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 خالصه

اطالعات این پژوهش باشد. هدف این مطالعه میزمینی در استان اردبیل محصول سیب بازاریابیهای کانال بررسی

زمینی در تمام واحد تولیدکننده سیب 141های اختصاصی از نامهوسیله پرسشبوده که به 1343-49مربوط به سال زراعی 

 6زمینی از تولیدکنندگان سیبگر این است که نتایج بیاناز طریق مصاحبه مستقیم گردآوری شد. مناطق استان اردبیل 

های بازاریابی از تحلیل ل مؤثر بر انتخاب کانالاند. برای تعیین عواممورد کانال دوگانه استفاده کرده 5نوع کانال اصلی و 

ثرترین عامل انتخاب نوع کانال بازاریابی بود. میانگین قیمت ؤگام استفاده شد. قیمت فروش مبهگام گانهچندتشخیصی 

ریال برای هر  4544و صادرات  9914ها با ترین قیمت به ترتیب مربوط به واسطهترین و بیشریال، کم 9154فروش 

ترین مقدار فروش را کم %21/4ترین و صادرات با کل مقدار فروش بیش %66/11ها با کیلوگرم است. فروش به واسطه

 است.  داشته

 .، استان اردبیلبازاریابی، کانال عوامل مؤثرزمینی، سیبکلمات کلیدی : 

 

 

 مقدمه. 1

ترین صنعت منفرد است. یافته، کشاورزی بزرگتر توسعهنیافته و اغلب کشورهای کمدر بسیاری از کشورهای توسعه

. [5گیرد]کار میتر توسعه یافته را به همراه صنعت و تجارت وابسته به آن بهنیروی کار کشورهای کم %54کشاورزی بیش از

 دگانکنندیتول یاصل یهااز هدف یکیفروش در بازار  یبرا دیخارج شده و تول یاز شکل سنت دیجهان، تول یکنون طیشرا در

راستا  نیاست. در ا دیسود به دست آمده از تول افتیدر یکننده برادیتول کی یهاتیفعال ی. بازار، محل تبلور تماماست

های یکی از چالش [.6] کندیم دایپ یخاص تیمحصوالت اهم نیخاص ا یهایژگیو لیبه دل یکشاورز محصوالتی ابیبازار

ها از قیمتی صوالت تولیدی در بازار مصرف و پایین بودن سهم دریافتی آنی محی عرضهاصلی درآمدی کشاورزان، نحوه

بخش کشاورزی با توجه به ساختار چند کارکردی آن دارای [. 3]نمایند کنندگان نهایی پرداخت میاست که مصرف

بل توجهی از ریزی بسیار دقیق و پیچیده است. بخش قاها نیازمند برنامهمشکالت و معضالت متنوعی است که حل آن

 روند شود. بررسیهای انتهایی آن، یعنی بازار محصوالت کشاورزی، مربوط میمشکالت این بخش به زنجیره ارزش و حلقه

 هاینهاده و هاروش کاربرد و مالحظه قابل تغییرات که به رغم دهدمی نشان ایران در کشاورزی محصوالت بازاریابی و تولید

 شرایط بهبود با گامهم و بوده کشاورزی محدود محصوالت بازاریابی زمینه در وریآفن گسترش ، مزرعه سطح در جدید

 [.2] استنکرده حرکت تولید

زمینی ششمین کاالی غذایی و بعد از ذرت و برنج و گندم سیب .زمینی یک محصول مهم و بین المللی استسیب

زمینی از هر محصول غذایی ه گذشته تولید سیبدر طول سه ده [.4]باشد چهارمین محصول زراعی اصلی جهان می
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زمینی را دارا ای مثل سیباست. هیچ محصول دیگری افزایش تولید بالقوه تری داشتهدیگری به جز گندم افزایش سریع

کشت از اراضی زیر %9/1که فقط از کل میزان تولید محصوالت زراعی در حالی %1/6زمینی با اختصاص سیب[. 1]باشد نمی

، سطح 1343-49باشد. در سال زراعی به آن اختصاص پیدا کرده، یک محصول بسیار مهم، استراتژیک و اقتصادی می

شده، که استان اردبیل با داشتن میلیون تن برآورد 19/5هزار هکتار، و مقدار تولید  22/164زمینی کشور زیرکشت سیب

از تولید سیب زمینی کشور را  %4/19از اراضی زیرکشت و  %4/13هزار تن به ترتیب حدود  22/161هکتار و تولید  22316

