
روستاییمحصوالت ارگانیک بازاریابیهايمحدودیتواکاوي 
هامون، سیستان)هدریاچهموردي: روستاهاي حاشیه(مطالع

3، مهدي معصومی جشنی2، حسنعلی جهانتیغ*1خدیجه بوزرجمهري

دانشیار گروه جغرافیاي دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.- 1

دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.ریزي روستاییبرنامهجغرافیا ودانشجوي دکتري - 2

روستایی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.ریزيبرنامهدانشجوي دکتري جغرافیا و - 3

22/8/97: پذیرش23/2/97دریافت: 

چکیده
یشدر عصر حاضر گرااند کههسبب شدیمیاییو شیصنعتییغذااز مصرف موادیشنایمنفیامدهايپ

محصوالت یدتولیتکه مانع موفقیاز عوامل مهمیکیوجودینابا؛یابدیشافزایکمحصوالت ارگانبه 
يان در روستاهاتویآن را مهکه نمونهستندمحصوالت ینایابیبازارهايیتمحدودشود،یمیکارگان

بنديیتو الوییحاضر شناساپژوهش اساس هدف ینابر.کردهامون مشاهده هیاچدرهیشحا
تحلیلی–یفیتوصپژوهشیناست. روش اايیاچهدریککشت محصوالت ارگانیابیبازارهايیتمحدود

600با (یکارگانزيکشاوريدارايروستاهفت نمونه شامل جامعهاست. ينظر هدف کاربرداست و از
شدند. یبررسنمونهعنوانبهسرپرست خانوار 120فرمول کوکران تعداد استفاده از وار) است که با خان

ازهادادهو تحلیلتجزیهيکارشناس استفاده شد. برا10هاي از نظریزوجمقایسهانجام يبراینهمچن
و (FAHP) يفازیمراتبسلسلهیل، روش تحلاساسپیاسافزاردر نرماينمونهتکT يآمارهايروش

نشان یمراتبسلسلهیلحاصل از تحلیجبهره گرفته شد. نتا(GRA) يخاکستريارتبهیلیروش تحل
با گذاريیاستموانع سینبیناکه دردنشویبه سه مؤلفه محدود میابیبازارهايیتکه محدوددهدیم

دوم و عامل رتبهدرصد در 40/0یرتأثبیبا ضریرساختیزنعموا،اولرتبهدرصد در 51/0یرتأثیبضر
نشان يانمونهتکT حاصل از آزمونیجسوم قرار گرفتند. نتارتبهدرصد در 9/0تأثیر یببا ضریعیطب

E- mail: azar@um.ac.irمقاله:نویسنده مسئول*

ریزي و آمایش فضا برنامه
1397، زمستان 4، شماره 22دوره 
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یکمحصوالت ارگانیابیبازارهايیت)، محدود60/2یانگین(با میجز موانع فنابعاد بهیداد که در تمام
هستند.) 3(ينظرهیانباالتر از مايیاچهدر

.سیستان،هامونهیاچدراي،یاچهکشت دریک،محصوالت ارگانیابی،بازارهايیتمحدود: کلیدواژگان

مقدمه- 1
بر دانشمندان، یشپازیشبهاآنپرداختن به یتاهمغذاهاي سالم، بسیارایدبا توجه به فوامروزه 
يکشاورزیداربه رشد پایابیدستتاراسیناکنندگان آشکار شده است. درمردان و مصرفدولت
روروبهبا آن طو متوسیینبا درآمد پاکشورهايوهااست که دولتیجمله مسائل اساساز1یکارگان

و یکافيغذاهعرضیدهضرورت سامانیی،فقرزدابه ها دولتیلبه تمايرشدینچنیجادهستند. ا
کشورها ياقتصادیرفراگهدر توسعتواندیميکه بخش کشاورزدارد یبستگیديکلیتوجه به نقش

را يشدن کشاورزیرقابتيکشاورزباروخوار). سازمان 1: 1395و همکاران، یآقبالغی(قدمکندیفاا
یبانک جهانینهمچن،داندیمیکارگانيکشاورزهتوسعمسیردرحرکت يحل درازمدت براتنها راه

يبخش کشاورزبنابراین ؛کنندیمیدکأتيشاورزشدن بخش کیبر رقابتیو سازمان تجارت جهان
هاستفادبا هدف بلکه یشتی،کارکرد معدرقالبنهیدجديهانقشیفايابراي خود را یدبایکارگان

در یکارگانيمحصوالت کشاورزیابیو بازاریدتولهدر عرصيبخش کشاورزهايیتاز مزینهبه
یکارگانيبخش کشاورزیراز،)403: 1390مکاران، و هی(غنجکندآماده المللیینو بیح ملوسط

ی،از منابع داخلیدبر تولیهکشور با تکییغذاامنیتینازجمله تأمرا یاساسیاربسهايیتمسئول
همچنین و کشاورزان و ییانروستایسطح درآمد و زندگيارتقایعی،منابع طبهو توسعیااح،حفظ

: 1389و همکاران، یادآور(برعهده داردیدعوامل توليورهرهرشد و بيمناسب برايسازوکارهایجادا
513.(

هايایران با توجه به گسترش شهرنشینی در دههدریک ارگانيمحصوالت کشاورزیابیبازار
نتیجه افزایش سهم محصوالت عرضهنوین و درهمرحلبهسنتیحالتازکشاورزيگذارواخیر

د،نژایمو برپوررادي(استیافتهاياهمیت فزایندهت تولیديبازار مصرف از کل محصوالشده به 
کنندگان یدتعداد تولیشبا افزاکنندگان مصرفیتجلب رضايرقابت براکهيطوره) ب49: 1392

بندي،درجهبندي،است. بهبود بستهیابینوع بازاریناز اهداف مهم ایکییو خارجیداخل
کاهش ها،ینهکاهش هزیقفروش که ازطریمت، کاهش قمحصولهنگامهو عرضيانباردار

یتهستند که در جلب رضایازجمله عواملشودیمیسرمگريو کاهش نقش واسطههایهحاش

1. Organic Farming
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محصول و رونق یبازاررسانیشو باعث افزادارند یکنندگان نقش مهمکنندگان و مصرفیدتول
يبازاریابی کشاورزاینبرافزون،)1389:22یري،و نصیی(رجادنشویمیو خارجیبازار داخل

اما،شودمیتعریفنیازهاآنهسودمندانهعرضوکنندگاننیاز مصرفركدعنوانبهیکارگان
محصوالتتقاضايتغییررونداز،کنندپیدارا جدیدخریدارانچگونهداننداورزان نمیکشاغلب 

و همچنینداشتخواهدراسودبیشترینوضعیتیچهدرمحصولیچهدانندنمی،ندارنداطالعی
استاساسبر این.آگاهی ندارندقیمت محصوالت خویش راي کیفیت از راهکارهاي الزم بهاآن

فرایند به بهبود بازارکشاورزان از کردنبا آگاهتواندیمیکارگانيموانع کشاورزییشناساکه 
جهت ی راتصمیمات تجاري مناسبوانند بتها تا درنهایت آنکندبازاریابی کشاورزان کمک 

توانیمجموع مدر).5:2005(دیکسی، د اتخاذ کنندخولیديو فروش محصوالت تویابیبازار
يخانوارهایشتمردم و بهبود معییدر سالمت غذامهمی نقش یککرد که محصوالت ارگانیانب

مشاهده یستانسهمنطقدر مون هاايیاچهدر کشت درتوانیرا مموردیناهدارند. نمونییروستا
باعث یاچهشدن آب درخشک،استیرانایابانیجزو مناطق بسرزمینیناکهاینبرعالوهکرد.

