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ن زینتی بر ي بازار حراج گل و گیاهابررسی اثرات توسعه
: منافع عوامل بازاریابی در ایران
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چکیده
نوسان فصلی هایی مانند و نارساییهاهاي فراوانی دارد، ولی چالش    هر چند که ایران در تولید گل و گیاهان زینتی مزیت          

بـر بـازار    عرضه و تقاضا و ضایعات زیاد،     تعادل  و سرانجام نبود    بازاریابیيکارایی شبکه ات بازار، نا  اطالعنقص  ها،  قیمت
ي این بازار با شرایط حضور بازار حـراج گـل پرداختـه شـده               در این مطالعه به مقایسه    . سنتی این محصوالت حاکم است    

. ي مطالعـه انتخـاب شـد   بریده و استان اصفهان به ترتیب به عنوان محصول و منطقـه           این راستا، گل رز شاخه    در  . است
بود فروش فروش و خردهها، عمدهشامل تولیدکننده، واسطهیابیبازارگوناگونعوامل ي ي مورد مطالعه در برگیرندهنمونه

نین، اطالعات مرتبط با بازار حراج گل به دلیل نبود این گونه چهم. آوري شدجمع1387ها در طول سال که اطالعات آن
بازارها براي گل و گیاه در داخل کشور، بر اساس تجارب جهانی به دست آمده از تشکیل این بازار و تطبیق ایـن شـرایط       

سـاس قواعـد   نهـادي گـل رز در ایـن بـازار، برا         هـاي پـیش   قیمـت  سازي و در پایان،   با وضعیت جاري بازار داخلی، شبیه     
از معیارهـاي   ي دو بـازار سـنتی و حـراج گـل رز،             بـراي مقایـسه   . هاي بازي در بازارهاي حراج هلندي برآورد شد       تیوري

نتایج مطالعه نشان داد کـه بـا تبـدیل    . ها حاشیه و کارایی بازاریابی بودترین آن که مهم  استفاده شد  اقتصادي و بازاریابی  
ي سود عوامل بازاریابی به میزان معناداري افـزایش خواهـد یافـت و معیارهـاي     ل حاشیه بازار سنتی به بازار حراج گل، ک      

شود که اصالح این معیارها با طراحی بازار حراج بـراي دیگـر انـواع گـل و نقـاط      بینی می پیش. شودبازاریابی اصالح می  
گذاري در بازارهاي حراج نه تنهـا بـراي   در این خصوص، سرمایه   . راه داشته باشد  تري را به هم   مختلف کشور، منافع بیش   

به این ترتیب، .  شودهاي دولتی و بخش خصوصی توصیه میها توسط ارگانبریده بلکه براي تمامی انواع گلگل رز شاخه
.ایران خواهد توانست موقعیت تجاري خود را در بازار جهانی گل و گیاهان زینتی ارتقا دهد
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مقدمه
در ایـران بـه     . هاي ایران در تولید گل و گیاهان زینتی قابل توجه است          نقاط قوت و توانایی   

منـابع آب، کـافی، نـور وهوایی، آفتاب درخشان، سوخت و کـارگر ارزان،         دلیل وجود تنوع آب   
نیـروي  وجـود   تـر   زاي موسمی و از همه مهم     شدید و خسارت  بادهاي   نبودرطوبت نسبی هوا،    

بـا کیفیـت صـادراتی و       و گیاهان زینتـی     و فعال، امکان تولید گل       آموختهدانشانسانی جوان و    
ي محـصوالت متنـوع و مـورد نیـاز          چنین امکان تولید و عرضه    هم .توجیه اقتصادي وجود دارد   

ه و برخورداري از شرایط مساعد بـراي افـزایش   ترین هزینهاي مختلف سال با کم بازار در زمان  
توانـد  کیفیت محصوالت تولیدي از جمله آفتاب درخشان و ساعات آفتابی باال درکشور که مـی      

هاي تولیدي ایران شود، باعث شده که ایـران در تولیـد گـل و        سبب افزایش کیفیت ظاهري گل    
افزون بـر   . جهی برخوردار باشد  گیاهان زینتی نسبت به دیگر کشورهاي جهان از مزیت قابل تو          

کرد بـاال در واحـد سـطح        ، متوسط عمل  )درصد5/0به طور متوسط کمتر از      (این، ارزبري پایین    
پذیر بودن بازار مصرف و طول عمر طوالنی پـس از برداشـت بـه دلیـل نـور و           خانه، کشش گل

ینتـی در ایـران    هاي تولید و بازاریابی گـل و گیاهـان ز         وهوایی خوب از دیگر مزیت    شرایط آب 
موقعیت ژئواستراتژیک عالی  به دلیل نزدیکی بـه بازارهـاي   ). 1387شفیعی، (شود محسوب می 

ي خلیج فارس، آسیاي میانه و اروپاي شرقی، امکان حمل زمینی محصوالت به             پرمصرف حوزه 
یاه بـا  پوشانی و اثر متقابل تقویتی گل وگ      ترکیه، رومانی، بلغارستان وکشورهاي آسیاي میانه، هم      

گري، رشد مبادالت تجاري گل وگیاهان زینتی به دلیل رشد فرهنگی و اقتصادي             صنعت گردش 
کشورهاي مختلف و ماشینی  شدن زندگی، رشد احساس نیاز به بازگشت به طبیعت، نزدیکـی                

ي پرواز هفتگـی ایـران بـه دبـی و توسـعه            50ي عربی با داشتن بیش از       ایران به امارات متحده   
1(DFC)مقصد و آغاز به کار مرکـز گـل دبـی    140خط هوایی به     100ی با بیش از     فرودگاه دب 

).1385، سلطان محمدي(فرصتی براي صنعت گل وگیاه کشور است 
هاي موجود در تولید گل و گیاهان زینتـی کـشور، تـاکنون بـه            ها و  مزیت   با وجود توانایی  

هر چند که صادرات گل ایـران از سـال          . مایي خود در بازار جهانی دست نیافته      جایگاه شایسته 

1- Dubai Flower Center
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میلیـون دالر    40هزار دالر شروع شد و تاکنون با یـک رونـد صـعودي بـه مـرز                   500با   1370
ي زیـادي   ها میلیارد دالري جهـانی فاصـله      رسیده است، لیکن با جایگاه واقعی خود در بازار ده         

کمـی تولیـد و تطـابق بـا          دارد و براي وارد شدن به بازارهاي جهانی، افـزایش سـطح کیفـی و              
). 1387شفیعی، (استانداردهاي جهانی الزم است 

ينتـایج مقایـسه  . تاکنون براي تحلیل مسایل موجود مطالعات گوناگونی انجام گرفته اسـت          
نـشانگر آن   سوم  ینی کشور ایران و هلند در یک بازار         یهاي تز بازاریابی صادرات گل   يدو شیوه 

بنـدي،  ی برخالف صادرکنندگان هلندي، به فاکتورهاي قیمت، بسته       است که صادرکنندگان ایران   
کننـده  توجه کاملی نداشته و از خصوصیات بازار مـصرف هامانند اینتبلیغات، ترویج فروش و   

دهد که بین عناصـر  ي دیگر نشان می   نتایج مطالعه ).1376اسالمی،  رجبی(اطالع چندانی ندارند  
بـا  ) هـاي توزیـع   ترغیبـی و کانـال    -هاي تـشویقی  مت، فعالیت محصول، قی (ي بازاریابی   آمیخته

ترین اهمیـت را در     عنصر محصول بیش  . ي مستقیم وجود دارد   صادرات گل و گیاه کشور رابطه     
-هاي توزیـع و فعالیـت تـشویقی       گذاري کانال ي قیمت نحوه. افزایش صادرات گل و گیاه دارد     

از میـان متغیرهـاي مربـوط بـه         . است داده هاي دوم تا چهارم را به خود اختصاص       ترغیبی رتبه 
فـروش اعتبـاري، از میـان    گـذاري هاي کیفی، از میان متغیرها مربوط به قیمت      محصول؛ ویژگی 

ونقل هوایی و سـرانجام از متغیرهـاي   هاي توزیع؛ وجود سیستم حمل    متغیرهاي مربوط به کانال   
تـرین اهمیـت    هاي خارجی، بیش  هاي تشویقی و ترغیبی؛ حضور در نمایشگاه      مربوط به فعالیت  

).1383سروش، (را در افزایش صادرات گل و گیاه کشور دارد 
ونقل، ها، سختی و نبود امکانات کافی حمل      وجود موانع مختلف اقتصادي مانند گرانی نهاده      

بـود  بروکراسی در امور بازرگانی دولتی، عوامل فنی مانند نبود وسایل و تجهیزات مورد نیاز، کم         
بـرداران، عوامـل    فنی مروجین و کارشناسان کـشاورزي، سـطح پـایین دانـش فنـی بهـره               دانش  

برداران و صـادرکنندگان    اجتماعی و فرهنگی مانند سطح پایین سواد، نداشتن آشنایی کافی بهره          
با ویژگی و بازارهاي جهانی، ناآشنایی صادرکنندگان با اقتصاد تولید و صادرات گـل و گیاهـان                

شکالت فراوان در فرایند تولید اقتصادي و صادرات گل و گیاهان زینتی اسـت      زینتی از جمله م   
ترین سـهم از قیمـت نهـایی گـل را دارا            افزون بر این، دالالن بیش    ). 1383حاجی میررحیمی،   (
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تر واحدها سنتی و کوچک بوده که موجب افزایش قیمت تمام شده در خـدمات               هستند و بیش  
هـاي  ینگی و انسجام نداشتن گروهی بهره برداران، گرانی تعرفـه         بود نقد کم. شودبازاررسانی می 