 باشد. میزمینی در استان اردبیل محصول سیب بازاریابیهای کانال بررسی تحقیق هدف این [.1]باشد دارا می

در ،  [9]عبدپور :شودکه در اینجا به برخی از آنها اشاره می انجام شده زیادیمطالعات در رابطه با موضوع مورد نظر 

ثر بر آن در سه منطقه مختلف شهرستان اردبیل ؤزمینی و تعیین عوامل مای به بررسی ساختار بازاریابی سیبمطالعه

فروشان با و بقیه فروش به ترتیب به عمده %49/39با های محلی ترین فروش به واسطهپرداخت. نتایج نشان داد که بیش

گودفری و بوده است.  %91/2با  های فرآوریهو به کارخان %95/11با  انفروشه، خرد %21/14فروشان با ، امانت 43/31%

های نسبی و بررسی عوامل مؤثر بربازاریابی کردن مزیتزمینی برای پیدادر تحقیقی که در مورد بازاریابی سیب ،[1]1اگنس

 %1به این نتیجه رسیدند که کشاورزان تنها زمینی تانزانیا انجام دادند زمینی منطقه زونگوی در زنجیره بازاریابی سیبسیب

وضعیت و  یدر تحقیق [،14]2شاهینبودند.  فروشان، به دست آوردهسود عمده %4/34از کل سود ناخالص را در مقایسه با 

به  ترکیه را مورد بررسی قرار داد. نتایج استان بیتلیسالت از توابع خمنطقه آ تولیدکنندگان سیب زمینیاریابی بازمشکالت 

-زمینیبود. از سیب شدهآن برای فروش به بازار عرضه  %11/42زمینی تولیدی آمده ناشی ازاین بود که از کل سیبدست

به طور مستقیم به  %1/5های محلی، به واسطه %2/32فروشان، آن به عمده %5/52شده جهت فروش مقدار های عرضه

  .ه بودندروخته شدبه فروشندگان محلی ف %2/14کنندگان و مقدار مصرف

 

 روش و نوع تحقیق. 2
از نظر شیوه گردآوری اطالعات این تحقیق در لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت، تحلیلی است.  به تحقیق این

از طریق مصاحبه که  نامه بودها در این پژوهش پرسشآوری دادهگیرد. ابزار اصلی جمعحوزه مطالعات میدانی قرار می

نامه توسط گروهی از اساتید محترم دانشگاه پرسشروایی کاران تکمیل و اطالعات گردآوری شد. زمینییبمستقیم با س

( محاسبه و 1451) 3آزمون آلفای کرونباخبا استفاده از روش  نیزنامه محقق اردبیلی مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسش

 1343-49کاران استان اردبیل در سال زراعی زمینیه سیبکلیشامل جامعه تحقیق این پژوهش  .به دست آمد 14/4رقم 

 9کوکران حجم نمونه با استفاده از رابطهانجام گرفت.  ایشده خوشهبندیتعیین جامعه آماری به روش طبقه. باشدمی

                                                        (                          1)       .تعیین شد ( 1462)

 

باشد که درصد خطا می dواریانس و  2،ضریب اطمینان Zحجم جامعه مورد مطالعه،  Nحجم نمونه،  nکه دراین رابطه 

نسبت به  %15و احتمال خطا  %15ضرب میانگین در احتمال خطا می باشد. در این رابطه ضریب اطمینان حداکثر حاصل

  نفر به دست آمد. 141در نهایت تعداد نمونه بر این اساس است.  شده ق در نظر گرفتهحجم جامعه تحقی

 

 نتایج و بحث. 3

. اطالعات به دست آمده دهدهای شخصی و حرفه ای کشاورزان را نشان می، آمار توصیفی مربوط به ویژگی1جدول 

سال  11/23زمینی کشت سیب ال و تجربه آنها درس 91/52زمینی گر این است که میانگین سنی تولیدکنندگان سیببیان
                                                           
1 -Godfrey and Agnes  
2 -Şahin 
3 -Cronbach's alpha Test 
4 -Cochran 
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شان برای کشاورزان  %56/5چنین کاری جز کشاورزی هم دارند همکشاورزان  %3/32که  دهدنشان میها یافتهباشد. می

  .باشدمی %9/31 کردند،هم میپروری و یا دامداری راه کشاورزی دامکنند. درصد افرادی که همدیگر کار می
 ایهای شخصی و حرفهویژگی  -1جدول 

