
 
 

1 
 

  و خشکبار يخورر تازهيدو مس درمحصول انگور  يابيشبکه بازار يابيارز

 93-81 (ريشهرستان مال يمطالعه مورد)

 2يٌيشهظفش اهي، اه*2يَػفي ي، ػل1بىيصّشا لغفؼل

 دهيچک

 يبثيثبصاس يّبٌِيبثذ. ّضييه ياٌذُيت فضاياّو يبثي، هَضَع ثبصاسيهحلَالت کـبٍسص ذيتَلؾ يٍ افضا يػٌت يثب گزاس اص کـبٍسص

ؿَد. يسفتي سفبُ کل خبهؼِ هگزاسد ٍ کبّؾ آى هَخت ثباليش هيذکٌٌذُ تبثيتَل يبفتيوت دسيکٌٌذُ ٍ لهلشف يوت پشداختيثش ل

ش يؿْشػتبى هالدس  89-90 يدس ػبل صساػٍ خـکجبس  يخَسدس دٍ حبلت تبصُاسصيبثي ؿجکِ ثبصاسيبثي هحلَل اًگَسي ًَؿتبس يّذف ا

 ايي دس ثبؿذ.يفشٍؽ هخشدُ 60 ٍ فشٍؽػوذُ 14 ًفش کـبٍسص اًگَسکبس ، 379هتـکل اص  ياػت. ًوًَِ هَسد ثشسػاػتبى ّوذاى 

. ؿذ هحبػجِ کبسايي ثبصاسيبثي ٍ ثبصاسيبثي ّضيٌِ ضشيت ثبصاسيبثي، حبؿيِ دس ثبصاسيبثي ػَاهل ػْن ثبصاسيبثي، حبؿيِ همبديش ساػتب،

-خشدُ -يذاسهحليخش -ذکٌٌذُيتَل»ت هتـکل اص يتشتٍ خـکجبس آى ثِ يخَساًگَس تبصُ يثبصاسسػبً يش ػوذُيهؼ ّب ًـبى داد کِيبفتِ

ّش  ياص آًؼت کِ ػَد خبلق کـبٍسص ثِ اصا يي هغبلؼِ حبکيح ايثبؿذ. ًتبيه« فشٍؽخشدُ -فشٍؽػوذُ -ذکٌٌذُيتَل» ٍ « فشٍؽ

 يفشٍؿِ خشدُيحبؿ ،ثبال ثَدُ يدس هٌغمِ هَسد ثشسػ يبثيِ ثبصاسيحبؿ، ي. اص عشفاػت لَگشم اًگَسيـتش اص ّش کيلَگشم خـکجبس ثيک

 يهٌبػج يياص کبسا يػوذُ ثبصاسسػبً يشّبيًـبى داد کِ هؼ ييح هحبػجِ کبسايي ًتبيثبؿذ. ّوچٌيه يفشٍؿِ ػوذُيؾ اص حبؿيث

 ؼتٌذ. يثشخَسداس ً

JEL: Q13, L11, L66. 

 هاليش.ؿْشػتبى خـکجبس،  ،اًگَس ،يبثيثبصاس ييِ ٍ کبسايحبؿ :يذيکل يّبٍاطُ
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 مقدمه

اص ػَاهل هَثش ثش کؼت دسخِ  يکيثبؿذ. يبل تَػؼِ هحدس  يکـَسّب يّبي ثشًبهِياص هْوتش يکي ياـجشد اّذاف تَػؼِيپ

 يبثيثبصاس(.  1381،يؿدش) ثبؿذيهلشف کبال ٍ خذهبت ه يدس ثبصاسّب يبثيهجبدلِ ٍ ثبصاس يّبٌِيکبّؾ ّض ،يبفتگيت تَػؼِيهغلَث

ؾ يک اص هشاحل فَق افضاياسصؽ هحلَل ثب گزس اص ّش  ثبؿذ.يه ي، حول ٍ ًمل ٍ اًجبسداسيثٌذ، ثؼتِيؿبهل هشاحل هختلف فشاٍس

گزس اص هشاحل فَق هؼتلضم كشف  (. 1389،يؼيشًظاد ٍ سفي)اه ؾ اسصؽ افضٍدُ اػتيبى افضايک خشي يبثيٌذ ثبصاسيبثذ، لزا فشاييه

ي ؿکبف سا يگشدد. ايکٌٌذُ هذيتَل يبفتيوت دسيکٌٌذُ ٍ لهلشف يوت پشداختيي ليدِ هَخت ثشٍص اختالف ثيًتٌِ ثَدُ ٍ دس يّض

ثبؿٌذ اص يذ هحلَل هيدس تَل يت ًؼجيهض يکِ داسا يهٌبعم يدس هحلَالت کـبٍسص يٌذيي فشايچٌ ًبهٌذ.يه يبثيِ ثبصاسيحبؿ

دسكذ اص ٍػؼت  6حذٍد هشثغ لَهتشيّضاس ک 20کوتش اص  يثب هؼبحتّوذاى اػتبى (.  1381،ي)ؿدش اػت ثشخَسداس ييثؼضات ياّو

ش دس يؿْشػتبى هال يًؼج يثشتش بىيي هيدس ا کٌذ.يذ هيدسكذ اًگَس کـَس سا تَل 13ؾ اص يث ٍبس داؿتِ يکـَس سا دس اخت يّبتبکؼتبى

ي يذ ايتَل اص هٌبعك ؿٌبختِ ؿذُ دس يکيي هٌغمِ سا يؿَد، ايل هيکِ ػوذتبً ثِ کـوؾ تجذ ،داًِيَس ثگذ اًگَس ٍ خلَكبً اًيتَل

آى  يذيك ثبغبت اًگَس ٍ هحلَالت تَليي هٌغمِ دسآهذ خَد سا اص عشيّضاس خبًَاس دس ا19ؾ اص يث. کشدُ اػتهحلَل دس کـَس 

آى اص  يبثيثبصاس تيؼضٍ يي هحلَل دس هٌغمِ، ثشسػيت ايثب تَخِ ثِ اّو اػتبى ّوذاى(. ي)ػبصهبى خْبد کـبٍسص ٌذيًوبيکؼت ه

ي هحلَل دس صهبى ثشداؿت، ثب هـکالت ياي ييوت پبيّوَاسُ ثب ٍخَد ل اًگَسکٌٌذگبى ذيتَل ثبؿذ.يثشخَداس ه يت لبثل تَخْياّو

ـتش يث يدٌّذ ثِ کـت هحلَالت ثب ثبصدّيح هيـتش آًْب تشخيذ دلؼشد ؿذُ ٍ ثيح اص تَليتذسثِ کِ يسَعاًذ، ثِهَاخِ ثَدُ يفشاٍاً
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ثذٍى ؿک  ثبصاس، ًمبط ضؼف ٍ لَت ييذکٌٌذگبى ٍ ؿٌبػبيػْن تَلًگَس ٍ تَخِ ثِا يبثيثبصاس يشّبيهؼ يثشسػسٍ يياص ا ثپشداصد.