هـا و مقـررات صـادرات از    هـا از روش اطالعـی آن ونقل، کود و سموم مخـصوص و بـی     حمل
کـاران،  پور و هـم سلیمانیو 1380کاران، کرباسی و هم(ترین مشکالت عوامل بازار است   عمده
سـت و بـه علـت نوسـانات شـدید و ناگهـانی           هاي تولیـد گـل در ایـران زیـاد ا          هزینه). 1384
رو هاي فروش محصول و باال رفتن هزینه، همواره تولیدکنندگان زیادي با شکـست روبـه      قیمت

ــه ــده و از عرص ــارج ش ــت خ ــن فعالی ــد ي ای ــدي(ان ــلطان محم ــال، ). 1387، س ــین ح در ع
جـانی،  آقا(توانند روى بـازار مـصرف خـارجى حـساب کننـد             هاى گل در اصل نمی    تولیدکننده

بازاریــابی صــحیح محــصول در داخــل و خــارج کــشور بــه منظــور حــذف دالالن و  .)1383
هـاي تولیـد گـل     کارهاي اساسی رفع چالش   هاي گل و توجه ویژه به صادرات گل از راه         واسطه
).1384کیانی و کافی، (است 

ـ             در صورت استفاده   اه، ي صحیح از امکانات خدادادي، رفع نواقص و موانع صدور گل و گی
کاران، کافی و هم  (تواند افزایش یابد    ي تولید و صادرات گل و گیاه زینتی ایران می         روند توسعه 

توانـد در رونـق   گذاري خارجی، تبلیغات و بازاریـابی بـراي انـواع گیاهـان مـی          سرمایه). 1380
هاي منسجم در تجـارت     نبود تشکل ). 1378تقسیمی،  (صادرات غیرنفتی و اقتصادي موثر باشد       

بنـدي از جملـه مـشکالت و موانـع          ي بـسته  ارجی گل و گیاهان تزیینـی و سیـستم مکـانیزه          خ
شاهرگ حیاتی صنعت گل و گیاه کـشور، نبـود    ). 1383آقاجانی،  (صادرات گیاهان زینتی است     

از . ي این صنعت جلـوگیري کـرده اسـت        سیستم بازاررسانی و بازاریابی گل است که از توسعه        
از جمله فسادپذیر بودن و طول عمر کوتاه گیاهان زینتـی، سـرعت        هاسوي دیگر برخی ویژگی   

طلبـی  تحول زیاد، لوکس بودن و بستگی زیاد به سلیقه و فرهنگ، نوسانات شدید تقاضا، تنـوع               
گیـري در   جـویی و تـصمیم    بازار، حاکمیت ساختارهاي سنتی بر بازار گل و گیاه ایران و رانـت            

هاي بازار گل و گیاه ایران را افزایش        فع بخش، پیچیدگی  راستاي منافع گروهی ویژه به جاي منا      
ي مسووالن را براي خروج از این بحـران         بینی و عزم ملی همه    داده است که لزوم دقت، باریک     

ی یتـشکیالت زیربنـا   در ایـن خـصوص،      ). 1383شـفیعی و مـستوفی،      (طلبـد   و دور باطل مـی    
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توانند نقـش  رسانی میهاي اطالعو سیستمهاي گل و گیاه هاي صادراتی و دهکدهچون پایانه هم
هـاي گـل و گیـاه در        ایجاد دهکده ،در عین حال   ).1376اسالمی،  رجبی(ی داشته باشند  یسزاه  ب

وقـت  هاي شغلی پـاره اي در جذب گردشگران و خلق فرصت      مناطق مختلف کشور نقش عمده    
).1383حسینی و نیکدل، (وقت دارد و تمام

يکننـده تولید15با 1350از سال ن در تهران قرار دارد که فعالیت آن       مرکزیت بازار گل ایرا   
هـزار واحـد تولیـدى کوچـک و بـزرگ گـل،       10تا 8بین در حال حاضر .ه است شد آغازگل  

هـاي  بـه نـام  گل يدو پایانهاین بازار شامل . آورندمحصوالتشان را براى عرضه به این بازار مى  
، سلطان محمـدي و 1383آقاجانی، (استغرفه 380محالتی با   غرفه و شهید     620امام رضا با    

با وجود اهمیت این بازار در تجارت گل و گیاه کشور، موانع و مشکالت گوناگونی بر                . )1387
داري زیاد بازار و هاي جاري و نگه   هزینه). 1383،  امیرى(فعالیت تجاري این مراکز حاکم است       

شـود در مقابـل آن     ها دریافـت مـی    ي محل صول اجاره درآمدهایی که به طور انحصاري بابت و      
در ایـن  . تـر، محـدود و نـاممکن اسـت    ناکافی است و به همین دلیل امکان تامین تجهیزات بـه   

چه فروشـندگان هـر   داري محصوالت ندارد و چناناي مجهز براي نگه راستا، بازار گل سردخانه   
، ناچـار بـه برگـشت دادن آن شـده و          هاي عرضه شده به بازار نباشـند      روز موفق به فروش گل    

ي صـدور انـواع گـل بـه کـشورهاي      با وجودي که زمینه. شودها وارد می خسارت زیادي به آن   
بنـدي و زمـان   گـونگی بـسته  هاي مورد پـسند و چـه    خارج فراهم است، اما ناآگاهی از نوع گل       

هـاي  محمولـه . رنـگ کـرده اسـت     ها به بازار هدف، صادرات را کند و کـم         ي آن مناسب عرضه 
ي آن زیاد است و هـم       صادراتی گل باید با پروازهاي جهانی معمولی صادر شوند که هم هزینه           

رسند و در نتیجـه، بـا از دسـت     ها با تاخیر به مقصد می     در صورت تغییر ساعت پرواز، محموله     
).1387، سلطان محمدي(شوند رو میدادن تازگی با افت قیمت و یا تلفات روبه
کارهاي مورد سنجش در کشورهاي مـوفقی       ترین راه در مقایسه با بازار گل ایران، یکی از به        

ي اصالح ساختار بـازار گـل، ایجـاد بـازار           چون آمریکا، ژاپن، هلند، ایتالیا و کلمبیا در زمینه        هم
ـ       ي آن را می   در این بازار که نمونه    . گل است  2مبتنی بر سیستم حراج    د توان در کـشور هلنـد دی

2-Auction
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داران یک شرکت تعاونی، گل و گیاهان زینتـی  کنندگان در قالب سهام، تولید)3بازار گل آلسمیر  (
موفقیت خـود را در      این کشور، ). 1381نام،  بی(رسانند  خود را از طریق این بازار به فروش می        

بـا  مـرتبط   رسانی  هاي اطالع هاي صادراتی و شبکه   بازارهاي جهانی مرهون سیستم حراج، پایانه     
ي حـراج   ي شـیوه  هـا بـه وسـیله     در این بازار، قیمـت     .)1376اسالمی،  رجبی(داند  میاین بازار   

هـاي  ي قیمـت هـا براسـاس سـابقه   در این شیوه، قیمت ). 1383بی نام،   (شود  تعیین می  4هلندي
کننـده و حـافظ     حـراج، تـامین   . یابدمورد معامله، نخست باال و پس از گذشت زمان کاهش می          

مزیـت دیگـر حـراج      . ي عرضه و تقاضا است    کنندهحصوالت  و از سوي دیگر، تنظیم      حقیقی م 
رقابت خریداران، گردش مالی الکترونیک و      ). 1381نام،  بی(جویی در زمان است     حفظ و صرفه  

کننده، سرعت باالي عملیات، کسب اطالعات آماري دقیـق و امکـان            مطمئن از خریدار به تولید    
ها، امکـان   ان تامین نیازهاي صادرکنندگان و تضمین کیفیت مورد نظر آن         ریزي تولید، امک  برنامه

هـا از  هاي انجام تحقیقات کاربردي، تبلیغات، بازاریـابی و شـرکت در نمایـشگاه   پشتیبانی هزینه 
).1383و 1381نام، بی(شود هاي ایجاد این ساختار بازار گل و گیاه محسوب میجمله مزیت

و فـروش بـه   یتوان دریافت که نبـود مـدیریت بازاریـابی، بازاررسـان    چه گفته شد می از آن 
يبازارهـاي اصـلی، حـضور گـسترده    رسـانی نامناسـب در  ها، اطالعنوسان فصلی قیمتراه هم

،گـل بـازار و سرانجام نبود تعادل دررسانی و خدمات بازاریابی  بازاريکارایی شبکه ناها،  واسطه
بـه ایـن ترتیـب، بـراي        . اسـت کـشور ار داخلی گل و گیاه      جمله مشکالت فعلی ساختار باز    از

یابی به جایگاه واقعی ایران در بازار جهانی گل، بایستی وضعیت نابسامان بازار گل و گیاه        دست
هاي گفته شده در خصوص ایجاد بـازار حـراج گـل در             ا توجه به مزیت   ب. کشور را اصالح کرد   

بررسی اثرات اقتصادي حضور بازار حراج و نتایج آن    مقایسه با بازار سنتی ایران، این مطالعه به       
.بر اصالح معیارهاي بازاریابی گل در ایران پرداخته است

3-Alsmeer
4- Dutch Auction



 …٧

روش تحقیق
بریده و یکی از مناطق تولید      براي تحقق اهداف این مطالعه، به انتخاب یک نمونه گل شاخه          

و میزان تولید آن در کـشور و  بریده  با توجه به اهمیت تولید جهانی گل رز شاخه        . گل اقدام شد  
در مقایسه بـا محـالت در اسـتان    (ي متوسط از بازار گل تهران   استان اصفهان با توجه به فاصله     

به ترتیـب بـه عنـوان       ) ي زیاد ي کم و دزفول در استان خوزستان با یک فاصله         مرکزي با فاصله  
ار داخلـی در سـطح      چنـین، مـصرف در بـاز      هم. ي تولید انتخاب شد   ي نمونه محصول و منطقه  

