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چکيده
با گذار از كشاورزی سنتی به مرحله نوين و با فاصله گرفتن مراكز مصرف از نواحی توليد كهه اكرهر قريهه بهه اتآهاد آن در
مناطق حاشيهای و روستايی قرار گرفته است ،موضوع بازاريابی محصوالت كشاورزی اهميت فزايندهای يافته است .بها توجهه بهه
اهميت اقتصادی ماهی در اقتصاد كشور و با عنايت به رقابتهای جهانی در زمينه محصوالت كشاورزی و ظرفيت بهاالی توليهد
ماهی ،در اين تحقيق به بررسی حاشيه بازاريابی ماهی و تأثير آن بر اشتغال و جذب روستانشينان به ايهن حرفهه ،پرداختهه شهده
است .دادهها و اطالعات مورد نياز با استآاده از نمونهگيری تصادفی و از طريق تكميه پرسشههنامه از  030توليدكننههده مهاهی
قزلآال 00 ،عمدهفروش و  11خردهفروش در سال  0350در شهرستان اهواز جمهعآوری شهده اسهت .در اين مطالعه دادههها بهه
وسيله الگوی مارک -آپ برآورده شده كه نتايج به دست آمده نشان داده است كه حاشيهههای كه بازاريهابی ،عمهدهفروشهی و
خردهفروشی برای هر كيلوگرم ماهی ،به ترتيه  35015 ،005050و  001307ريال است .همچنين با يك واحد افزايش در قيمت
خردهفروشی و هزينه خدمات بازاريابی ،به ترتيه حاشيه بازاريهابی  1/55و  1/30واحهد افهزايش خواههد يافهت .ضهريه هزينهه
بازاريهابی  05درصهدی ماهی قزلآال نهشان میدهد كه هزينههای بازاريابی بهرای ماهی قزلآال در شهرستان اهواز 05 ،درصهد
از متوسط قيمهت ههركيلو ماهی قزلآال را به خود اختصاص داده است .بهر اسهاس بهرآورد ايهن الگهو ،قيمهت خهردهفروشهی و
هزينههای بازاريابی رابطة مستقيم و معنیدار و درآمد توليدكننده رابطه معكوس و معنیدار با حاشيه بازاريابی ماهی دارند.
كلمات كليدی :حاشيه بازاريابی ،روستا ،شهرستان اهواز ،شيالتstata ،