  ل داؿتِ ثبؿذ.يثذيث يثشکبساهذ ا يبثيؼتن ثبصاسيک ػي ييتَاًذ دس ثشپبيه

 يزسيصادُ ٍ چکيث(، 1384ٍ ّوکبساى ) يکالًتشاػت.  اًدبم ؿذُ يختلفه هغبلؼبت يهحلَالت کـبٍسص يبثيثبصاس ٌِيدس صه

ٍ گَؿت هشؽ سا  يٌيت صهيػ، َسيذ دام ٍعيتَل يّبيتؼبًٍ يبثيست ػَاهل هَثش ثش ثبصايثِ تشت (1389ٍ ّوکبساى ) يٍ خبلذ( 1386)

-يل هيتـککٌٌذُ هلشف ٍ فشٍؽفشٍؽ، خشدُکٌٌذُ، ػوذُ ذيتَلسا شاى يدس ا يبثيثبصاس يکبًبل اكلدِ گشفتٌذ کِ يًوَدُ، ًت يثشسػ

( دس اداهِ 1384ٍ ّوکبساى ) يکالًتش(. 1389ٍ ّوکبساى، ي)خبلذٍ  (1386،يزسيصادُ ٍ چکي)ث،(1384ٍ ّوکبساى، ي)کالًتش دّذ

  (.1384ٍ ّوکبساى، ي)کالًتشدبد ؿذُ اػت يا يبثيدس ؿجکِ ثبصاس يفشػ يّبفشاٍاى ، کبًبل يّبل ٍسٍد ٍاػغِيبى داؿتٌذکِ ثِ دليث

داًؼتِ  ين دس ؿْشػتبى هوؼٌيهحلَل اًگَس د يش ثبصاسػبًياهل دس هؼَي ػيتشيسا اص اكل يذاساى هحليخش( 1388) يهحوذ

دسكذ  64ٍ  74، 63، 61ت يثِ تشت سا شُيض ٍ ؿيغَسُ، اًگَس، هَ ييوت ًْبيذکٌٌذُ اص ليػْن تَلدس هغبلؼبت خَد  يي ٍياػت. ّوچٌ

  (.1388،ي)هحوذ بى ؿذُ اػتيث يوتيل ييـتش اص کبسايض ثيهحلَالت فَق ً يفٌ ييش کبسايهمبد کشدُ اػت. يبثياسص

 ييکبساًبل يسا اص دال يبثيش ثبصاسيفشاٍاى دس هؼ يّبدس ؿْشػتبى خْشم ٍخَد ٍاػغِ يؿبّبً يخشهب يبثيدس ثبصاس (1381) يؿدش

دس ؿْشػتبى  يفشًگگَخِ يثبصاسسػبً يشّبيهؼ يبثياسص( ثب 1387) يٍ فالح يهشتضَ(. 1381،ي)ؿدش اػتبى کشدُيث يبثيًظبم ثبصاس

، يٍ فالح ي)هشتضَکٌٌذگبى ثبالتش خَاّذ ثَد ذيتش ثبؿذ، ػْن تَلکَتبُ يثبصاسسػبً يشّبيدِ گشفتٌذ کِ ّش چِ هؼيًت هشٍدؿت

1387.) 
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 ثبصاس ثشًح دس اػتبى هبصًذساى ييِ ٍ کبسايحبؿ يثشسػ( دس 1389) يؼيشًظاد ٍ سفيوت هلشف کٌٌذُ، اهيٌِ ػْن ػَاهل اص ليدس صه

( 1378ٍ ّوکبساى ) يکشثبػ (1389،يؼيشًظاد ٍ سفي)اه آٍسًذيدػت هسا ثِ ييوت ًْبيي ػْن اص ليـتشيثفشٍؿبى بى داؿتٌذ کِ ػوذُيث

-ػوذُ( 2007) 1پَکشل ٍ تبفباص ًظش  (.1378ٍ ّوکبساى ، ي)کشثبػ بفتٌذيدػت  يهـبثْدِ يًتثِ يثبصاس گل سص ّلٌذ يض دس ثشسػيً

هَسد دس دِ يي ًتيّوض ثِيً( 1993) 2يهبّـَس (.2007)پَکشل ٍ تبفب،ًذداسثبصاس پشتمبل ًپبل  ييوت ًْبيي ػْن سا دس ليـتشيفشٍؿبى ث

( دس 1388ٍ ثخـَدُ ) ي، ٍاثمدس همبثل (.1993، ي)هبّـَس ي ػَد سا اص آىِ آًبى داًؼتِ اػتيذُ ٍ ثبالتشيفشٍؿبىِ کبهبتبکب سػػوذُ

هحلَل  ييوت ًْبيي ػْن اص ليـتشيفشٍؿبى ثبفتٌذ کِ خشدُيدِ دػت يي ًتيثِ ا دس ؿْشػتبى اكفْبى يگل سص ّلٌذ يبثيثبصاس يثشسػ

ػجض دس  يشُيص يسػبًاؿجکِ ثبص ي( دسثشسػ1387ٍ ّوکبساى ) يکبًيي، ثبسيّوچٌ(. 1388ٍ ثخـَدُ ، ي)ٍاثمآٍسًذ يدػت هسا ثِ

 (.1387ٍ ّوکبساى ، يکبًي)ثبسکشدُ اًذ  يبثياسص يفشٍؿِ ػوذُيـتش اص حبؿيسا ث يفشٍؿِ خشدُيؿْشػتبى ػجضٍاس، حبؿ

اًذ کشدُ يخشهب دس ؿْشػتبى کبصسٍى هؼشف يبثيػوذُ ثبصاس يّبٌِيسا اص خولِ ّض يثٌذثؼتِ يٌِي( ّض1389) يلياػتخش ٍ اػوبػ

اًذ ٍ کشدُ يبثيي اسصييسا پب َسيدام ٍ ع يّبيتؼبًٍ يبثيًظبم ثبصاس يي( کبسا1384ٍ ّوکبساى ) يکالًتش(. 1389، يلي)اػتخش ٍ اػوبػ

دس  يادِيي ًتيچٌ(. 1384ٍ ّوکبساى ، ي)کالًتشاًذ بى کشدُيؼبت فشاٍاى ثيٍ ضب يبثيثبصاس يثبال يّبٌِيسا ّض ييکبساًبي يػلت ا

 (.1389(، )صاسع،1387ٍ ّوکبساى، يکبًي)ثبسؿَد يض هـبّذُ هي( 1389ً( ٍ صاسع )1387ٍ ّوکبساى ) يکبًيهغبلؼبت ثبس

ؾ اص ياػتفبدُ ثض يً اػتبى هبصًذساىثشًح دس  هحلَل يبثيِ ثبصاسيحبؿ يل التلبديتحل دس (1388) يفشخبًکخَاُيًظاد ٍ ًيکبظو

 يثشسػض دس يً (1381) يؿدش (.1388،  يفشخبًکخَاُيًظاد ٍ ًي)کبظواًذ بى کشدُيًظبم ث ييّب سا اص خولِ ػلل هْن ًبکبساحذ اص ًْبدُ

                                                             
1
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-بى کشدُيث يبثيًظبم ثبصاس ييکبسا ًبل يسا اص دال يبثيش ثبصاسيفشاٍاى دس هؼ يّبٍخَد ٍاػغِ خْشم، يٍ كبدسات خشهب يبثيهؼبئل ثبصاس

 (.1381، ي)ؿدش اػت

دس چْبس هٌغمِ ؿوبل، وَ يهحلَل ل يفشٍؿِ خشدُيحبؿ يدس ثشسػ (1996) 1ّوکبساىٍ  صچبسديسهغبلؼبت  تَاى ثِيه ييّوچٌ

ت ياص اّو يظُ دس ثخؾ کـبٍسصيثَ ،يثِ لحبػ التلبد ک ثبصاس کبسآيٍخَد هؼتمذًذ اؿبسُ کشد کِ  بيفشًيخٌَة، ؿشق ٍ غشة کبل

