كه درآمد توليدكنندگان با فروش با قيمت مي
كنندگان با كاهش قيمت  و رضايت مصرفزيادتر

ت بين خريد و فروش خريد يا هر دو با كاهش تفاو
   .)10 (ندشونهايي در بازار منتفع 

  
  مواد و روشها
 تئوري تحقيق

 ،كان خاص نيستيك مبازار طبق تعريف، 
مردان و يا گروهي  اي از زنان ومجموعهشامل بلكه 

از خريداران و فروشندگان با تسهيالت خاص مبادله 
 در منابع اقتصادي ).10 (محصوالت با يكديگر است

 مختلف تعريف هايتبه صور 1 ازاريابيكلمه ب
 اكثر آنها بازاريابي را شامل كليه ولي. شده است

مؤثر در تسريع در مراحل فروش و هر خدمت 
كه بازاريابي داراي درحالي. دانندتر ميسريعفروش 

تري نيز هست و شامل عمليات مختلف مفهوم وسيع
شود كه توزيع و فروش نيز مراحلي ديگري نيز مي

  .)9 (دهندمي يند بازاريابي را تشكيلآز فرا
   محصوالت كشاورزي در مزرعه يكيتقاضا

                                                 
1 - Marketing 

   كه از تقاضاي محصول2تقاضاي مشتق شده است 
 بنابراين قيمت .شود ناشي مييفروشدر بازار خرده

محصول در مزرعه در ارتباط با قيمت آن در بازار 
ر مزرعه دخريدار محصول . فروشي استخرده

هاي كند كه با افزودن هزينهپيشنهاد ميقيمتي را 
 كننده در سطحبازاريابي به آن براي مصرف

  .)10 (فروشي قابل قبول باشدخرده
است هايي هزينههمچنين بازاريابي شامل كليه 

 محصول از زمان برداشت ارسالكه در جريان مسير 
كننده ايجاد شده تا قبل از رسيدن به دست مصرف

 ي سادگي در تجزيه و تحليلاما برا. )11(است 
-بازاريابي را به دو جزء حاشيه عمدهتوان حاشيه مي

براي كرد كه فروشي تقسيم فروش و حاشيه خرده
  :شود  استفاده مي1-3محاسبه آنها از روابط 

 

MM = PR – PP   )1(                                                

 MW = PW – PP  )2(                                               

MR = PR – PW  )3(                                                 

  
 PR، حاشيه كل بازار MM ،روابطاين در 

 MW،  قيمت توليدكنندهPP، فروشيقيمت خرده
 و فروشي قيمت عمدهPW، فروشيحاشيه عمده

MR باشند ميفروشيحاشيه خرده.  
 عوامل بازاريابي از قيمت ن سهميبراي تعي

  :استفاده مي شود  4-6روابط از فروشي خرده
  

                                                 
2 - Derived Demand 
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SHp = (Pp / Pr) × 100                                    (4)   
SHw = (Pw – Pp) Pr × 100                              (5)  

SHr = (Pr – Pw) Pr × 100                                (6)  

  
  سهم توليدكننده، PSH، هان فرمولدر اي

wSHوفروش سهم عمده  rSH فروشسهم خرده 
  .باشندمي

هاي بازاريابي به صورت درصدي از هزينهاگر 
 را حاصلقيمت محصول نهايي بيان شود ضريب 

 rبا را   اين ضريب.ضريب هزينه بازاريابي گويند
  :است  7رابطه ه و به صورت شان دادن

  
r = (PW - PP/PW) × 100 )7(                                     

  
 )8(فرمول يي بازاريابي از آراي تعيين كارب

 : )10( كه به صورت زير است شودمياستفاده 
 

                ارزش افزوده بازاريابي     
  يي بازاريابيآ كار=_______________________ 

                 هزينه خدمات بازاريابي        )8( 
 

 ارزش افزوده بازاريابي شامل ،در اين فرمول
باشد كه همان تفاوت قيمت حاشيه بازاريابي مي

كننده و قيمت دريافتي توليدكننده پرداختي مصرف
بندي، هزينه خدمات بازاريابي شامل بسته. است
  .باشدمي و نقلبندي و حمل درجه

  روش تحقيق
بازاررساني هاي ويژگي شناخت براي

 )فرنگيخيار و گوجه نظير(اي محصوالت گلخانه
محصول از محل توليد تا ارسال  تكليه عمليا

