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چکیده
زکتو کارا به روش های مختکفی محصوبت خود را به بازار عرضه میکنند و رفتار بازارکابی آ ها تحت تأثیر متغیرهای مختکف
با همدکیر فرق میکند .با توجه به اهمیت راهبردی زکتو در اقتصاد کشاورزی شهرستا طارم ،تحقیق توصیفی -همببتیی حاضر با
هدف بررسی رفتار بازارکابی زکتو کارا از نظر نحوه فروش و عوامپ مرتبط با آ در شهرستا طارم صورت گرفت .جامعوه آمواری
تحقیق را ککیه زکتو کارا شهرستا طارم در سال  6932تشریپ میدادند ( 7111نفر) ،که با استفاده از فرمول نمونهگیری کوکرا
و از طرکق روش نمونهگیری چند مرحکهای تصادفی 611زکتو کار بهعنوا نمونه انتخاب و مورد مطالعه قورار گرفتنود .ابوزار تحقیوق
پرسشنامه محقق ساختهای بود که رواکی آ از طرکق نظرات صاحبنظرا و کارشناسا مرتبط مورد تأکید واقع شد و پاکاکی آ نیز از
طرکق محاسبه آلفای کرونباخ برای شاخ های ترکیبی بیشتر از  1/7بهدستآمد .نتاکج تحقیق نشا داد که زکتو کارا به سه روش
سبز ،شربته و کنبروی محصول زکتو را به بازار عرضه میکنند و متغیرهاکی مانند سن ،قیموت فوروش ،کمیوت و کیفیوت تولیود،
مباحت باغ ،تعداد کالسهای تروکجی شرکت کرده و میزا رکب پذکری باغدارا با رفتار بازارکابی آ ها دارای ارتبوا معنویداری
میباشد.
واژه های كلیدی :رفتار بازارکابی ،زکتو کارا  ،شهرستا طارم ،عوامپ مؤثر