ییمردمان روستااما،رو شودهروبيمردم منطقه با بحران جدیو زندگيکشاورزاست که شده 
از کنند ویلرا به فرصت تبدتهدیدیناند اخود توانسته1یبر دانش محلیهبا تکیستانسهمنطق
به یاچهدریناازیعیساالنه سطح وسکهيطورهببهینه کنند؛ هاستفادیاچهدرآببییاراض

یرانخود در اهنوببهاین نوع کشاورزي.یابدیخربزه اختصاص میزيمحصول جالیککشت ارگان
انجام یاريآبیو حتدهیم، سدهیکودگونهیچهينوع کشاورزیندر ا.استنظیریو جهان ب

شده و خشکهیاچ) در سطح درمتریسانت30(با عمق کمتر از ودالو تنها با کندن گشودنمی
هبستر دریاچ) دریرماهی(تیفصلیرغیکارگانهفروبردن بذر در داخل گودال، محصول خربز

یديمحصول تولیابیارفروش و بازيکه کشاورزان برارسدیمنظربهاما ،آیدیعمل مبههامون
ییشناساهدرزمینپژوهشیانجاماساسبر این؛رو هستندهروبهایییتخود با محدود

حاضر پژوهشرسد. یمنظربهيضرورايیاچهدریکمحصول ارگانیابیبازارهايیتمحدود
محصول يکشاورزیابیبازارمهمهايیتمحدودهمهم است کپرسشینبه اییگودرصدد پاسخ

؟ها هستندکدام)خربزه(ايیاچهدریکارگان
با موضوع یشترکه بشود توضیح داده میايیو خارجیمطالعات داخلهدربارقسمت ینادر

).1(جدول مرتبط هستند پژوهش حاضر 

1. Local Knowledge



1397زمستان ،4، شمارة بیست و دومدورة __________________________ریزي و آمایش فضابرنامه

86

مرتبط با موضوع پژوهشیو خارجیمطالعات داخل1دول ج

/ پژوهشگر
سال

گیرينتیجهعنوان

فیروزآبادي و 
یحسین

)1390(

بررسی موانع و مشکالت روستایی در بازاریابی 
محصوالت کشاورزي (مورد مطالعه: شرکت 

تعاونی روستایی روستاي کوشک هزاربیضا)

ها، ضعف در منابع مالی تعاونیهکمبود امکانات زیرساختی، کمبود اعتبار و سرمای
هاي روستایی از ها و کارمندان تعاونیارتباط بین سرپرستننبودانسانی، شفاف

هاي روستایی هستند.عوامل مؤثر بر ناتوانی بازاریابی تعاونی

مظفري
)1395(

بررسی کارایی اقتصادي کشاوزري شهرستان 
ها روي آنبندي مشکالت پیشزهرا و الویتبوئین
یند مدیریت و نظام بازاریابیادر فر

صوالت کشاورزي، قیمتی محهايگذاري و نوساننامناسب در قیمتهايسیاست
نبود نیز بازاریابی و توزیع محصوالت و ،وريبندي، فرابستههخدمات پایین درزمین

هستند. هاي بازاریابی محصوالت کشاورزي ریزي جامع بلندمدت از چالشبرنامه

نیا بهرامی
)1395(

هاي بازاریابی و فروش محصول بررسی چالش
زمینی در شهرستان بهار همدانسیب

نبودمناسب محصوالت، نکردنبنديبستهوري محصوالت،بندي و فرابستهنبود 
بندي محصوالت محصول و وجود ناخالصی در بستهاز سردخانه براي نگهداري 

شوند. میبازاریابی و فروش مناسب محصوالت کاهش جبمو

و قنبرعلی 
همکاران 

)1395(

هاي بازاریابی کارآفرینان شناسایی چالش
ستان کرمانشاهکشاورزي شهر

گذاري، ساختار نامناسب ضعف نظام قیمتت آمده شامل هاي مهم به دسچالش
کمبود امکانات زیرساختی، رسانی بازار،اطالعهبودن ساماننظام بازار، نامناسب

کیفیتی کافی، بیهپذیربودن محصوالت کشاورزي، کمبود اعتبار و سرمایآسیب
.هستندابیهاي بازاریو فقدان مهارتمحصوالت

1واندال

)2001(
اسلونیکشوردرمیوهبازاریابیوتولیدمسائل

بسیارجاتمیوهتولیدوبازاریابیکاراییدر این کشور، دهد کهنتایج نشان می
هستند.ناقصوضعیف

2سیکاآزاد و

)2002(
درگرمسیريهايمیوهبازاریابیوبررسی تولید

یهناحیـ دشـمال غرـب هـن

هـایجنت محصوالتنهاییقیمتازسـهم تولیدکنندگانکـهدادنشـانمطالـع
ویژهبهبازاریابیهايفعالیتهدرزمینهمچنین.اسـتپـایینشدهبررسی
هدارندمشکالتیدارانباغ،و نقلحملو بنـديبسـته مـک االبودنآنتـرینمـه ـب
.استنقلوحملوبنديبستهههزین

و3اوزکان
همکاران

)2003(

بازاریـابی صادراتیاساسیمسائلوتولیدساختار
ترکیهکشوردرگیاهوگل

سعی وکنندنمیاستفادهبازاریابیمناسبهشیوازواحدهاي تولیدياغلب
امسـتقیمخـودکهکنندمی کهصورتیدر،شـوندمـذاکرهواردواردکننـدگانـب
.ندارندبازارشرایطازیکافآگاهیمواردازبسیاريدر

مارتین و 
4جاگادیش

)2006(

هعرضهمسائل بازاریابی کشاورزي و زنجیر
حالهاي کشاورزي در اقتصادهاي درفعالیت

موردي تولید محصوالت تازه در هتوسعه: مطالع
نو)پاپوا (گینه

هاي خدمات و افزایش هزینههها باعث محدودیت در ارائزیرساختدرضعف
ریابی شده است.بازا

کلوم 
5جورجوس

)2009(

هاي تولیدات ارگانیک و بازاریابی آن در چالش
اروپا و اسپانیا

هاي هاي محصوالت ارگانیک و روشویژگیاز کنندگان مصرفنداشتناطالع
تأثیر منفی بر بازاریابی محصوالت ارگانیک دارد.هاتولید آن

و 6هایلو
همکاران

)2016(

بازاریابی کشاورزي در هآیندزاندامها و چشچالش
کونتا، جنوب اتیوپیهویژهمنطق

عملکرد بازاریابی کشاورزي بسیار ضعیف است. همچنین مواردي چون در اتیوپی
دولت نکردن ها، انبار، وجود دالالن، حمایتاطالعات بازار، دسترسی به جادهنبود 

هستند.هاي بازاریابی کشاورزي از چالش،و نبود آموزش

7کارسیکیان

)2016(
مشکالت بازاریابی محصوالت کشاورزي

بندي و درجهبودنو انبارداري، و نقلحملامکانات در کمبود منابع مالی، ضعف 
از نداشتن آگاهیاستانداردسازي محصوالت، نداشتن نام تجاري، نوسان قیمت و 

هستند.هاي بازاریابی محصوالت کشاورزيچالش

)1397العات اسنادي پژوهش، : مطمنبع(

1. Vandal
2. Azad & Sikka
3. Ozakan
4. Martin & Jagadish
5. Colom-Gorguse
6. Hailu
7. Karthikeyan
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هدرزمینکه دندهینشان میاطالعات و اسناد علمهايیگاهپابررسی مطالعه و يبندجمع
هدهندنشانمطلب ینکه انشدهانجام مستقلیپژوهش ايیاچهدريمحصول کشاورزیابیبازار

یــدگاه از دابتدا است کهشدهسعی حاضر هدر مطالع. پژوهش حاضر استنوبودن موضوع
محصوالت بازاریابی روي موانع پـیشیی،روستابردارانمتخصصــان، کارشناســان و بهره

درنهایـت راهکارهـاي شوند. بندي شناسایی و الویتیستاندر سايیاچهدریککشاورزي ارگان
د.نشومیپیشنهاد موانعرفـت از ایـن عملـی بـراي بـرون

ارچوب نظريهچ-2
هروي انسان کاهش بیش از اندازهاي پیشترین چالشیکی از بزرگیکمودر قرن بیست

جمعیت، افزایش هاست که همواره با سایر عوامل مانند رشد فزایندسالمطبیعیمحصوالت
ادي، بحران جهانی ، رشد صنعتی و رشد اقتصمحصوالتتوزیع متعادل ها، نارساییآلودگی

محیطو طبیعت با رویارویی مواقع انسان در از بسیاري در وجوداینبا.ایجاد کرده است
برداري ریزي براي بهرهنگري و برنامهجاي جامعمعقولی پیش نگرفته است و بههشیوزیست
هی ناپایدار با دو شیوجویگیري و منفعتبه بهرهاز محیط و منابع محدود پیرامونشپایدار

از سرزمین پرداخته استنادرست هتفاداسبرداري از زمین ورهدر بهمدیریت نادرست
پورخباز و همکاران، ؛32: 1386میرمحمدي، ؛195: 1384پور، فتاحی و میرداوودي، (زاهدي
و استفاده از یحصحیریتمدبر عالوهاست که یستمیسیکارگانيکشاورز.)22: 1393

یشرا افزایعیبمنابع طیرو ذخازیستمحیطیفیتبشر، کیازهاينینتأميمنابع برا
يو در حفظ و مراقبت از منابع برایاپوياقتصاداز نظریستمسینایندهد. همچنیم