. ي تولید یادشده، مورد نظر قرار گرفـت فروشان شهر اصفهان براساس دلیل انتخاب منطقه   خرده
روش مطالعـات اسـناد و مـدارك موجـود در          از   در این راستا، بخشی از اطالعـات مـورد نیـاز          

از  افزون بـر ایـن، بخـش دیگـري        . هاي اطالعاتی به دست آمد    تبط و بانک  مراکز مر ،  هاسازمان
ي بازاررسانی و آشـنا بـه       اطالعات از طریق مصاحبه با کارشناسان و متخصصان فعال در زمینه          

چنـین، بـا   هـم . آوري شدجمع1387ي زمانی سال  دوره 4ساختار بازار گل و گیاهان زینتی در        
بخـش  فـروش،   فـروش و خـرده    ها، عمـده  عوامل مختلف بازار شامل تولیدکننده، واسطه     تعیین  

تکمیـل  با این عوامل،    حضوري   ياز طریق مصاحبه  گیري و   اطالعات به روش نمونه    دیگري از 
.دش

در فرآیند تکمیل اطالعات از عوامل بازاریابی سعی شد که براساس اصول مرتبط بـا روش                
گیري تصادفی با در نظر گرفتن تعداد فعـاالن هـر گـروه از عوامـل بازاریـابی، واریـانس                    نمونه

ي ممکن از   ترین اندازه گیري به کم  ته و با کاهش میزان خطاي مجاز نمونه       مبادالت صورت گرف  
ي حضوري از هریـک از      هایی که براي مصاحبه   نامهپرسش 6و پایایی  5طریق بیشینه کردن اعتبار   

هـاي  خانـه مـساحت گـل  . هـاي الزم انتخـاب شـود    این عوامل طراحی شده بودند، تعداد نمونه      
انـد  ي رز اشتغال داشته   بریدهبه تولید گل شاخه    1386که در سال    تولیدي گل رز استان اصفهان      

متـر مربـع بـوده کـه شـامل      3500ي خانهي گلهزار متر مربع با متوسط اندازه      235در حدود     
تولیدکننـده انتخـاب و از طریـق         35از ایـن تعـداد      ). 1387نام،  بی(بردار بودند   بهره  70حدود  

5- Validity
6- Reliability



١٣٨٩/ ٤/٣جلد /  ٨

نامه اطالعات مربوط به بخش تولید از مسیر بازاریابی گل          ي حضوري و تکمیل پرسش    مصاحبه
ي مستقیم گل به بازار در بین       دهندهي ناقل گل دیگران و انتقال     نمونه 7چنین،  هم. به دست آمد  

620بـا توجـه بـه آمـار     . آوري شدها نیز جمع  کنندگان بودند که اطالعات مورد نیاز از آن       تولید
دار انتخـاب و اطالعـات      غرفـه  10،  )1387،  سلطان محمـدي  (هران  اي بازار امام رضا در ت     غرفه

هاي بدون غرفـه و دالل سـیار، آمـار دقیقـی در         از تعداد واسطه  . آوري شد ها جمع مربوط به آن  
نفر از ایـن عوامـل کـه بـه صـورت تـصادفی         8و   5دست نبود که سرانجام به ترتیب با کمک         

هاي صورت گرفته مبتنـی بـر اظهـار         بررسی. شدآوري  انتخاب شدند، اطالعات مورد نیاز جمع     
کننـدگان گـل تنهـا در سـطح شـهر           ي توزیع گل و گیاه نشان داد که توزیع        نظر فعاالن در زمینه   

کننده توزیع 3از این تعداد با     . بنگاه بودند  10در حدود    1387اصفهان حضور داشته که در سال       
همین بررسی نشان داد کـه      . تکمیل شد ي مربوط   نامهدر سطح شهر اصفهان، مصاحبه و پرسش      

200فروشی استان اصفهان در سطح شهر اصفهان قرار دارد که  از کل حـدود                بازار اصلی خرده  
ي گـل و گیـاه اصـفهان بیـان       فروشی گل شهر اصفهان که آمار غیر رسمی اتحادیـه         واحد خرده 

از طریـق    اب شدند، خرده فروش در سطح این شهر که به صورت تصادفی انتخ           19دارد، از   می
.نامه اطالعات الزم به دست آمدتکمیل پرسش

در این مطالعه، اطالعات مرتبط با بازار حراج گل به دلیل نبود این گونه بازارها براي گـل و    
گیاه داخل کشور، بر اساس تجارب جهانی به دست آمده از تـشکیل ایـن بـازار و تطبیـق ایـن                      

نهـادي در ایـن بـازار،       هـاي پـیش   قیمت. سازي شد ی، شبیه شرایط با وضعیت جاري بازار داخل     
در . در بازارهاي حراج هلنـدي بـرآورد شـد         8هاي بازي از قواعد تئوري   7براساس منافع حاصل  

در چنین بازاري به صورت      jدر مقابل بازیگر     i) خریدار(قواعد، مطلوبیت حاصل براي بازیگر      
):2000کلمپرر، (ي زیر خواهد بود رابطه

7 -Payoff
8- Game Theories
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viام،  jام و   iنهـادي بـازیگر     به ترتیب قیمت پیش    bjو   biام،  iمطلوبیت بازیگر    uiدر این رابطه    

ــازیگر    ــد ب ــاال از دی ــی ک ــت  nام و iارزش واقع ــازیگران اس ــداد ب ــصوص،  . تع ــن خ در ای
. ر کـاال از دیـد دیگـران اطالعـی ندارنـد           نهاددهندگان قیمت از ارزش واقعی مـورد تـصو        پیش

به دلیل نداشتن اطالعات الزم، در خصوص این ارزش نـامطمئن           ) خریدار(بنابراین، هر بازیگر    
iبـه ایـن معنـا کـه اعتقـاد بـازیگر       . است و باید به آن به صورت یک متغیر تصادفی نگاه کنـد  

شـود  به صورت رابطه بیان مـی Fiي میانگین یک تابع توزیعبه وسیلهvjي ارزش واقعی    درباره
):2000و کلمپرر،1999ولفستتر، (
)2()v(F)vv(P iiiji 

بایـد تـابعی از ارزش تـصوري او بـه صـورت             ) i)biنهادي بـازیگر    در این حالت، قیمت پیش    
:ي زیر باشدرابطه

)3()v(bb iii 
تواند انجام دهد، انتخاب قیمتی است کـه منـافع          می ترین کاري که یک بازگیر    به این ترتیب، به   

توان به صـورت زیـر      را می  9تابع منافع حاصله    . کند) بیشینه(حاصل از انتخاب او را  ماکزیمم        
:نوشت
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دیگر داشته باشند، هر دو     از یک  10اگر فرض کنیم که در این حالت، بازیگران اطالعات متقارنی         
هـا متغیرهـاي   هـاي آن ي ارزشدر این حالـت اگـر دامنـه   . را انتخاب خواهند کرد 11بردراهیک  

9-Payoff function
10-Symmetric information
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ي نواخـت در یـک دامنـه   ها به صورت یـک تصادفی باشد که توزیع آن vv,  ي باشـد، قاعـده
):2000و کلمپرر،1999ولفستتر، (به صورت زیر خواهد بود 12نهاد قیمت خطیپیش
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ایجـاد خواهـد شـد       13ام، یک تعادل نـش متقـارن      iنهاد قیمت بازیگر    در این حالت، با پیش    
ترین تاثیر خود را بر منـافع اقتـصادي        در بازار گل، برقراري این قیمت، مهم      ).  1999ولفستتر،  (

ي سود خـالص تولیدکننـدگان در   ین منافع، حاشیه  براي بررسی ا  . کنندگان خواهد گذاشت  تولید
:ي زیر به دست آمدي یک ساله با استفاده از رابطهیک دوره
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میزان تولیـد    t  ،Yftقیمت دریافتی در زمان      Pftکننده،  منافع خالص تولید   NBfدر این رابطه،    
گفتنـی اسـت کـه    . ام استqي میزان مصرف نهادهxqام و qي قیمت واحد نهادهt  ،wqدر زمان   

ها در طول عمـر     نیز پس از برآورد ارزش حال آن      ) هاي ثابت نهاده(اي  کاالهاي سرمایه  يهزینه
نواخـت سـاالنه بـا عنـوان اسـتهالك      مفید اقتصادي هر یک، با نرخ تنزیل مناسب به معادل یک 

.گذاري، تبدیل شدسرمایه
براي . رسدکننده میمحصول در یک مسیر بازاریابی به دست مصرف      ي تولید،   پس از مرحله  

داراي اهمیــت اســت 14تجزیــه و تحلیــل پارامترهــاي بازاریــابی، شناســایی عوامــل بازاریــابی
از ي دو بازار سنتی و حراج گل و گیاهان زینتـی  براي مقایسه). 1384کاران، پور و هم  سلیمانی(

و  15ي بازار ي حاشیه ترین این معیارها، محاسبه   مهم. اده شد استف اقتصادي و بازاریابی  معیارهاي  
ها و منافع ایجـاد     ، به مجموع هزینه   )1970(بنا به تعریف والن و ترنر       . است 16کارایی بازاریابی 

ي بـازار  رسـد، حاشـیه  کننـده مـی   شده از زمان برداشت محصول تا زمانی که به دست مـصرف           

11-Strategy
12-Linear bidding rules
13-Symmetric Nash Equilibrium
14- Marketing Agencies
15- Marketing margin
16- Marketing Efficiency
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ول مسیر بازاررسانی، براي بررسی مسایل و مـشکالت         ي دقیق این حاشیه در ط     محاسبه. گویند
ي ، حاشیه 17فروشیي خرده حاشیهسه نوع   . و تنگناهاي بازار، از اهمیت خاصی برخوردار است       

روابط مربوط به هر یک     . )1989دیگبی،  (است عیینقابل ت  ي کل بازار  و حاشیه  18فروشیعمده
:استصورتاین از این سه نوع حاشیه به 