بدين منظور از سه شهرستان . بررسي شدمصرف 
 درصد از كل 2/77زرند، بردسير و سيرجان كه 

 سه باشند ميكرمان در آنها واقعهاي استان گلخانه
فروش سطح توليدكننده، عمدهسه نوع پرسشنامه در 

  تكميل 1381-82  در دوره زمانيفروشو خرده
گيري داران با روش نمونهانتخاب گلخانه. دش

براساس بعد مسافت در  .سيستماتيك انجام گرفت
ترين گلخانه هر شهرستان دورترين و نزديك

 و سپس در هر شهرستان حداكثر. دشانتخاب 
حداقل ميزان عملكرد محاسبه شد و براساس ليست 

، هاي محاسبه واريانسبرداران و فرمولاسامي بهره
  :د شحجم نمونه تعيين 
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داران هر تعداد گلخانه N، هادر اين فرمول

 حداكثر خطاي β، هاواريانس داده 2σ، شهرستان
گيري براساس درصدي از سطح مجاز نمونه
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شاخص براساس عملكرد يك  D ،زيركشت
  .باشد مياندازه نمونه nو الت مختلف محصو

 حجم همگني م بودنبه دليل كبر اين اساس 
در و دار  گلخانه58در سطح توليدكننده كل جامعه 
 پنج فروشي و در سطح عمده20فروشي سطح خرده

گيري ساده پرسشنامه با استفاده از روش نمونه
  .تصادفي تكميل گرديد

  
  نتايج 

ي اعم از خيار و ابرداشت محصوالت گلخانه
. شودفرنگي به شيوه سنتي و با دست انجام ميگوجه
تدريج و در چندين اي بهمحصوالت گلخانهچون 

 1-2وسيله  اين عمل به،شوندچين برداشت مي
تعداد چين اين . شودعموماً زن انجام ميو كارگر 

 شرايط آب رحسبمحصوالت در فصول مختلف ب
تابستان سه بهار و در فصل . و هوايي متفاوت است

چين  دوچين در هفته و در فصول پاييز و زمستان 
ميزان نيروي كار الزم براي . شوددر هفته انجام مي

اي به مساحت يك برداشت در هر چين در گلخانه
 قادر است ي كاراين نيرو .باشدهكتار يك نفر مي

 كيلوگرم محصول را با 150در هر چين ميزان 
  .ريال برداشت نمايد 25000متوسط دستمزد 

. بندي در محل گلخانه استمحل انجام بسته
 20 الي 10هاي بندي براي خيار در نايلوناين بسته

گيرد كه قيمت هر كيلوگرم آن كيلوگرمي صورت مي
. باشد عدد نايلون مي25-30 ريال و محتوي 20000
 5-10هاي فرنگي در صندوقگوجهبندي بسته

 ريال و 2500-3000ن كيلوگرمي است كه قيمت آ
.  درجه و كيفيت صندوق متفاوت استرحسبب

مخصوص كارگران توسط بندي عمليات بسته
  .شودام ميجانآوري محصول برداشت و جمع

دليل يكنواخت و اي بهدر محصوالت گلخانه
انجام بندي  درجه، عمليات محصول بودنيكسان
بندي به بازار عرضه  و محصول پس از بستههنشد
پس از سال اين محصوالت در چهار فصل  .شودمي

شود و فروش حمل ميبرداشت سريعاً به بازارهاي 
يك از مراحل بازاريابي انبار خاصي وجود در هيچ
  .ندارد

بار به اي تا ميدان ترهحمل محصول گلخانه
و براي هاي شخصي، وانت و تويوتا وسيله ماشين

  ورخا)  اصفهانويزد، تهران (هاي دور مسافت
اي كرايه حمل هر كيلوگرم محصول گلخانه. اشدبمي

ل هر پالستيك م و كرايه ح50-60از گلخانه تا شهر 
 ريال 1200 فرنگيگوجه  و هر صندوق1500خيار 
خريداران عمده محصول عبارت از خريداران . است

. دنباش ميدارانفروشان و مغازهشهرستاني، عمده
به كننده به مصرفاي گلخانه تعرضه محصوال

 موارد  درصد80و در صورت مستقيم كم است 
دار مستقيماً بار خود را به ميدان بارفروشي گلخانه