یارهايمعاز یکارگانيکشاورز).45: 1371،یکوشش شده است (صداقتیزنیندهآيهانسل
نسل حاضر و یاساسیازهاينیناز تأمعبارتاست. کشاورزي ارگانیک یدارپاهتوسعمهم

و یدرآمد کافی،مشاغل دائمیجادا،يکشاورزیداتتولینتأم،یفیو کینظر کمازیندهآ
،اشتغال دارنديدات کشاورزیتولینداکه در فریکسانيو کار برایمناسب زندگیطشرا

اختالل در یجادبدون ایدشوندهو منابع تجدیهپایعیمنابع طبیديتولیتظرفيحفظ و ارتقا
بخش یريپذیبکاهش آس،یعیطبيهاو تعادلیشناختبومیاساسيهاعملکرد چرخه

اییخوداتکیتو تقوتهدیدهایگرو دیاجتماع،ياقتصادیعی،نسبت به عوامل طبيکشاورز
زاده،و میرابیان(مجنوناستيمحصوالت کشاورزیو بازاررسانیابیبازارنیز بخش و ینا

داند و ت که مزرعه را موجودي زنده میاي اسدر واقع کشاورزي ارگانیک واژه). 1376:23
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ها، گیاهان، ها، مواد آلی، ریز موجودات، آفتاش یعنی خاك، کانیدهندهاجزاي تشکیل
).132: 1392ولی، حیوانات و انسان اثر دوسویه برهم دارند (فاطمی و شاه

يکشاورزیابیو بازاریابیمرتبط با بازار، بازارمفاهیم-2-1
یااز زنان و مردان متشکل يابلکه مجموعه،یستنیخاصمکانبازارفردشیفتعربراساس 

ینبنابرا؛استیکدیگرمحصوالت با هخاص مبادلیالتو فروشندگان با تسهیداراناز خریگروه
عامالن بازار وجود یاناست که میارتباطیفیتکهمسئلشود،یاستنباط میفتعرینچه از اآن

از یکیکه گیردیمبررا دریمختلفيهاشاخصهبازاریابی). 49: 1392نژاد،یمو برپوريدارد (راد
و یتجمعیشکه افزاگفت توانیمیابینوع بازاریناهینزماست. دريکشاورزیابیراها بازآن
کنندگانیدتولیقتشوموجب تنها نهییروستایداتتوليتقاضا برایجیتدریشتبع آن افزابه
موردیدو فنون جدیکتوجه به تکنبلکهشود،میمحصولیفیتکبهبودو یدولتافزایش يبرا

که بهياگونهبهضروري کرده است؛ محصوالت را یعو توزيبندبستهیل،تبدي،انبارداریازن
وجود آمدند بهیابیانجام مراحل بازاريبرایسسات گوناگونؤها و مگروه،تحوالتینموازات ا

).3: 1395نیا،هرامی(ب
که يو کشاورزییروستایداتتولویژهبهیدنظام تولهاي تاز ضروریکییابیامروزه بازار

است که يموضوع تاحدینایتمشهود است. اهمیاربسییروستایداتتولیندآن در فرایتاهم
یدتر از تولمهمايمقولهیابیبازار،توسعهدرحاليدر کشورهایو حتیشرفتهپيدر کشورها

؛)1386:1و همکاران، ی(توسلشودیمیاد »یدتولیدست نامرئ«عنوان ابیابیاست و از بازار
یدتوليبراریزياست که از برنامهينظام کشاورزیکمهمياجزاجمله ازیابیبازارینبنابرا

همان فروش محصول و کسب یامرحله پس از برداشت ینو تا آخرشود میمحصول آغاز 
یابیواقع بازار). در134: 1395ی،و آقاپورصباغي(اصغرشودیکننده اجرا مصرفمیترضا

یششده، افزایدمحصوالت توليقاضاعرضه و تینو تعادل بیجاداهیندرزميمحصوالت کشاورز
یابیبازاریتاهماست. توسعه حالجوامع دریديمنابع و محصوالت توليورو بهرهییکارا

بازار همتمرکز و رواني،آورگردحصوالت کشاورزان کوچک و پراکنده را است که مدلیل بدین
از را محصوالت خود توانستند نمیکشاورزان بیشتراست که در گذشته یحالدرین. اکندیم

دسته از ینايبرا. بودندمحروميوراامکانات فرینو از کمترانتقال دهند مزرعه به بازار 
و به کند ایجاد مییدارپايها تقاضامحصوالت آنياست که براینایابیرسالت بازار،کشاورزان

و ییروستایدتولامنظیاتاز ضروریکییابی. بازاردهدیو کسب معاش آنان رونق میدروند تول
محسوب ییروستايمحصوالت کشاورزیدساختار تولياجزاینتراز مهمیکیاست و يکشاورز
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و همکاران، ینیمشهود است (چگیاربسییروستایداتتولفرایندآن در یتکه اهمشودمی
ههماز عبارتيکشاورزتمحصوالیابیکه بازارکرد یانبتوانیمکلیصورت. به)273: 1394

است کنندهکننده به مصرفیداز توليانتقال محصوالت کشاورزوکه در نقلیعوامل و خدمات
بازاریابیهاي). شبکه1386:4و همکاران، یوسل(تشوندانجام میياشکل شبکهبهکه

هايحلقههاشبکهاین. آیندشمار میبخشی از نظام اقتصادي کشور بهکشاورزيمحصوالت
و متشکل از عواملی هستند که با یکدیگر ارتباط متقابل کنندهمصرفوتولیدکنندهبینرابط

بازاریابیهاي). شبکه76: 1386ن،فرزی(دهنددارند و عمل توزیع محصول را انجام می
به عوامل متعددي نظیر نوع بازار، نوع محصول، مقیاس، تعداد کشاورزيمحصوالت

شبکه ین). ارکان ا795: 1392و همکاران، ی(رضواندارندو ساختار بازار بستگی ندگانکنعرضه
واسطکهفروشاندهعم-بشبکه؛بهکاالواردکنندگانوتولیدکنندگان- الفازاستعبارت

کهفروشانخرده- جهستند؛) فروشانخرده(نهاییکنندگانتوزیعوتولیدکنندگانبین
کنندگان که کاال را از مصرف-دکنندگان هستند؛ و خدمات به مصرفکاالهانهاییرسانندگان

ییفضاهثر بر شبکؤ). عوامل م76: 1386فرزین،(کنندو مصرف میکردهبازاریابی خارج هشبک
. در بعد هستنديساختارنیز و بسترساز و ايینهزمي،و عملکرديشامل سه بعد رفتاریابیبازار

آن پرداخته یو گروهيفردهايیژگیوکننده و یدتولیطشرایبه بررسسترسازبیاساز ینهزم
و هایژگیوي،و عملکردي. در بعد رفتارشودیمیلتحلیتفعالیاسو در مقشودیم

یناشییو رفتار فضایابیبازارهايگرهییفضایعو توزیريقرارگیتمربوط به موقعهايخصشا
یتبازار، وضعیطشرایزني. در بعد ساختارشودیمیلتحلاورزياز آن در بازار محصوالت کش

شود مییاعمال و بررسیرونیبهايیاستسیرآن و ساهاي نوسانیمت،عرضه، تقاضا، ق
).805: 1392اران، و همکی(رضوان

یراندر ايکشاورزیابیبازارهايمحدویت-2-2
اقتصادي يهاسطوح کلی فعالیتهکنندتوان کشاورزي را تعیینها نمیاگرچه مانند فیزیوکرات

صنعتی و الب گیري انقدانست، اما نباید این واقعیت که مازاد حاصل از کشاورزي منجر به شکل
کشورهاي را نادیده گرفت. اهمیت امروزي کشاورزي در رابطه باکشورهاي اروپایی شدهتوسع

و به عنوان نیافته کمتر از این وضعیت تاریخی کشورهاي صنعتی نیستتوسعه و توسعهدر حال
پور و (پورعزیزي، احمدياستاقتصاديههاي مهم و عملی در فرآیند توسعیکی از بخش

از شده در بعد کشاورزياهداف طراحیوستاییان بهدر ایران دستیابی ر). 59: 1396مشکینی، 
ها و گذاريیاستمتأسفانه در ساست.بودهییهاییها و نارسایدستخوش نابسامانیربازد
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کمتر در روستاها يکشاورزیابیبازاریتبه اهمگذشته و حال)کالن و جامع (يهاينگریندهآ
ها با یاستها و سبرنامهینانداشتن انطباقویهماهنگنایلدلروز بهو روزبهاستتوجه شده 
تولید و فروش هبودن چرخفصلی.اندز یافتهشدت نیها ینابسامانینایی،روستايبافت اقتصاد