)7(GMr = Pr – Pw

)8(GMw = Pw – Pf

)9(GMm = GMr + GMw

فروشـی و  ي عمـده فروشـی، حاشـیه  ي خـرده به ترتیب حاشیه   GMmو   GMr  ،GMwکه در آن    
فروشـی، قیمـت    بـه ترتیـب قیمـت خـرده        Pfو   Pr  ،Pwچنـین   هـم . ي کـل بـازار اسـت      حاشیه
که محصول بـا     کرداستفاده   توانابط باال زمانی می   وراز  . فروشی و قیمت سر مزرعه است     عمده

امـا در صـورتی کـه       . کننـده برسـد   کیفیت و قیمت مشخصی از تولیدکننده بـه دسـت مـصرف           
محصول داراي کیفیت مشخصی نبوده و از طرف دیگر داراي نوسـانات فـصلی قیمـت باشـد،                  

جـا کـه اجـزاي حاشـیه،        آناز. بازار را محاسـبه کـرد      يحاشیه ،بایستی از طریق میانگین وزنی    
بـا اسـتفاده از میـانگین وزنـی،         قیمـت متوسـط و     ي، بنابراین با محاسـبه    استیمت محصول   ق

بـازار  در دو   کـل ناخـالص   يفروشی و حاشـیه   عمدهناخالص  فروشی،  خردهناخالص  يحاشیه
.محاسبه شد

خالص هر یـک  ) سود(ي منافع ي حاشیه بررسی منافع اقتصادي عوامل بازاریابی، با محاسبه      
:ي زیر استفاده شدبراي این منظور از رابطه. رفتصورت پذی

)10(NBw=GMw- MCw –WCw

)11(NBr=GMr- MCr –WCr

و MCwفـروش،  فـروش و خـرده  به ترتیب منافع خالص عمـده   NBrو   NBw،  8و   7در روابط   
MCr فروش و   فروش و خرده  ي خدمات بازاریابی عمده   هزینهWCw   وWCr ي خـدمات   هزینه

17- Retail Margin
18- Wholesale Margin
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به این ترتیب منافع خالص کـل بـازار بـه صـورت             . فروش است فروش و خرده  عمدهبازاریابی  
:محاسبه شد9ي رابطه

)12(NBm=NBf+NBr+NBr

فروشـی بـه عنـوان    سهم عوامـل بازاریـابی در قیمـت خـرده        همواره  در مطالعات بازاریابی،    
فـروش و   در ایـن راسـتا، سـهم عوامـل تولیدکننـده، عمـده            . اسـت معیاري مهـم مـورد توجـه        

:)1969شفرد و فوترل،(شدفروش به صورت زیر محاسبه خرده
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،Pf فروش وفروش و خردهکننده، عمدهبه ترتیب سهم تولیدSHrوSHf ،  SHwدر این روابط 
Pwو Pr فروشی استفروشی و خردهدر سطح مزرعه، عمدهمیانگین وزنی قیمت .

هـا و خـدمات انجـام شـده بـر روي محـصول در               ي فعالیـت  به طور کلی به مجموع هزینه     
ي بین تولید تا مصرف که به صورت درصدي از قیمت محصول ارایه شـده بـه مـصرف                   فاصله

دسـت  ي زیر بـه     رابطه این ضریب از  . شودگفته می  19(r)بازاریابی يکننده است، ضریب هزینه   
:آمد

)16(r =(MC/Pr)*100
ایـن  . نیز ضـریب بازاریـابی اسـت       rي بازاریابی و    هزینه CMفروشی،  قیمت خرده  Prکه در آن    

.ي بازاریابی در قیمت نهایی محصول استي سهم هزینهدهندهضریب نشان
هـاي  تري با هزینـه   طقیي من هرچه قیمت محصول رابطه   . معیار دیگر، کارایی بازریابی است    

شـفرد  (خدماتی در مسیر بازاریابی داشته باشد نظام بازاریابی از کارایی باالتري برخوردار است              

19 -Marketing Cost Coefficient
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ي زیـر صـورت     براسـاس رابطـه    20براي این منظور سنجش کارایی بازاریابی     ). 1969و فوترل،   
: گیردمی

)17(ME=((GMM - MC – WC) /(MC +WC)) * 100

به این  . ي ضایعات است  هزینه CWي بازاریابی و    هزینه CMرایی بازاریابی،   کا MEکه در آن،      
ي جا کـه ارزش افـزوده  اما از آن. دهدي محصول را نشان می    ترتیب صورت کسر ارزش افزوده    

ي خدمات بازاریابی است، بنابراین مقدار کارایی محاسبه شده         تر از هزینه  محصول همواره بیش  
. خواهد بود100تر از ره بیشتوسط فرمول باال، هموا

افزون بر این معیارها، سه نوع ناکارایی بازاریابی شـامل ناکـارایی فنـی، ناکـارایی قیمتـی و                   
روابط مربوط به هر یـک از انـواع   ). 1995شیواستاوا و رانهیر، (ناکارایی کل قابل محاسبه است    
:شدناکارایی به صورت زیر محاسبه 

)18(EP=MC/GMM

ي کارایی فنی، از براي محاسبه. ي بازاریابی استهزینهCMناکارایی قیمتی بازار و     EPآن  که در   
:این رابطه استفاده شد

)19(ET= WC/ GMM

نیز از این    (EO)ناکارایی کل   . ي ضایعات است  هزینه CW،  )تکنیکی(ناکارایی فنی    ETکه در آن    
:آمددست رابطه به 

)20(EO= (MC+WC)/MM

نهایت هاي بازاریابی و ضایعات برابر صفر باشد، کارایی برابر بی         ، اگر هزینه  20تا   18ابط  در رو 
هـا برابـر    دهـد و اگـر ایـن هزینـه        خواهد شد که این کارایی کامل نظام بازاریابی را نـشان مـی            

.ي بازاریابی باشد، نظام بازاریابی به طور کامل ناکاراستحاشیه

20- Marketing Efficiency
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نتایج و بحث
هـاي اسـکلت فلـزي و چـوبی و بـه دو روش کـشت       خانـه در ایـران در گـل      تولید گل رز  

نتایج حاصل از اطالعات بـه دسـت آمـده از جمعیـت             . گیردهیدروپونیک و خاکی صورت می    
هـاي اسـکلت فلـزي و بـه روش     خانـه دهـد کـه تولیـد در گـل    ي این مطالعه نـشان مـی  نمونه

کـرد و   دودي چـون آب و انـرژي، عمـل        ي مناسب از منـابع محـ      هیدروپونیک، در کنار استفاده   
هـا و بـه روش   خانهوري تولید در این گونه گل  در نتیجه، بهره  . درآمد باالتري را نیز در پی دارد      

هاي اخیـر، تولیـد گـل رز بـه ایـن روش             به همین دلیل، در سال    . کشت گفته شده، باالتر است    
ي حاضر نیز مسیر    ن اساس، مطالعه  بر ای . تر کارشناسان مربوط قرار گرفته است     مورد تایید بیش  

اطالعات جـدول  . گیري کرده است  بازاریابی و بازاررسانی گل رز را به روش تولید یاد شده پی           
هاي تولید و بازاریابی گل رز در دو بـازار سـنتی ایـران و حـراج بـراي         ي هزینه ، به مقایسه  )1(

. ونیک پرداختـه اسـت  ي اسکلت فلـزي و روش کـشت هیـدروپ   خانهمتر مربع گل1000سطح  
هاي تولید در دو بـازار سـنتی و حـراج تهیـه           اطالعات این جدول با فرض مساوي بودن هزینه       

. شده است

ي ِ هزینه هاي تولید و بازاریابی گل رز در دو بازار سنتی و حراج در مرحلهمقایسه). 1(جدول 
یدروپونیکمترمربعی به روش کشت ه1000ي اسکلت فلزي خانهتولید در یک گل

بازار حراجبازار سنتینوع بازار
شرح نوع عملیات و 

هاي مصرفینهاده
واحد

مقدار 
مصرفی

قیمت 
واحد

هزینه
مقدار 
مصرفی

قیمت 
واحد

هزینه

100020,39020,389,848100020,39020,389,848متر مربعبسترسازي
70006,40044,800,00070006,40044,800,000پایهتهیه و تامین بذر

3120,000360,0003120,000360,000کیلوگرمکش مصرفیحشره
410,00040,000410,00040,000کیلوگرمکش مصرفیقارچ

275,000150,000275,000150,000کیلوگرمهاي مصرفیدیگر سم
10004,8004,800,00010004,8004,800,000ریال بر متر مربعکود
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…هزینه هاي تولید و بازاریابی گل رز در دو بازار سنتی و يمقایسه). 1(دول امه جاد

بازار حراجبازار سنتینوع بازار
شرح نوع عملیات و 

هاي مصرفینهاده
واحد

مقدار 
مصرفی

قیمت 
واحد

هزینه
مقدار 
مصرفی

قیمت 
واحد

هزینه

329135,70044,577,450329135,70044,577,450نفر روزکارگر
1000283282,8691000283282,869ریال بر متر مربعبرق

10006,5136,512,51410006,5136,512,514ریال بر متر مربعسوخت
100015,46815,468,063100015,46815,468,063ریال بر متر مربعداريتعمیرات و نگه

100042,16842,167,646100042,16842,167,646ریال بر متر مربعاستهالك سرمایه
179,548,390-179,548,3901000-1000ریال بر متر مربعهاي تولیدمجموع هزینه

219135,70029,718,300219135,70029,718,300نفر روزکارگر برداشت
25010,0002,500,00025004,00010,000,000سلفون در کارتنبنديبسته

042,168010002,2192,219,350ریالارداريانب
25180,0004,500,00025720,00018,000,000تنی2وانت ونقلحمل