داران سطح شهر و ازهغرساند و از آنجا توسط ممي
  .دشوهاي اطراف خريداري ميشهرستان

اي در فصول مختلف قيمت محصوالت گلخانه
يز اين قيمت در انتهاي فصل پاي. سال متفاوت است

و به مرور با نزديك يشترين مقدار و زمستان در ب
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از اواخر پاييز به بعد . يابدكاهش ميشدن به تابستان 
اي گلخانهفرنگي  و گوجهقيمت هر كيلوگرم خيار

 به .باشدريال مي 5000 و 4000 ترتيب بهمزرعه
 و 2500ها به با گرم شدن هوا اين قيمتو مرور 
 اين .يابد ميكاهشگرم  ريال به ازاي هر كيلو3000
فرنگي و خيار گوجهفراوان زمان با عرضه  همامر

ريال به ازاي  15000  و2000فضاي آزاد با قيمت 
از اين زمان به بعد قيمت . باشدهر كيلوگرم مي

كمترين  و به كاهش يافتهاي محصوالت گلخانه
 در فاصله زماني اوايل تا اواسط .رسد ميمقدار خود

اي به و خيار گلخانهفرنگي  گوجهتابستان عرضه
  .رسدميزان ميكمترين 

دار محصول را به ميدان لخانهگمعموالً 
پس از خريد كند، بارفروش بارفروشي حمل مي
 درصدي آن هر كيلوگرم برايدار محصول از گلخانه

داران به قيمت آن اضافه نموده و آن را به مغازه
  .روشدفسطح شهر و يا خريداران شهرستاني مي

 توسطمحصوالت خريداري شده عموماً 
در . فروشان استفروشان براي مصرف خردهعمده

فروشي هر كيلوگرم  قيمت عمده81-82سال زراعي 
فرنگي در فصول زمستان و پاييز و محصول گوجه

 و در فصول تابستان و اواخر بهار 5000اوايل بهار 
ز  و هر كيلوگرم خيار در فصول زمستان و پايي3000
 2000 و در تابستان و اواخر بهار 3500يل بهار او او

هاي فروشان به صورتنحوه فعاليت عمده. ريال بود
هاي ساير  گاهي محصول را به ميدان.مختلف است

 ولي در اكثر مواقع دهندميها انتقال شهرستان

درصد چند گرفته و تحويل دار محصول را از گلخانه
فروشان عرضه قيمت آن اضافه نموده و به خردهبه 
  .كنندمي

فروشان، اي خردهمين محصوالت گلخانهمنبع تأ
 قيمت 81-82در سال زراعي . دفروشان هستنعمده
فرنگي در بازار در فروشي هر كيلوگرم گوجهخرده

ريال  3500 و در فصول گرم 6000فصول سرد سال 
فصول گرم  و در 4000و خيار در فصول سرد سال 

  .بوده است ريال 2500سال 
انواع قيمت موجود در   :آنهايانگين انواع قيمت و م

اي و خيار گلخانهفرنگي بازار محصوالت گوجه
داران، قيمت  قيمت دريافتي توسط گلخانهشامل
 در سال. دنباش ميفروشفروش و قيمت خردهعمده
 قيمت دريافتي توليدكنندگان يانگين م81-82 زراعي

اي  گلخانهفرنگي گوجهو 2500اي يار گلخانهخ
فروش قيمت دريافتي عمدهيانگين  ريال و م3500

ترتيب برابر اي به گلخانهفرنگيبراي خيار و گوجه
 قيمت دريافتي يانگين ريال و م4200 و 3100
  ايفرنگي گلخانهفروش براي خيار و گوجهخرده

هر اي بر ريال به 4700 و 3500ترتيب برابر به
 .بودمحصول كيلوگرم 

بيشترين سهم از كل   :حاشيه و سهم عوامل بازاريابي
ترتيب مربوط اي بههاي بازاريابي خيار گلخانههزينه

 بيشترين .بندي استبسته به هزينه حمل، برداشت و
فرنگي هاي بازاريابي گوجهسهم از كل هزينه

بندي، بسته ترتيب مربوط به هزينهاي بهگلخانه
 .)1جدول ( باشدشت و حمل ميبردا
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  ايگلخانهفرنگي هاي آن براي هر كيلوگرم خيار و گوجهداران و هزينهسود خالص بازاريابي گلخانه - 1 جدول