مقدمه
 -6دانشآموخته کارشناسی ارشد تروکج و آموزش کشاورزی ،گروه تروکج ،ارتباطات و توسعه روستاکی ،دانشیاه زنجا
 -2استادکار تروکج و آموزش کشاورزی ،گروه تروکج ،ارتباطات و توسعه روستاکی ،دانشیاه زنجا
 -9استادکار گروه تروکج و اقتصاد کشاورزی ،ارتباطات و توسعه روستاکی ،دانشیاه زنجا
 - 9دانشیار تروکج کشاورزی و توسعه روستاکی ،گروه تروکج ،ارتباطات و توسعه روستاکی ،دانشیاه زنجا
(* -نوکبنده مبئول)Shams@Znu.ac.ir :
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امروزه با توجه به افزاکش روزافزو جمعیت در کشورهای مختکوف و بخصووص کشوورهای در حوال توسوعه و کمتور
توسعهکافته سعی و تالش اکثر کشورها بر اکن است که بهسطوح بابتری از توسعهکافتیی برسند و بههمین خواطر نیواز بوه
توسعه ابعاد مختکف و بخصوص بعد اقتصادی آ نظیر رشد اقتصادی ،افزاکش درآمد و رفاه ،رسید به امنیت غذاکی و غیره
وجود دارد .رسید بهتوسعه نیازمند استفاده حداکثری از همه منابع موجود و بخصوص بخش روستاکی و کشاورزی است .در
واقع توسعه کشاورزی و روستاکی محور اصکی توسعه مکی بوده و اگر قرار بر اکن باشد که در کشورهای جها سووم توسوعه
مکی تحقق پذکرد ،میباکبتی تعادل بهتری بین توسعه روستاکی و شهری اکجاد شود (کرمی و مردانی .)6936 ،در اکرا بوه
خاطر وجود شراکط آب و هواکی متنوع ،استعدادها و پتانبیپهای فراوانی برای تولید محصوبت زراعی و بواغی وجوود دارد.
بیش اکرا بهعنوا قطب تولید محصوبت باغی از پتانبیپ وکژهای در جها برخوردار است .وسعت کشور و وجود تنوع
اقکیمی در آ  ،امرا تولید و توسعه محصوبت باغی بیشماری را فراهم کرده است (سالم و نمازی.)6931 ،
زکتو مهم ترکن محصول باغی از نظر سط زکرکشت ،اشتغال و درآمد در شهرسوتا طوارم اسوت و نقوش مهموی در
زندگی مردم اکن شهرستا اکفا مینماکد .سط زکر کشت و تولید اکن محصوول در شهرسوتا رو بوه افوزاکش مویباشود،
بهطوریکه بر اساس آمار سازما جهاد کشاورزی شهرستا میزا سط زکر کشت آ از  69691هرتار در سال  6933به
 69711هرتار در سال  6933رسیده است و همچنین سط زکر کشت اکن محصول در سال  6936بالغ بر  67هزار هرتوار
گزارش شده است که  3هزار هرتار آ بارور و  3هزار هرتار دکیر شامپ باغات جووا بووده اسوت .در بخوش تولیود هوم
برآوردها نشا میدهد که سط تولید نببت به سالهای گذشته افزاکش داشته است ،بهطوری که مقودار تولیود از 62119
تن در سال  6931به  61111تن در سال  6936رسیده اسوت (دفتور آموار و فنواوری اطالعوات وزارت جهواد کشواورزی،
 ،)6932که اکن امر پتانبیپ بابی تولید اکن محصول در شهرستا را نشا میدهد .بنا بوه دبکوپ فووق تولیود و فوروش
محصول زکتو از نظر اقتصادی در اکن شهرستا حائز اهمیت است .از آنجا که حصول زکتو قبپ از فروش و ارائه به بازار
نیازمند فرآوری است ،از گیاها صنعتی با ارزش افزوده باب محبوب میشود و عالوه بر تولید محصول در مزرعه ،هر ک
از مراحپ بازار رسانی شامپ برداشت ،حمپ و نقپ ،استحصال روغن ،خرکد و فروش و نهادهای مالی و اعتباراتی به نحووی
در اکجاد ارزش محصول دخیپ میباشند (خیری.)6931 ،
عمکیات و اقداماتی که کشاورز انجام میدهد تا بهترکن محصول ازنظر کیفیت و تقاضای مصورفکننوده را در زموا و
مرا مناسب و به منظور کبب بیشترکن درآمد ،به مصرفکننده عرضه نماکد ،بازارکابی نام دارد (مزکس .)2161 ،6بازارکابی
کری از مراحپ مدکرکتی در فراکند تولید محصوبت کشاورزی می باشد که در بین دکیر عوامپ از اهمیت شواکانی برخووردار
می باشد .اکن اهمیت بیشتر در اکجاد تعادل بین عرضه و تقاضای محصوبت تولید شده ،افزاکش کاراکی و بهرهوری منابع و
محصوبت تولیدی در جوامع در حال توسعه میباشد (عبدپور دبل .)6931 ،اهمیت بازارکابی در آ است کوه محصووبت
کشاورزا کوچ و پراکنده را جمعآوری ،متمرکز و روانه بازار میکند (جری و فراسور .)2113 ،2اکون در حوالی اسوت کوه
درگذشته اکثر کشاورزا قادر به انتقال محصوبت خود از مزرعه به بوازار نبووده و از کمتورکن امرانوات فورآوری محوروم
بوده اند .رسالت بازارکابی برای اکن دسته ازکشاورزا در اکن است که برای محصوبت آ ها اکجاد تقاضای پاکودار نمووده و
به روند تولید و کبب معاش آنا رونق میدهد (جتنت و همرارا  .)2111 ،9بازارکابی در واقع کری از ضرورکات نظام تولید
روستاکی و کشاورزی است و بهعنوا کری از مهمترکن اجزای ساختار تولید محصوبت کشاورزی بوهحبواب مویآکود کوه
1- Mzyece
2- Jari and Fraser
3- Getnet and et al
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اهمیت آ در فرآکند تولیدات روستاکی ببیار مشهود است (ترنرن .)2166 ،6اهمیت اکون موضووع توا حودی اسوت کوه در
کشورهای پیشرفته و حتی در کشورهای در حال توسعه بازارکابی مقولهای مهمتر از تولید اسوت (پانودی و توواری.)6931 ،
بهطوریکه کری از عوامپ مهمی که باعث عدم تحقق اهداف توسعه کشواورزی و افوزاکش تولیود و درآمود کشواورزا در
کشورهای در حال توسعه میشود ،نارساکی سیبتم بازارکابی محصوبت کشاورزی است (مهدی پور و همرارا  .)6939 ،به
مجموعه رفتارهاکی که تولیدکننده درزمینهی بازارکابی دارد ،رفتار بازارکابی گفته میشود .اکنره کشواورز محصوول تولیودی
خود را در چه زمانی ،به چه کبی ،به چه قیمتی و به چه نحوی میفروشد در مجموعه رفتارهای بازارکابی قورار مویگیورد،
رفتار بازارکابی کشاورزا بر حوزه تولید و مصرف اثر میگذارد .به شرکی که هرگونه اختالل در رفتوار بازارکوابی مویتوانود
منجر به اکجاد اختالبتی در حیطه تولید و مصرف گردد .به موازات گوذار از کشواورزی سونتی بوه کشواورزی تجواری بور
مشرالت کشاورزا درزمینهی عرضه محصول به بازار افزوده میشود .با توجه به اکنره مزارع و واحدهوای تولیودی غالبواً
کوچ می باشند ،میزا محصول عرضه شده به بازار اندک و کشاورز ناچار است به دلیپ ضعف موالی ،بوه روش سونتی و
نا مناسب محصول خود را برداشت و بدو اکنره فرآوری کند محصول خود را به خرکدارا محکی کا میدا دارا بفروشد .بر
اکن اساس سهم درکافتی کشاورز از قیمت مصرف کننده اندک است و اکن امر موجب پواکین آمود سوط رفواه ،درآمود و
کاهش انییزه تولید می گردد .مبئکه دکیر کشاورزا اکن است که به سبب عدم دسترسوی بوه انبوار و عودم توانواکی موالی
مجبورند که همه محصول خود را در زما برداشت به بازار عرضه نماکند که اکن امر نیوز موجوب کواهش قابوپ مالحظوه
قیمت در زما برداشت میگردد .در نتیجه در برخی از مناطق روستاکی شاهد شرپگیری ناپاکداریهاکی در زمینهی اقتصاد
محصوبت باغی بوده که سبب کاهش پتانبیپهای تولید درزمینهی اکن محصوبت شده و اقتصاد باغدارا منطقه را تحت
الشعاع قرارمی دهد (نجفی و فرجزاده .)6933 ،از طرفی مصرفکنندگا خواها محصوبتی با کیفیت بابتر و آمادهتر بوده
و به بیا دکیر تقاضای مصرفکنندگا به انجام خدمات بیشتر بر روی محصول بیشتر شده و آنا آمادگی دارنود در برابور
انجام خدمات هزکنه آ را بپردازند .بهطورککی در حال حاضر کری از چالشهای اصکی درآمودی کشواورزا  ،نحووه عرضوه
محصوبت تولیدی در بازار مصرف و پاکین بود سهم درکافتی آنها از قیمتی است کوه مصورفکننودگا نهواکی پرداخوت
مینماکند .بیشتر کشاورزا اکن امر را ناشی از نقاک موجود در ساختار بازار محصووبت کشواورزی مویداننود (مقدسوی و
همرارا  .)6931 ،رفتار بازارکابی کشاورزا تحت تأثیر شاخ ها و معیارهای مختکفی شرپ میگیرد که اکن شاخ ها تا
حد زکادی در بهبود کاراکی فرآکند بازارکابی و بازارسانی محصوبت تأثیرگذار است .در اکن ارتبا شناساکی عوامپ موؤثر بور
شرپگیری شبرههای بازارکابی محصوبت کشاورزی و رفتار بازارکابی کشاورزا  ،میتواند ناکارآمدی شبرههای بازارکوابی
بهوکژه در نواحی روستاکی که زکرساختها و پراکنش فضاکی وجود واسطهها و طوبنی شد جرکا بازارکوابی محصووبت را
سبب شده است تا حد زکادی کاهش دهد (رضوانی و همرارا  .)6932 ،بنابراکن بزم است تا عوامپ مؤثر بر رفتار بازارکابی
شناساکی شوند تا از اکن طرکق ضمن ارتقای ظرفیت هوای اجتمواعی و اقتصوادی موجبوات افوزاکش درآمود تولیدکننودگا
محصوبت کشاورزی را فراهم نمود (مروندی و عمانی.)6932 ،
زکتو از جمکه محصوبتی است که فروش آ هم بهصورت خام و هم بوه شورپهوای مختکوف فورآوری شوده راکوج
میباشد .با توجه به اهمیت اقتصادی و ارزش بابی اکن محصول در کشور ما ،تولید آ در مناطق مختکف کشور امرا پذکر
است تا جاکی که تولید اکن محصول در برخی از استا های کشور ،بهعنوا ک تولید استراتژک و اساسی شناخته میشود.
با توجه به اکنکه شهرستا طارم بیشترکن میزا تولید را دارا میباشد و بهعنوا قطب زکتو کشور از سووی وزارت جهواد
کشاورزی انتخاب شده است ،لذا ضرورت داشت که رفتار بازارکابی زکتو کارا اکن شهرستا مورد مطالعه عکمی قرار گیرد.
1- Trienekens
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لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی رفتار بازارکابی زکتو کارا شهرستا طارم از نظر درصد فروش محصول به سوه صوورت
سبز ،شربته و کنبرو و عوامپ مرتبط با آ در شهرستا طارم صورت گرفت.
پیشینه تحقیق