 (. 1996ّوکبساى ،ٍ  صچبسديس)ثشخَسداس اػت  يلبثل تَخْ

 يّبٌِيذ هبًغ ثبال سفتي ّضيل ثبيبى داؿتٌذ ثِ چٌذ دليثمب يدس آفش ييغزا يّببػتيػ يدس ثشسػ( 2008) 2ييخت، تشٍح ٍ يدس ًْب

ؿَد کِ ّش دٍ يش حبكل هيدِ صياص دٍ ًت يکي يبثيثبصاس يّبٌِيسفتي ّضٌکِ ثب ثباليًخؼت ا ؿذ: يدس هحلَالت کـبٍسص يبثيثبصاس

دس  ٌکِيدٍم اذ. يآيي هييکـبٍسص پب يوت ثشايب ليسٍد، ٍ يکٌٌذُ ثبال ههلشف يوت ثشايداسًذ: ل يش هٌفيتبث ييت غزاياهٌ يدِ سٍيًت

ي هؼئلِ يؿَد کِ ايدبد هيا يوتيدٌّذ، ًَػبًبت ليل هيکٌٌذگبى سا تـکهلشف يّبٌِياص ّض يبديکِ ػْن ص يهحلَالت کـبٍسص

 (. 2008ي،ي)تشٍح ٍ خگزاسد يش هيػشضِ ٍ تمبضب ٍ ًشخ دػتوضد تبث ين ثش سٍيثغَس هؼتم

-ّضاس ًفش، دٍهيي ؿْش پش خوؼيت اػتبى ّوذاى هي 350کيلَهتش هشثغ ٍ خوؼيتي هؼبدل 3210ؿْشػتبى هاليش ثب ٍػؼتي ثشاثش ثب 

ّبي تبصُ، خـکجبس ٍ ّضاس تي اػت کِ ثِ ؿکل 204ثبؿذ. هْوتشيي هحلَل کـبٍسصي ايي ؿْشػتبى، اًگَس ثب تَليذ هتَػظ ػبالًِ 

گشدد. دسايي هٌغمِ، ثبصاسي هٌبػت ٍ خبهغ ثشاي فشٍؽ هحلَل اًگَس ٍخَد ًذاسد ٍ فشآٍسي هحلَل ثيـتش شُ اًگَس ػشضِ هيؿي

ثٌذي خـکجبس ًيض تٌْب ًَع خبكي اص ّبي ٍػيغ ثؼتِگيشد. اص عشفي، کبسخبًِّبي کبهالً ػٌتي كَست هيتَػظ کـبٍسصاى ٍ ثب سٍؽ
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کٌٌذ. دس هغبلؼبت لجلي اًدبم ؿذُ دس صهيٌِ هحلَل اًگَس ثيـتش يکي اص ؿکلْبي ػشضِ تَليذ هيخـکجبس اًگَس )کـوؾ تيضاة( سا 

خَسي ٍ خـکجبس ثشسػي ٍ آى هَسد ثشسػي لشاس گشفتِ اػت؛ ايي هغبلؼِ ثِ دًجبل آًؼت کِ ؿجکِ ثبصاسيبثي اًگَس دس دٍ هؼيش تبصُ

  اص ػشضِ، اسصيبثي ؿَد. اؿبىهؼيشّبي هختلف ثبصاسسػبًي آى ثب تَخِ ثِ ػْن فؼلي

 اص: ػتاػجبست ي پظٍّؾ يا ياختلبك يّبّذف

 .شين دس ؿْشػتبى هاليثبغبت اًگَس د يذيهحلَالت تَل يبت ثبصاسسػبًيٍ ؿٌبخت هشاحل ٍ ػول يثشسػ .1

 .دس هٌغمِ آى اًگَس ٍ خـکجبس يبثيٍ ؿجکِ ثبصاس شيي هؼييتؼ .2

 . يبثيٌِ خذهبت ثبصاسيثشآٍسد ّض .3

 .يبثيش ثبصاسيي هؼيي کبساتشييتؼِ ٍ يهحبػجِ حبؿ .4

 ي دٍ هحلَل دس هٌغمِ.يا يبثيت ثبصاسياسائِ ساّکبس هٌبػت خْت ثْجَد ٍضؼ .5

 قيروش تحق

هحلَل اص صهبى ثشداؿت تب  يبثيش ثبصاسيبى هؼيشخاػت کِ دس  ييّبٌِيتوبم ّض يبثيِ ثبصاسي، حبؿيثغَس کل: يابيه بازاريحاش

 ٍ ؿَديذکٌٌذُ ًويت تَلياػت کِ ًل يدسآهذ يبثيسِ ثبصايي حبؿيحبد ؿذُ اػت. ايکٌٌذُ افشت هلػذى هحلَل ثذيؾ اص سػيپ

 ؿَد:يف هيش تؼشيثلَست ساثغِ ص

(1)  Mr = Pr – Pw 
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(2)  Mw = Pw – Pf 

(3)  Mm = Mr + Mw 

وت يل  Pfفشٍؽ، ٍ خشدُ يفشٍؿِ ػوذُيت حبؿيثِ تشت Mw  ٍMr، يبثيِ کل ثبصاسيحبؿ Mm :اص ػجبستٌذ شّبيهتغ سٍاثظي يا دس

دس ًظش  يبثيِ سا ػَد ًبخبلق ػَاهل ثبصاسيحبؿ تَاىيثِ ػالٍُ ه اػت. يفشٍؿوت ػوذُيل  Pwٍ  يفشٍؿوت خشدُيل  Prػش هضسػِ، 

 .َدجِ ؿػهحب ، ػَد خبلقاص آى دس ّش هشحلِ اص هجبدالت ثبصاس يبثيٌِ خذهبت ثبصاسيگشفت ٍ ثب کؼش ّض

 ؿَد.يش هحبػجِ هيثب اػتفبدُ اص فشهَل ص يبثيي ػْن ػَاهل ثبصاسيّوچٌ :يابيسهم عوامل بازار

(4)  SHf  = ( Pf  / Pr ) * 100 

(5)  SHw = [ (Pw – Pf) / Pr )] * 100 

(6)  SHr  = [ (Pr – Pw) / Pr )] * 100 

وت يفشٍؽ اص لػْن خشدُ   SHrٍ  ييوت ًْبيفشٍؽ اص لػْن ػوذُ SHw، ييوت ًْبيػْن کـبٍسص اص ل SHf سٍاثظ،ي يادس 

 (.1376؛ حؼي پَس، 2008؛ داٍ ٍ ّوکبساى، 1987، يثب؛ ديگ1970ٍالي ٍ تشًش، ) اػت ييًْب

. يبثيثبصاس يّبٌِيٍ ّض يػْن داللوت ؿبهل دٍ خضء اػت: يي اػت کِ اختالف ليذُ ثش اي، ػميبثيثبصاس ييخْت هحبػجِ کبسا

ًـبى  MWؼبت سا ثب يضب يّبٌِيٍ ّض MCفشكت( سا ثب  يّبٌِي)ؿبهل ّض يبثيثبصاس يّبٌِي، ّضIMسا ثب  يػْن داللچٌبًچِ 

 ن داؿت:يش سا خَاّيآًگبُ سٍاثظ ص،نيدّ
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(7) IM = Pr –Pf –MC 

ن ؿذُ، کِ ثب اػتفبدُ اص يتمؼ يفٌ ييکبساًبٍ  يوتيل ييکبساًبثِ دٍ خضء  يبثيؼتن ثبصاسيک ػي يکل ييکبساًبي پظٍّؾ يدس ا