  
    )ريال(مبلغ 

  فرنگيگوجه  خيار  عنوان

  3500  2500  دارمتوسط قيمت دريافتي گلخانه

  200  160  )برداشت(آوري هزينه جمع

  250  65  يبندهزينه بسته

  170  200  هزينه حمل و نقل

  620  425  كل هزينه بازاريابي

  2880  2075  دارخالص دريافتي گلخانه

  2650  1700  قيمت محصول قبل از عمليات بازاريابي

  230  375  سود خالص عمليات بازاريابي توليدكننده

  هاي تحقبق يافته: خذأم
  

 هاي بازاريابيهمچنين ارقام مربوط به هزينه
دهد كه سود خالص عمليات بازاريابي نشان مي

 از  قيمت دريافتييانگين درصد م6/6 و 15حدود 
فرنگي است و حدود فروش هر كيلو خيار و گوجه

رف ص دار درصد قيمت دريافتي گلخانه7/17 و 17
  .فرنگي شده استگوجه هاي بازاريابي خيار وهزينه

فروش براي هر سود خالص بازاريابي عمده
در جدول اي فرنگي گلخانهلوگرم خيار و گوجهكي

هاي اين جدول هزينه. ارائه شده است) 2(شماره 
  حاكي از آن است كه سود خالص عمليات بازاريابي

  

 12 و 13ترتيب فرنگي بهگوجه  خيار ويفروشمدهع
 درصد 8/4 و 4/6ها آنهاي بازاريابي درصد و هزينه

  . استيفروش عمدهاز قيمت دريافتي
 براي هر يفروشسود خالص بازاريابي خرده

در جدول اي فرنگي گلخانهكيلوگرم خيار و گوجه
سود خالص عمليات . ارايه شده است) 3(شماره 

 فرنگيگوجه فروش خيار وبازاريابي خرده

  درصد و040/6 و 8/5ترتيب اي بهگلخانه

 درصد از 6/4 و 6/5ترتيب هاي بازاريابي آن بههزينه
  . استيفروشيافتي خردهقيمت در
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  ايفرنگي گلخانهفروش براي هر كيلوگرم خيار و گوجهسود خالص عمده - 2جدول 
 

    )ريال(مبلغ 
  عنوان

  فرنگيگوجه  خيار

  4200  3100  فروشمتوسط قيمت دريافتي عمده
  170  180  هزينه حمل و نقل

  30  20  هزينه كارگر
  200  200  كل هزينه بازاريابي

  4000  2900  دريافتيقيمت خالص 
  3500  2500  قيمت خريد

  500  400  فروشسود خالص عمليات بازاريابي عمده

  هاي تحقيقيافته: خذأم
  

  ايفرنگي گلخانهفروش براي هر كيلوگرم خيار و گوجهسود خالص خرده - 3 جدول
 

    )ريال(مبلغ 
  عنوان

  گوجه فرنگي  خيار

  4700  3500  فروشمتوسط قيمت دريافتي خرده
  120  100  هزينه حمل و نقل

  96  96  )نگهداري(هزينه انبار 
  216  196  كل هزينه بازاريابي

  4484  3304  قيمت خالص دريافتي
  4200  3100  قيمت خريد

  284  204  فروشسود خالص عمليات بازاريابي خرده

  هاي تحقيقيافته: خذ أم
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  ايفرنگي گلخانهوجهمقادير حاشيه و سهم عوامل بازاريابي خيار و گ - 4 جدول
 

    فروشخرده  فروشعمده  توليدكننده

  رنگيفگوجه   خيار  فرنگيگوجه  خيار  فرنگيگوجه  خيار  شرح

  50  40  70  60  -  -  )ريال(حاشيه 

  6/10  4/11  9/14  2/17  4/74  4/71  )درصد(سهم هر عامل 

  هاي بررسيداده: خذأم

كه درصد از مبلغي  4/74 و 4/71حدود 
-خيار و گوجهترتيب براي خريد بهكننده مصرف

دار است و كند متعلق به گلخانهفرنگي پرداخت مي
عوامل مبلغ كل توسط  درصد 5/25 و 6/28

 عمليات بازاريابي روي انجامبدون (بازاريابي 
  . ايجاد شده است)فرنگيمحصوالت خيار و گوجه

