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* یمیرحیمحمود حاج، حامد قادرزاده
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چکیده
ي قبل همواره   دو دهه  کمدستاستان کردستان از     یباغ ییکی از محصوالت اصل    عنوانبهینگفرتمحصول تو 
يمقالـه .قـرار گرفتـه اسـت     استان و کـشور   گزاران  سیاست استان و  یمحصوالت باغ  کنندگانتولیدمورد توجه   

در سـه   پردازد و می 80و   70ي  در دو دهه   فرنگیتوترسانی محصول   به بررسی مسایل و مشکالت بازار      کنونی
انتخاب نمونه 80و 243، 112بر تیبتربهگیري سیستماتیک روش نمونه  براساس1385و 78،  75مقطع زمانی 

ي کـه حاشـیه  دهـد مـی هـا نـشان    هنتایج داد . گردآوري شده است   هاي الزم دادهنامهپرسشاز طریق تکمیل     و
محصول درجه (ریال 1940و 8، 562، 480تیبتربه)  1385و 1378، 1375(هاي مطالعه در سالروشیفخرده
و ) محـصول درجـه یـک    (ریـال    1000،  25/998،  440ي عمـده    حاشیه،)2محصول درجه   (ریال  2270و  ) یک

محـصول  (3220و ) 1محصول درجه  (2940،  1561،  920ي کلی بازار    و حاشیه ) 2محصول درجه   (ریال   1410
ـ    ي بازاریابی براي سه دوره    درصد هزینه . بوده است ) 2درجه   2/37و 5/43، 5/53ترتیـب بـالغ بـر       هي مطالعـه ب

دهـد کـه   تـابع ضـایعات بـرآورد شـده نـشان مـی      .  بوده است) 2محصول درجه (41/50و  )  1محصول درجه   (
و مدت زمان ماندن محصول در واحد فروش بر متغیرهاي فاصله از زمان برداشت، وزن جعبه، فاصله از میدان بار 

درصـد  16,89بالغ بر 1375میزان ضایعات برآورد شده در سال . اندداري داشتهمعنامیزان ضایعات اثر مستقیم و     
و 1375هاي سـال  دادهبراساسبندي ي بستهتغییر شیوه. ه استشددرصد برآورد 19بالغ بر 1378و براي سال    

آمـده از توابـع   دسـت بـه نتـایج  براسـاس و اسـت داراي توجیه اقتصادي    یاد شده ه طرح   ک دهدمینشان   1378
بـرداران سـود    بهـره  يوسـیله بـه ، در صورت اجـراي آن       گفته شده هاي  براي سال  فرنگیتوتضایعات محصول   

ترتیـب  هبیاد شدههاي هاي سالدادهبراساسافزایش سود . اي افزایش خواهد یافت   طور قابل مالحظه  واحدها به 
.ه استشدهزار ریال برآورد 7810062هزار ریال و 2104062بالغ بر 

JEL: Q13
بازاریابی، تابع ضایعاتيحاشیه، فرنگیتوتاستان کردستان، : هاي کلیديواژه

.کشاورزي دانشگاه کردستانيگروه اقتصاد کشاورزي دانشکدهاناستادیار*
e-mail: hamed.ar@gmail.com
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مقدمه 
که در آن شودمیگفتهگان کنندمصرفگان و کنندتولیداي از روابط بین مفهوم بازار به شبکه

معناي تالقی عرضه و تقاضاي هساده این مفهوم بطوربه.شوندمیالها و خدمات معاملهکا
محصولی خاص در شرایط معین است که از طریق آن  مقدار و قیمت آن محصول تعیین 

ترویج محصوالت تولیدي یبازاریابيوظیفه). 1382و بخشوده و اکبري 1994فرانک (شودمی
یاري و با این عمل امکان هایافتن سفارشبرايکنندهتولیدبه کنندگان است وبین مصرف