0280015000024536,750,000ریالحق عضویت در بازار
هاي مجموع هزینه

بازاریابی
96,687,650-36,718,3001000-1000ریال بر متر مربع

216,266,690276,236,040ریالجمع کل هزینه
150,000150,000شاخهمجموع کل تولید
1,4421,842ریال در شاخهقیمت تمام شده

245645ریال در شاخهي خدمات بازاریابیهزینه

هاي تحقیقیافته: ماخذ
ض هـاي گـل در معـر      در بازارهاي جهانی مانند بازار حراج هلند، قبل از قرار دادن محموله           

ي غنچـه، عـدم   ها از نظر طراوت و شادابی، اندازهبندي گلها افزون بر درجه حراج، بر روي آن   
ها نیز مورد بررسی بازرسان قرار گرفتـه و بـر روي   زدگی و طول شاخه، میزان مصرف سم      آفت

به همین دلیل، تولیدکنندگان تمام تالش خـود را     ). 1381نام،  بی(شود  ها نوشته می  برچسب گل 
ي با این وجود، بـه دلیـل تمرکـز مطالعـه          . ها از نظر موارد یاد شده دارند      افزایش کیفیت گل   در

رس نبودن اطالعـات  هاي بازاریابی گل رز در دو بازار سنتی و حراج و در دست    حاضر بر جنبه  
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ها در دو بازار تهیـه      تولید در شرایط بازار حراج، این اطالعات بر فرض برابري این گونه هزینه            
.ده استش

دهد که بـراي برقـراري قیمـت        هاي مختلف نشان می   اطالعات بازار را در دوره    ) 2(جدول  
بود اطالعات موجـود در خـصوص       به دلیل کم  . نهادي خریداران به فروشندگان الزم است     پیش

نهادي به تولیدکنندگان در شرایط حضور تعداد خریداران مختلف، الزم بـود تـا              هاي پیش قیمت
به این منظور، اطالعـات     . سازي شود نهادي به تولیدکنندگان در این شرایط شبیه      ي پیش هاقیمت

و  نهاد قیمت در بازارهاي مختلـف بررسـی       هاي بازي براي پیش   جمعیت نمونه با قواعد تئوري    
نتایج این بررسی نشان داد که در بازار سـنتی ایـران فروشـندگان از بـاالترین     . مطابقت داده شد 

هـا  در این حالت، قیمـت دریـافتی آن       . کنندري، قیمت درخواستی خود را شروع می      قیمت انتظا 
زنی بین خریداران و فروشندگان، اطالعات حاصل از خریـداران مختلـف، کمینـه    براساس چانه 

تـر یـا در نهایـت مـساوي     ارزش انتظاري و ارزش واقعی گل از دید خریداران در قیمتی پـایین   
. شـود ه سیستم حراج هلندي با تعداد خریداران محدود، برقرار مـی قیمت انتظاري فروشنده شبی 

بـه ایـن ترتیـب، قیمـت        . کندنهاد قیمت خطی تبعیت می    ي پیش بنابراین، این بازار نیز از قاعده     
، بـین   5ي  ، مطـابق رابطـه    )خریـداران (، تعـداد رقبـا      )2(نهادي براساس اطالعات جـدول      پیش

.شوددر بازار سنتی ایران تشکیل می) 3(خریدار و فروشنده به صورت جدول 
مترمربعی در بازار سنتی ایران1000ي خانهاطالعات بازار گل رز براي یک گل). 2(جدول 

1234دوره
1442144214421442)ریال در شاخه(قیمت تمام شده 

45000412503375030000)شاخه در سه ماه(میزان تولید 
450028881688900)در سه ماهشاخه (میزان ضایعات 

40500383633206329100)شاخه در سه ماه(عرضه 
28350306902885626190)شاخه در سه ماه(تقاضا 

12150767332062910)شاخه در سه ماه(مازاد عرضه 
393271138141)ریال در شاخه(ي ضایعات هزینه

2000270025003000)ریال در شاخه(قیمت تمام شده 
3300350038004500)ریال در شاخه(بیشینه قیمت انتظاري 

2800310035003900)ریال در شاخه(متوسط ارزش واقعی خریداران 

هاي تحقیقیافته: ماخذ
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. قیمت برقرار شده بین خریداران و فروشندگان، تاثیر زیادي بر درآمد تولیـد کننـدگان دارد               
ترین حد خود در حالت شـناخت یـک فروشـنده بـا یـک               ، این قیمت در کم    )3(مطابق جدول   

خریدار در بازار سـنتی ایـران تـشکیل    20ترین آن در حالت آشنایی فروشنده با خریدار تا بیش  
شـود  ، به خوبی مـشخص مـی  1ي داراي اهمیت در این مقوله که با بررسی شکل   نکته. شودمی

تـر  ترین قیمت انتظاري نزدیـک نهادي به کمکم، قیمت پیشآن است که در حالت وجود رقباي      
. شـود ترین قیمت انتظاري بازار نزدیـک مـی       ولی با افزایش تعداد رقبا این قیمت به بیش        . است

هاي واقعی خریداران، نخست تند و سپس مالیـم   مطابق این شکل، شیب نمودار در تمام ارزش       
ه تعداد خریداران نزولی اسـت و خـروج از تـک            بنابراین، نرخ افزایش قیمت نسبت ب     . شودمی

نهـادي دارد، بـویژه در      خریداري به دو یا سه خریداري تاثیر زیـادي بـر افـزایش قیمـت پـیش                
بنـابراین، فروشـندگانی کـه      . هایی که ارزش واقعی قیمت از دید خریـداران بـاالتر اسـت            دوره

ترین قیمت بازار   گیرد، کم ت می ترین تعداد خریداران صور   ها در حالت آشنایی با کم     فروش آن 
.کنندرا دریافت می



1000ي سود تولیدکنندگان گل رز در ي تشکیل قیمت، انحراف معیار و میانگین قیمت و درآمدخالص و میانگین حاشیهنحوه). 3(جدول 
خانه در بازار سنتی ایرانمترمربع گل
1234دوره

نهاديقیمت پیشارانتعداد خرید
)ریال(

درآمد خالص 
)ریال(

نهاديقیمت پیش
)ریال(

درآمد خالص 
)ریال(

نهاديقیمت پیش
)ریال(

درآمد خالص 
)ریال(

نهاديقیمت پیش
)ریال(

درآمد خالص 
)ریال(

کل درآمد خالص 
)ریال(در سال 

120008,180,007-270023,389,660250023,480,620300027,095,41065,785,683
224003,159,993290029,527,660300037,908,745345040,080,723110,677,120
325336,939,993296731,573,660316742,718,120360044,409,160125,640,933
426008,829,993300032,596,660325045,122,807367546,573,379133,122,839
526409,963,993302033,210,460330046,565,620372047,871,910137,611,983
6266710,719,993303333,619,660333347,527,495375048,737,598140,604,745
7268611,259,993304333,911,946335748,214,548377149,355,946142,742,433
8270011,664,993305034,131,160337548,729,838378849,819,707144,345,699
9271111,979,993305634,301,660338949,130,620380050,180,410145,592,683
10272012,231,993306034,438,060340049,451,245381050,468,973146,590,270
12273312,609,993306734,642,660341749,932,182382550,901,816148,086,652
14274312,879,993307134,788,803342950,275,709383651,210,991149,155,495
16275013,082,493307534,898,410343850,533,354384451,442,871149,957,128
18275613,239,993307834,983,660344450,733,745385051,623,223150,580,620
20276013,365,993308035,051,860345050,894,057385551,767,504151,079,414

199564195710030538212497,178,3832246,460,54522,334,706انحراف معیار
26279583293301333004399328346,081,247370547,435,975136,104,913میانگین

میانگین حاشیه سود 
21380013651581907)ر شاخهریال د(

هاي تحقیقیافته: ماخذ



 …١٩

ي گل، قیمت دریافتی، میزان   درآمد خالص حاصله براي تولیدکنندگان، بسته به قیمت تمام شده         
در بازار سنتی ایران، تولیدکنندگان به دلیل نبود اطالعات         . تولید و میزان ضایعات متفاوت است     

رو ریزي تولید، به طور معمول با مازاد عرضه روبـه         نبود برنامه کامل عرضه و تقاضا و در نتیجه        
بندي و انتقال محصول بـه  هاي مناسب و استاندارد بسته    راه نبود روش  این مازاد به هم   . شوندمی

بندي محصول، منجـر بـه تبـدیل بخـشی از           بازار براي افزایش زمان ماندگاري آن و نبود درجه        
هـاي  میـزان ایـن ضـایعات در دوره   . شـود ان به ضایعات مـی    ي تولیدکنندگ هاي عرضه شده  گل

هـاي مختلـف نیـز از جملـه نتـایج           نوسانات شدید قیمت در دوره    . مختلف سال متفاوت است   
تـرین  تـرین و بـیش   حاصل از نقصان اطالعات عرضه و تقاضاي بازار است که تفاوت بین کـم             

افـزون بـر ایـن، امکـان        . کنـد ایید مـی  ، این نکته را ت    )2(قیمت انتظاري در این بازار در جدول        
، )3(براساس اطالعـات جـدول   . حضور خریداران خارجی در این بازار نابسامان، ضعیف است        

میلیون ریال   134خانه در ایران در سال در حدود        متر مربع گل   1000میانگین درآمد خالص در     
.کنددگان تامین میریال در هر شاخه را براي تولید کنن891است که حاشیه سودي برابر 

بر خالف بازار سنتی ایران، در بازار حراج گل اطالعات کاملی در خصوص میزان عرضه و                
در عین حال همان گونه که در قبل گفته شد، قبـل از ورود محـصول بـه                  . گیردتقاضا شکل می  

د بنـدي افـزون بـر ایجـا    ایـن درجـه   . شودبندي می بازار، این محصول توسط متخصصان، درجه     
داري محـصول پـس از   هاي استاندارد نگه  ي کافی براي تولیدکنندگان در استفاده از روش       انگیزه