 گشدد:يف هيتؼش شيصسٍاثظ 

يوتيل ييًبکبسا (8)  PI = (Pr –Pf –MC) / Pr –Pf = IM / Pr –Pf 

يفٌ ييًبکبسا (9)  TI = MW / Pr –Pf 

کل ييًبکبسا (10)  MI = PI+TI = (MM+MW) / Pr –Pf 

 ـتش اػت. يث يبثيش ثبصاسيهؼ ييکبسا ،کتش ثبؿذيکوتش ثبؿذ ٍ ثِ كفش ًضد ييدس سٍاثظ ّشچِ همذاس ًبکبس

اص  1389-90دس ايي پظٍّؾ، ثِ كَست اػٌبدي اص هٌبثغ ػبصهبى خْبدکـبٍسصي ٍ پيوبيـي دس ػبل صساػي اعالػبت هَسد ًيبص 

ًفش تَليذکٌٌذُ )اًگَسکبس( دس  19429گشٍُ اٍل دس خبهؼِ آهبسي هتـکل اص  ،آٍسي ؿذ. دس ايي پظٍّؾهيذاى پظٍّؾ خوغ

ًفش ثشآٍسد گشديذ.  379سدى حدن ًوًَِ اص ساثغِ کَکشاى اػتفبدُ ٍ تؼذاد ًوًَِ ثشاثش ثب ثبؿذ، کِ ثشاي ثِ دػت آٍؿْشػتبى هاليش هي

-ّبي ثؼذي دس خبهؼِ آهبسي ؿبهل ػوذُگشٍُاػتفبدُ ؿذ.  ياخَؿِ يلبدفت يًوًَِ اص سٍؽ ًوًَِ گيش يخْت اًتخبة اػضب

ثبؿذ کِ ثِ دليل تؼذاد کن ٍ هحذٍد ثٌذي( هيّبي ثبصاسيبثي )هخلَكبً کبسخبًدبت ثؼتِفشٍؿبى ٍ ٍاػغِفشٍؿبى، خشدُ

اعالػبت هَسد ػشؿوبسي لشاس گشفتٌذ. هَسد  يکبسخبًِ ثؼتِ ثٌذ 25خشدُ فشٍؽ ٍ  60فشٍؽ، ػوذُ 14دس هدوَع آًْب دس هٌغمِ، 

ثب ٍ  يخوغ آٍسفشٍؿبى فشٍؿبى ٍ خشدًُيبص پظٍّؾ اص عشيك هلبحجِ حضَسي ٍ تکويل ػِ ًَع پشػـٌبهِ ٍيظُ تَليذکٌٌذگبى، ػوذُ

 اػتفبدُ اص ًشم افضاس اکؼل هَسد ثشسػي لشاس گشفتٌذ.
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 ج و بحثينتا

دسكذ ثِ  5ؿذُ ٍ تٌْب  يش فشاٍسيٍاسد هؼ يذيدسكذ هحلَل تَل 95ّب، هـخق ؿذ ل دادُيٍ تحل اعالػبت يآٍسپغ اص خوغ

 يخَسش تبصُيي هؼيهْوتش« کٌٌذُهلشف -فشٍؽخشدُ -يذاس هحليخش -ذکٌٌذُيتَل»ش ي، هؼيسػذ. اص عشفيه يخَسهلشف تبصُ

اص هحلَل  يگشي(. لؼوت د1ؿَد )ؿکل يغ هيش تَصيي هؼياص ا يخَسدسكذ هلشف تبصُ 70ثبؿذ کِ حذٍد يداًِ هياًگَس ث

 يش ػوذُ ثبصاسسػبًيي هؼيؿَد. ّوچٌيدسكذ( ػشضِ ه 64/0فشٍؽ )دسكذ(ٍ خشدُ 3/1کٌٌذُ )ليذکٌٌذُ ثِ تجذيتَػظ تَل يذيتَل

 -کبسخبًدبت -ٍاػغِ -ذکٌٌذُيتَل»ش يػپغ هؼ«. کٌٌذُهلشف –فشٍؽخشدُ -فشٍؽػوذُ -ذکٌٌذُيتَل»خـکجبس ػجبست اػت اص 

 ثبؿٌذ.يه يي ػْن دس ثبصاسسػبًيـتشيث يداسا «کٌٌذُهلشف -ش ؿْشّب(ي)دس ػب« فشٍؽخشدُ

کٌٌذ، يهحلَل خَد الذام ه يتٌذ کِ ثِ فشاٍسّؼ يخـکجبس، کـبٍسصاى اًگَسکبس يشّبيذکٌٌذگبى فؼبل دس هؼيدس ضوي تَل

ش ػجبست اػت يي هؼيکبسخبًدبت ا يت اكليثبؿذ ٍ فؼبليذ خـکجبس دس هٌغمِ هَخَد ًويٌِ تَليفؼبل دس صه يٍاحذ كٌؼت يػجبستثِ

فؼبل دس ثبصاس  يفشٍؿگًَِ ػبهل ػوذُچيمبت ثِ ػول آهذُ ّيٌکِ هغبثك تحمي. ًکتِ لبثل رکش ايثٌذٍ دسخِ يثٌذاصؿؼتـَ، ثؼتِ

 (. 1ثبؿٌذ )ؿکل يت هيفشٍؿبى دس ػشضِ خـکجبس هـغَل ثِ فؼبلاًگَس ٍخَد ًذاسد ٍ ػوذُ
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 سود خالص عوامل بازاريابي

سيبل  3933ّبي ثبصاسيبثي دس اًگَس هؼبدل ، خبلق دسيبفتي تَليذکٌٌذُ پغ اص کؼش ّضي1ٌِثب تَخِ ثِ ًتبيح حبكل ؿذُ اص خذٍل 

ػجبستي خبلق دسيبفتي تَليذکٌٌذگبى ثِ اصاي يک کيلَگشم خـکجبس ثيـتش سيبل اسصيبثي ؿذُ اػت. ثِ 25938ٍ دس خـکجبس هؼبدل 

 ثبؿذ. اص خبلق دسيبفتي اص فشٍؽ اًگَس هي

 4ػجبستي ثِ اصاي ثبؿذ. ثِهي 4/1هتَػظ هؼبدل ّبي اًدبم ؿذُ ، ضشيت تجذيل اًگَس ثِ کـوؾ ثغَس هغبثك ثب پظٍّؾ

کيلَگشم اسصيبثي ؿذُ کِ ثغَس  2500ؿَد. ّوچٌيي هتَػظ تَليذ اًگَس دس هٌغمِ کيلَگشم کـوؾ تَليذ هي 1کيلَگشم اًگَس، 

تشتيت  خَسي ٍ خـکجبس ثِکٌذ. ثذيي تشتيت ػَد خبلق کـبٍسص دس فشٍؽ تبصُکيلَگشم کـوؾ تَليذ هي 600تمشيجي هؼبدل 

ؿکل فشاٍسي ؿذُ ثِ ثبصا ثبؿذ. ثِ ّويي خْت ثيـتش کـبٍسصاى هحلَل اًگَس خَد سا ثِسيبل هي 15540000ٍ  9832500ثشاثش ثب

 کٌٌذ.ػشضِ هي

 بل(ي)س لَگشم هحلَليّش ک يذکٌٌذگبى ثشايّب ٍ دسآهذ تَلٌِيت ّضيٍضؼ .1خذٍل
 خـکجبس  داًِياًگَس ث ؿشح