  :محاسبه ضريب هزينه بازاريابي
  

  اي گلخانهضريب هزينه بازاريابي خيار= 
       10000        )250 - 350(   

 10= __________   =  ______________  
  1000         100 × 1000   

  
از مبلغ پرداختي توسط   درصد10بنابراين فقط 

اي براي خريد محصول خيار گلخانهكننده مصرف
 .هاي بازاريابي بوده استناشي از هزينه

  

  اي گلخانهفرنگيجهضريب هزينه بازاريابي گو= 
       12000        )350 - 470(   

 12= __________   =  ______________  
  1000          100 × 1000 

 
   قيمت محصول درصد12درضمن، 

كننده اي كه به دست مصرف گلخانهفرنگيگوجه
  .هاي بازاريابي آن بوده استرسيده ناشي از هزينه

مقــادير ) 5(شــماره ل در جــدو  :يي بازاريــابيآكــار
  يي مــسيرهاي مختلــف بازاريــابي خيــار و   آكــار

ــه ــارافرنگــي گوج ــده ي ــار. اســته ش ــازارآك   يي ب
 و  فـروش  خـرده  ،توليدكننـده (فرنگي در مسير    گوجه
باشد  مي ) درصد 1/85( مقدار   يشترينب) كنندهمصرف
توليدكننــده، (اي در مــسير يي خيــار گلخانــهآو كــار
ر كمتــرين ميــزان د) كننــده مــصرفوفــروش عمــده

  . قرار دارد) درصد8/42(
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  اي در مسيرهاي مختلفيي بازاريابي خيار و گوجه گلخانهآ كار- 5جدول 
 

)درصد( كارايي بازاريابي ارزش افزوده هزينه بازاريابي   

 گوجه فرنگي خيار گوجه فرنگي خيار گوجه فرنگي خيار مسير بازاررساني

ندهكن مصرفوتوليدكننده، عمده فروش   140 135 60 70 8/42  8/51  

4/70 120 100 151 142  كننده مصرف وفروشفروش، خردهتوليدكننده، عمده  4/79  

5/73 120 100 141 136  كننده مصرف وفروشتوليدكننده، خرده  1/85  

  هاي تحقيق يافته: خذ أم
  
  
 نظراي از  بازاريابي محصوالت گلخانهسايلم

  :داران گلخانه
 بـراي  يك تعاوني فعال در كـل منطقـه          عدم - 1
 بـراي ه به موقع سم و كود و نيـروي متخـصص            يارا

بازديـد از گلخانـه بــراي كنتـرل بــه موقـع آفــات و     
   در گلخانهشايعهاي بيماري

هاي موجود در منطقـه      گلخانه ه بودن پراكند - 2
 حمل و نقل و بـارگيري       برايو عدم هماهنگي الزم     

  .دوش ميها هزينهكه سبب افزايش
  عدم تخصيص وام با بهره مناسب - 3
عدم دسترسي بـه وسـيله حمـل مناسـب و            - 4

  ناعادالنه بودن كرايه حمل
بندي مرغوب و مناسـب     گراني وسايل بسته   - 5

  در منطقه

نوسان ميزان تقاضا در فصول مختلف سـال         - 6
  و درنتيجه عدم هماهنگي عرضه و تقاضا

م شده در   هاي اعال عدم هماهنگي بين قيمت    - 7
  دارانهاي گلخانهبازار و هزينه

 نظراي از مسايل بازاريابي محصوالت گلخانه
   :*نندگان كمصرف

بـه عقيـده     .گراني قيمت محصوالت گلخانه    - 1
ــد80 ــصرف درص ــدگان  م ــتكنن ــصوالت قيم  مح

  متناســب بــا درآمــد آنهــازيــاد اســت و اي گلخانــه
  .باشدنمي

                                                 
 نفر 100صادفي با هاي سطح شهر به طور ت در محل مغازه- *

 .كنندگان مصاحبه حضوري انجام شده استاز مصرف
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طعم  ،دگانكنن درصد از مصرف   65به عقيده    - 2
  .مطلوب نيستاي محصوالت گلخانه

ايـن محـصوالت،    ظاهري  كيفيت  باتوجه به    - 3
 90از نظـر  درصـد ضـايعات    كم بـودن    و  زياد بودن   