قیمتیودرآمديزیادهايو وجود شوكیابیزودهنگام محصوالت کشاورزي خارج از فصل بازار
سکونتروستاهادرکشاورزانههمعالوههب. دندهگري را افزایش میواسطهخطرهاي تولیدات،

مردم صورت عمدهبهو است و در بسیاري از کشورها تراکم جمعیت در این مناطق کم دارند 
افزایشباعثهابودن وامانداز اندك کشاورزان و کمرو درآمد پایین و پسایناز؛فقیر هستند

موردوکافیهوثیق،واممتقاضیکشاورزانهمچنین،دنشومالی میبازارهايدرمعامالتههزین
ارتباطنبودوارتباطیوسایلوهازیرساختکمبودبر اینافزون.ندارندراتجاريهاينکبانیاز

واطالعاتجریانمحدودشدننتیجهدروبازارهاتعددوپراکندگیباعث،بازارهاسایرباکامل
یهاز سرمایاديدادن بخش زدستمنجر به ازناخواسته یتدرنهاشوند که میخطرافزایش

شوندمیيمحصوالت کشاورزیابیاز مسائل بازاریبخششامل شده یادشوند. موارد یم
هاي رایج مسئله بازاریابی محصوالت کشاورزي و شبکه). 2: 1386، انو همکارآباديیم(شم

محصوالت مختلف، تغییر الگو براي این منظور با توجه به رشد جمعیت، تغییر میزان تقاضا براي
هاي شکلهها و خدمات بازاریابی در طول زمان بهاي غذایی و رشد دگرگونی شیوهو رژیم

یابیموانع بازارینتراز مهم).82: 1393مختلفی دگرگون شده است (صادقلو و همکاران، 
خدماتنبود-2؛هاو جادهو نقلحملهدرزمینییکمبودها-1ازعبارتيمحصوالت کشاورز

محصوالت و یمتقینوسان فصل-3؛یلو تبديورافریعبودن صناناکافیوبازاراطالعات
-5؛یجهانیابیبازارهايیتبا فعالیکنزديو همکاریغتبلیق،کمبود تحق-4؛آنیداريناپا
ور حض-7؛محصوالتیمتقنبودن افشف-6؛یابیخدمات بازارهیدر تههایبودن تعاونیفضع

یو بازاررسانیابیبازارهشبکنداشتنییکارا-8؛بازاردردالالنوهاواسطهچشمگیرگسترده و
).602: 1382و برزنده، یري(کباست

مطالعهموردهشناسی و محدودروش-3
61بلوچستان با طول جغرافیایی ودشت سیستان در شرق ایران و در شمال استان سیستان

نسبت به نیمروز شمالیهدقیق55درجه و 30رقی و عرض جغرافیایی شهدقیق31درجه و 
اقلیم گرم و خشکدر متر و 478آزاداز سطح دریاي منطقه ارتفاع ،قرار گرفته استگرینویچ

گراد متغیر است. سانتیهدرج49تا -5/9متر با دماي میلی57قرار دارد. میانگین بارش ساالنه
هاي شاخص دشت سیستان است. این تاالب که به آن دریاچه نیز گیاز ویژوجود تاالب هامون 
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و آن دائمی موقعیت جغرافیایی، موجودیت تقریباًعلت بهدرطول تاریخ،شودگفته می
لحاظ شود. ازترین تاالب بخش خاوري فالت ایران محسوب میمهمبودن آب آنشیرین

محیطی نیز زیستاز نظربسزایی دارد و اهمیتبراي ساکنان سیستان تاالب هاموناقتصادي
).1392:65رود (پیري و انصاري، شمار میهبیمنبع عظیم و مهم

موقعیت جغرافیایی منطقه1شکل 
.1397، نگارندگان: منبع

یرمانند سا،استيهدف کاربرداز نظرو تحلیلی–یفیروش توصهیپژوهش برپاینا
یاتادبیبررسبراي يو اسناداي مطالعات کتابخانههعمددو بخشيدارامطالعه یناهاپژوهش

و انجامنامهپرسشیل(تکمیمایشیو پیدانیمهايو پژوهشپژوهشهیشینموضوع و پينظر
یتفعاليدارايروستا12یشامل تماميآمارجامعهست. هاادهدگردآوريبراي ) مصاحبه
تن 11نظرمطلوب با توجه به یجبه نتاابییدستيبرا.هامون استهیحاشايیاچهدريکشاورز

محیطکارشناس از سازمان دو،کارشناس جهاد کشاورزيسه (ان و خبرگان محلیکارشناساز 
(دهیاران، شوراها و چند تن از یخبرگان محلنفر از ششو و منابع طبیعی سیستانزیست

شناسایی و روستا هحد نمونواعنوانبهخانوار600روستا با هفتتعداد ،)معتمدان محلی
صورت بهییاننفر از روستا120)، تعداد 8%يخطایببا فرمول کوکران (با ضرشدند. یبررس
یاییپابراي ). 2(جدول ها را تکمیل کردندنامهپرسشو شدند انتخاب گیري دردسترسنمونه
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از حجم 10%، پایاییگیرياندازهبراي (کرونباخ استفاده شديآلفاهاز آمارپژوهشهايیهگو
، در 715/0برابر با گذاريیاستکرونباخ در بعد سيآلفانشان داد کهنتایج).شدندآزمون نمونه
و پایایی باالیی را نشان است 618/0برابر بایو در بعد موانع فن701/0برابر بایرساختیبعد ز

در اختیار یک تدوین شده وهاي یست کاملی از شاخصل. براي تعیین روایی پرسشنامهدهدمی
ریزي روستایی قرار داده شد. نتایج رشته جغرافیا و برنامهتاداننفره از اس7گروه کارشناسی 

و در 742/0یرساختی برابر با، در بعد ز650/0برابر با گذاريیاستسنشان داد روایی در بعد 
.است686/0ی برابر بابعد موانع فن

موجود اينمونهتکTيآمارهايروشازهاآنو تحلیلتجزیهراي بها،دادهگردآورياز پس
يارتبهیلیروش تحلو)FAHP(يفازیمراتبسلسلهیل، روش تحلاساسپیاسافزاردر نرم

همراتب و محاسبسلسلهیدتولی،زوجهايیسهانجام مقابراي . شد) استفاده GRA(يخاکستر
يبرا. شدکار برده بهFAHP SOLVER2014افزارنرم،يازفیمراتبسلسلهفراینداوزان در 

ها، سازمانسان که کارشناشداستفاده يفازیزوجهايیسهاز مقایارهامعیرو زیارهامعیدهوزن
تحلیل یکعوامل مؤثر از تکنيبندرتبهيبراهمچنین دادند،دانشگاه انجام تاداناسو هاهادار

انجام يبرایکیکهشدند یلو تکمینامه طراحدو پرسششد. ) استفادهGRE(رابطه خاکستري
يبندرتبههنامپرسشیگريو دکردند یلتکمآن را کارشناس 10بود کهیزوجهايیسهمقا

2جدول کردند. در یلتکمآن را کارخربزهیینفر از کشاورزان روستا120که بود عوامل 
اند.نشان داده شدهو حجم نمونههامون هدریاچهیدر حاششده بررسیيروستاها

روستاهاي موردبررسی و تعداد نمونه2جدول 

تعداد نمونهخانوارجمعیتنام روستا
89519739مالدادي
59213427گمشاد

3617715بچهگله
2896513سراوانی
216449کوهکن

2075411لورگ و باغ
120296آل گرگ

2680600120جمع
)1390مرکز آمار ایران، : منبع(
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ادبیات و که از اندمشخص شدهشدهبررسیهايشاخصها و لفهؤمبازاریابی،ادامه موانعدر
.)3(جدول اند شدهبرگرفتهپژوهش موضوع مرتبط با مطالعات نظري

هاي پژوهشها و شاخصلفهؤم3جدول 

نع
شاخصهامؤلفهموا

ت
اس

سی
انع

مو
ري

گذا

گذاريقیمتم ضعف نظا

محصوالت نوسان فصلی قیمت -2قیمت محصوالت ارگانیک؛نبودنشفاف- 1
بازار مصرف محصوالت قیمت زیاد بین قیمت سرمزرعه و تفاوت- 3ارگانیک؛
تضمینی محصوالت نخریدن- 5تورم قیمت محصوالت ارگانیک؛- 4ارگانیک؛