 62  34 کل يبثيثبصاس يّبٌِيّض

 19  11 يثٌذٌِ ثؼتِيّض 

 43  23 ٌِ حول ٍ ًمليّض 

 920  - يٌِ فشاٍسيّض 

 -  175 ؼبتيٌِ ضبيّض

 30000  4000 ذکٌٌذُيتَل يبفتيوت دسيهتَػظ ل

 29938  3966 ذکٌٌذُيتَل يبفتيخبلق دس

 25938  1956 ذکٌٌذُيػَد خبلق تَل

 پظٍّؾ يّببفتِيهبخز: 
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فشٍؿبى اًگَس خشدُ يبفتيدّذ، خبلق دسيض ًـبى هيً 2دس خذٍل ؿوبسُ  يٍ خشدُ فشٍؿ يفشٍؿثبصاس ػوذُ يح ثشسػيًتب

 يفشٍؽ ثشافشٍؽ ٍ خشدُػوذُ يبثيبت ثبصاسيػول يبفتيػَد خبلق دس ،ييثبؿذ. ّوچٌيذکٌٌذگبى هيتَل يبفتيـتش اص خبلق دسيث

فشٍؿبى اص خشدُ يبفتيآًْب ثَدُ اػت. ّش چٌذ خبلق دس يبفتيوت دسيدسكذ ل 15/7ٍ  36/22ت هؼبدل يلَگشم خـکجبس ثِ تشتيّش ک

ي اهش ثِ يثبؿذ. ايفشٍؿبى هـتش اص خشدُيفشٍؿبى ثػوذُ يبثيبت ثبصاسيـتش اػت، اهب ػَد خبلق ػوليفشٍؿبى دس ثبصاس خـکجبس ثػوذُ

 ثبؿذ.يذ خـکجبس اص کـبٍسص هيوت خشيي ثَدى لييل پبيدل

 بل(ي)س لَگشم هحلَليّش ک يفشٍؿبى ثشافشٍؿبى ٍ خشدُّب ٍ دسآهذ ػوذٌُِيّضت ي. ٍضؼ2خذٍل
 فشٍؿبىخشدُ  فشٍؿبىػوذُ ؿشح

 خـکجبس داًِياًگَس ث  خـکجبس 

 1782 1268  1056 يبثيثبصاسکل  يّبٌِيّض

 1723 1252  749 ٌِ هحل کؼتيّض 

 - -  189 يٌِ اًجبسداسيّض 

 59 16  118 ٌِ حول ٍ ًمليّض 

 - 733  - ؼبتيٌِ ضبيّض

 45000 10000  40000  يبفتيوت دسيهتَػظ ل

 43218 8732  38944 ذکٌٌذُيتَل يبفتيخبلق دس

 3218 4732  8944 يبثيػَد خبلق ػَاهل ثبصاس

 پظٍّؾ يّببفتِيهبخز: 

 يابيه بازاريحاش

ضاى يدٌّذ. هيسا ًـبى ه ييوت ًْبياص ل يبثيثبصاس، کل ٍ ػْن ػَاهل يفشٍؿفشٍؽ، خشدُِ ػوذُيض حبؿيً 4ٍ  3 يّبخذٍل

ي ػْن کـبٍسص اص يـتشيي ثيلَگشم  اػت. ّوچٌيبل ثِ اصا ّش کيس 5000تب  2500ي ياًگَس ث يخَستبصُ يشّبيدس هؼ يبثيِ ثبصاسيحبؿ
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ِ دس چچٌبًثبؿذ ٍ يحضَس ًذاسد، ه يگشيگًَِ ػبهل ٍاػغِ دچي، کِ ّش ًخؼتيهشثَط ثِ هؼ يخَسفشٍؽ تبصُدس  ييوت ًْبيل

 بثذ.ييض کبّؾ هيً ذکٌٌذُيتَلػْن  يخَستبصُ يشّبيّب دس هؼؾ تؼذاد ٍاػغِيؿَد، ثب افضايهـبّذُ ه 4ٍ  3 يّبٍلخذ

 يخَسش تبصُيداًِ دس هؼياًگَس ث يبثيِ ٍ ػْن ػَاهل ثبصاسيشحبؿيهمبد. 3خذٍل

 کل فشٍؽخشدُ فشٍؽػوذُ ذ کٌٌذُيتَل شيهؼ

 ش اٍليهؼ
 - - - - بل(ي)س ِيحبؿ

 100 - - 100 )دسكذ( يبثيػْن ػَاهل ثبصاس

 ش دٍميهؼ
 5000 5000 - - بل(يِ )سيحبؿ

 100 50 - 50 )دسكذ( يبثيػْن ػَاهل ثبصاس

 ش ػَميهؼ
 2500 - 2500 - بل(يِ )سيحبؿ

 100 - 33/33 67/66 )دسكذ( يبثيػْن ػَاهل ثبصاس

 ش چْبسميهؼ
 5000 2500 2500 - بل(يِ )سيحبؿ

 100 25 25 50 )دسكذ( يبثيػْن ػَاهل ثبصاس

 پظٍّؾ يّببفتِيهبخز: 

ـتش يثبؿذ. اص آًدب کِ دس ثيلَگشم هيبل ثِ اصا ّش کيس 17000تب  15000خـکجبس اًگَس  يشّبيدس هؼ يبثيِ ثبصاسيحبؿ ،ييّوچٌ

 يّبٍخَد ٍاػغِتَاى ثِيثبؿذ، هيکل ثشاثش ًو ِيثب حبؿ يفشٍؿٍ ػوذُ يفشٍؿِ خشدُيخـکجبس، هدوَع حبؿ يثبصاسسػبً يشّبيهؼ

 .اػتکوتش  يخَستبصُ يشّبيدس هؼ ياي هؼئلِيشّب اؿبسُ داؿت. چٌيي هؼيفشاٍاى دس ا

ؿَد کِ دس ّش دٍ حبلت هيضاى خَسي ٍ خـکجبس، هـبّذُ هيثغَس کلي، دس ثشسػي حبؿيِ ثبصاسيبثي اًگَس دس دٍ ؿکل تبصُ

فشٍؿي اػت. اص عشفي، همذاس حبؿيِ فشٍؿي ثيـتش اص حبؿيِ ػوذُمشيجبً دس توبهي هؼيشّب حبؿيِ خشدُحبؿيِ لبثل تَخِ ثَدُ ٍ ت

فشٍؿي اسصيبثي فشٍؽ اص ليوت ًْبيي ًيض ثيـتش اص ػْن ػوذُثبؿذ ٍ ػْن خشدُخَسي هيثبصاسيبثي دس فشٍؽ خـکجبس ثيؾ اص تبصُ

 ؿذُ اػت.
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 داًِيخـکجبس ث يبثيِ ٍ ػْن ػَاهل ثبصاسيشحبؿي. همبد4خذٍل