پیروسوا و پراسا )2166 ( 6در مطالعه ای در خصوص عوامپ مؤثر بور رفتوار بازارکوابی کشواورزا گوزارش کردنود کوه
متغیرهاکی مانند هزکنه حمپ ،قیمت فروش و وکژگیهای محصول و تولیدکننده روی شیوه فروش آنها تأثیرگذار مویباشود.
نتاکج مطالعه سیرا و مییشا ) 2166(2در رابطه با عوامپ تأثیرگذار بور رفتوار بازارکوابی دامودارا منطقوه کرکهوور نشوا داد
عوامکی چو سن ،سط دانش ،عضوکت در تعاونیها ،طرکقه پرداخت توسط خرکدار (نقودی /نبویه) ،مقودار تولیود شویر و
قیمت بر نوع رفتار آنا مؤثرند .چالوو )2166( 9در مطالعه ای با عنوا عوامپ مؤثر بر رفتار بازارکابی کشواورزا لوبیاکوار در
زامبیا گزارش کرد که انتخاب ک رفتار بازارکابی مبتقیماً از عوامکی چو قیمت ،فاصکه بازار ،داشتن ماشینآبت کشاورزی
شخصی و سن کشاورز تأثیر می پذکرد و برای بهبود وضعیت کشواورزا موواردی ماننود کواهش فاصوکه از موزارع ،اطوالع
کشاورزا از قیمت در بازار و تمرکز سیاستها روی کشاورزا خوردهپوا را پیشونهاد کورد .پراسوانا و همروارا  )2166( 9در
تحقیقی به شناساکی عوامپ مؤثر بر رفتار بازارکابی برنجکارا جهت باب برد سودشا از طرکق بازارکابی بورنج در شومال
سرکالنرا پرداختند .نتاکج مطالعه نشا داد که عوامکی چو اندازه زمین ،نوع مالریت و دسترسی به بازار از عواموپ مهوم در
تصمیمگیری کشاورزا بود .مزکس ( )2161در مطالعهای به شناساکی عوامپ مؤثر برانتخاب رفتارهای بازارکابی لوبیاکوارا
در زامبیا پرداخت .بر اساس نتاکج بهدست آمده عوامپ مؤثر بر انتخاب شیوه فروش توسط کشاورزا شوامپ قیموت ،هزکنوه
حمپ ،وضعیت مالی ،میزا تولید و میزا مرانیزاسیو بود .همچنین نتواکج نشوا داد کوه اکون نووع لوبیوا اساسو ًا توسوط
کشاورزا خردهپا کشت میشود .پارک ) 2113(1در مطالعوه خوود عواموپ موؤثر بور انتخواب کو رفتوار بازارکوابی توسوط
تولیدکنندگا محصوبت ارگانی را مورد بررسی قرار داد .نتاکج وی نشا داد که متغیرهای سن ،انودازه خوانواده و انودازه
زمین بر روی رفتار بازارکابی آنا تأثیرگذار بوده و وقتی کشاورزا فروش از طرکق ک بازار را انتخاب میکنند درآمدشوا
افزاکش میکابد .جری و فراسر )2113( 1در بررسی تأثیر عوامپ نهادی در رفتار بازارکابی کشاورزا خردهپا گوزارش کردنود
عوامپ زکادی در رفتار بازارکابی کشاورزا مؤثر است که از آ جمکه میتوا به دسترسی به اطالعات بوازار ،تخصو بور
روی استانداردها ،سنتی بود  ،وجود سرماکه اجتماعی ،مشارکت در گروه و غیره اشاره نمود .مارتین )2119(7در مطالعوه در
بررسی بازارکابی محصوبت باغی در اکالت سیبم گزارش کرد که متغیرهای سن ،رکب گرکزی ،انودازه خوانواده و انودازه
مزرعه بر روی رفتار بازارکابی باغدارا تأثیرگذار بودند .طاهیر )2119(3در مطالعهای در خصووص بوازار مرکبوات پاکبوتا
گزارش کردند که هزکنه حمپ ونقپ و کیفیت محصول بیشترکن تأثیر را در انتخاب حالت فروش (تازه خوری و فورآوری) در
بین باغدارا دارا هبتند .هاکن و همرارا  )2116( 3در مطالعهای بازارکابی سیبزمینی را در ککورادو مورد بررسی قرار داده
و گزارش کردند که استراتژیهای بازارکابی در رفتار بازارکابی سیبزمینیکارا تأثیرگذار بوده و کشاورزا بورای اکنروه در
بازارکابی اکن محصول موفق عمپ کنند باکود تموام اسوتراتژیهوای بازارکوابی را کواد بییرنود و بوه کوار برنود .سوارتول و
1- Pikousova and Prusa
2- Sikawa and Muhisga
3- Chalwe
4- Prasanna and et al.
5- Park
6- Jari and Fraser
7- Martins
8- Tahir
9- Hine and et al
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همرارا  )2111(6در مطالعه خود به بررسی تأثیر عوامپ فوردی و مزرعوهای بور روی انتخواب رفتوار بازارکوابی کشواورزا
حبوبات کار پرداختند .نتاکج مطالعه نشا داد که عوامکی مانند موقعیت جغرافیاکی ،اندازه مزرعه ،تخص بنیاه ،هزکنههوای
زراعی ،استفاده از ذخیره حبوبات و استفاده از بیمه محصوبت بر انتخاب رفتارهای بازارکوابی کشواورزا توأثیر معنویداری
دارد.
مجاورکا و همرارا ( )6932در مطالعه خود وضعیت موجود خودمات بازارکوابی مرکبوات را موردبررسوی قورار داده و
عوامپ مؤثر بر رفتار باغدارا در انتخاب نحوه فروش محصوبتشا را عوامکی چو سن ،فاصکه باغ از نزدک ترکن شوهر،
تجربه باغدار ،مباحت باغ ،هزکنههای بازارکابی و درآمد از فعالیت غیرکشاورزی شناساکی کردند .نتواکج تحقیوق جزونقوی و
همرارا ( )6936در رابطه با بازارکابی زکتو نشا داد که تولیدکنندگا از هیچ ابوزار فوروش و بازارکوابی مناسوبی ماننود
استفاده از رسانه های تبکیغاتی ،بازارکابی اکنترنتی ،استفاده از اسوتراتژی مشوخ بازارکوابی اسوتفاده نروردهانود ،همچنوین
مشخ گردکد وکژگیهای محصول و قیمت آ تأثیر معنیداری بر رفتار بازارکابی زکتو کارا دارد .نتاکج تحقیق عبودپور
دبل ( )6931با عنوا بررسی ساختار بازارکابی سیبزمینی و تعیین عوامپ مؤثر بر رفتار بازارکابی کشاورزا سیبزمینیکار
در اردبیپ نشا داد که رفتار بازارکابی تولیدکنندگا سیبزمینی در مناطق مختکف اردبیپ متفاوت میباشود اکون تفواوتهوا
بیشتر از جهات تجربه ،میزا تحصیالت ،نیروی انبانی خانوار ،مقدار اراضی زکر کشت سویبزمینوی ،وضوعیت مالریوت و
متوسط قیمت فروش مشهود می باشد .همچنین نتاکج تحقیق نشوا داد کوه سواختار سورماکهای واحودهای کشواورزی در