 حداکثر  حداقل نما انحراف معیار میانگین متغیرها

 11  24 54 91/13 91/52 سن )سال(

 94  2 34 13/1 11/23 تجربه )سال(

 11  4 4 16/9 54/5 تحصیالت )سال(میزان 

 644.444  6.544 55.444 65.593 11.491 مقدار تولید ) کیلوگرم (

 454  244 944 51/144 915 و )تومان(قیمت فروش هر کیل

 خیر  بلی متغیرها ) سوال (

 %1/61 139  %3/32 69 کشاورزیکار غیر

 %6/62 129  %9/31 19 پروری کردنداری یا دامدام

 %1/14 194  %3/24 51 زمینیهای آموزشی سیبشرکت در دوره

 %3/21 59  %1/12 199 های روستاییعضویت در تعاونی

 های تحقیقیافته خذ:أم

 

آن برای فروش به بازار  %14/45کیلوگرم آن معادل  19.145.444کیلوگرم بوده که مقدار  15.953.544مقدار کل تولید 

نفر  26چه در جدول آمده به جز آندهد. را نشان می بازاریابیهای بندی مربوط به کانال، دسته2جدول عرضه شده است. 

اند، یک نفر ها و صادرات داشتهکه دو نفر که فروش به کارخانهاند به طوریزمان استفاده کردههم  دو کانال بازاریابی را هم

فروشان محصول فروشی فروش مستقیم داشته است، سه نفر از کسانی که به خردههاز کسانی که خودشان به صورت خرد

 اند.ها فروختهشان را هم به واسطهقسمتی از محصوالتاند همگی فروشان محصول فروختهنفر که به عمده 24اند و فروخته

 
 محصول سیب زمینی بازاریابیکانال های   -2جدول 

 درصد ارزش فروش  درصد مقدار فروش  میانگین قیمت فروش  فراوانی واحدهای تولیدکننده های بازاریابیکانال

 % 16/66  % 66/11  تومان  991  %64/54 111 واسطه ها

 % 16/24  % 46/21  تومان  595  %25/25 54 عمده فروشان

 % 31/6  % 36/5  تومان  512  %62/11 23 خرده فروشان

 % 35/4  % 39/4  تومان  544  %54/4 1 های فرآوریکارخانه

 % 21/4  % 19/4  تومان  454  %54/4 1 صادرات

 % 15/6  % 39/9  تومان  159  %53/2 5 فروش مستقیم

 % 144  % 144  تومان  915  %144 141 کل

 های تحقیقخذ: یافتهأم

 

جداول از تابع تشخیصی به روش گام به گام استفاده شد.  بازاریابیثر بر انتخاب نوع کانال ؤجهت تعیین متغیرهای م

توانسته وارد  گر این است که تحلیل فقط یک گام داشته و فقط متغیر قیمت با کمترین مقدار المبادانشان 9و 3شماره

باشد همچنین مقدار همبستگی کانونی دار میمعنی %44، نشان می دهد که آزمون در سطح 5جدول شماره  تحلیل شود.

از  %24/33توان نتیجه گرفت که آید که میبه دست می 3324/4به دست آمده است که با مجذور این عدد مقدار  511/4

 دهد.را نشان میماتریس ساختاری کل مدل  6جدول شماره شود. تبیین می بندی توسط این مدلواریانس متغیر گروه
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 اندمتغیرهایی که وارد تحلیل شده   -3جدول 

 Tolerance F to Remove گام    

 151/14 444/1 قیمت 1

 های تحقیقمأخذ: یافته

 اندمتغیرهایی که وارد تحلیل نشده   -4جدول 

 Tolerance Min. Tolerance F to Enter Wilks' Lambda گام

 661/4 151/14 444/1 444/1 قیمت 4

 432/4 144/2 444/1 444/1 مقدار تولید 

 411/4 125/4 444/1 444/1 سن 

 416/4 593/4 444/1 444/1 تجربه 

 416/4 594/4 444/1 444/1 تحصیالت 

 452/4 433/1 444/1 444/1 کار غیرکشاورزی 

 414/4 111/4 444/1 444/1 عضویت تعاونی 

 625/4 554/2 414/4 414/4 مقدار تولید 1

 651/4 644/4 444/1 444/1 سن 

 654/4 449/4 491/4 491/4 تجربه 

 664/4 936/4 441/4 441/4 تحصیالت 

 636/4 112/1 444/1 444/1 کار غیرکشاورزی 

 695/4 321/1 411/4 411/4 عضویت تعاونی 

 های تحقیقمأخذ: یافته

 
 گروهی به کل مجموع مجذوراتو نسبت مجموع مجذورات درون همبستگی کانونی  -5ل جدو

تعداد 

 تابع
Eigenvalues % of 

Variance 
Cumulative 

% 
Canonical 

Correlation Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

1 944/4 144 144 511/4 661/4 242/11 5 444/1 

 P≤0/01**                                                                                                                                                  های تحقیقمأخذ: یافته