امکانات موجود در یک واحد یعنی. کندیراهم مفبخش تولید يمنابع را برايص بهینهیتخص
در کشورهاي ).2004پانیرسلوام (. دشوبازار اداره يهاينیازمندبراساسباید يراتج-تولیدي

این اختالف ناشی از . استاندارد اختالف زیادي وجود داردبندي ومختلف بین قوانین درجه
طور کلی  قراردادهاي و بهاست کشور اهمیت بخش باغبانی در اقتصادیافتگی ومیزان توسعه

کیفیت خدمات بازاریابی در در ایران .)1992بهاري(سعی در کاهش این اختالف داردجهانی
.وارد سطح آن خارج از حدود استاندارد استمتربیشدر ممکن قرار دارد وترین حدکم
معیارهاي کیفی محصوالت سبب ترین کمرعایت نکردن موازین استاندارد ملی وچنینهم
.شود ضایعات در آن افزایش یابد می

با توجه به حساسیت محصول و فسادپذیري باالي آن، فرنگیتوتدر مورد محصول 
عنوانبهمحصول این . آن از اهمیت ویژه برخوردار استموضوع بازاریابی و عوامل مربوط به

ي قبل همواره مورد توجه از دو دههکم دستاستان کردستان یباغییکی از محصوالت اصل
. در سطح ملی قرار گرفته استاگزاران استان و حت، سیاستیمحصوالت باغکنندگانتولید

ن و وزارت جهاد کشاورزي سطح زیر ه از سوي مرکز آمار ایراشدآمارهاي منتشربراساس
هکتار در سال 2468هکتار به 180از 1360سال ازاستان کردستانکشت این محصول در

سطح زیر کشت کل کشور در سال زراعی که ه است شدگزارش . رسیده است1384زراعی 
45/64این آمار سهم استان کردستان بالغ بر براساسکه رسیده استهکتار3/3829به 1384

ي اخیر کاهش سهم استان کردستان طی یک دهه،آماريهايگزارشبراساس. استدرصد 
. استي افزایش سطح زیر کشت این محصول در سایر مناطق کشور دهندهداشته و این نشان
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ي اهمیت دهندهدر کشور از یک طرف نشانفرنگیتوتافزایش سطح زیر کشت محصول 
و از طرف دیگر با افزایش سطح زیر کشت و افزایش استاقتصادي این محصول در بازار

به کمکمکه بازار محصول ونچد؛کناهمیت پیدا می،ي عرضهنحوهبهتر تولید، توجه بیش
ي این محصول در کشور، عرضهيشیوهحال با این. کردسمت بازاري رقابتی حرکت خواهد 

راههمي آن با مشکالت فراوانی و اندازهبندينوع بستهوشیوهدر مناطق پرتولید از نظربویژه 
ه شدفروشیخردهو فروشیعمدهسطوح مختلف بازار، و این باعث افزایش ضایعات دراست
80و 70ي در دو دههرافرنگیتوتمسایل و مشکالت بازاررسانی محصول مقالهاین . است

.کندبررسی می

روش تحقیق
:هانمونه و تجزیه و تحلیل دادهيگیري، اندازهنمونهياطالعات، شیوهآوري آمار و جمعيشیوه) الف

1377-1378،  1374-1375هـاي زراعـی     این مقاله مربوط به سال     شده در  ي بررسی هاداده
انجـام شـده   ي سـه طـرح پژوهـشی        هـا دادهاز   بـاال ي  هاداده. است1384-1385و سال زراعی    

بـاال مقطـع   هـاي تحقیـق در هـر سـه          تعداد نمونه . ه است شداستخراج گرانپژوهشيوسیلهبه
اطالعـات در هـر سـه مطالعـه          آوريجمـع روش  . نمونه بـوده اسـت     80و 243،  112تیبتربه

اطالعـات از طریـق تکمیـل       روش مطالعـه میـدانی و     . گیري تصادفی سیـستماتیک اسـت     نمونه
تجزیه  SPSSافزار آماري   نرم باده  آم دستبههاي  داده. آمده است  دستبهمصاحبه  و نامهپرسش