 کل فشٍؽخشدُ فشٍؽػوذُ ذکٌٌذُيتَل شيهؼ

 ش اٍليهؼ
 - - - - بل(يِ )سيحبؿ

 100 - - 100 )دسكذ( يبثيػْن ػَاهل ثبصاس

 ش دٍميهؼ
 15000 15000 - - بل(يِ )سيحبؿ

 100 30 - 70 )دسكذ( يبثيػْن ػَاهل ثبصاس

 ش ػَميهؼ
 15000 8000 8000 - بل(يِ )سيحبؿ

 100 16 14 70 )دسكذ( يبثيػَاهل ثبصاس ػْن

 ش چْبسميهؼ
 17000 12000 2000 - بل(يِ )سيحبؿ

 100 07/23 84/3 3/67 )دسكذ( يبثيػْن ػَاهل ثبصاس

 ش پٌدنيهؼ
 170000 12000 5000 - بل(يِ )سيحبؿ

 100 07/23 61/9 3/67 )دسكذ( يبثيػْن ػَاهل ثبصاس

 ش ؿـنيهؼ
 17000 10000 2000 - بل(يِ )سيحبؿ

 100 23/19 84/3 3/67 )دسكذ( يبثيػْن ػَاهل ثبصاس

 ش ّفتنيهؼ
 17000 10000 - - بل(يِ )سيحبؿ

 100 23/19 - 3/67 )دسكذ( يبثيػْن ػَاهل ثبصاس

 شّـتنيهؼ
 15000 13000 - - بل(يِ )سيحبؿ

 100 26 - 70 )دسكذ( يبثيػْن ػَاهل ثبصاس

 ش ًْنيهؼ
 17000 12000 - - بل(يِ )سيحبؿ

 100 07/23 - 3/67 )دسكذ( يبثيػْن ػَاهل ثبصاس

 ش دّنيهؼ
 - - - - بل(يِ )سيحبؿ

 100 100 - - )دسكذ( يبثيػْن ػَاهل ثبصاس

 پظٍّؾ يّببفتِيهبخز: 

 يابيبازار ييکارا

بفت يتَاى دسيك هيدل يثبؿذ. دس ًگبّيثشخَسداس ًو يهٌبػج ييداًِ اص کبساياًگَس ث ي، ثبصاسسػب5ًخذاٍل  يّبهغبثك ثب دادُ

ش تبصُ يهؼؼبت دس يضب يّبٌِيّض ، ثبال ثَدىيػجبستثِسا ثِ خَد اختلبف دادُ اػت.  يشيهمبد يفٌ ييًبکبسا ،شّبيهؼ يکِ دس توبه

 بى کشد.يکل ث ييتَاى اص خولِ ػَاهل هَثش ثش ًبکبسايسا ه داًِيس ثَاًگ يخَس
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. دس اػت ييي کبسايـتشيث يکٌٌذُ دس آى لشاس داسد، داساٍ هلشف يذاس هحليذکٌٌذُ، خشيتَل يش ػَم کِ ػَاهل ثبصاسسػبًيهؼ

غ اًگَس تبصُ يدسكذ اص تَص 5. دس حبل حبضش، تٌْب شّب اػتيش هؼيثبالتش اص ػب يفٌ ييکبسا يٍ تب حذٍد يوتيل ييش کبسايي هؼيا

ي يض کوتشيکٌٌذُ( ًذکٌٌذُ ٍ هلشفيدس آى لشاس داسًذ )تَل يبثيثبصاس ش اٍل کِ حذالل ػَاهليهؼ شد.يپزيش اًدبم هيي هؼياص ا يخَس

ش چْبسم، کِ ػْن يهؼدس ضوي شفتِ اػت. ياًدبم ًپز يخبك يبثيدبد ؿذُ خذهبت ثبصاسايِ يحبؿ اصاءشا، دس يص سا داسد. ييهمذاس کبسا

شّب يش هؼياص ػب يفٌ ييکبساًبش يي هؼيؼت. دس ايثشخَسداس ً يچٌذاى هٌبػج ييدّذ، اص کبسايسا اًدبم ه يخَستبصُ ياػظن ثبصاسسػبً

تَاى يسا ه يشيي تفؼي. چٌذيسا ثْجَد ثخـثبصاس  ييؼبت ثتَاى کبسايضب يّبٌِيسػذ کِ ثب کبّؾ ّضيي ثِ ًظش هيثٌبثشاـتش اػت. يث

 کبس ثشد.ض ثِيًشّب يش هؼيػب يثشا

 داًِياًگَس ث يثبصاسسػبً يشّبيهؼ ييکبسا 5خذٍل 

 شيهؼ
 ييکبساًب

يوتيل  
يفٌ ييکبساًب کل ييکبساًب   

ستجِ کبسايي 

 هؼيش

ش يػْن ّش هؼ

هلشف تبصُ اص 

)دسكذ(يخَس  

ش اٍليهؼ  99/0 01/0 99/0 4 34 

ش دٍميهؼ  73/0 18/0 91/0 3 23 

ش ػَميهؼ  2/0 12/0 32/0 1 5/5 

ش چْبسميهؼ  34/0 2/0 54/0 2 5/37 

 پظٍّؾ يّببفتِيهبخز:

دّذ کِ يًـبى ه ًتبيحي يثبؿذ. ّوچٌيثشخَسداس ًو يچٌذاى هٌبػج ييخـکجبس اًگَس اص کبسا ي، ثبصاسسػب6ًهغبثك ثب خذٍل

-ًکتِ لبثل تَخِ ايي اػت کِ ثِ. هشثَط اػت يبثيثبصاس يثبال يّبٌِيٍخَد ّضي هؼئلِ ثِياػت. اشّب ثبال يـتش هؼيدس ث يوتيل ييکبسا

ثٌذي دس آى حضَس داسًذ، ثيـتش هؼيشّب، ثِ اػتثٌبي هؼيشّبيي کِ کبسخبًدبت ثؼتِ دليل ضبيؼبت کن خـکجبس، کبسايي فٌي دس

 ثبؿذ.ٌِ هييـيث
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. ثبؿذيداسا هسا  ييي همذاس کبسايکٌٌذُ( کوتشذکٌٌذُ ٍ هلشفيدس آى لشاس داسًذ )تَل يبثيػَاهل ثبصاس ييکوتشش اٍل کِ يهؼ

ل فمذاى خذهبت يدلتَاًذ ثِيي اهش هياخَسد، کِ يثِ چـن ه ييثبال يوتيل ييکبساش ػذميي هؼيؿَد دس ايّوبًغَس کِ هـبّذُ ه

هؼيش ؿـن کِ ػَاهل ثبصاسسػبًي تَليذکٌٌذُ، گشدد. يغ هيش تَصيي هؼيدسكذ خـکجبس اص ا 3ثبؿذ؛ ّشچٌذ تٌْب هٌبػت  يبثيثبصاس

دسكذ  5/2تٌْب  يداساي ثيـتشيي کبسايي اػت، ٍلکٌٌذُ دس آى لشاس داسد، فشٍؽ ٍ هلشفثٌذي، خشدُفشٍؽ، کبسخبًِ ثؼتِػوذُ

ي يـتشيثذ، ًؿَيؿبهل ه شيهؼدس سا  يثؼتِ ثٌذ يّبؿـن ٍ ّفتن کِ کبسخبًِ يشّبيهؼؿَد. يه يش ثبصاسػبًيي هؼيخـکجبس اص ا

ٍخَد  بًگش اى اػت کِيثـتش اػت کِ يشؿـن اص ّفتن ثيهؼ يي، کبسايثبؿٌذ. اص عشفيّب داسا هشيش هؼيؼِ ثب ػبيدس همبسا  ييکبسا

  ذ.ٌکيدبد هيا يـتشيث ييکبسا يش ثبصاسػبًيّب دس هؼؼِ ثب ٍاػغِيػوذُ فشٍؿبى دس همب

 خـکجبس اًگَس يثبصاسسػبً يشّبيهؼ ييکبسا 6خذٍل 

 پظٍّؾ يّببفتِيهبخز:

 