مناطق مورد مطالعه رابطه مبتقیمی با رفتار بازارکابی آنا دارد .پژوهش صبروی و همرارا ( )6931نشا داد که انتخواب
ک رفتار بازارکابی توسط کشاورزا خربزهکار تحت تأثیر عوامکی مانند سط تحصویالت ،سون و میوزا شورکت آنوا در
دورههای آموزشی تروکجی قرار دارد و شغپ اصکی آنا در اکن امر تأثیری را نشا نداد.
هما طورکره در مطالعات مختکف نیز به آنها اشاره شده است ،رفتار بازارکابی تولیدکنندگا کشواورزی کوه دربردارنوده
شاخ هاکی مانند نحوه فروش ،قیمت فروش ،زما فروش ،محپ فروش و نوع خرکدارا محصول میباشود ،خوود تحوت
تأثیر عوامپ مختکفی میباشد .عوامپ فردی (چو سن ،جنس ،سط تحصیالت ،تعداد افراد خانوار ،سابقه فعالیت ،مشواغپ
جانبی ،روش تهیه نهادهها و میزا رکب پذکری) ،عوامپ اقتصادی (شامپ میزا درآمد سالیانه ،سوط زکرکشوت ،وسویکه
حمپ و نقپ ،منابع تأمین مالی ،تبهیالت زکربناکی) ،عوامپ مزرعهای (شامپ اندازه باغات ،میزا تولید ،فاصکه باغ تا مراکوز
فروش ،پراکندگی اراضی) و عوامپ اجتماعی (مانند مشارکتهای اجتماعی ،عضوکت در تعاونیها ،شورکت در کوالسهوای
تروکجی و میزا استفاده از کانا لهای ارتباطی) هر کدام به نوعی با رفتار بازارکابی در ارتبا هبتند .در مطالعه حاضر تنهوا
کری از ابعاد رفتار بازارکابی کعنی نحوه فروش محصول زکتو مورد بررسی قرار گرفت و از آنجاکی که در منطقه طارم نیوز
اکن موضوع به صورت عکمی مورد بررسی قرار نیرفته بود ،تحقیق حاضر با هدف بررسی رفتار بازارکوابی زکتونروارا (بعود
نحوه فروش) و عوامپ مرتبط با آ انجام گرفت.
مواد و روشها
تحقیق حاضر از لحاظ روششناسی از نوع تحقیقات توصیفی (غیرآزماکشی) همببتیی ،به لحاظ هدف از نوع کاربردی
و از نظر نحوه گردآوری دادهها از نوع تحقیقات میدانی محبوب میشود .در ابتودای مطالعوه و پوس از بررسوی نظواممنود
ادبیات نظری و مصاحبه با برخی صاحب نظرا  ،ابزار تحقیق (پرسشنامه) طراحی و برای بهدست آورد اطالعات مورد نیاز
1- Sartwelle and et al
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از طرکق ارتبا مبتقیم و به شیوه مصاحبه حضوری با زکتو کارا در سر مزارع اقدام گردکد .رفتار بازارکابی زکتو کارا در
اکن مطالعه درصد فروش زکتو به سه صورت سبز ،شربته و کنبروی بود که به عنوا متغیر واببته تحقیق اندازهگیوری
شد .منظور از نوع فروش اکن بود که زکتو کار محصول خود را به چه نحوی (سبز ،کنبروی و شربته) به فروش رسوانده
است .البته همانطورکره در مقدمه مقاله نیز آمد از بین ابعاد رفتار بازارکابی به دلیپ حجم مقاله و نیز ساکر مالحظات در اکن
تحقیق فقط نحوه فروش بررسی شده است .برای سنجش اکن متغیر ابتدا میزا کپ فروش زکتو کار سوال و بوه تفریو
نیز برحبب نحوه فروش مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه با نببتگیری میزا فروش متغیرهای جدکد واببته در سوط
مقیاس نببتی حاصپ شد .متغیرهای مبتقپ نیز شامپ وکژگیهای فردی ،اجتماعی ،اقتصادی و مزرعوهای بوود کوه بورای
سنجش آنها با توجه به ماهیت متغیرها از مقیاسهای مختکف اسمی ،ترتیبی ،فاصوکهای و نبوبتی اسوتفاده شود .اعتبوار و
رواکی ابزار تحقیق با استفاده از نظرات اساتید دانشیاه و نیز کارشناسا سازما جهاد کشاورزی در اکن زمینه تعیین گردکد.
پاکاکی ابزار تحقیق نیز از طرکق مطالعه مقدماتی بر روی  21نفر زکتو کار و محاسبه آلفای کرونبواخ برابور بوا  1/79بورای
شاخ رکب پذکری 1/71 ،برای میزا رضاکت و  1/71برای میزا استفاده از منابع اطالعاتی بدست آمد .جامعه آمواری
مطالعه حاضر را ککیه زکتو کارا شهرستا طارم در استا زنجا تشریپ میدادند که بوا اسوتفاده از فرموول کووکرا بوا
خطای  1درصد  611زکتو کار به عنوا نمونه مورد نیاز جهت مطالعه انتخاب شود .از روش نمونوهگیوری چنود مرحکوهای
تصادفی برای انتخاب نمونه ها استفاده گردکد .بطورکره در مرحکه اول از بین پنج دهبتا به صورت تصادفی سه دهبوتا
انتخاب شد ،در مرحکه دوم با درنظر گرفتن کپ روستاهای هر دهبتا انتخاب شده در مرحکوه نخبوت ،تعوداد روسوتاهای
مورد نیاز برای مطالعه مشخ و بصورت تصادفی انتخاب شده و در مرحکه نهاکی با توجه به تعداد کپ زکتو کارا در هور
روستا از طرکق نمونهگیری تصادفی ساده ،زکتو کارا برای مطالعه انتخاب گردکدند .بزم بوه توضوی اسوت کوه ترنیو
جمعآوری داده ها بصورت حضوری و در سر باغ کا خانه صاحب باغ بود که محققین با توجوه بوه شوناخت کاموپ منطقوه و
باغدارا آنجا دادههای بزم را جمعآوری کردند .پس از جمعآوری دادهها و پردازش آنها در نرمافزار  Excel 2010از طرکق
نرمافزار  SPSS 20کار تحکیپ روی آنها صورت گرفت.
نتایج و بحث
تاکج تحکیپ دادهها نشا داد که میانیین سنی زکتو کارا مورد مطالعه  16/13سال و بیشوترکن فراوانوی ،مربوو بوه
گروه سنی  93تا  12سال ( 93/6درصد) میباشد (جدول  .)6اکثرکت پاسوخیوکا مورد و فقوط  1درصود آنوا ز بودنود.
همچنین نتاکج حاکی از آ بود که حدود  29درصد پاسخیوکا مورد مطالعوه بیبوواد و حودود  31درصود آنهوا نیوز دارای
تحصیالت دکپکم و زکر دکپکم بودند (جدول .)2
جدول .1توزکع فراوانی زکتو کارا بر حبب سن ()n=611
گروههای سنی
کمتر از  93سال
بین  93سال تا  12سال
بین  12سال تا  11سال
بیشتر از  11سال