. استشده و تحلیل 

:تابع ضایعات) ب
و داده شدمربعات مناسب تشخیصحداقلدست آمده روش هاي بهپس از بررسی داده

مدل به شرح .شددهاین روش استفابینی میزان ضایعات از برآورد تابع ضایعات و پیشبراي
. استزیر 

Yi = B0 + B1X1 + B2X2 + B3X3+B4X4+ B5X5+B6D1+B7D2+ B8D3 + Ui
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Yi :میزان ضایعات در هر یک از موردهاي مطالعه شده
X1 : فاصله از میدان بار
X2 : وزن جعبه
X3 :ها تعداد جعبه
X4 : کنندهمصرفمدت زمان ماندن محصول تا رسیدن به دست
X5 :فاصله از زمان شروع برداشت
D1 :بنديدرجه
D2:بندي بسته
D3 : درجه یک، درجه دو ، خاکی  و راه شوسهيسفالتهآ(وضعیت جاده(
Ui :اخالل يجمله

کلی بازاريو حاشیهفروشیعمده، فروشیخردههاي حاشیه) ج
).  1367صدراالشرافی (است هاي بازار از روابط زیر استفاده شده ي حاشیهبراي محاسبه

فروشیخردهيحاشیه=  فروشیخردهمت قی–فروشیعمدهقیمت 
فروشیعمدهيحاشیه= فروشیعمدهیمت ق-قیمت سرمزرعه

کلی بازاریابی يحاشیه= فروشیخردهيحاشیه+ فروشیعمدهيحاشیه

ي بازاریابیدرصد هزینه) د
). 1382کوپاهی(است زیر استفاده شدهيي بازاریابی از رابطهي درصد هزینهمحاسبهبراي

فروشیخردهقیمت –قیمت سرمزرعه ×  100
فروشیخردهقیمت 

بازاریابیيدرصد هزینه=  

ي بسته بنديتغییر شیوه)د
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بندي جزیی ین از روش بودجهکشاورزبندي از سوي ي بستهبررسی اقتصادي تغییر شیوه
مجموع افزایش درآمد و کاهش هزینه چهاننچاین روش براساسگیرد و مورد بررسی قرار می

باشد، تغییر روش جاري داراي توجیه تربیشاز مجموع کاهش درآمد و افزایش درآمد 
. استاقتصادي 

دن کردر مورد تغییر روش تولید یا جایگزین گیريبراي تصمیم:  بندي جزییفرمول بودجه-
: مه و غیره محاسبات زیر الزم استجدید در برنايدن یک رشتهکردو محصول و یا منظور 

دستبهر اثر فروش محصول جدید یا انتخاب تکنیک جدید ببرآورد افزایش درآمدي که . 1
. آیدمی
کاهش مخارج، برآورد مخارج سالیانه که در صورت عملی شدن تصمیم مورد مطالعه، دیگر . 2

. الزم نخواهد شد
ساالنه که از عملی شدن تصمیم ) متغییر(قیم افزایش مخارج، تعیین افزایش مخارج مست. 3

. شودمیمورد نظر ناشی يمطالعه
. روددرآمدي که با عملی شدن تصمیم مورد نظر از دست میيکاهش درآمد، محاسبه. 4

): 1368و دیگران سلطانی(استشرح زیر کلی براي عملی شدن تصمیم مورد نظر بهيقاعده
کاهش مخارج+ افزایش درآمد <کاهش درآمد+ افزایش مخارج 

نتایج و بحث 
بـه روش    1377-78و   1374-5هـاي زراعـی     براي سـال   فرنگیتوتتابع ضایعات محصول    

هـا بـرآورد و نتـایج نهـایی       فروشـی خردهدر سطح   ) Stepwiseروش  (حداقل مربعات معمولی    
. آمده استزیرصورتبهترتیب هتوابع برآورد شده ب