 شيهؼ

 ييکبساًب

 يوتيل

 ييکبساًب

 يفٌ

  ييکبساًب

 کل

 ييستجِ کبسا

 ش يهؼ 

 ذيش اص کل تَليػْن ّش هؼ

 )دسكذ(

 3/3 9 99/0 0 99/0 ش اٍليهؼ

 5/7 7 54/0 0 54/0 ش دٍميهؼ

 41 3 47/0 0 47/0 ش ػَميهؼ

 5/5 4 5/0 0 5/0 ش چْبسميهؼ

 19 6 53/0 0 53/0 ش پٌدنيهؼ

 14/2 1 33/0 07/0 26/0 ش ؿـنيهؼ

 19 2 37/0 07/0 3/0 ش ّفتنيهؼ

 10/1 5 51/0 0 51/0 ش ّـتنيهؼ

 2/2 8 56/0 0 56/0 ش ًْنيهؼ
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 9ي يدس ث، شّبيهؼي ياشد. يپزهؼيش ػَم ٍ پٌدن اًدبم هيدس دسكذ(  60ػْن اػظن ثبصاسسػبًي خـکجبس )حذٍد دس حبل حبضش، 

ؼتِ ث يّبؿـن ٍ ّفتن دس ًجَد کبسخبًِ يشّبيشّب ثب هؼيي هؼياًذ. تفبٍت اکؼت ًوَدُ ييش ستجِ ػَم ٍ ؿـن سا اص ًظش کبسايهؼ

  اًذ.ًوَدُض اسائِ يً يخذهبت ثْتش ،دب ؿذُيِ ايهتٌبػت ثب حبؿ يثؼتِ ثٌذ يّبکبسخبًِ ،سػذثٌبثشايي ثِ ًظش هياػت.  يثٌذ

 هاشنهاديپو  يريگجهينت

هحلَل اًگَس ٍ خـکجبس آى دس  يهختلف ثبصاسسػبً يشّبيؼِ هؼيٍ همب يثش آى اػت ضوي هؼشف يدس پظٍّؾ حبضش ػؼ

کوتش دس  ياؼِيي همبيشد. لبثل رکش اػت کِ چٌيل لشاس گيِ ٍ تحليٍ تدض يبثيبد ؿذُ هَسد اسصي يشّبيک اص هؼيش، ّش يؿْشػتبى هال

ش يذ ؿذُ ٍاسد هؼيدسكذ هحلَل اًگَس تَل 95ؾ اص يخَسد. ثشاػبع اعالػبت ثذػت آهذُ ثيثِ چـن ه يداخل يّبپظٍّؾ

فشٍؽ ٍ دس خـکجبس خشدُ -يذاس هحليخش -ذکٌٌذُياًگَس ٍ خـکجبس ػجبستٌذ اص: تَل يثبصسسػبً يشّبيي هؼيهْوتشؿَد. يه يفشاٍس

ض ي( 1389ًٍ ّوکبساى ) ي( ٍ خبلذ1386) يزسيصادُ ٍ چکيدس هغبلؼبت ث يديي ًتبيفشٍؽ. چٌخشدُ -فشٍؽػوذُ -ذکٌٌذُيتَل

 ؿَد.يهـبّذُ ه

ض ي( 1998ًمبت دًٍذاسد )يدِ دس تحميي ًتيثبؿذ. هـبثِ ايحول ٍ ًمل ه يٌِياًگَس ٍ خـکجبس ّض يبثيثبصاس يٌِيي ّضيتشهْن

 يبفتيخبلق دس ،ػالٍُثبؿذ. ثِيـتش اص ػَد خبلق فشٍؽ اًگَس هيؿَد. ػَد خبلق کـبٍسص دس فشٍؽ خـکجبس ثيهـبّذُ ه

ـتش يفشٍؿبى دس ثبصاس خـکجبس ثػوذُفشٍؿبى اص خشدُ يبفتيّش چٌذ خبلق دسذکٌٌذُ اػت. يتَل يبفتيـتش اص خبلق دسيفشٍؽ ثخشدُ

( ٍ 1379ذاى )ي(، ػ1389) يؼيشًظاد ٍ سفيثبؿذ. اهيفشٍؿبى هـتش اص خشدُيفشٍؿبى ثػوذُ يبثيبت ثبصاسياػت، اهب ػَد خبلق ػول

ذ خـکجبس اص يوت خشيي ثَدى لييل پبيدلت ثِيٍالؼي ياًذ. ابفتِيي پظٍّؾ دػت يهـبثِ ثب ا يديض ثِ ًتبي( 2007ًپَکشل ٍ تبفب )
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دس  يبثيِ ثبصاسيؿَد. حبؿيفشٍؽ هفشٍؽ ٍ ػوذُت کـبٍسص، خشدُيت ًليثِ تشت ييوت ًْبيي ػْن اص ليـتشيثبؿذ. ثيکـبٍسص ه

( ٍ 1389(، صاسع )1384ٍ ّوکبساى ) يؼتٌذ. کالًتشيثشخَسداس ً يهٌبػج يياص کبسا يثبصاسسػبً يش ّبيي هحلَالت ثبالػت. هؼيا

اػت  يشيهؼي دٍ هحلَل، يش دس ايي هؼياًذ. ًبکبساتشُذيسػ يهـبثْ يديض دس هغبلؼبت خَد ثِ ًتبي( 1996ًى )چبسدص ٍ ّوکبسايس

دٌّذُ خذهبت ي اػت کِ ًـبىييش پبيي هؼيدس ا يوتيل ييسػبًذ. کبسايکٌٌذُ ههلشفن ثِيکـبٍسص هحلَل سا ثغَس هؼتم کِ

 يدس ثبصاسػبً يـتشيث ييٍخَد داسًذ، کبسا يثٌذثؼتِ يّبکِ کبسخبًِ ييشّبيدس هؼ ي،يّوچٌثبؿذ. يهحذٍد کـبٍسصاى ه يبثيثبصاس

دس هٌغمِ هَسد  اًگَس ٍ خـکجبس يبثيش ثب ّذف ثْجَد ًظبم ثبصاسيـٌْبدات صيثب تَخِ ثِ پظٍّؾ اًدبم ؿذُ پخـکجبس ٍخَد داسد. 

 ؿَد:يـٌْبد هيپ يثشسػ

هحلَل، حبضش  ياص خشاث يشيهٌظَس خلَگثِ کِ يکـبٍسصاى ًحَُ فشٍؽ هحلَالت اػت، ثِ ًحَ ياص هَاًغ سٍثشٍ يکي

ٍ  يثبصاس هحلَالت کـبٍسص يدّثب ػبصهبى ثشػبًٌذ.فشٍؽ ك ٍاػغِ ثِيب اص عشين يثغَس هؼتمچٌذاى ثبال ًِ يوتيؿًَذ آًشا ثِ ليه

سا  يبثيٌذ ثبصاسيتک کـبٍسصاى دس فشادِ ػْن کَچک تکيثشخبػتِ اص خشد ثَدى ٍ دسًت يتَاى ًبتَاًيه يهشده يّبت تـکليتمَ

اًگَس ٍ خـکجبس آى  ياٍ فلِ يثْذاؿتشيًبهٌبػت ٍ غ يثٌذٍ فشٍؽ، ثؼتِ يبثيگش دس ثبصاسيد ياص خولِ هـکالت اػبػ ذ.يثْجَد ثخـ

ن کـبٍسص ٍ کبّؾ يفشٍؽ هؼتم يٌِ سا ثشايصه ضيً يهشده يّبيؼبًٍدبد تيا ،ي هحلَالتيا يااص فشٍؽ فلِ يشياػت. خْت خلَگ

 ذ.يًوبيب هيهْ يش ثبصاسسػبًيهَخَد دس هؼ يّبٍاػغِ

 

 



 
 

19 
 

 منابع

التلبد (، تحليل التلبدي ثبصاسيبثي داخلي خشهبي کجکبة دس ؿْشػتبى کبصسٍى، 1389اػتخش هحوذ ٍ ػجذالکشين اػوبػيلي )