بندي و انتقال محصول به بازار و در نتیجه، کـم کـردن ضـایعات، امکـان خریـد                   برداشت، بسته 
ها با اطالعـات    محصول در غیاب خریدار و فروشنده به صورت الکترونیکی و یا در حضور آن             

این عوامـل، نوسـانات کـم    . آوردنهادي دیگر رقیبان را نیز به وجود می      هاي پیش قیمتکامل از   
قیمت محصول، رقابت سالم قیمتی بین خریداران مختلف و امکان حضور خریـداران خـارجی               

ي این اطالعات و با فرض این که با برقراري بازار حراج گل در ایـران و               بر پایه . را در پی دارد   
هاي جهـانی در بازارهـاي حـراج        ي تغییرات قیمت  لم، انتظارات قیمتی از دامنه    ایجاد رقابت سا  
، قیمـت   5ي  بر اساس اطالعات ایـن جـدول و رابطـه         . تهیه شد ) 4(کند، جدول   دنیا تبعیت می  
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خریدار رقیب براي یک سیستم حـراج هلنـدي در           50نهادي در این بازار با فرض حداقل        پیش
.سازي شدشبیه5جدول 
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2800 3100 3500 3900

نهادي با تعداد خریداران رقیب گل رز در بازار سنتی ایراني قیمت پیشنمودار رابطه). 1(ي هنگار
هاي تحقیقیافته: ماخذ

سازي شدهمترمربعی در بازار حراج گل شبیه1000ي خانهاطالعات بازار گل رز یک گل). 4(جدول 
1234دوره

1842184218421842)ریال در شاخه(قیمت تمام شده 
45000412503375030000)شاخه در سه ماه(میزان تولید 

0000)شاخه در سه ماه(میزان ضایعات 
45000412503375030000)شاخه در سه ماه(عرضه 
45000412503375030000)شاخه در سه ماه(تقاضا 

0000)شاخه در سه ماه(مازاد عرضه 
0000)شاخهریال در (ي ضایعات هزینه

12700326034003540)ریال در شاخه(ترین قیمت انتظاري کم
23300358038604000)ریال در شاخه(ترین قیمت انتظاري بیش

32800310035003900)ریال در شاخه(متوسط ارزش واقعی خریداران 
1= ریال 14000(و نرخ تبدیل ارز  nl.vbn.www://httpبا استناد بر اطالعات سایت : 3و  2،  1
.محاسبه شده است) یورو

هاي تحقیقیافته: ماخذ
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هـا و درآمـدهاي     دهد که انحـراف معیـار قیمـت       نشان می  5با   3ي اطالعات جدول    مقایسه
ـ . نهادي در بازار سنتی ایران نسبت به بازار حراج بسیار کـم اسـت        خالص پیش  زون بـر ایـن،   اف

نهـادي رقبـا منجـر بـه تـشکیل قیمـت در             هاي پـیش  وجود اطالعات کامل در خصوص قیمت     
دهـد کـه   نـشان مـی  2ها در شکل    بررسی این قیمت  . شودترین قیمت انتظاري می   نزدیکی بیش 

نهادي و تعداد خریـداران بـسیار مالیـم و بنـابراین، نـرخ            هاي پیش ي قیمت شیب نمودار رابطه  
شـود کـه    این عوامل سبب مـی    . ها با افزایش تعداد خریداران بسیار کم است       قیمت افزایش این 

نهـادي و   تـرین قیمـت پـیش     براي تولیدکنندگان در خصوص فروش محـصول خـود بـا بـیش            
راه کـاهش   ایـن عامـل بـه هـم       . ترین درآمد خالص ممکن، اطمینان خاطر بـه وجـود آیـد           بیش

ي محـصول در ایـن      التر بودن قیمت تمام شده    شود که برخالف با   ضایعات محصول، باعث می   
470ي سود تولیدکننده در هر شاخه نسبت به بازار سـنتی  بازار در مقایسه با بازار سنتی، حاشیه  

.تر باشدریال بیش
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3900
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یش
ت پ

قیم

2800 3100 3500 3900

نهادي با تعداد خریداران رقیب گل رز در بازار حراجي قیمت پیشنمودار رابطه). 2(ي نگاره
هاي تحقیقیافته: ماخذ



ي سـود تولیدکننـدگان گـل رز در بـازار           ي تشکیل قیمت، انحراف معیار و میانگین قیمت و درآمدخالص و میانگین حاشیه            نحوه). 5(جدول  
سازي شده براي ایرانحراج گل شبیه

1234دوره
تعداد 

خریداران
قیمت 

نهاديپیش
قیمت درآمد خالص

نهاديپیش
قیمت درآمد خالص

نهاديپیش
قیمت درآمد خالص

نهاديپیش
درآمد خالص

کل درآمد خالص 
)ریال(

50279843,039,188310352,042,089349855,904,391389355,417,089206,402,757
60279843,054,188310352,020,089349855,915,641389455,457,589206,447,507
70279943,064,902310252,004,375349955,923,677389555,486,518206,479,471
90279943,079,188310251,983,422349955,934,391389655,525,089206,522,090
100279943,084,188310251,976,089349955,938,141389655,538,589206,537,007
300280043,114,188310151,932,089350055,960,641389955,619,589206,626,507
500280043,120,188310051,923,289350055,965,141389955,635,789206,644,407
700280043,122,759310051,919,518350055,967,070389955,642,732206,652,078
900280043,124,188310051,917,422350055,968,141390055,646,589206,656,340
1100280043,125,097310051,916,089350055,968,823390055,649,044206,659,052

132,551147,742124,413387,88997,111انحراف معیار
279943092807310151963447349955944606389755561862206,562,722میانگین

ي سود میانگین حاشیه
)ر شاخهریال د(

9581155124312351377

هاي تحقیقیافته: ماخذ
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قیمت برقرار شده در بازار، افزون بر تاثیري که بر درآمد تولیدکنندگان دارد، بر درآمد سـایر                 
فروشـی گـل رز در دو       ي عمـده  هاي مرحلـه  ، هزینه )6(جدول  . عوامل بازاریابی نیز موثر است    

بر اسـاس اطالعـات ایـن جـدول و اطالعـات حاصـل از       . هددبازار سنتی و حراج را نشان می      
. تهیه شـد  ) 7(جمعیت نمونه براي بازار سنتی و اطالعات اسنادي مرتبط با بازار حراج، جدول              

هـاي  ي عمده فروشی گـل رز در دوره ي سود مرحلهها، درآمدها و حاشیه  در این جدول، هزینه   
دهـد  اطالعات این جدول نشان مـی . ه است مختلف سال در دو بازار سنتی و حراج مقایسه شد         

ي سود هر شاخه گل رز در بازار سنتی نسبت بـه بـازار حـراج،                ریال حاشیه  234که با افزایش    
.میلیون ریال در سال خواهد رسید21,658به 13,240فروشان از درآمد خالص عمده

در دو بازار سنتی و حراجفروشی گل رزي عمدههاي بازاریابی مرحلهي هزینهمقایسه. )6(جدول 
)ریال: واحد (

نوع بازار
بازار حراجبازار سنتی شرح هزینه

)ریال(مبلغ 
22ي غرفهاجاره
3333فروشي فرصت عمدههزینه
حقوق، مالیات، عوارض، آب، برق، (فروشی ي عمدهي ساالنههزینه

...)تلفن، آب
6030

9565جمع
قیقهاي تحیافته: ماخذ
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فروشی گل رز در دو بازار ي عمدهي سود مرحلهها، درآمدها و حاشیهي هزینهمقایسه). 7(جدول 
هاي مختلفسنتی و حراج در دوره

بازار حراجبازار سنتینوع بازار

12341234دوره
2,6273,0133,2833,7052,7993,1013,4993,897)ریال در شاخه(میانگین قیمت خرید 

3,3123,6964,1404,6263,3603,7244,2004,680)ریال در شاخه(میانگین قیمت فروش 
9595959565656565)ریال در شاخه(فروشی هاي عمدههزینه

9,0009,0009,0009,0009,0009,0009,0009,000)هزار شاخه در سه ماه(میزان کل خرید 
1,3509006302700000)ماههزار شاخه در سه(ضایعات 

7,6508,1008,3708,7309,0009,0009,0009,000)هزار شاخه در سه ماه(میزان کل فروش 
1,6982,8185,1037,0415,0465,6036,3067,043)میلیون ریال در سه ماه(درآمد ناخالص 

855855855855585585585585)میلیون ریال در سه ماه(ها هزینه
3,5462,7122,0681,0000000)میلیون ریال در سه ماه( ي ضایعات هزینه

8431,9634,2486,1864,4615,0185,7216,458)میلیون ریال در سه ماه( درآمد خالص 
94218472687496558636718)ریال در شاخه(ي سود واقعی حاشیه

3943012301110000)ریال در شاخه(ضایعات 
13,24021,658)میلیون ریال در سال(مجموع درآمد خالص 

368602)ریال در شاخه(ِ سود خالص واقعی حاشیه

هاي تحقیقیافته: ماخذ

هـاي مختلـف بـه دسـت        فروشی، در بـازار سـنتی ایـران، گـل از راه           ي عمده پس از مرحله  
در این مرحله، دالالن سیار گل     . رسدي داخلی می  کنندهفجا به دست مصر   فروش و از آن   خرده

بـا توجـه بـه ایـن کـه،          . آینـد از دیگر عوامل بازاریابی گـل در بـازار داخلـی بـه حـساب مـی                
ها و گیاهان برگ زینتی     فروشان شهرستانی به طور معمول، سفارشات متنوعی از انواع گل         خرده

کنند و امکان مراجعه به بازار گل       ر درخواست می  راه را به صورت روزانه یا چند روز یک با         هم
ها وجود نـدارد،  هاي متعلق به تولیدکنندگان یا ناقالن گل براي آن      داران یا وانت  و خرید از بنک   