1374-1375سال زراعی  
1. Yi = - 3.66 + 0.30032X2 + 0.06534 X4 + 0.08466X5
t :         (-7.374)     (8.006)           (7.104)           (8.667)
Sig:       ( 0.0000)   (0.0000)          (0.0000)         (0.0000)
R2 = 0.67
Adjust R2 = 0.66
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F = 53.66               Sig F = 0.0000

1377-1378یسال زراع
2. Yi = -2.5  + 0.35 X2 + 0.035 X5 + 0.134 X1
t :         ( -2.932)     ( 7.513)    ( 3.171)      ( 2.287)
Sig:       (0.000)      (0.0000)   (0.0000)     (0.0000)
R2 = 0.814                    Adjust R2 = 0.795
F = 40.965               Sig F = 0.0000

کـه متغیـر فاصـله از زمـان     دهـد مـی نشان 1375ي آماري سال هادادهآمده از    دستبهنتایج  
طوري کـه   به). X5(ین اثر را بر میزان ضایعات دارد      تربیشفرنگیتوتحصول  شروع برداشت م  

ین صورت که هـر چـه   اهب. این متغییر قابل توضیح است يوسیلهبهدرصد از کل ضایعات     1/25
حـرارت میـزان ضـایعات نیـز         يدلیل افزایش درجـه   د، به شومی تربیشاز زمان برداشت فاصله     

درصد تغییرات در 1/21دار بوده و  معنازن جعبه نیز در تابع برآورد شده        متغیر و . یابدافزایش می 
متغییر دیگري که در این مورد موثر بوده، مدت زمان مانـدن محـصول              . اثر این متغییر بوده است    
ناشـی از ایـن   ) ضـایعات (درصد تغییرات متغییـر وابـسته      21طوري که   در واحد فروش بوده به    

در سال   فرنگیتوتشده میزان ضایعات محصول      انجامهاي  بینیپیشبراساس. متغییر بوده است  
. دشومیدرصد کل محصول برآورد89/16تن یعنی 8/2083بالغ بر یاد شده

کـه متغییـر وزن جعبـه     دهـد مـی نـشان  1378ي آمـاري سـال   هـا دادهآمده از دستبهنتایج  
از تغییـرات متغیـر وابـسته        ددرصـ 5/73طـوري کـه     ین اثر را بر میزان ضایعات داشته به       تربیش

دار معنامتغییر فاصله از زمان برداشت نیز در تابع فوق       . شودمیاین متغیر توضیح داده      يوسیلهبه
دار بـوده و    معنـا متغییر فاصله از میدان بار نیـز        . دهددرصد از تغییرات را توضیح می     5/4بوده و   
شده میـزان ضـایعات     انجامهاي  بینیپیش اساسبر. دهددرصد از تغییرات را توضیح می     4میزان  

درصد کـل محـصول بـرآورد       19تن یعنی    2566بالغ بر  گفته شده در سال    فرنگیتوتمحصول  
. دشومی
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که در هر دو مدل برآورد شـده متغیرهـاي وزن            دهدمینشان   باالآمده از دو مدل      دستبهنتایج  
در مـدل دوم     شود کـه  میابرام  ضمن این که    . دار بوده است  معناجعبه و فاصله از زمان برداشت       

. استه و مستندتر شدي از واحدها را شامل تربیشي آماري تعداد هاداده
هـاي مـورد مطالعـه    براي سـال یفرنگمحصول توتیي بازاریاب هاي بازار و درصد هزینه    حاشیه

. آمده است)1(محاسبه و در جدول 

فرنگیتوتزاریابی محصول هاي باوضعیت قیمت و حاشیه)1(جدول 
)قیمت به ریال(

قیمت سال
سرمزرعه

قیمت 
فروشیعمده

قیمت 
فروشیخرده

درصد 
يهزینه

بازاریابی

يحاشیه
فروشیخرده

يحاشیه
فروشیعمده

يحاشیه
کلی بازار

1375800124017205/53480440920
1378202825/302635895/438/56225/9981561

1385)1(
5000
3000

6000
4410

7940
6680

2/37
41/50

1940
2270

1000
1410

2940
3220

. ترتیب هستندهنمایانگر قیمت محصول درجه یک و دو ب1385اي سال هداده) 1(
قیتحقيهاافتهی: ماخذ