كنندگان نسبت به محـصوالت كـشت       درصد مصرف 
  .باز ارجحيت دارند

  
  بحث

هاي بازاريابي بيشترين سهم از كل هزينه
 حمل و هايهزينهبه  مربوطاي محصوالت گلخانه

ارقام مربوط به . باشدميبندي نقل، برداشت و بسته
دهد كه سود خالص هاي بازاريابي نشان ميهزينه

 و 15ترتيب حدود دار بهعمليات بازاريابي گلخانه
 از فروش هر درصد متوسط قيمت دريافتي 6/6

 17فرنگي است و حدود كيلوگرم خيار و گوجه
هاي ر صرف هزينهدادرصد از قيمت دريافتي گلخانه

  سود خالص بازاريابي. شودبازاريابي مي
فرنگي فروشي براي هر كيلوگرم خيار و گوجهعمده

هاي  درصد و هزينه12 و 13ترتيب اي بهگلخانه
   درصد از قيمت دريافتي8/4 و 4/6بازاريابي 

  سود خالص بازاريابي. فروشي استعمده
د و  درص04/6 و 8/5ترتيب فروشي نيز بهخرده
 درصد از 6/4 و 6/5 بترتيهاي بازاريابي آن بههزينه

  .فروشي استقيمت دريافتي خرده
  فروشي براي خيارفروشي و عمدهحاشيه خرده

  

   ريال و براي60 و 40ترتيب اي بهگلخانه
مقادير . دش ريال محاسبه 70 و 50فرنگي گوجه
دهد كه يي مسيرهاي مختلف بازاريابي نشان ميآكار
توليدكننده، (فرنگي در مسير ي بازاريابي گوجهآيكار

 مقدار و يشترينب) كنندهفروش و مصرفخرده
اي در مسير يي بازاريابي خيار گلخانهآكار

 در )كنندهفروش و مصرفتوليدكننده، عمده(
  .استكمترين ميزان 

  
  پيشنهادات

 "تعـاوني "واحـد   الزم است در منطقه يك تشكل        -
ـ  نظير(خدمات  ئه  براي ارا به صورت فعال     مين بـه   أ ت

 وسيله حمل و نقل در كل منـاطق         تأمينموقع نهاده،   
  )بندي مرغوب با قيمت مناسـب     مين وسيله بسته  أو ت 

  .ايجاد شود
  زمايـــشاتي بـــر روي بـــذور هيبريـــد خيـــار وآ -

فرنگي به عمل آيد و بذري با طعـم و كيفيـت            گوجه
ها و قيمت مناسب بيماري خوب و مقاوم به آفات و

  .دشوداران عرضه منطقه شناسايي و به گلخانهدر 
اي استان كرمان تحت بازارهاي محصوالت گلخانه -
اي شهرسـتان   ثير مستقيم بازار محصوالت گلخانـه     أت

باشد كـه محـصوالت را بـه وفـور و بـا             جيرفت مي 
لذا الزم است در زمينـه      . نمايده مي ض عر كمترقيمت  

 بـه   به مشا تحقيقيك  اي جيرفت   محصوالت گلخانه 
  .عمل آيد و نتايج اين دو تحقيق با هم مقايسه شوند

  منابع مورد استفاده
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Marketing of green-house products in Kerman province 

 

L. Shafie ٭ and Z. Pourjoopari ٭٭ 

 

 

Abstract 
 

This study was carried out in Zarabd, Bardsir and Sirjan in Kerman province in 2002-2003. A number of 58 

green-house owners, five wholesaller and 20 retalisaller selected by systemathic sampling method. The results 

showed that cost marketing service was from 196 to 620 Rials and marketing net benefit was 375 Rials for 

cucumber and 230 Rials for tomato. Retail marketing net benefit was 204 Rials for cucumber and 284 Rials for 

tomato. Total marketing margin, wholesaller marketing margin were 100, 40 and 60 for cucumber and 120, 70 and 

50 for tomato. The share of producer, wholesaller and retailsaller fron consumer price for cucumber was 71.4, 17.2 

and 11.4 percentage and for tomato were 74.4, 14.9 and 10.6 percentage. The marketing efficiency in the path of 

producer, retailsaller and consumer was maximum for tomato (85%) and was in the path of producer, wholesaller 

and consumer was minimum for cucumber. 
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