فراوانی
29
16
19
26

درصد فراوانی
61
93/6
99/3
69/6

درصد تجمعی
61
19/6
31/3
611
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جدول  .2توزکع فراوانی باغدارا بر حبب میزا تحصیالت()n=611
سطح تحصیالت
بیسواد
تواناکی خواند و
نوشتن
راهنماکی
متوسطه
دکپکم
فوق دکپکم
کارشناسی و بابتر

فراوانی
91

درصد فراوانی
22/1

درصد تجمعی فراوانی
22/1

13

91/9

13/3

21
66
21
9
66

62/1
1/3
62/1
2/1
1/3

76/9
73/6
31/1
39/6
611

در رابطه با سابقه باغداری نتاکج نشا داد بیشترکن فراوانی مربو به گروه باغدارا با تجربه ،با سابقه کواری 91 -61
سال ،معادل  17نفر ( 96/37درصد) بود .میانیین بابی سابقه کار باغداری ( 21سال) نشانه تبحر و تخص زکتو کوارا
در حرفه خود و عمر زکاد اکن محصول در بیشتر مناطق مورد مطالعه میباشد .بر اسواس نتواکج ،شوغپ اصوکی  22درصود از
پاسخگوکا زکتو کاری بوده و  629نفر ( 73درصد) عالوه بر زکتو کاری دارای شغپ دوم نیز بودند .بنابراکن در بیشتر افراد
مورد مطالعه شغپ دوم به عنوا پشتوانه مالی محبوب شده که طبق اطالعات به دست آمده از باغدارا موورد مطالعوه ،از
بین فعالیتهای دکیر ،زراعت و دامداری به ترتیب بیشترکن فراوانی را در بین افراد مورد مطالعه به خود اختصاص داده بود.
بطوری که متوسط سط زکر کشت زراعی  6/77هرتار و میانیین تعداد گاو و گوسفند مورد نیهداری در اکون تحقیوق بوه
ترتیب  1/1و  1/23راس بود 22 .نفر نیز عالوه بر شغپ کشاورزی (زکتو کاری و غیر زکتو کاری) در شواخههوای غیور از
کشاورزی چو معکمی ،کارمند ادارات دولتی و مغازهداری فعالیت میکردند .نتاکج نشوا داد کوه اکثرکوت باغودارا نحووه
محاسبه درآمد– هزکنهشا به صورت ذهنی بود .نزدک به نیمی از باغدارا در باغ زکتو خود محصوبت دکیری از جمکه
انار ،انجیر و گردو نیز داشتند .بیش از نیمی از باغدارا  ،باغات خود را بیمه کرده بودند .بر اساس نتاکج در اکثور روسوتاهای
مورد مطالعه تعاونی تولید فعالی وجود نداشت و تنها  9نفر از باغدارا دراکن نهاد عضو بودند .اما نهاد شوورای اسوالمی در
اکثر روستاها ( 37درصد) وجود داشت و  61درصد پاسخ دهندگا در عضوکت اکن نهاد بودند .اکثرکت زکتو کارا در طول
سه سال گذشته در ارتبا با زکتو در کالسهای تروکجی شرکت کرده بودند .در رابطه با میوزا رکبو پوذکری باغودارا
نتاکج مطالعه نشا داد که اکثرکت باغدارا موورد مطالعوه ( 11/1درصود) از درجوه رکبو پوذکری متوسوطی برخوردارنود.
همچنین میز ا رضاکت اکثرکت پاسخیوکا از کمیت و کیفیت تولید و فروش زکتو در سال گذشته در حد زکاد بود .نتواکج
بدست آمده از تحقیق در رابطه با رتبهبندی گوکههای مرتبط با منابع اطالعاتی مختکف مورد استفاده توسط باغدارا بورای
به دست آورد دانش و اطالعات در زمینه بازارکابی نشا داد که منابع"ارتبا با ساکر کشواورزا و باغودارا محکوی"" ،
فعاب و دبب بازار (واسطهها)"" ،مراجعه حضوری به بازارهوای فوروش" و " کارشناسوا کشواورزی مراکوز توروکج و
سازما جهاد کشاورزی" در رتبه های اول تا چهارم قرار داشتند .همچنین در رابطه با وکژگیهای باغ نتواکج نشوا داد کوه
متوسط فاصکه قطعات از هم  771متر است 31 .درصد از پاسخیوکا فاصکه بوین باغاتشوا  6111متور و کمتور بوود .در
خصوص فاصکه قطعات باغ تا مراکز فروش به ترتیوب بیشوترکن و کمتورکن فاصوکه  21کیکوومتر و  611متور بووده اسوت.
اطالعات حاکی از آ بود که فاصکه  611تا  9111متری باغات تا مراکز فروش با  96درصد بیشترکن فراوانوی را بوه خوود
اختصاص داده بود .در مورد منبع آبیاری نیز رودخانه با درصد فراوانی  79درصد مهمترکن منبع آبیاری باغات شناساکی شد.
استفاده از چاههای عمیق و نیمه عمیق و آب چشمه نیز در رتبههای بعدی قرار داشتند 31 .درصد از باغدارا برای آبیواری
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باغات از روشهای سنتی و فقط  61درصد از روشهای نوکن ( قطرهای) استفاده میکردند .در رابطه با نوع رقم زکتو کشت
شده از  611پاسخیو فقط  9نفر از آنا فاقد رقم زرد در باغ خود بودند و  37درصد در باغات خود فقط زکتو زرد داشته و
از اکن تعداد  29نفر عالوه بر زکتو زرد دارای ساکر ارقام نیز بودند که طبق اطالعات بوه دسوت آموده از باغودارا نمونوه
میانیین کپ سط زکر کشت بارور و غیر بارور و میانیین تعداد اصکه درخت زکتو نشا داد که زکتو رقم زرد نبوبت بوه
ساکر ارقام از سط زکر کشت و تعداد اصکه بیشتری برخوردار است .رقمهوای شونیه ،مواری و روغنوی نیوز بوه ترتیوب در
رتبههای بعدی قرار داشتند .بنابراکن رقم غالب کشت شده در اکن باغات رقم زرد میباشد ،به همین دلیپ زکتوو رقوم زرد
به خاطر غالب بود در منطقه در اکن مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است .در رابطه با عمکیات بازارکابی اکون رقوم نتواکج
نشا داد که جمعآوری و برداشت آ عمدتاً توسط نیروی انبانی ماهر و به صورت سنتی انجام میشود .زکتو کارا برای
برداشت از نیروی خانواده و کارگر فصکی استفاده میکنند .عرضه اکن محصول فاقد ببوتهبنودی بووده و بوه اصوطالح بوه
صورت فکهای عرضه میشود .حمپونقپ محصول زکتو از سر مزرعه به بازار ،انبار و کا حیا منزل بوا بروارگیری وسواکپ
نقکیه گوناگونی از جمکه تراکتور ،نیبا  ،وانت و سواری انجام میشود که اکثرکت باغدارا جهت حمپ محصوول خوود بوه
بازار از تراکتور استفاده کردهاند .در اکن شهرستا فرآوری اکن رقم به صورت کنبرو و شربته انجام میگیرد .در رابطه بوا
انبارداری نیز زکتو کارا بالفاصکه پس از برداشت در صورت عدم فرآوری اقدام به فروش محصول کرده ،و در اکون موورد
هیچگونه انبارداری انجام نمیگیرد .اما زکتو کارانی که قصد فرآوری محصولشا را دارند پس از فرآوری اکن محصوبت را
در ظروفی که وز آنها بین 31تا  621کیکوگرم است ،برای مدتی (بین ک ماه تا کربال) در انبارهوای خوانیی نیهوداری
کرده و آنیاه نببت به فروش آنها اقدام میکنند .در رابطه با فروش نیز نتاکج نشا داد که بعضی از افراد مورد مطالعه کوپ
تولیدشا را فقط به صورت سبز می فروشند ،بعضی از آنا کپ تولیدشا را فقط به صوورت کنبورو و دسوتهای نیوز کوپ
تولیدشا را به صورت شربته به بازار عرضه می کنند .گروهی از باغودارا نیوز ترکیبوی از محصووبت را بوه بوازار ارائوه
میکنند .کعنی درصدی را بهصورت فرآوری نشده کا هما سبز ،درصدی را به صوورت شربوته و درصودی را بوه صوورت
کنبروی به بازار عرضه میکنند .در رابطه با نوع فروش محصول مشخ گردکد که در منطقه موورد مطالعوه  11درصود
باغدارا تمام کا مقداری از محصول خود را بصورت فرآوری نشده به بازار عرضه میکنند .درصدی نیز مقداری از محصوول
خود را بصورت فرآوری شده و در طول سال به فروش میرسانند .بطور ککی نتاکج نشا داد که باغودارا حودود  76درصود
زکتو تولیدی خود را به صورت فرآوری شده و بقیه را به صورت سبز به بازار عرضه کردهاند .طبق نتواکج نزدکو بوه 91
درصد از میزا تولید توسط باغدارا به زکتو کنبروی تبدکپ میشود .درصدی که بهصورت سبز ،شربوته و کنبورو بوه
بازار عرضه شده است تحت تأثیر عوامپ مختکفی است که با استفاده از روابط همببتیی اکن عوامپ در بخش تحکیکی مورد
بررسی قرار گرفتهاند.
برای بررسی وجود رابطه بین متغیرهای مبتقپ با درصد فروش زکتو به شرپهای مختکف سبز ،شربته و کنبرو
از ضراکب همببتیی پیرسو و اسپرمن استفاده شد .بر اساس جدول  9بین سن ،قیمت فروش و میزا رضاکت باغدارا از
کمیت محصول با درصد فروش زکتو به صورت سبز رابطه مثبت و معنیداری در سط پنج درصد مشاهده شود .بطووری
که هر چه سن و میزا رضاکت باغدارا از کمیت محصولشا بیشتر بود ،درصد بیشتری را به صورت سبز فروخته بودنود.
همچنین هر چه قیمت فروش محصول بابتر بود باغدارا ترجی به فروش محصول به صورت سبز داده بودند .از طرفوی
بین متغیرهای تعداد کالسهای تروکجی شرکت کرده ،سط زکر کشت بوارده ،تعوداد اصوکه بوارده ،میوزا رکبو پوذکری
باغدارا و میزا تولید با درصد فروش به صورت سبز ارتبا منفی و معنیداری مشاهده شد .بدکن معنوی کوه بوا افوزاکش
تعداد کالسهای تروکجی شرکت کرده ،سط زکرکشت بارده ،تعداد اصوکه بوارده ،میوزا تولیود و میوزا رکبو پوذکری
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باغدارا  ،درصد فروش بهصورت سبز کاهش میکابد .بین ساکر متغیرهای مبتقپ با اکن متغیر رابطه معناداری دکده نشد.
جدول  .3رابطه همببتیی بین درصد فروش زکتو بصورت سبز با متغیرهای مبتقپ مورد مطالعه
متغیر مستقل
سن
تعداد خانواده
تعداد کالسهای تروکجی
سط زکر کشت بارده
تعداد اصکه بارده
میزا تولید
فاصکه تا مرکز فروش
قیمت فروش
میزا رکب پذکری
رضاکت از کمیت تولید