 

 ماتریس ساختاری  -6جدول 

 کارغیرکشاورزی سن تحصیالت تولید عضویت تعاونی تجربه قیمت متغیر

 449/4 -416/4 494/4 193/4 191/4 234/4 444/1 1 تابع

 اند ( ) جز قیمت بقیه متغیرها وارد تحلیل نشده های تحقیقخذ: یافتهأم

 

بندی ها و به عبارتی دیگر ضریب تاثیرگذاری متغیر قیمت بر ضریب تابع تشخیصی خطی فیشر برای گروه 1جدول شماره 

 دهد.های مختلف بازاریابی را نشان میکانال
  بع برای گروه بندی هاضریب تا  -7جدول 

 های بازاریابیکانال 

 فروش مستقیم صادرات ها کارخانه خرده فروشان عمده فروشان واسطه ها

 144/4 135/4 411/4 461/4 414/4 462/4 قیمت

 -629/36 -491/36 -245/23 -941/11 -439/14 -191/15 ضریب ثابت

  های تحقیقمأخذ: یافته
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 نتیجه گیری. 4

مورد کانال دوگانه  5و نوع کانال اصلی  6 تولیدکنندگان سیب زمینی ازکلی این بررسی نشان داد که به طور 

ترین قیمت به ترتیب مربوط به صادرات بیشبود.  بازاریابیکانال نوع ثرترین عامل انتخاب ؤقیمت فروش ماند. استفاده کرده

های صادرات و فروش مستقیم کاراترین کانالکه گر این است نتیجه بیاناست. تومان بوده 159و فروش مستقیم با 454با

باشد خصوصا با توجه به اینکه گذاری کلی میدر مورد صادرات نیاز به توجه در سطح کالن و سیاست .باشندمی بازاریابی

چه بیشتر به این باشد و نزدیکی استان به خطوط ترانزیتی توجه هر محصول تولیدی مازاد بر نیاز استان می %44بیش از 

 باشد:به شرح زیر میترین راهبردهای پیشنهادی جهت بهبود فروش محصول به استناد نتایج حاصله مهم طلبد.مقوله را می

 بندی، انبارداری و ...های پس از برداشت از قبیل بستهکاران درباره بهبود روشزمینیآموزش سیب -1

 زمینیلی محصول سیبگذاری در امور فرآوری و صنایع تبدیسرمایه -2

 جوار و خارج از کشور های همهای فروش برای صدور محصول به استانتشکیل تعاونی -3

 زمینی به مصرف کنندگان نهاییکارهایی برای عرضه مستقیم محصول سیبایجاد راه -9

 

 قدردانی. 5

رم جناب آقای دکتر عبدپور، مای محتاند که جا دارد از استاد راهندر انجام این پژوهش افراد متعددی نقش داشته

 کش استان اردبیل کمال تقدیر و تشکر را داشته باشم.کاران زحمتو سیب زمینیاستاد مشاور محترم آقای دکتر باشکوه 

 

 منابع . 6
 و زیریبرنامه معاونت .کشاورزیجهاد وزارت .1343-49 یزراع سال .زراعی محصوالت کشاورزی آمارنامه .1345 .همکاران .ک ،یاحمد -1

 .46-41صص  .اول جلد .ارتباطات و اطالعات اوریفن مرکز .اقتصادی

. سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران .کارهای توسعه(ها و راهنظام بازاریابی محصوالت کشاورزی ایران )تحلیل چالش .1343 .بی نام -2

 .13ص  .روابط عمومی و امور بین الملل
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Abstract 
        The goals of this study is to investigate potato marketing channels in Ardebil province. The 

data of this research to 2014-2015 crop year, which was collected by special questionnaires from 

198 potato producers in all regions of Ardabil province through direct interviews. The results 

indicate that potato producers have used 6 main channels and 5 dual channels. Stepwise method 

multiple discriminant analysis was used to determine the effective factors on the selection of 

marketing channels. Sales price was the most effective factor in selecting the type of marketing 

channel. The average selling price of 4850 Rials, the lowest and the highest prices, respectively, 

were for intermediaries with 4480 Rials and exports of 950 Rials per kilogram. Sales to 

intermediaries with 71.66% of the total amount of sales were most and exports with 0.27% of the 

lowest sales. 
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