.ارگانیک توسط دولت

ساختار نامناسب بازار

وجود -2بازار محصوالت ارگانیک؛هدر توسعهاي دولتبودن حمایتناسبنام- 1
واردات - 4حمایت از محصوالت ارگانیک داخلی؛نبود- 3ها و دالالن؛هواسط

دولت از تولید کم هاي حمایتهاي مجاور و والت مشابه از استانموقع محصبی
.محصوالت ارگانیک

بودن نظام نامناسب 
رسانیاطالع

بازارهايقیمتازناآگاهی- 2از تقاضاي بازار محصوالت ارگانیک؛اطالعی بی- 1
تولیدات محصوالت هاز عرضاطالعی بی- 3ارگانیک؛محصوالتخارجیوداخلی

.بازار محصوالت ارگانیکاطالعی از ظرفیتبی- 4ارگانیک؛

تی
اخ

رس
زی

انع
مو

کمبود امکانات زیرساختی
خدمات پایین در - 2محصوالت ارگانیک؛و نقلحملات کاننبودن اممناسب- 1

وري و تبدیل نبود صنایع فرا- 3الت ارگانیک؛بندي محصوبندي و بستهدرجه
.نگهداري و انبار محصوالت ارگانیکدر ضعف -4محصوالت ارگانیک؛

بودن محصوالت پذیرآسیب
کشاورزي

محصوالت ارگانیک؛هن عرضبودفصلی- 2بودن محصوالت ارگانیک؛فسادپذیر- 1
تولید محصوالت طول مراحل مختلف باالي تولید و ضایعات فراوان درههزین- 3

.محصوالتيبیش از تقاضاهحجم زیاد تولید و عرض- 4ارگانیک؛

کمبود اعتبار و سرمایه کافی

کافی هسرماینبود - 2ي انجام تبلیغات محصوالت ارگانیک؛سرمایه برانبود - 1
درشرکتکافی برايهسرماینبود - 3بندي محصوالت ارگانیک؛بستهبراي 

انجام تحقیقات کافی براي هسرماینبود -4ارگانیک؛محصوالت يهانمایشگاه
ها در اعطاي مناسب بانکنکردنهمکاري- 5بازار محصوالت ارگانیک؛هدرزمین

.تسهیالت براي محصوالت ارگانیک

کیفیت محصوالت
نداشتن -3نداشتن برچسب ارگانیک؛- 2تنوع محصوالت ارگانیک؛ضعف در - 1

.مهر تأیید وزارت بهداشت

نی
عف

موان

و نیاز مشترينکردندرك
؛مخاطبان هدفنشناختن- 2محصوالت ارگانیک؛هکنندمصرفهذائقنشناختن- 1

ارتباط با مشترينکردن برقرار- 4نیاز مشتریان محصوالت ارگانیک؛نشناختن- 3
.محصوالت ارگانیک

هاي بازاریابیفقدان مهارت

بازارهاي جدید نشناختن- 2انیک؛هاي بازاریابی محصوالت ارگروشنشناختن- 1
ن روش بازاریابی محصوالت تریمناسبندادنتشخیص-3محصوالت ارگانیک؛

- 5اضاي بازار مصرف محصوالت ارگانیک؛میزان تقنکردنشناسایی- 4ارگانیک؛
.زنیفقدان مهارت چانه- 6رقبا؛نکردناییشناس

).2009کلوم جورجوس، ؛2006مارتین و جاگادیش، ؛1395برعلی و همکاران، نق؛1395مظفري، ؛1390فیروزآبادي و حسینی، : منبع(
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هاي پژوهشیافته-4
هانامهگویان پرسشهاي پاسخبرخی از ویژگی-4-1

طورکههمان.شده استبنديطبقهیگروه سنپنج در یانگوپاسخیسنیبپژوهش ترکیندر ا
هدرصد در رد8/20سال و 31- 40بینگویان از پاسخدرصد7/31دهدمینشان5جدولدر
مردان ها را تکمیل کردندنامهپرسشکهينفر120ههم. داشتندسال قرار 41-50یسن

چهار گروه به )یالتسواد (تحصسطح براساس یان گوپاسخهمچنیندرصد) بودند. 100(برابر با 
یفراوانیندرصد و کمتر50ییدر گروه ابتدایفراوانیشترینبکهطوريبهاندشدهيبندطبقه

گروه شش به افراد یلحاظ شغل اصلبهاست. درصد 7/6و باالتر یپلمدهايدر گروه
درصد مربوط به 2/74با یفراوانیشترینبگوپاسخ120ز مجموع اکه نداهشدبنديیمتقس

یشترینکه بنداهشدیمگروه تقسافراد به چهاريلحاظ درآمدازاست. يکشاورزفعالیت 
تومان است.یلیونمیک تا نهزار توما500يدرآمدهدرصد) مربوط به دست7/51(یفراوان

گویانهاي عمومی پاسخترین ویژگیبرخی از مهم4جدول 

درصدفراوانیمحدودهمتغیررصددفراوانیمحدودهمتغیر

س
120100مردجن

الت
صی

تح

318/25سوادبی
6050ابتدایی00زن

سن
215/17راهنمایی30-203025
87/6دیپلم و باالتر40-31387/31
50-41258/20

لی
اص

لا
شغ

892/74کشاورزي
95/7دامداري51275/22- 60

ماه
مد

درا
ان

یز
م

انه

95/7کارمند258/20هزار500کمتر از 
43/3مرغداري627/51میلیون1تا 500
95/7صنایع دستی259/20میلیون2تا 1
14/2غیره87/6میلیون به باال2

)1397هاي پژوهش، : یافتهمنبع(

اري بازاریابی، گذهاي سیاستموانع و محدودیتسه بعد با توجه به مطالعات اکتشافی 
ارگانیک محصوالتبازاریابیفنیموانعوهابازاریابی، محدویتزیرساختیموانعوهامحدودیت

هدریاچهاي در روستاهاي حاشیروي بازاریابی کارآفرینی دریاچههاي پیشمحدودیتقالب در
کنند.میآفرینی سیستان نقشههامون از توابع منطق
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یابیبازارگذاريیاستسيهایتدموانع و محدویبررس-4-2
زیاد بین قیمت سرتفاوت شاخص گذاريضعف نظام سیاستهدر مؤلفگویاننظر پاسخاز

ترین محدودیت و مهمدرصد28/4بازار مصرف محصوالت ارگانیک با میانگین قیمت مزرعه و 
شده ترین عامل مطرحاهمیتکم07/2شاخص تورم قیمت محصوالت ارگانیک با میانگین 

ترین مهمدرصد57/4دالالن با میانگین ها ووجود واسطهساختار نامناسب بازارهدر مؤلفاست.
درصد 10/2محصول با میانگین داخلیبازاریابیهايسیاستعامل محدودیت و نبود

).5(جدول اندداشتهترین میانگین وزنی راپایین
اطالعی از تقاضاي بازار شاخص بیرسانیبودن نظام اطالعنامناسبههمچنین در مؤلف

تولیداتهعرضازاطالعیدرصد بیشترین میانگین وزنی و بی26/3محصوالت ارگانیک با میانگین 
). نتایج کلی 5(جدول اند. داشتهترین میانگین وزنی را درصد کم08/3ارگانیک با میانگین محصول

ها و ت کشاورزي گویاي آن است که وجود واسطهگذاري در بازاریابی محصوالبعد موانع و سیاست
.ترین محدودیت در نظام بازاریابی محصوالت استبزرگدرصد57/4با میانگین وزنی دالالن

بازاریابی محصوالت گذاريموانع سیاستهايشاخصمعیارانحرافووزنیمیانگینفراوانی،5جدول

شاخصهالفهؤم
خیلی 

کم
زیادمتوسطکم

خیلی
میانگینزیاد

انحراف 
معیار

رتبه
درصددرصددرصددرصددرصد

ظام
فن

ضع
ت

می
ق

ي
ذار

گ
بازار مصرف قیمت مزرعه و زیاد بین قیمت سرتفاوت

محصول
004/86/543728/461/01

7/17/18/213/404/3404/488/02نوسان فصلی قیمت محصول
82/465/446/7861/267/03تضمینی محصول توسط دولتنخریدن 

6/171/526/288815/274/04قیمت محصولنبودن شفاف
1/267/437/277/1807/282/05تورم قیمت محصول