نوع همبستگی
پیرسو
پیرسو
پیرسو
پیرسو
پیرسو
پیرسو
پیرسو
پیرسو
اسپرمن
اسپرمن

میزان رابطه
*1/67
-1/613
**-1/22
**-1/2
*-1/63
**-1/27
-1/191
*1/29
**-1/29
*1/21

سطح معنی داری
1/19
1/9
1/111
1/113
1/121
1/116
1/17
1/16
1/112
1/11

*معنی داری در سط  1درصد ** ،معنی داری در سط  6درصد

از طرفی بر اساس نتاکج بدست آمده از تحقیق هیچگونه همببتیی بین متغیرهای مبتقپ با درصد فروش به صوورت
شربته وجود نداشت .که نتاکج جدول  9نیز بیانیر اکن موضوع است.
جدول  .4رابطه همببتیی درصد فروش زکتو بصورت شربته با متغیرهای مبتقپ
متغیر مستقل
سن
تعداد خانواده
تعداد کالسهای تروکجی
سط زکر کشت بارده
تعداد اصکه بارده
میزا تولید
فاصکه تا مرکز فروش
قیمت فروش
میزا رکب پذکری
رضاکت از کمیت تولید

نوع همبستگی
پیرسو
پیرسو
پیرسو
پیرسو
پیرسو
پیرسو
پیرسو
پیرسو
اسپرمن
اسپرمن

میزان رابطه
1/99
1/27
1/12
1/67
1/79
1/99
1/11
1/69
1/27
1/99

سطح معنی داری
1/17
1/13
1/11
1/61
1/123
1/17
1/19
1/69
1/13
1/17

در رابطه با زکتو کنبروی نیز اطالعات جدول  1نشا گر آ بود که همببتیی بین متغیرهای سط زکر کشت بارده،
میزا تولید و میزا رکب پذکری با درصد فروش بصورت کنبروی در سط کو درصود مثبوت و معنویدار اسوت .لوذا
میتوا گفت هر چه زکتو کارا از سط زکر کشت بارده زکتو و سط زکر کشت باغی بیشتری برخوردار بودنود ،درصود
فروش کنبروشا نیز بابتر بود .همچنین نتاکج نشا داد که همببتیی بین متغیرهای تعداد کالسوهای تروکجوی شورکت
کرده ،تحصیالت ،سط زکرکشت باغی ،تعداد اصکه بارده و میزا رضاکت از کمیت تولید با درصد فروش بصورت کنبروی
در سط پنج درصد مثبت و معنیدار است .بدکن معنی که با افزاکش اکن موارد درصد فروش کنبوروی زکتوو کوارا نیوز
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بابتر رفته است .دکیر نتاکج نشا میدهد که ساکر متغیرهای مورد بررسی با درصد فروش رابطه معنیداری ندارند (جدول
)1
جدول  .5رابطه همببتیی درصد فروش زکتو بصورت کنبروی با متغیرهای مبتقپ
متغیر مستقل
سن
تعداد خانواده
تعداد کالسهای تروکجی
سط زکر کشت بارده
تعداد اصکه بارده
میزا تولید
سط زکر کشت باغی
تحصیالت
میزا رکب پذکری
رضاکت از کیفیت تولید