 -0دانشيار گروه اقتصاد كشاورزی دانشگاه اروميه ،ايران
 -0دانش آموخته كارشناسی ارشد رشته اقتصاد كشاورزی دانشگاه اروميه
(* -نويسنده مسئول)m_arsalanbod@yahoo.com :
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مقدمه
مرغوبيت و كيآيت باالی ماهی قزلآال شهرستان اهواز همچنين قيمت مناسه آن ،باعث شده كه اين شهرسهتان
در توليد اين محصول از وضيعت خوبی برخوردار گردد .طبق آمار موجود خوزستان در زمينه توليد آبزيان رتبه دوم كشهور را
كسه كرده كه اگر برنامهريزی صحيح انجام شود در سند چشمانداز  0111رتبه اول كشور را هم كسه خواهد كرد .به هرحال
مسئله اصلی اين است كه خوزستان پتانسي های بسيار بااليی را در بخش شيالت و آبزیپروری دارد (سازمان جهاد كشاورزی
خوزستان.)0350 ،
سهم آبزيان در تامين غذای بشر تا سال  0100بايد به  011ميليون تن برسد كه  11ميليون تهن آن مربهوب بهه پهرورش
آبزيان و بقيه ناشی از صيد درياهاست .در حالیكه اكنون  00ميليون تن آبزيان توليد شده در جههان نتيجهه تكريهر و پهرورش
آبزيان است .در ميان فعاليتهای گوناگون بخش شيالت در سالهای اخير صنعت پرورش ماهی قزلآال در نقاب مساعد كشور
رشد و توسعه يافته است .با توجه به شرايط اقليمی مطلوب و بسترهای مناسه برای پرورش ماهی در كشور به نظر مهیرسهد
كه آشناسازی توليدكنندگان بخش كشاورزی با اين فعاليت و ايجاد انگيزه در آنها از مساي مهم در راستای رشد و توسعه توليد
در زمينه پرورش آبزيان و از جمله ماهی قزلآالست (شمس الدين وندی و همكاران.)0351 ،
توجه به توسعه كشاورزی برای رسيدن به خودكآايی از يك سو و بهبود وضهع زنهدگی روسهتاييان و كشهاورزان و
فراهم آوردن زمينههای رشد و رفاه بيشتر آنهان از سوی ديگر ،از جمله هدفهای اصلی برنامههای توسعه اقتصادی ه
اجتماعی كشورها به شمار میآيد .اجرای اين برنامههها و بررسهیهههای مربههوب بههه آنهها ،آگهاهی كامه از قيمهت
محصوالت و هزينه خدمات كشاورزی را ضروری مینمايد .بنابراين افهزايش توليهدات كشهاورزی از لحهای كمهی بهه
تنهايی متضمن توسعه كشاورزی نيست ،بلكه در كنار توليد ،برای رسيدن به اين منظور يك نظام بازاريابی مناسه نيز
ضروری به نظر میرسد .بازاريابی محصوالت كشاورزی در يك مآهوم كلی شام كليه فعاليتها و خدمات انجام شده
بر روی يك محصول كشاورزی از زمان توليد تا مصرف است .عليرغم اهميت فراوان بازاريابی محصهوالت كشهاورزی
در توسعه بخش كشاورزی ،امنيت غذايی و بهبود درآمد كشاورزان ،ليكن در كشورهای در حال توسهعه چنهدان بهه آن
توجه نمیگردد ،بطوريكه توليدات دامپروری و كشاورزی ،اغله بصورت تازه و خام و فرآوری نشده به فروش میرسند.
بازارسانی شام فعاليتهايی است كه طی آن كاالها و خدمات (شيالتی) در زمان و مكان مورد نياز به مقدار قيمت مناسه در
دسترس مشتريان قرار میگيرد (صالحی.)0350 ،
با توجه به اهميت محصوالت كشاورزی و حاشيه بازاريابی كه پيشهتر مهورد بحهث قهرار گرفهت  ،در ايهن زمينهه
مطالعات زيادی در داخ و خارج كشور انجام شده است كه در ادامه به بيان برخی از آنها پرداخته میشود.
اناركی و كرمیدهكردی ( )0350در پژوهشی تحت عنوان تحلي حاشيه بازاريابی گوشت مرغ دراستان قم نشهان
دادند كه حاشيهبازاريابی خردهروشی ،عمدهفروشی و ك به ترتيه  101/77و  5150/35و  5010/00ريال میباشد كه
اين حاكی از سود كمتر توليدكننده و سود بيشتر عمدهفروش است .بيشتر عمليهات بازاريهابی درمرحلهه عمهدهفروشهی
صورت میگيرد و در اين راستا ،كمبود يا عدم دارايیهای معيشتی توليدكنندگان درمواردی ههمچهون سهرمايه ،دانهش
تكنولوژیهای فيزيكی و سرمايه ماي در بازاريابی ،منجر به افزايش حاشيهبازار اين محصول میگردد .لذا بها افهزايش
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ميزان آگاهی توليد كنندگان و تهيه منابع اعتباری الزم برای آنان بصورت جمعی يا انآرادی ،میتوان اين حاشيه را كهم
نمود و سود توليدكننده را افزايش داد.
جمشيدی و همكاران ( )0353درمطالعه خود به بررسی حاشيه بازاريابی عس در استان آذربايجانغربی پرداختند.
در اين مطالعه ضمن بررسی عوام مؤثر بر حاشيه بازاريابی و سهم آنها و تعيين قيمت در سطح عمدهفروشهی،
خردهفروشی و توليدكننده ،الگوی حاشيهبازاريابی عس در استان آذربايجانغربی با اسهتآاده از الگهوی مهارک آپ
تخمين زده شد .نتايج تحقيق نشان میدهد كه حاشيهبازاريابی با قيمت خردهفروشی رابطه مستقيم دارد .با توجه
به نتايج مطالعه آنها حاشيه بازاريابی با قيمت خردهفروشی و با هزينههای بازاريابی رابطه مستقيم دارد.