زار
با

ب
اس

امن
رن

ختا
سا

084/36/332/6257/460/01ها و دالالنوجود واسطه
007/279/474/2496/372/02هاي دولت از تولید محصولحمایتنبود 
086/281/525/1888/370/03هاي مجاورموقع محصوالت مشابه از استانواردات بی
بازار هتوسعههاي دولت از زمینبودن حمایتنامناسب

4/36/542/418039/257/04محصول

8/213/517/224/3810/280/05هاي  بازاریابی داخلی محصولنبود سیاست

ظام
نن

ود
بب

اس
امن

ن
الع

اط
ی

سان
ر

05639/31.26/354/01اطالعی از تقاضاي بازار محصولبی

03/196/492/209/1022/388/02ناآگاهی از قیمت بازارهاي داخلی و خارجی محصول

06/72/672/25017/354/03بازار محصولاطالعی از ظرفیتبی

08/219/473/30008/371/04تولیدات محصولهز عرضاطالعی ابی

)1397هاي پژوهش، : یافتهمنبع(
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کارشناسان از روش از نظرگذاري هاي سیاستهاي محدودیتها و مؤلفهندي شاخصببراي الویت
بررسیبین متغیرهاي مورددهد که در) استفاده شده است. نتایج نشان میFAHPزوجی (مقایسه
بازار مصرف محصولقیمت مزرعه و زیاد بین قیمت سرتفاوت ها و دالالن و هاي وجود واسطهشاخص

قیمت نبودن شفافواندها ارزیابی شدهین محدودیتترمهم16/0و 19/0هايبا وزنترتیببه
تریناهمیتکم3/0و 2/0هاي وزنباترتیببهتولیدات محصول هاطالعی از عرضمحصول و بی

بندي همچنین نتایج اولویتاند،مطرح شدهاي رگانیک دریاچهدر بازاریابی محصول اها حدودیتم
ودیت ترین محدمهم41/0دهد که ساختار نامناسب بازار با وزن گذاري نشان میهاي سیاستمؤلفه

تیب با تررسانی بهبودن نظام اطالعگذاري و نامناسبو ضعف نظام قیمتذکر شده است بازاریابی
).6هاي دوم و سوم  قرار گرفتند (جدول در اولویت23/0و 36/0هاي وزن

گذاري در بازاریابی محصوالت هاي سیاستمحدودیتهايها و شاخصوزن نهایی مؤلفه6جدول
نظر کارشناسانارگانیک از

وزن شاخصگذرايهاي سیاستهاي محدودیتشاخصوزن مؤلفهمؤلفه

ضعف نظام 

گذاريقیمت
36/0

16/0بازار مصرف محصولقیمت مزرعه و زیاد قیمت سرتفاوت
5/0نوسان فصلی قیمت محصول

11/0تضمینی محصول توسط دولتنخریدن
2/0قیمت محصولنبودن شفاف

4/0تورم قیمت محصول

ساختار نامناسب 

بازار
41/0

19/0ها و دالالنوجود واسطه
9/0هاي دولت از تولید محصولحمایتنبود 
7/0هاي مجاورموقع محصوالت مشابه از استانواردات بی

5/0بازار محصولهتوسعههاي دولت از زمینبودن حمایتنامناسب
6/0هاي  بازاریابی داخلی محصولنبود سیاست

بودن نامناسب

نظام 

رسانیاطالع

23/0

3/0ولاطالعی از تقاضاي بازار محصبی
5/0ناآگاهی از قیمت بازارهاي داخلی و خارجی محصول

5/0بازار محصولاطالعی از ظرفیتبی

3/0تولیدات محصولهاطالعی از عرضبی
)1397هاي پژوهش، : یافتهمنبع(

ها و موانع زیرساختی بازاریابیمحدودیت4-3
ازد. ندارشاخص 16مؤلفه و چهار موانع زیرساختی،مشخص است3در جدول طورکه همان

محصوالتانبارونگهداريدر کمبود امکانات زیرساختی، ضعفهگویان در مؤلفنظر پاسخ
و نقلحملامکاناتنبودنترین محدودیت و مناسبمهمدرصد 21/4ارگانیک با میانگین 
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هدر مؤلف. همچنیناندمطرح شدهترین عامل اهمیتدرصد کم89/3محصول با میانگین 
درصد 73/3پذیربودن محصوالت کشاورزي، فسادپذیري محصول ارگانیک با میانگین آسیب

باالي تولید و ضایعات فراوان در مراحل مختلف تولید محصول هترین محدودیت و هزینمهم
). 7(جدول اندترین عامل بودهاهمیتکمرصدد05/2ارگانیک با میانگین 

سرمایه براي انجام تبلیغات نبود کافی، هاي کمبود اعتبار و سرمایهخصوص شاخصدر
با هانمایشگاهدرنکردنترین محدودیت و شرکتمهمدرصد37/4ول ارگانیک با میانگین محص

در اند.شدهذکر اي ترین محدودیت بازاریابی محصول ارگانیک دریاچهاهمیتکم2میانگین 
26/3ارگانیک، نداشتن برچسب ارگانیک با میانگین کیفیت محصوالت ههاي مؤلفشاخص

ترین اهمیتمکدرصد10/2ارگانیک با میانگین محصوالتنداشتنتنوعترین محدودیت و بزرگ
. نتایج کلی موانع زیرساختی در بازاریابی محصوالت کشاورزي گویاي این اندعامل انتخاب شده

یت دترین عامل و محدومهمدرصد10/4انگین ت ارگانیک با میاست که فسادپذیربودن محصوال
).7اي شناخته شده است (جدول در نظام بازاریابی محصول ارگانیک دریاچه

موانع زیرساختی بازاریابی محصوالت هايشاخصمعیارانحرافووزنیمیانگینفراوانی،7جدول 

فه
مؤل

ها

کمشاخص
ی

یل
خ

کم

ط
وس

مت

اد
زی

اد
زی

ی
یل

خ

ن
گی

یان
م

ف
حرا

ان
ار

عی
بهم

رت

صد
در

صد
در

صد
در

صد
در

صد
در

ت
انا

مک
دا

بو
کم

ی
خت

سا
زیر

0021374221/476/01نگهداري و انبار محصولدر ضعف 
088/211/522/2501/471/02بندي محصولبندي و بستهخدمات پایین درجه
7/14/35/239/426/2893/389/03وري و تبدیل محصولنبود صنایع فرا

008/325/447/2289/374/04محصولو نقلحملنبودن امکانات مناسب

ب
سی

آ
دن

ربو
ذی

پ
ت

وال
حص

م
ي

ورز
شا

ک

002/415/443/1473/369/01بودن محصولفسادپذیر
7/17/223/514/24098/273/02محصولهبودن عرضفصلی

7/63/561/368031/260/03حجم زیاد محصول
4/243/512/204/3805/281/04باال و ضایعات فراوان در مراحل تولید ههزین

مای
سر

رو
تبا

اع
ود

مب
ک

ه
ی

کاف

081/154/296/5437/477/01سرمایه براي انجام تبلیغات محصولنبود 
8/113/351/368/16057/28/112ها در اعطاي تسهیالتبانککم همکاري

9/53/514/357/6845/274/03بندي محصولاز درجه استفادهدم ع
1/109/529/315031/272/04محصولیابی بازار هزمیندرتحقیقات عدم

4/249/52217/10272/05محصوليهادر نمایشگاهشرکتعدم 

ت
فی

کی
ت

وال
حص

02/47/641/31026/353/01نداشتن برچسب ارگانیکم
08/219/473/30008/371/02نداشتن مهر تأیید وزارت بهداشت

8/213/517/224/3810/280/03تنوع محصوالت ارگانیککمی

)1397هاي پژوهش، : یافتهمنبع(
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از هاي زیرساختی تهاي مربوط به محدودی) شاخصFAHPزوجی (مقایسهنتایج حاصل از 
فسادپذیربودن نیز نگهداري و انبار محصول و در دهد که ضعف ینشان مکارشناساننظر

هاي بازاریابی محصول ترین محدودیتدرصد مهم12/0و 13/0هاي با وزنترتیببهمحصول 
بااليههاي ضعف در تنوع محصوالت تولیدي و هزینشاخصاینبر. افزونارگانیک هستند

درصد 2/0و 1/0هاي با وزنترتیببهیدتولمختلفمراحلدرفراوانضایعاتوتولید
هاي محدودیت بندي مؤلفه). نتایج حاصل از الویت8(جدول هستندعواملتریناهمیتکم