کنندگان این دالالن با دریافت سفارش، از عرضه      . دهندسفارشات خود را به دالالن سیار گل می       
ونقـل  هـاي مـسافربري حمـل     ده و توسط اتوبـوس    مختلف گل، ترتیب سفارشات مختلف را دا      

فروشـان یـا توزیـع کننـدگان شـهرهاي بـزرگ            شهري، این سفارشات را بـه دسـت خـرده         بین
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هـا، از طریـق دالالن سـیار یـا     فروشـان گـل در شهرسـتان    بـه ایـن ترتیـب، خـرده       . رسـانند می
عرضـه بـه   شـهرهاي بـزرگ کـشور، گـل مـورد نیـاز را بـراي        ) فروشـان عمده(کنندگان  توزیع

فروشان تهرانی، به دلیل نزدیکی بـه بـازار گـل و    بسیاري از خرده  . کنندکنندگان تهیه می  مصرف
کننـدگان گـل در     ي گل از عرضه   تر، به صورت مستقیم اقدام به تهیه      برخورداري از قیمت پایین   

. کنندبازار گل تهران می
هـا متغیـر    و درآمـد ناخـالص آن      هاي بازاریـابی  فروشان براساس هزینه  ي سود خرده  حاشیه

فروشی در دو بازار سنتی و حراج تهیـه  هاي خردهبا فرض تغییر نکردن هزینه) 8(جدول  . است
هـاي قیمتـی و غیرقیمتـی       فروشان براساس ویژگی  ي سود خرده  در حالی که حاشیه   . شده است 

و تعیین قیمت   در این خصوص، قیمت خرید گل       . تواند متفاوت باشد  محصول در دو بازار، می    
20کـم   در بازار سنتی به دلیل حضور دالالن سیار، قیمت خرید، دست          . فروشی موثر است  خرده

در بازار حراج، به دلیل همگن بودن و وجـود          . فروشی خواهد بود  تر از قیمت عمده   درصد بیش 
تواند به صـورت غیرحـضوري و بـدون نیـاز بـه دالالن      اطالعات کامل محصول، این خرید می     

ي ضایعات انتظاري محصول    فروشی براساس قیمت خرید به عالوه     قیمت خرده . رت پذیرد صو
در بازار سنتی به دلیل نوسـانات شـدید قیمـت و نبـود اطالعـات کامـل بـراي                    . شودتعیین می 

فروشـی  ترین قیمت انتظاري عمـده    فروشان قیمت خود را بر اساس بیش      کنندگان، خرده مصرف
داري محصول  هاي نامناسب نگه  که، ضایعات انتظاري نیز به دلیل روش       جااز آن . کنندتعیین می 

فروشـی در شـرایط     بندي و انتقال آن باالست، قیمت تعیین شده در خرده         پس از برداشت، بسته   
بـا توجـه بـه ایـن     . بازار سنتی به مراتب باالتر از این قیمت در حضور بازار حـراج گـل اسـت    

ي سود در دو بـازار سـنتی ایـران و حـراج، پرداختـه               حاشیهي  به مقایسه ) 9(اطالعات، جدول   
مطـابق ایـن جـدول، حـذف دالالن، کـاهش ضـایعات و نوسـانات کـم قیمـت، قیمـت                  . است
فروشان در شرایط بازار حـراج  ي سود خالص باالتر خرده   راه حاشیه تر به هم  فروشی پایین خرده

.نسبت به بازار سنتی را در پی دارد
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فروشی گل رز در دو بازار سنتی و حراج هاي بازاریابی خردهي هزینهسهمقای). 8(جدول 
)ریال: واحد(

)ریال(نوع بازار مبلغ  بازار حراجبازار سنتیشرح هزینه
200200فروشیي خردهي حمل گل از بازار گل تا مغازههزینه
ب، برق، حقوق، مالیات، عوارض، آ(فروشی ي خردهي مغازهي ساالنههزینه

...)تلفن، آب
244244

525525فروشي خردهي فرصت سرمایههزینه
188188فروشي فرصت خردههزینه
11571157جمع
هاي تحقیقیافته: ماخذ

هـزار شـاخه بـوده اسـت         27939برابـر    1386کل تولید گل رز در استان اصفهان در سـال           
لید و اطالعات ارایه شده براي عوامل مختلف بازاریابی      با توجه به این میزان تو     ). 1387نام،  بی(

در این جدول، تاثیر کل برقراري بازار حراج گـل          . تهیه شد ) 10(، جدول   )9(تا  ) 1(در جداول   
هاي بازاریابی و سود عوامـل مختلـف        ها، حاشیه ها، هزینه نسبت به بازار سنتی گل رز بر قیمت       

مطابق این جدول، برقراري بـازار حـراج گـل در           . شودبازاریابی گل رز استان اصفهان دیده می      
هـاي بازاریـابی و بـه    هاي ناخالص بازاریابی، با کاهش مجموع هزینه     ایران ضمن کاهش حاشیه   
در ایـن  . ي عوامل بازاریابی در پـی دارد     ي سود باالتري را براي کلیه     خصوص ضایعات، حاشیه  

افـزون بـر    . میلیارد ریال خواهد بود    46ي سود کل عوامل در یک سال در حدود        حالت، حاشیه 
) 11(جـدول  . اثرات اقتصادي، برقراري این بازار بر معیارهاي مختلف بازاریابی نیز موثر اسـت         

مطابق این جـدول برقـراري      . ي این معیارها در دو بازار سنتی و حراج پرداخته است          به مقایسه 
فروشـان و کـاهش   ایش ناچیز سهم عمدهبازار حراج گل، افزون بر افزایش سهم تولیدکننده، افز       

در . ي بازاریابی، افزایش کارایی بازاریابی را نیز در پـی دارد          فروشان و ضریب هزینه   سهم خرده 
عین حال، با وجود افزایش ناکارایی قیمتی در بـازار حـراج، بـه دلیـل کـاهش ناکـارایی فنـی،                      

فـت کـه معیارهـاي بازاریـابی در     تـوان گ  در نتیجه، مـی   . ناکارایی کل بازار کاهش خواهد یافت     
.شودشرایط وجود بازار حراج اصالح می



هاي مختلففروشی گل رز در دو بازار سنتی و حراج در دورهي خردهي سود مرحلهها، درآمدها و حاشیهي هزینهمقایسه). 9(جدول 
بازار حراجبازار سنتینوع بازار

12341234دوره
3,3123,6964,1404,6263,3603,7244,2004,680)یال در شاخهر(فروشی قیمت عمده
6627398289250000)ریال در شاخه(ها کنندهها و توزیعسهم واسطه

3,9744,4354,9685,5513,3603,7244,2004,680)ریال در شاخه(فروشی قیمت خرید خرده
4,7525,0405,4726,4803,9604,2964,6324,800)ریال در شاخه(فروش خردهفروشی انتظاري از دیدترین قیمت عمدهبیش

2,3762,5202,7363,240396430463480)ریال در شاخه(ضایعات انتظاري 
7,1287,5608,2089,7204,3564,7265,0955,280)ریال در شاخه(فروش ترین قیمت خرید انتظاري از دید خردهبیش
2,8722,4406,7925,2804,4444,6745,1055,320)ریال در شاخه(فروش ي سود انتظاري خردهشیهحا

10,00010,00015,00015,0008,8009,40010,20010,600)ریال در شاخه(فروشی قیمت خرده
1,1571,1571,1571,1571,1571,1571,1571,157)ریال در شاخه(فروشی هاي خردههزینه

9,00013,50018,00022,5009,00013,50018,00022,500)شاخه(میزان کل خرید 
2,7004,0505,4006,7504506759001,125)شاخه(ضایعات 

6,3009,45012,60015,7508,55012,82517,10021,375)شاخه(میزان کل فروش 
27,230,40034,624,80099,576,000111,348,00045,000,98270,283,16098,821,964121,283,836)ریال(درآمد ناخالص 

10,413,00015,619,50020,826,00026,032,50010,413,00015,619,50020,826,00026,032,500)ریال(هاي عمومی هزینه
10,730,88017,962,56026,827,20037,470,6001,511,9512,513,5923,779,9025,264,558)ریال(ي ضایعات هزینه

16,817,40019,005,30078,750,00085,315,50034,587,98254,663,66077,995,96495,251,336)ریال(درآمد خالص 
1,8691,4084,3753,7923,8434,0494,3334,233)ریال در شاخه(ي سود واقعی حاشیه

1,1921,3311,4901,665168186210234)ریال در شاخه(ضایعات 
199,888,200262,498,942)ریال(مجموع درآمد خالص 

3,1734,167)ریال در شاخه(ي سود خالص واقعی حاشیه

هاي تحقیقیافته: ماخذ



یابی و سود عوامل مختلف هاي بازارها، حاشیهها، هزینهتاثیر کل برقراري بازار حراج گل نسبت به بازار سنتی گل رز بر قیمت). 10(جدول 
بازاریابی گل رز استان اصفهان

بازار حراجبازار سنتینوع بازار
میانگین1234میانگین1234دوره

اختالف 
میانگین 

)درصد(

میلیون (تاثیر کل 
)ریال

2,6273,0133,2833,7053,1572,7993,1013,4993,8973,3245.304,671)ریال(قیمت دریافتی تولیدکننده 
3,3123,6964,1404,6263,9443,3603,7244,2004,6803,9911.201,322)ریال(فروش قیمت دریافتی عمده
-76,832-10,00010,00015,00015,00012,5008,8009,40010,20010,6009,75000/22)ریال(فروش قیمت دریافتی خرده

-3,350-68568385792178756162370178366724/15)ریال(ی بازاریابی فروشي ناخالص عمدهحاشیه
-78,154-6,6886,30410,86010,3748,5575,4405,6766,0005,9205,75969/32)ریال(فروشی بازاریابی ي ناخالص خردهحاشیه
-81,504-7,3736,98711,71711,2959,3436,0016,2996,7016,7036,42622/31)ریال(ي ناخالص کل بازاریابی حاشیه