گفته شـده که طرح دهدمینشان  1378و   1375ي سال   هادادهبراساسبندي  ي بسته تغییر شیوه 
آمـده از توابـع ضـایعات محـصول          دسـت بـه نتـایج    براسـاس و   اسـت داراي توجیه اقتـصادي     

برداران سود واحـدها    بهره يوسیلهبه، در صورت اجراي آن      یاد شده براي سال هاي     فرنگیتوت
پیش گفته هاي  ي سال هادادهبراساسافزایش سود   . اي افزایش خواهد یافت   طور قابل مالحظه  به
. ه استشدهزار ریال برآورد 7810062هزار ریال و 2104062بر ترتیب بالغهب
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نهادهاپیشگیري و نتیجه
: دشومیگیرينتیجهعمل آمده در هر دو دهه موارد زیر هاي  بهبراساس بررسی

فرنگـی تـوت در خصوص محـصول      فروشیعمدههاي بازار در هر دو سطح خرده و         حاشیه.1
. باالست

توجـه مناسـب و کـافی هنگـام برداشـت،       نبـود ، ناشـی از     فرنگـی تـوت ضایعات محـصول    .2
. محصول باالستيبندي و عرضهبسته

توانـد ناشـی از   ي اخیر کاهش یافته است و این مـی       ي بازاریابی در طی دو دهه     درصد هزینه .3
ي کـه در    تـر بـیش تحقیقـات    ،توجه روزافزون به این محصول از سوي کارشناسـان کـشاورزي          

و فرنگـی تـوت ل صورت گرفته، وجود بازار مناسب و فعال براي محصول خصوص این محصو  
. بوده استتوجه رسانه هاي مختلف جمعی در معرفی و تبلیغ این محصول چنینهم

. استبندي با توجه به تحلیل اقتصادي صورت گرفته، داراي توجیه ي بستهتغییر شیوه.4
ان کردستان، داراي روند افزایشی بوده      سطح تولید این محصول در کل کشور و بویژه در است          .5

. ي این محصول در بازار استو این نمایانگر برتري تقاضاي بازار بر عرضه

بـیش از پـیش   يبرداران و توسعهوضعیت اقتصادي بهرهبودبهآمده براي    دستبهنتایج   براساس
. دشومیارایهزیرنهادهايپیشمسیر بازارسانیبودبهچنینهماین محصول و 

و ) هـا یمزرعـه، عمـده و خـرده فروشـ        (عات در سطوح مختلف     یزان ضا ینظر به باال بودن م    .1
ـ منظور کاهش او بهيه اقتصاد یمحصول، و داشتن توج    يت باال یحساس نهـاد پـیش عات ین ضـا ی

. شودو آغازاجرارویج،از سطح مزرعه تيبندو درجهيبندبستهکه د شویم
ژه یبو يمحصوالت کشاورز  تر،بیشدر خصوص    یسب بازاررسان ر منا یمس نبودنبا توجه به    .2

.استیاساسيکارهااز راهیکییر مناسب بازاررسانیف مسی، تعریمحصول توت فرنگ
صـورت گرفتـه اسـت، امـا         يبنـد بستهفرایند  در  اخیر   يدهه درکه یرات نسب ییتغ برخالف.3

د در صـورت    شـو یمـ  نهادپیشراین  بناب.ت مطلوب وجود دارد   یبا وضع  يدارامعن يهنوز فاصله 
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يهیـ در کل  یابیج فرهنگ بازار و بازار    یترو برايتهیه شده و   آموزشیمناسب   يهايدیسامکان
. دشوپخشبرداران ان بهرهیمدر يبندج بستهیتروينهیدر زمچنینهمو سطوح بازار
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