ترین مهمدرصد35/0کانات زیرساختی با وزن کمبود امکهدهدزیرساختی بازاریابی نشان می
بودن محصوالت پذیریبهاي آسسایر مؤلفهو محدودیت بازاریابی است در عامل مؤثر 
23/0، 27/0هاي با وزنترتیببهت محصوالت کافی و کیفیهمبود اعتبار و سرمایکشاورزي، ک

گیرند.قرار میهاي دوم تا چهارم رتبهدر 15/0و 

کارشناسان از نظربازاریابی هاي زیرساختیمحدودیتهاي ها و شاخصوزن نهایی و مؤلفه8جدول
)FAHP(زوجی مقایسه

هاي زیرساختیهاي محدودیتشاخصوزن مؤلفهمؤلفه
وزن 

شاخص

کمبود امکانات 
زیرساختی

35/0

13/0نگهداري و انبار محصولدر ضعف 
10/0بندي محصولبندي و بستهخدمات پایین در درجه
10/0وري و تبدیل محصولنبود صنایع فرا

7/0محصولو نقلحملنبودن امکانات مناسب

بودن پذیرآسیب

محصوالت کشاورزي
27/0

12/0بودن محصولفسادپذیر
4/0محصولهبودن عرضفصلی

3/0حجم زیاد محصول
2/0مراحل مختلف تولید محصولزیاد طیباال و ضایعات ههزین

کمبود اعتبار و سرمایه 
کافی

23/0

5/0سرمایه براي انجام تبلیغات محصولنبود 
7/0ها در اعطاي تسهیالتبانکنکردنهمکاري

4/0بندي محصولاز بستهنکردناستفاده
4/0بازار محصولهزمیندرتحقیقات ندادنانجام

3/0محصوليهادر نمایشگاهنکردنشرکت

15/0کیفیت محصوالت

10/0نداشتن برچسب ارگانیک

7/0نداشتن مهر تأیید وزارت بهداشت
1/0در تنوع محصوالت ارگانیکضعف 

)1397هاي پژوهش، : یافتهمنبع(
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و موانع فنی بازاریابی محصوالت ارگانیکهامحدویت-4-4
مشتري، نشناختن مخاطبان هدف یا مشتریان محصول نکردندر مؤلفه دركکشاورزاناز نظر

51/2ه با میانگین کنندمصرفهبارزترین محدودیت و نشناختن ذائقدرصد01/4با میانگین 
اي بازاریابی کشاورزي هفقدان مهارتههمچنین در مؤلف.هستندترین عامل اهمیتکمدرصد

ترین درصد مهم92/3هاي بازاریابی محصول با میانگین نبودن با روشآشنااي،دریاچه
محسوب ترین عامل اهمیتکمدرصد94/1زنی با میانگین ت چانهمحدودیت و فقدان مهار

). 9(جدول د نشویم

از موانع فنی بازاریابی محصوالت ارگانیک هايشاخصمعیارانحرافووزنیمیانگینفراوانی،9جدول 
کشاورزاننظر

شاخصهامؤلفه
زیادمتوسطکمخیلی کم

خیلی 
میانگینزیاد

انحراف 
معیار

رتبه

درصددرصددرصددرصددرصد

ري
شت

نم
رد

نک
ك

در

009/265/446/2801/474/01هدف تریان مشعدم شناخت

89/528/376/7854/268/02نیاز مشتریان عدم شناخت

4/3588/378036/256/03انبا مشتریارتباط عدم برقراري  

8/213/566/174/3805/277/04مشتریانهشناخت ذائقعدم 

ت
هار

نم
قدا

ف
بی

ریا
ازا

يب
ها

006/333/401/2692/377/01هاي بازاریابی روششناخت عدم 

8/111/363/358/16057/290/02بهترین روش بازاریابی شناخت عدم 

9/55/556/332/4838/270/03شناخت رقباعدم 

7/65/609/318026/259/04بازار جدید محصولعدم شناساي 

4/246/543/197/1098/171/05زنیفقدان مهارت چانه

5/237/591/157/1094/167/06میزان تقاضاي بازار ارزیابیعدم 

)1397هاي پژوهش، : یافتهمنبع(

بین متغیرهاي مورددهد که هاي موانع فنی نشان میبندي شاخصنتایج حاصل از اولویت
اطبان هدف یا مشتریان محصولمخنشناختنهاي بازاریابی محصول و روشنشناختنبررسی 
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هذائقنشناختنها هستند وترین محدودیتمهم17/0و 27/0هاي ترتیب با وزنبه
ترین اهمیتکم4/0و 2/0هاي با وزنترتیببهمحصول و نیاز مشتریان محصول هکنندمصرف

ذاري نشان گهاي سیاستبندي مؤلفههاي بازاریابی هستند. همچنین نتایج اولویتمحدودیت
و است ترین محدودیت بازاریابی مهمرصدد71/0هاي بازاریابی با وزن دهد که فقدان مهارتمی

).10(جدول دارددوم قرار در اولویت29/0مشتري با وزننکردندرك

کارشناساناز نظرهاي موانع فنی بازاریابی محصوالت ارگانیک ها و مؤلفهوزن نهایی شاخص10جدول

وزن شاخصهاي موانع فنیشاخصوزن مؤلفهلفهمؤ

29/0مشتريدركعدم 

17/0صولحمشتریان مشناخت عدم 

4/0نیاز مشتریان محصولشناختعدم 

6/0محصولانبا مشتریارتباط برقرارعدم 

2/0محصولهکنندمصرفهذائقسایی شناعدم 

71/0هاي بازاریابیفقدان مهارت

27/0هاي بازاریابی محصولبا روشییآشناعدم 

9/0بازاریابی محصولهايبهترین روششناختعدم 

7/0رقباعدم شناخت 

5/0جدید محصولهاي بازار عدم آشنایی 

13/0زنیمهارت چانهفقدان

10/0ارزیابی میزان تقاضاي بازار مصرف محصولعدم 

)1397هاي پژوهش، یافته:منبع(

هايبندي ضریب تأثیر ابعاد موردبررسی بر محدودیتشناسایی و اولویت-4-5
ايدریاچهارگانیکمحصوالتبازاریابی

هاي بازاریابی محصول ارگانیک یتدمحدومیزان کردنبراي مشخصنظردر هریک از ابعاد مورد
نظري این ارزیابی همیانعنوانبه3اي استفاده شد. عدد نمونهتکTاز آزمون ايدریاچه

جز موانع فنی (با میانگین بهپژوهشدر تمامی ابعاددهد که نشان میانتخاب شد. نتایج آزمون 
از باالتراي دریاچهارگانیکمحصوالتهاي بازاریابیمحدودیت،مورد مطالعههمنطقدر)، 60/2
).11(جدول هستند نظري همیان
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کشاورزاناز نظرايهدریاچارگانیکتمحصوالبازاریابیهايمحدودیت11جدول 

خطاي استانداردانحراف معیارمیانگینتعدادابعاد

12020/322/002/0گذاريموانع سیاست

12008/327/002/0موانع زیرساختی

12060/234/003/0موانع فنی

)1397هاي پژوهش، : یافتهمنبع(

هاي موانع ضریب اهمیت مؤلفهکارشناسانبا توجه به نظرمطالعهدر این قسمت از 
نتایج تعیین شد. هاي بازاریابی ها بر محدودیتگذاري، زیرساختی و فنی و ابعاد آنسیاست
عوامل ساختار نامناسب بازار، شده،شناساییهگاننُههاي بین مؤلفهدهد که نشان می12جدول 

و 16/0، 21/0ترتیب با ضریب تأثیربهگذاري نظام قیمتدر کمبود امکانات زیرساختی و ضعف 
فقدان مشتري، دركعدم هاي مؤلفهاینبرافزونهاي اول تا سوم قرار گرفتند. در رتبه15/0

کمترین ترتیببه6/0و 6/0، 5/0محصوالت با ضریب تأثیربازاریابی و کیفیتهايمهارت
رند.داتمحصوالاین هاي بازاریابی ها را در محدودیترتبه

از دیدگاه کارشناسانهاي بازاریابیهاي محدودیتؤلفهضریب اثرگذاري ابعاد و م12جدول 

وزن  کلی میانگین وزنی هامؤلفه موانعابعاد/

51/0

15/0 گذاريضعف نظام قیمت گذاريموانع سیاست

21/0 ساختار نامناسب بازار

9/0 رسانیبودن نظام اطالعنامناسب

40/0

16/0 کمبود امکانات زیرساختی موانع زیرساختی

12/0 بودن محصوالت کشاورزيپذیرآسیب

10/0 کافیهکمبود اعتبار و سرمای

6/0 کیفیت محصوالت

9/0
5/0 مشتريدركعدم  موانع فنی

6/0 هاي بازاریابیفقدان مهارت

1 1 جمع

)1397هاي پژوهش، : یافتهمنبع(
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گذاري با ضریب تأثیر سیاستموانعگانههسبین ابعاد و موانع12جدول نتایجبراساس 
موانعدوم و رتبهدرصد در 40/0موانع زیرساختی با ضریب تأثیراول،رتبهدر درصد51/0