24524524524524564564564564564532/16311,170تولید
-838-9595959595656565656558/31فروشیعمده
1,1571,1571,1571,1571,1571,1571,1571,1571,1571,1570.000فروشیخرده

ي هزینه
خدمات 
بازاریابی 

1,4971,4971,4971,4971,4971,8671,8671,8671,8671,86771/2410,332کل)ریال(
-6,526-3892681371402340000000/100تولید
-7,238-3943012301112590000000/100فروشیعمده
-34,089-1,1921,3311,4901,6651,42016818621023420094/85فروشیخرده

ي هزینه
ضایعات 

)ریال(
-47,853-1,9761,9001,8571,9161,91216818621023420057/89کل

-37,521-3,4723,3973,3543,4133,4092,0352,0532,0772,1012,06639/39)ریال(ي کل هزینه
213800136515819909581155124312351,14893/154,405)ریال(ي سود تولیدکننده حاشیه
9421847268736849655863671860259/636,534)ریال(فروشی ي سود عمدهحاشیه
1,8691,4084,3753,7922,8613,8434,0494,3334,2334,11583/4335,033)ریال(فروشی ي سود خردهحاشیه
2,1752,4266,2126,0604,2185,2965,7616,2126,1865,86400/3945,971)یالر(ي سود کل حاشیه

هاي تحقیقیافته: ماخذ



1هاي مختلفي معیارهاي مختلف بازاریابی گل رز در دو بازار سنتی و حراج در دورهمقایسه). 11جدول 

بازار حراجبازار سنتینوع بازار
میانگین1234میانگین1234دوره

تاثیر کل 
)درصد(

27/2613/3089/2170/2475/2581/3199/3231/3476/3697/3322/8سهم تولیدکننده
85/683/671/514/638/637/662/687/638/781/643/0فروشسهم عمده
-88/6604/6340/7216/6987/6782/6138/6082/5885/5522/5965/8فروشسهم خرده

ي ضریب هزینه
بازاریابی

72/3497/3336/2275/2245/2812/2384/2136/2082/1928/2117/7-

35/11268/10534/24993/23057/17494/19484/20668/22210/21989/21032/36کارایی بازاریابی
30/2042/2177/1225/1394/1611/3163/2986/2785/2711/2917/12ناکارایی قیمتی

-79/2620/2785/1597/1670/2180/296/213/349/310/361/18ناکارایی فنی
-09/4762/4863/2822/3064/3891/3359/3299/3034/3121/3243/6ناکارایی کل

.تمام معیارها به درصد هستند-1
هاي تحقیقیافته: ماخذ



١٣٨٩/ ٤/٣جلد /  ٣٠

نهادهاگیري و پیشنتیجه
میلیارد ریالی تشکیل بازار حراج براي یک نوع گل در یک استان و یک     46جه به تاثیر    با تو 

شـود کـه برقـراري ایـن بـازار منـافع            بینـی مـی   راه اصالح معیارهاي بازاریابی، پیش    سال به هم  
راه داشـته   ها و گیاهان زینتی تولیدي کشور به هم       تري و در سطح معناداري براي دیگر گل       بیش
بنابراین، با توجـه بـه رونـد افزایـشی          . دهدمنافع، اهمیت ایجاد این بازار را نشان می       این  . باشد

تولیدات گل و گیاهان زینتی درکشور و تاثیري که ایجـاد ایـن بـازار بـر رفـاه تولیدکننـدگان و          
گذاري در بازارهاي حـراج نـه تنهـا بـراي گـل رز      کنندگان گل خواهد گذاشت، سرمایه    مصرف
هاي دولتـی و بخـش خـصوصی توصـیه      ها توسط ارگان  براي تمامی انواع گل    بریده بلکه شاخه

ي تر دولت و دست اندرکاران امر نسبت به تخصیص بودجـه در این راستا، اهتمام بیش  . شودمی
تر بر اجراي اصـولی مطـابق بـا اسـتانداردهاي         کافی براي انجام عملیاتی اجرایی و نظارت بیش       

هـاي بلنـدي در جهـت    این اقدامات، سبب برداشتن گام. استجهانی بازار حراج گل، ضروري     
.جهانی شدن صنعت گل و گیاه کشور خواهد شد

منابع
وري در صادرات گل بـا تاکیـد        بود و افزایش بهره   هاي به مروري بر روش  ). 1383. (آقاجانی، ز 

ي یـده برهاي شاخه خالصه مقاالت اولین جشنواره و سمینار ملی گل       . بندي مناسب بر بسته 
.ایران، تهران، پاکدشت، سازمان جهاد کشاورزي استان تهران

. 1383فـروردین  15شـنبه  ي ایران، روزنامه. رکود و ضایعات در بازار گل    ). 1383. (، ف امیرى
.2755يشماره،سال دهم

هـاي  دفتر امـور گـل و گیاهـان زینتـی، دارویـی و قـارچ              . معرفی بازار آلسمیر  ). 1381. (نامبی
.2ي ي شمارهنشریه. ی معاونت باغبانی، وزارت جهاد کشاورزيخوارک

دفتر امـور گـل و گیاهـان زینتـی،          . ترین مرکز تجارت گل و گیاه در دنیا       بزرگ). 1383. (نامبی
ي ي شـماره  نـشریه . هاي خوارکی معاونت باغبانی، وزارت جهاد کشاورزي      دارویی و قارچ  

2.



 …٣١

مـدیریت باغبـانی معاونـت فنـی و         . 1385-86سال زراعـی     ي باغبانی آمارنامه). 1387. (نامبی
.اجرایی سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان

هـاي  ي مطالعـات و پـژوهش  موسسه. نگاهی به بازار جهانی گل و گیاه). 1378. (تقسیمی، ج
.بازرگانی، تهران

ل و گیاهـان  ي صادرات گکارهاي توسعهبررسی موانع و راه). 1383. (د. حاجی میررحیمی، س 
ي بریـده هاي شـاخه خالصه مقاالت اولین جشنواره و سمینار ملی گل       . زینتی استان مرکزي  

.ایران، تهران، پاکدشت، سازمان جهاد کشاورزي استان تهران
برداري بهینه از   اندازي به بهره  هاي گل و گیاه، چشم    دهکده). 1383. (و نیکدل، م  . م. حسینی، ع 

خالصـه مقـاالت اولـین جـشنواره و         . ي روسـتا  فرینی در عرصـه   اکوتوریسم و ترویج کارآ   
ي ایران، تهران، پاکدشت، سازمان جهاد کـشاورزي اسـتان          بریدههاي شاخه سمینار ملی گل  

.تهران
هاي تزیینی ایران بههاي بازاریابی صادرات گلبررسی تطبیقی شیوه). 1376(.اسالمی، مرجبی

ي، دانـشکده  )ع(دانـشگاه امـام صـادق        ،ارشناسی ارشـد  ک ينامهپایان, )هلند(رقیب عمده   
.معارف اسالمی و مدیریت

ي بازاریابی در افزایش صادرات گل و       ارزیابی چگونگی استفاده از آمیخته    ). 1383. (سروش، ن 
ي ایـران،   بریـده هـاي شـاخه   خالصه مقاالت اولین جشنواره و سمینار ملی گل       . گیاه کشور 

.اد کشاورزي استان تهرانتهران، پاکدشت، سازمان جه
com.JadidOnline.www. گلِ ایران و بازار جهان). 1385. (، بسلطان محمدي

بهـشت  اردي 8شـنبه   ي اعتمـاد، یـک    روزنامه. بازار گل امام رضا   ). 1387. (، ب سلطان محمدي 
.1661ي ، شماره1387

بررسی مـسایل بازاریـابی گـل محمـدي و          ). 1384. (و باقري، ا  . ر. کویی، ع ، نی .سلیمانی پور، ا  
ي علـوم و  مجله. ي موردي در شهرستان کاشان    مطالعه): گالب و اسانس  (هاي آن     فرآورده

.73-91): 1(9، فنون کشاورزي  و منابع طبیعی



١٣٨٩/ ٤/٣جلد /  ٣٢

ي گل و گیاهـان     ي تحقیقات راهبرد  ي تدوین برنامه  گزارش نهایی کمیته  ). 1387. (ر. شفیعی، م 
.سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزي. زینتی
اقتصاد تولید گل، بازاریابی، فروش محصوالت داخـل و         ). 1383. (و مستوفی، ي  . ر. شفیعی، م 

ي ایـران،   بریـده هـاي شـاخه   خالصه مقاالت اولین جشنواره و سمینار ملـی گـل         . صادرات
.تهران، پاکدشت، سازمان جهاد کشاورزي استان تهران

. و ایرانــشاهی، ا. م. جمــالی، س، بنــی.ر. ، شــفیعی، م.، آزادي، پ.، یوســفی، ع.ر. کرباســی، ع
دومـین  . ي بازاریابی گل و گیاهان زینتی شهرستان محـالت        مطالعه بر روي شبکه   ). 1382(

.، محالت1382کاربردي گل و گیاهان زینتی ایران، مهرماه -سمینار علمی
بـازار جهـانی صـادرات گـل وگیـاه زینتـی و             ). 1380. (نجـري، ن  و خ . ، ایرانشاهی، ا  .کافی، م 

کـاربردي  -مجموعه مقاالت نخستین سمینار علمی    . ي ایران و کلمبیا   ي روند توسعه  مقایسه
.گل وگیاه زینتی ایران، محالت

. ي رز در شـمال خوزسـتان      بریـده هاي تولید گل شـاخه    چالش). 1384. (و کافی، م  . کیانی، ش 
.، دانشگاه فردوسی مشهد1384علوم باغبانی ایران، آبان ماه يچهارمین کنگره
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