نوع همبستگی
پیرسو
پیرسو
پیرسو
پیرسو
پیرسو
پیرسو
پیرسو
اسپرمن
اسپرمن
اسپرمن

میزان رابطه

سطح معنیداری

1/66

1/69

1/61

1/63

**1/22

1/111

**1/96

1/111

**1/29

1/119

**1/99

1/111

**1/79

1/113

*1/79

1/12

**1/96

1/111

*1/21

1/11

*معنیداری در سط  1درصد ** ،معنی داری در سط  6درصد

همچنین در رابطه با مقاکبه میانیینها نتاکج آزمو های  ،tمنوکتنی ،آنوالیز وارکوانس و کروسورال والویس مطوابق
جدول  1نشا داد که از نظر آماری اختالف معناداری بین زکتو کارا ز و مرد ،زکتو کارا مجرد و متاهپ در خصوص
درصد فروش زکتو به صورت سبز وجود ندارد .همینطور بین دهبتا های مورد بررسی (آببر ،گیکوا و دستجرده) از نظور
درصد فروش به صورت سبز تفاوت معناداری وجود نداشت .از طرفی درصد فروش زکتو به صورت سبز زکتو کارانی کوه
وسیکه نقکیه شخصی داشتند و به صورت نقدی نهادههای مورد نیاز خود را خرکداری کرده بودند با زکتو کارانی کوه وسویکه
نقکیه شخصی نداشتند و به صورت نبیه نهادههای مورد نیاز خود را فراهم کرده بودند در سط ک درصود معنویدار بوود.
بطوری که زکتو کارانی که وسیکه نقکیه شخصی نداشتند ،درصد فروش بیشتری به صورت فرآوری نشده کا هموا سوبز و
درصد فروش کمتری به صورت فرآوری شده داشتند (جدول  .)1همچنین بین زکتو کارا به تفری میزا رکب پذکری
و استفاده از منابع اطالعاتی از نظر درصد فروششا به صورت سوبز تفواوت معنواداری وجوود داشوت .زکتوو کوارانی کوه
رکب گرکز بودند و از منابع اطالعاتی کم استفاده میکردند نببت به گروههای دکیر درصد فروش بابکی به صورت سوبز
داشتند.
بر اساس نتاکج بهدست آمده از تحقیق اختالف معناداری بین متغیرهای مبتقپ با درصد فوروش بوه صوورت شربوته
مشاهده نشد .ولی در رابطه با مقاکبه درصد فروش بهصورت کنبرو با متغیرهای گروهبندی ،نتاکج نشا داد کوه اخوتالف
معناداری بین زکتو کارا ز و مرد ،زکتو کارا مجرد و متاهپ در خصوص درصد فروش زکتو بهصورت کنبورو وجوود
ندارد .از طرفی نتاکج نشا داد درصد فروش زکتو به صورت کنبرو زکتو کارانی که وسیکه نقکیه شخصوی داشوتند و بوه
صورت نقدی نهادههای مورد نیاز خود را خرکداری کرده بودند با زکتو کارانی که وسیکه نقکیه شخصی نداشتند و به صورت
نبیه نهادههای مورد نیاز خود را فراهم کرده بودند ،در سط ک درصد معنیدار است .بطوری که زکتو کارانی که وسویکه
نقکیه شخصی داشتند درصد فروش کمتری به صورت فرآوری نشده کا هما سوبز و درصود فوروش بیشوتری بوهصوورت
فرآوری شده کنبرو داشتند (جدول .)7
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جدول  .6مقاکبه میزا درصد فروش زکتو بصورت سبز بر حبب متغیرهای گروهبندی مورد مطالعه
ردیف

متغیر گروهبندی

6

جنس

2

تاهپ

9

داشتن وسیکه نقکیه

9

روش خرکد نهادهها

1

میزا رکب

پذکری

1

میزا استفاده از منابع
اطالعاتی

7

دهبتا

گروهها

تعداد

ز
مرد
مجرد
متاهپ
بکی
خیر
نقدی
نبیه
کم
متوسط
زکاد
کم
متوسط
زکاد
گیکوا
آببر
دستجرده

3
693
3
697
661
91
699
29
27
31
99
9
99
663
73
92
91

میانگین /میانگین
رتبهها
31/39
77/11
17/17
73/61
61/31
19/11
71/32
622/36
97/31
27/76
3/33
693
36/11
31/71
22/33
91/33
21/71

مقدار

سطح

آزمون

معنیداری

من وکت نی

999/1

1/22

من وکت نی

119

1/99

t

*1/7

1/111

من وکت نی

*113

1/116

ANOVA

*3/97

1/111

کروسرال
والیس

**7/3

1/19

ANOVA

2/6

1/66

نوع آزمون

* معنی داری در سط  6درصد و **معنی داری در سط  1درصد،

جدول  .7مقاکبه درصد فروش بهصورت کنبروی بر حبب متغیرهای گروهبندی مورد مطالعه
ردیف

متغیر گروهبندی

6

جنس

2

تاهپ

9

داشتن وسیکه نقکیه

9

روش خرکد نهادهها

1

میزا رکب

پذکری

1

میزا استفاده از منابع
اطالعاتی

گروهها

تعداد

ز
مرد
مجرد
متاهپ
بکی
خیر
نقدی
نبیه
کم
متوسط
زکاد
کم
متوسط
زکاد

3
693
3
697
661
91
699
29
27
31
99
9
99
663

* معنی داری در سط  6درصد و **معنی داری در سط  1درصد،

میانگین /میانگین
رتبهها
11/99
31/12
31/31
77/99
19/36
21/69
93/39
99/36
96/23
11/12
13/31
29
76/93
39/96