د.ندارسوم قراررتبهدر درصد9/0تأثیر فنی با ضریب

بی محصول ارگانیکهاي بازاریامحدودیتاز نظرنمونهبندي روستاهاي رتبه- 6- 4
وضعیت مناسبی ، روستاهاي سیستانبازاریابی محصوالت ارگانیک روستاییاز نظرور کلیطبه

روستاها روستاهاي نمونه، درهاي احتمالی ها و چالشبراي شناسایی تفاوتاما،دنندار
بعد از اساسبر این.شدخاکستري استفاده هاز تحلیل رابطبراي این کار اند کهشدهبنديرتبه

بعدهبندي شدند. در مرحلهاي عملکردي بین صفر و یک درجهارزشخاکستريهایجاد رابط
بندي نتایج نهایی حاصل از رتبه13در جدول شد. بنديرتبهوخاکستري محاسبههضریب رابط

خاکستري ارائه شده است.

مورد مطالعهبندي روستاهاي رتبه13جدول 

رتبهوزننام روستا

832/01آل گرگ

701/02لورگ و باغ

650/03کوهکن

604/04سراوانی

601/05بچهگله

571/06گمشاد

556/07مالدادي

)1397هاي پژوهش، : یافتهمنبع(

درصد 50/0ضریب بااليمورد مطالعهدهد که تمامی روستاهاي نشان می13نتایج جدول 
و 701/0، 832/0باغ و کوهکن با ضریبوگرگ، لورگآلروستاهايبیناینکه دردارند 

بهروستاهاي گمشاد و مالدادي بر اینافزونهاي بازاریابی را دارند. محدودیتبیشترین ،650/0
هاي و محدودیتدارند درصد 50ضریب نزدیکی به درصد556/0و 571/0وزن باترتیب

د.دارنبازاریابی کمتري نسبت به سایر روستاها 
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گیرينتیجه-5
یعیطبيهابر روشیاست که متکیدارپايکشاورزياز راهبردهایکییکارگانيکشاورز

يهاکشها و علفکشآفتاستفاده ازاست. در این نوع کشاورزيیماريکنترل آفات و ب
اساسینهمبر.تاحدامکان منع شده استهایوتیکبیها و آنتهورمونیمیایی،کود شی،مصنوع

یتمامکهيطورهب،یافته استايیژهویتاهمارگانیک يکشاورزامروزیايدر دناست که
هستند.در حرکت یکمحصوالت سبز و ارگانيسوبهیدتولهیواصالح شبا هدف جوامع 

یخود به نوعیبر دانش بومیهاند با تکتوانستهیستانسهدر منطقکشاورزان یربازاز د
ینایايجمله مزا. ازیابندهامون دست هیاچدرآبیدر بستر بخربزهصولمحیککشت ارگان
هايینههزواقعدر.استیاريآبعملیات یکود و حتم،سگونه هیچنبردن کاربهنوع کشت 

بدینکشت هیوشاست. چشمگیراقتصادي هصرفو هستندیینپایاربسدر این نوع کشتیدتول
تا 15ین(بکنندیحفر مهامونهیاچدر بستر خشک دریهایودالکشاورزان گاست که صورت 

یهتغذیاچهو بذر از خاك نمناك دربرندیته گودال فرو مدر بذر را پس از آن.)متریسانت50
ست.اروهروبهایییتو فروش محصول با محدودیابیبازار،ییایمزاینوجود چن. باکندیم

به،یو فنیرساختیزگذاري،یاستسو موانععوامل،شدمشاهده پژوهش ج ینتادرطورکه همان
یکليبندجمعشوند.محسوب میمحصولینایابیبازارهايیتمحدودترین مهمترتیب

سر یمتقتفاوت زیاد بین الن،ها و دالچون وجود واسطهیکه عواملدهدینشان مپژوهش 
يبرایهسرمانبود یک،ارگانمحصول یددولت از تولکافییتحماعدم بازار، قیمت مزرعه و 

از،هدفیانرتشناخت مشعدم محصول و فسادپذیريويمحصول، نبود امکانات انبارداریغتبل
و تدولکه ضرورت داردهستند؛ بنابراینمحصول این یابیبازاریاساسهايیتجمله محدود

گام بردارند ارد موینکردن ابرطرفکاهش وبراي منطقه يو کشاورزییروستاهمسئوالن توسع
یجپژوهش با نتاینایجنتاداشته باشند. محصوالتینایدبه تولیشتريبیلتا کشاورزان تما

،)1395و همکاران (قنبرعلی،)1390(ینیو حسیروزآباديفمطالعات ایرانی و خارجی مانند 
،)2005(نمکاراتوورا و ه)،2003(همکارانو)، اوزکان2002(سیکا)، آزاد و2001(الدوان

کارسیکیانو )2016)، هایلو و همکاران (2009)، کلوم جورجوس، (2006مارتین و جاگادیش (
مشترك دارد.نتایج ها با این پژوهشو همسو است )2016(

د:نشویارائه میرزيهایشنهادپت ارگانیکمحصوالیابیکاهش موانع بازاربا هدف 
یابیو بازاریداز تولیتحمابا هدف یستانسهطقدر منيکشاورزیدتولهايیتعاونیلتشک-1

؛یکمحصوالت ارگان
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دست کردنکوتاهبا هدفايیاچهدریکدولت از فروش محصوالت ارگانینیتضمیتحما-2
؛ها و دالالنواسطه

؛محصولبودنفسادپذیرعلتبهياو سردخانهيانباردارهايیرساختزیجادا-3
؛خارج از استانينفوذ در بازارهاهزمینهدف محصول و گسترش يبه بازارهایژهتوجه و-4
؛آنیشتربچهمحصول و فروش هرینمردم با اییآشنابا هدف يارسانهیغاتبهبود تبل-5

منابع
هايیتعاونیابیبازاریتوضعیابیارز.)1395(یآقاپورصباغمحمد احمدرضا و ي،اصغر-

.133-158، صص 18،يتعاون و کشاورزهفصلنامدر استان خوزستان، یوردام و طیدتول
- Asghari, A. R.; Aghapour Esbaghi, M. (2016). An Assessment of Livestock and

Poultry Marketing Cooperatives in Khuzestan Province, journal of Cooperative

and Agricultural, 18, pp. 133-158. [in Persian]

زمینی در هاي بازاریابی و فروش محصول سیب). بررسی چالش1395اله (تحنیا، فبهرامی-
، کرمان، هاي نوین در علوم و فناوريهفتمین همایش ملی پژوهششهرستان بهار همدان،

محور آسمان.شرکت علم
- Bahramia, F. (2016). Reviewing the Challenges of Marketing and Selling Potato

Products in Bahar city of Hamadan, 7th National Conference on Modern

Research in Science and Technology, Kerman, Iran. [in Persian]

). اجراي مدل 1393(فاطمه محمدیاريپورخباز، حمیدرضا؛ رحیمی، وحید؛ اقدر، حسین و -
هموردي: منطقه(مطالعGISدر محیط FAHPو AHPاکولوژیک کشاورزي با استفاده از 

.21-48، صص 4،ریزي و آمایش فضابرنامههفصلنامخائیز بهبهان)، 
- Pourkhabbaz H R, Aghdar H, Mohammadyari F, Rahimi V. (2015). The

Implementation of Agriculture Ecological Model using AHP and FAHP Models

in the GIS Environment (Case Study: Khaeiz Region of Behbahan), Journal of

Spatial Planning, 18 (4), pp. 21-48. [in Persian]

). تحلیل اثرات بازار زمین بر 1396(ابوالفضل مشکینیپور، زهرا و پورعزیزي، علی؛ احمدي-
،  )ناپایداري اقتصاد کشاورزي (مطالعه موردي: شهرستان مریوان، بخش خاو و میرآباد

.57- 78، صص 2)21(،ریزي و آمایش فضافصلنامه برنامه
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- Pourazizi, A., Ahmady, Z.; Meshkini, A. (2017). Analysis of the Spatial Effects
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