سلطانمراد ( )0351به بررسی حاشيهبازاريابی گوشت قرمز با استآاده از الگوی انتظارات عقاليهی پرداختهه اسهت.
نتايج نشان میدهد كه طی دورهی  0351تا  0353عواملی مانند نرخ تغيير نسبت موجودی انبار به ميزان فروش ،روی
حاشيهبازار گوشت قرمز مؤثر بوده و با افزايش آن حاشيهبازار افزايش میيابد.
جامع بزرگی و همكاران ( )0351به بررسی حاشيه بازار ماهيان خاوياری پرورشی در ايران پرداختند .جامعه آمهاری
در اين تحقيق شام  01پرورشدهنده 01 ،عمدهفروش و  01خردهفروش است در اين پژوهش از الگهوی اضهافهبهها
(مارک ه آپ) استآاده شد .نتايج نشان داد كه حاشيهها در اين بازار نسبت به قيمت توليدكننده رقم بااليی بود و حاشيه
خردهفروشی بيشتر از حاشيه عمدهفروشی است .سهم توليدكننده از قيمهت نههايی بسهياركم اسهت .همچنهين ،وجهود
واسطههای زياد و شآاف نبودن مسير بازاررسانی در افزايش حاشيه بازاريابی ماهيان خاوياری پرورشی از عوامه مههم
است.
قلیپوردميه و همكاران ( )0351در پژوهشی تحت عنوان چالشهای محلی بازاريابی محصوالت كشاورزی مهزارع
خانوادگی به اين نتيجه رسيدند كه بازاررسانی محصوالت كشاورزی مزارع خانوادگی در ايران بها مشهكالت عديهدهای
مواجه است .دالي آن را میتوان در يكپارچه نبودن مديريت روستائی ،كمبهود منهابع مهالی پايهدار و نامناسهه بهودن
تجهيزات و تاسيسات زيربنايی مناسه جستجو نمود .بدين ترتيه ،درصد اندكی از قيمت پرداختی مصرفكننده ،نصيه
توليدكننده میشود و بيشترين عايدی نصيه واسطهها مهیگهردد .از آنجها كهه معمهوال مهزارع خهانوادگی بهه عنهوان
توليدكنندگان خرد محصوالت كشاورزی مطرح میباشند ،وجود نقص در بازاررسانی ،بيشترين صدمه را به آنها وارد مینمايد.
جانيآا و همكاران )0101( 0به تجزيه وتحلي عملكرد بازاريابی و كارايی بازاريابی و هم انباشتگی فضهايی مهاهی
روهو در برخی مناطق انتخاب شده بنگالش پرداختند .دراين تحقيق چهار مسير بازاريابی مشخص گرديد كهه از بهين
آنها به عنوان كاراترين مسير ،مسير ماهيگير ،عمهدهفهروش محلهی و خهردهفهروش انتخهاب شهد و همچنهين سهود
خردهفروشی باالتر از واسطههای ديگرمحاسبه شد .يافتههای تحقيق نشان میدهد كه بازاريابی ماهی روههو سهودآور
است.
1- Janifa et al
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عبدوالی و همكاران )0107( 0در مطالعه خود به بررسی عملكهرد توليهد سهبزيجات و بازاريهابی در نيمهه شههری
كوماسی در غنا پرداختهاند .در اين مطالعه ،توليد و بازاريابی كشاورزان ،عمدهفروشان و خردهفروشان بهرای سهبزيجات
برگبزرگ (پياز بهاره ،كاهو و كلم) در نيمه شهری كوماسی بررسی گريدهاست .بها اسهتآاده از روش نمونههگيهری دو
مرحلهای ،از مجموع  007نآر شام  017كشاورزان 31 ،عمدهفروش و  11خردهفروش ،نمونهگيری شده است .بهرای
عمده فروشان بيشترين حاشيه بازاريابی ساالنه برای پياز بهاره و كلم بدست آمده است ،در حالی كه بهرای كشهاورزان،
باالترين حاشيه بازاريابی ساالنه برای كاهو محاسبه شده است.
با توجه به اهميت آبزيانپروری و بويژه ماهی قزلآال و همچنين با توجه به استعدادهای طبيعی فراوان پرورش مهاهی
قزل در روستاهای شهرستان و نياز روزافزون به پروتئين دريايی ،لزوم پژوهش در زمينه بازار ايهن محصهول احسهاس
میشود .هدف از تحقيق حاضر را می توان بصورت ذي بيان نمود:
 -0بررسی حاشيه بازاريابی در زنجيره بازاری ماهی قزلآال و عوام مؤثر بر آن در شهرستان اهواز
 -0محاسبه سهم توليدكننده ،خرده فروش و عمدهفروش از قيمت نهايی ماهی قزال آال
 -3بررسی كانالهای بازاريابی ماهی قزل آال در شهرستان
مواد و روشها
در يك بازار رقابتی ،حاشيه ك بازاريابی 0به صورت اختالف قيمت پرداختهی مصهرفكننهده و قيمهت دريهافتی
توليدكننده تعريف شده است (والن وترنر .)0571 ،3همه هزينههايی كه در جريان مسير بازاريابی محصهول ،از زمهان
برداشت آن تا قب از اينكه به دست مصرفكننده برسد ،انجام میشوند ،حاشيه بازاريهابی تعريهف مهیگهردد .بهرای
سادگی در تجزيه و تحلي  ،حاشيه بازاريابی به دو جزء حاشيه عمدهفروشی 1و حاشيهی خردهفروشی 0تقسيم میشود.
حاشيه عمدهفروشی شام اختالف قيمت عمدهفروشی و قيمت توليدكننده است .حاشيه خهردهفروشهی ،در برگيرنهده
اختالف قيمت خردهفروشی و عمدهفروشی و همچنين حاشيه ك بازاريابی شهام اخهتالف قيمهت مصهرفكننهده و
توليدكننده میباشد (كرباسی وهمكاران .)0351 ،روابط مربوب به سه نوع حاشيهی بازاريابی خردهفروشی ،عمدهفروشی
و ك  ،به ترتيه به صورت زير تعريف میشود:
()0