مقدار

سطح

آزمون

معنیداری

من واکت نی

917

1/11

من واکت نی

111

1/22

t

*1/33

1/111

من واکت نی

*799

1/111

کروسرال
والیس

*61/96

1/111

کروسرال
والیس

**3/33

1/12

نوع آزمون
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همچنین بین زکتو کارا به تفری میزا رکب پذکری و استفاده از منابع اطالعواتی از نظور درصود فروششوا بوه
صورت فرآوری شده کنبرو تفاوت معناداری وجود داشت .زکتو کارانی که رکب پذکر بودند و از منوابع اطالعواتی بیشوتر
استفاده میکردند ،نببت به گروههای دکیر درصد فروش بابکی به صورت کنبرو داشتند (جدول .)7
نتیجهگیری و پیشنهادها
اکن تحقیق با هدف بررسی رفتار بازارکابی (نحوه فروش) زکتو کارا شهرستا طارم و عوامپ مرتبط بوا آ صوورت
گرفت .نتاکج نشا داد که ارتبا بعضی از متغیرهای مبتقپ در رابطه با درصد فروش زکتو بوهصوورت سوبز و کنبوروی
معنی دار بود ،اما در رابطه با درصد فروش زکتو به صورت شربته رابطه معنیداری بین متغیرهای مورد مطالعه مشواهده-
نشد .رابطه مثبت و معنی داری بین درصد فروش به صورت زکتو سبز با متغیرهای سن ،میزا رضاکت از کمیوت تولیود و
قیمت فروش نشا میدهد که با افزاکش سن ،کمیت و قیمت محصول ،درصد عرضه بهصورت سبز افوزاکش مویکابود .از
آنجاکی که فروش به صورت سبز نیاز به هیچگونه فرآوری و زحمتی ندارد ،باغدارانی که سنشا زکاد است بهدلیپ نداشتن
حوصکه و تواناکی برای انجام فرآوری ترجی میدهند که محصول خوود را بالفاصوکه بعود از برداشوت و بودو هویچگونوه
فرآوری به فروش برسانند .همچنین به خاطر نیاز مبرم به پول وقتی قیمت فروش زکتو خام افزاکش میکابد ،اکن گروه از
باغدارا برای تأمین نیاز مالی خود درصد فروش سبزشا افزاکش میکابد که اکن نتاکج در راستای نتواکج چوالوو ( )2166و
کوچری و محمدی ( )6936قرار دارد ،ولی بوا نتواکج صوبروی و همروارا ( )6931مطابقوت نودارد .در رابطوه بوا ارتبوا
معنی داری ساکر متغیرها نیز نتاکج بیانیر آ بود که هر چقدر سط تولید و کیفیوت محصوول افوزاکشکافتوه و باغودارا از
تحصیالت بابکی برخوردار بوده و در کالسهای تروکجی بیشتری شرکت کرده بودند ،درصد فروش سبزشا کاهشکافتوه
و ترجی میدهند که زکتو را فرآوری کرده و چند ماه بعد با قیمت بابتری بفروشند .باغودارانی کوه سوط سوواد بوابکی
داشتند با شرکت در کالسهای تروکجی و آموزشی آمادگی پیدا کرده و از طرکق کارشناسا جهاد کشواورزی بوا روشوهای
مدکرکتی ،نحوه عمپ فرآوری و بازارکابی بهتر ،آشنا شده و آ را برار میبرند .پژوهش صبروی و همرارا ( )6931در اکون
راستا نشا می دهد که رفتار بازارکابی کشاورزا تحت تأثیر سط تحصیالت آنا قرار دارد ،ولی بین میزا شرکت آنا در
دورههای آموزشی تروکجی با نوع رفتار بازارکابی رابطه معناداری وجود ندارد .نتاکج بررسی جزونقی و همرارا ( )6936نیوز
بیانیر آ است که بین وکژگیهای باغ زکتو و نوع فروش محصول ارتبا وجود دارد .میزا رکب پذکری باغودارا نیوز
کری از عوامپ مرتبط با نحوه فروش می باشد .بطوری که طبق نتاکج مطالعه هر چقدر باغدارا رکب پذکر باشند ،بیشتر از
باغدارا رکب گرکز ماکپ به فرآوری هبتند .از آنجاکی که عمپ فرآوری با مبائپ و رکب همراه است ،بنوابراکن گواهی
باغدارا حتی بخاطر قیمت بابی فروش کنبروی نیز اقدام به فرآوری نمیکنند .بنابراکن درصد فرآوری زکتو بوه شورپ
کنبرو توسط باغدارا با میزا رکب پذکری آنا ارتبا مثبت و معناداری دارد .کزدانی و کیانیراد ( )6933نیز در مطالعوه
خود به اکن نتیجه رسیدند که عامپ رکب در رفتار تولیدکنندگا مؤثر است و اکن اثر بیشتر روی میزا درآمود حاصوپ از
محصوبت و تصمیمات کشاورزا در استفاده از نهادهها و عرضه محصوبت است .از آنجاکی کوه بورای فورآوری نیواز بوه
زکتو با کیفیت بابتری هبت ،بنابراکن کیفیت محصول نیز در رفتار بازارکابی نوع فروش مؤثر میباشد .بطووری کوه هور
چقدر کیفیت محصول باب میرود باغدارا ترجی می دهنود کوه آ را بوه صوورت کنبوروی فورآوری نمووده و از طرکوق
کانالهای مختکف بهدست مصرفکننده برسانند .در سالهای اخیر در شهرسوتا طوارم بوهدلیوپ کوم آبوی ،شویوع آفوت و
بیماری ها مختکف و عدم اطالع باغدارا از شیوع اکن آفات در موقع داشت و عدم کنترل بهموقع ،کیفیت محصول برداشتی
پاکین بوده و باغدارا نببت به سالهای گذشته فروش بیشتری به شرپ فرآوری نشده داشتند .بنابراکن کیفیوت محصوول
در موقع برداشت میتواند کری از عوامپ مهم در انتخاب نحوه فروش باغدارا باشد .طاهیر ( )2119نیز در مطالعه خود بوه
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اکن نتیجه رسیده است که کیفیت محصول بیشترکن تأثیر را در انتخواب حالوت فوروش (توازه خووری و فورآوری) در بوین
باغدارا دارد .نتاکج مطالعه پاکروسوال و پراسا ( )2166نیز مؤکد اکن نتیجه است.
در آخر با توجه به نتاکج مطالعه پیشنهادهای زکر ارائه میگردد:
بر اساس نتاکج باغدارا برای برداشت محصول از باغ ،از روشهای سنتی استفاده میکنند که ادامه داد به وضوعیت
نامطکوب جمعآوری سنتی منجر به صدمات و ضاکعات میشود .در اکن راستا پیشنهاد میشود تبهیالت اعتبواری از سووی
دولت برای باغدارا در زمینه استفاده از روشهای ماشینی در امر کاشت ،سمپاشوی و برداشوت فوراهم شوود توا وضوعیت

بهتری در سط شهرستا فراهم آکد.
نتاکج نشا داد که شرکت باغدارا در کالس های تروکجی با رفتار بازارکابی آنا در رابطه با نوع فروش ارتبا دارد .از
طرفی نیز باغدارا در بخش توصیفی تحقیق اعالم کردند کوه از کارشناسوا کشواورزی مراکوز توروکج و سوازما جهواد
کشاورزی بهعنوا کری از منابع اطالعاتی در خصوص بازارکابی استفاده میکنند .بنابراکن پیشنهاد میشود که متخصصوین
بازارکابی روشهای مختکف بازارکابی را به مروجین کشاورزی آموخته و آنا نیز اکن عکوم را به باغدارا آموزش دهند .گاهی
باغدارا بهدلیپ اکنره روشهای فرآوری را بکد نیبتند ،مجبور به عرضه محصول بصورت خام میشوند .بنوابراکن پیشونهاد
میشود که کارشناسا با تشریپ کالسهای عمکی و در مواقع ضروری با حضور در منزل باغدار مراحپ فرآوری نموود را
به باغدارا و خانواده او آموزش دهند تا باغدارا طرکقه صحی فرآوری را آموزش دکده و بدو هیچگونه نیرانی اقدام بوه
فرآوری محصول نماکند.
بر اساس نتاکج تعاونیهای موجود در شهرستا بهدلیپ ضعف ساختاری در اکثر موارد غیرفعال میباشند .بنابراکن بزم
است در نظام بازاررسانی محصول ک تحول اساسی با حماکت دولت و مشوارکت باغودارا از طرکوق اکجواد تعواونیهوا و
اتحادکههای باغدارا در شهرستا صورت گیرد ،بطوری که اکن تعاونیها بتوانند خدماتی از قبیپ اعطای تبهیالت ،فعالیت
در امور خرکد ،نیهداری و فروش محصول ،آموزش در زمینههای مختکف تولید تا بازارکابی و غیره را به آنا عرضه نماکنود.
همچنین در اکن زمینه اکجاد تشرپهای تخصصی کشاورزی جهت نظارت بر فرآکند تولید ،ارتقاء دانش فنی بهرهبوردارا و
کارگرا و کاهش نیاز به نیروی انبانی از طرکق توسعه مرانیزاسیو پیشنهاد میشود.
با توجه به طوبنی بود زما نیهداری زکتو فرآوریشده ،اکجاد انبارهای نیهداری بوا توجوه بوه شوراکط منطقوه و
وضعیت مالی کشاورزا و همچنین اکجاد صناکع تبدککی در منطقه برای اکجاد انییزه در باغدارا بزم و ضروری میباشد.
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Abstract
The marketing behavior of olive farmers is different and their behavior is affected by several factors.
Because of the strategic importance of olive in the agricultural economics of the Tarom Township, this
descriptive - correlational study was aimed to investigate the marketing behavior of olive farmers and the
relevant factors effective in the Tarom Township. The statistical population under study consisted of all of the
olive farmers in the Tarom Township in 2013 (N=7500) 160 of whom were selected by randomized multi-stage
sampling based on Cochran's sampling formula. The research tool was a questionnaire whose validity was
verified by a panel of experts in this field and its reliability were obtained by calculating the Cronbach's alpha
coefficient greater than 0.7 for composite indices. The results showed that olive farmers market their olive
products by three methods named as green, canned and broken and the variables of age, olive price, quantity and
quality of production, size of garden, number of participants in extension classes and risk taking status have a
significant relationship with marketing behavior of the farmers.
Keywords : Marketing Behavior, Olive Farmers, Tarom Township, Effective Factor
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