 .125 -109 :2، کـبٍسصي

التلبد ٍ تَػؼِ کـبٍسصي )ػلَم ٍ (، ثشسػي حبؿيِ ٍ کبسايي ثبصاس ثشًح دس اػتبى هبصًذساى، 1389اهيشًظاد حويذ ٍ حبهذ سفيؼي )

 . 204-195(: 2)4، كٌبيغ غزايي(

شػتبى ػجض هغبلؼِ هَسدي ؿْ(، تحليل التلبدي تَليذ ٍ ثبصاسيبثي صيش1387ُثبسيکبًي الْبم، سٍيب هحوذصادُ ٍ ًبكش ؿبٌَّؿي )

 . 138-119: 64 ،التلبد کـبٍسصي ٍ تَػؼِػجضٍاس، 

التلبد صهيٌي، (، ثشسػي کبًبل ثبصاسيبثي ٍ ػَاهل هَثش ثش حبؿيِ ثبصاسيبثي ػيت1386صادُ كذيف ٍ  اهيشحؼيي چيزسي )ثيک

 .103-81: 57 ،کـبٍسصي ٍ تَػؼِ

. ياسؿذ التلبد کـبٍسص يًبهِ کبسؿٌبػپبيبى ،اػتبى فبسعاًديش دس  يبثيتَليذ ٍ ثبصاس يالتلبد يثشسػ ،(1376حؼي پَس ثْشٍص )

 داًـگبُ ؿيشاص.

(، ثشسػي کبسايي ثبصاس گَؿت هشؽ دس ايشاى )هغبلؼِ هَسدي: ؿْشػتبى 1389فذايي ٍ فشحٌبص ًکَفش )خبلذي هحوذ، هحؼي ؿَکت

 . 448-445: 4،التلبد ٍ تَػؼِ کـبٍسصي )ػلَم ٍ كٌبيغ غزايي(کشج(، 

التلبد کـبٍسصي ٍ (، التلبد تَليذ ٍ کبسايي اًگَسکبساى اػتبى خشاػبى )هغبلؼِ هَسدي ؿْشػتبى کبؿوش(، 1384صاسع ؿدبع )

 .306-279: 52، تَػؼِ



 
 

20 
 

التلبد (، ثشسػي هؼبئل ثبصاسيبثي ٍ كبدسات خشهبي ؿبّبًي هغبلؼِ هَسدي اػتبى فبسع )ؿْشػتبى خْشم(، 1381ؿدشي ؿبّشخ )

 . 168-141: 39 ،کـبٍسصي ٍ تَػؼِ

ّبي التلبدي )هغبلؼِ (، تحليل التلبدي حبؿيِ ثبصاسيبثي ثب اػتفبدُ اص هذل1379ًظاد هْذي ٍ ػيذ هْشيبس كذساالؿشافي )کبظوي

 . 338-329هَسدي ثشًح(، هدوَػِ همبالت ػَهيي کٌفشاًغ التلبد کـبٍسصي، داًـگبُ فشدٍػي هـْذ، 

(، هغبلؼِ ثش 1382خوبلي ٍ اثَالفضل ايشاًـبّي )آصادي، هحوذسضب ؿفيؼي، ػيذ هحوذ ثٌيسضب، ػلي يَػفي، پظهبى کشثبػي ػلي

کبسثشدي گل ٍگيبّبى صيٌتي ايشاى،  -ؿْشػتبى هحالت، دٍهيي ػويٌبس ػلويسٍي ؿجکِ ثبصاسيبثي گل ٍ گيبّبى صيٌتي 

 ؿْشػتبى هحالت.

ّبي تَليذ دام ٍعيَس )هغبلؼِ هَسدي ٍضؼيت ثبصاسيبثي تؼبًٍي(، اسصيبثي 1384صادُ ٍ ػلي اػذي )کالًتشي خليل، هحوذ لْشهبى

 . 134-107: 52 ،التلبد ٍ تَػؼِ کـبٍسصيّبي هٌتخت(، اػتبى

سيضي، التلبد ّبي ثشًبهِ(، ثشسػي هؼبيل ثبصاسسػبًي اًگَس دين دس ؿْشػتبى هوؼٌي، هَػؼِ پظٍّؾ1388هحوذي دادگش )

 .1163ت کـبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي، ؽ کـبٍسصي ٍ تَػؼِ سٍػتبيي، هشکض تحميمب

  فشًگي ؿْشػتبى هشٍدؿت،(، اسصيبثي التلبدي هؼيشّبي ثبصاسسػبًي گَخ1387ِهشتضَي ػيذ اثَالمبػن ٍ اػوبػيل فالحي )

 . 145-121: 62، التلبد کـبٍسصي ٍ تَػؼِ

: 48 ،ػلَم ٍ فٌَى کـبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي(، ثبصاسيبثي گل سص ّلٌذي دس ؿْشػتبى اكفْبى، 1388ٍاثمي الِْ ٍ هحوذ ثخـَدُ )

377-388. 



 
 

21 
 

Dawe, D. C., Piedad, F. M., Chery, B. C. and Jesusa, M. C. (2008), Rice marketing systems in the 

Philippines and Thailand: Do large numbers of competitive traders ensure good performance, 

Food Policy, 33: 455-463. 

Digby, M. B. (1989). Marketing margins in the meat sector, England and Wales 1978–1987, Journal 

of Agricultural Economics, 40(2): 129-142. 

Maheshwari, A. (1993), Market fragment and market sharing in wholesale trade centre in Karnataka. 

Indian Journal of Agricultural Economics, 48:658-666. 

O'Connell, J. and Connolly, W. (1975), Measurement and analysis of aggregate marketing margins, 

Journal of Agricultural Economics, 26(2): 219-226.  

Pokhrel, M. and Thapa, B. (2007), Are marketing intermediaries exploting mountain farmer in Nepal? 

Astudy based on market price، marketing margins and income distribution analysis, Agricultural 

Systems, 94(2):151-164. 

Richards, S., Timothy, J., Kagan, A., Mischen, P., and Adu-Asamoad, R. (1996), Marketing order 

suspension and fresh Lemon retial FOB margins, Jornal of Agricultural and Applied Economics, 

28(2): 263-277. 

Traub, L. and Jayne, T. S. (2008), The effects of price deregulation on maize marketing margins in 

South Africa, Food Policy، 33:224-236. 

 

 

 

 



 
 

22 
 

 

 

 

Evaluating Marketing Channel of Fresh Grape and Raisin in Maleyer County 

Zahra Lotfaliyan
1
,
 
Ali Yousef

2*
, Amir Mozafar Amini

2 
 

Abstract  

In the transition of traditional agriculture and increasing the production، agricultural marketing has 

become increasingly important. Marketing costs influences the consumer and producers prices and 

total welfare. The main objective of this study is to evaluate the marketing channel of grape in both 

the fresh and raisin in Malayer County, Hamedan province in 2010-2011. Therefore, the marketing 

margin, the share of marketing agents, the marketing cost coefficient and the marketing efficiency 

was calculated and analyzed. The study sample consisted of 379 farmers, 14 wholesale and 60 

retailers. The main marketing channels of fresh grape and raisin are "producer- local dealer- retailer" 

and "producer-wholasaler- retailer". The results show that the sale profit of raisin is more than fresh 

grape. Furthermore، in the most of the channels، marketing margin and inefficiency are high and 

retailer margin is more than wholesaler margin.  

JEL: Q13, L11, L66. 
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