Mr= Pr- Pw

()0

Mw =Pw – Pf

1- Abdulai et al
2- Aggregate Marketing Margin
3- Wollen and Turner
4- Wholesale Margin
5- Retail Margin
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Mm= Pr – Pf

()3

كه در روابط فود :Mr ،حاشيه خردهفروشی :Mw ،حاشيه عمدهفروشی :Mm ،حاشيه ك بازاريابی :Pr ،قيمهت
خردهفروشی :Pw ،قيمت عمدهفروشی و  :Pfقيمت سرمزرعه محصول میباشند.
چهار مدل حاشيهی بازاريابی است كه در ادامه به تعريف آنها خواهيم پرداخت.
الگوی اضافه بها

7

اين مدل اولين بار توسط واگ )0511(0ارائه شد .وی در مورد مدل مارک -آپ چنين بيان میكند كهه تقاضهای
مصرفكننده در ارتباب با قيمتهای خردهفروشی و سرمزرعه است .به طوری كه قيمهت محصهوالت كشهاورزی در
سرمزرعه ،حاص اختالف قيمتهای خردهفروشی از هزينه بازاريابی است .بر اين اساس مهدل حاشهيهبازاريهابی ،بهه
صورت تابعی از قيمت خردهفروشی و هزينههای بازاريابی در نظر گرفته میشود.
)Mm =f (Pr, cm

()1

در رابطه فود :cm ،هزينههای بازاريابی و ساير موارد مر روند زمانی ،متغيرهای موهومی و غيره و  fنشاندهنهده
رابطه تبعی میباشند و ساير متغيرهای رابطه ،در روابط قبلی ،تعريف شدهاند.
در اين مدل ،حاشيهبازاريابی میتواند به صورت قدرمطلق يا درصدی از مارک-آپ يا تركيبی از اين دو باشد.
الگوی حاشيه نسبی

9

اين مدل توسط گاردنر )0570(1ارائه شد .در اين مدل ،حاشيهبازار تابعی از درآمد كه  ،قيمهت خهردهفروشهی و
هزينههای بازاريابی میباشد.
)Mm = f(Pr,TR, cm

()0

در روابط فود  TRارزش كاالی فروخته شده است و بقيه متغيرها در روابط فود تعريف شدهاند.
هزينههای بازاريابی

5

اين مدل توسط ولگننت و مولن )0557( 1پيشنهاد شده است .در اين مدل فرض میشود كه شرايط رقابتی بوده و
بنگاه اقتصادی تا جايی خدمات بازاريابی را ارائه مینمايد كه هزينه نهايی خدمت ،درآمد نهايی آن باشد .هزينه خدمات
1- Mark-up Model
2- Waugh
3- Relative Margin Model
4- Gardner
5- Marketing Cost Model
6- Wohlgenant and mullen
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بازاريابی ،منحصرا به وسيله مقدار محصول مزرعه و هزينههای بنگاه تعيين میشوند .به طهور مشهخص در ايهن مهدل
حاشيهبازاريابی به صورت زير بيان میگردد:
()1

)Mm = f(Q, cm

كه در رابطه فود  ،Qميزان محصول عرضه شده است تعريف ساير متغيرها مشابه روبط قبلی میباشد.
الگوی انتظارات عقاليی

7

مدل انتظارات عقاليی ،حاشيهبازاريابی را به صورت پويا برآورد میكند .ولگننت ( )0551اولين بار با توجه به هزينه
نگهداری محصول و وقآه بين زمان توليد و فروش و قيمت خردهفروشی و سرمزرعه ،اين مدل را ارائه داد .در اين مدل
به منظور برآورد حاشيه بازار ،عالوه بر قيمت سرمزرعه محصول و هزينه بازاريابی ،از قيمت مورد انتظار محصول ،نهرخ
بهره و نسبت موجودی انبار به ميزان فروش در دوره نيز استآاده میگردد .در اين حالت تابع حاشيه بازاريابی به صورت
زير بيان میشود:
()7

) Mm = f (PFt,Et (PFt+1), Z t, rt, g t

 =PFtقيمت سر مزرعه در زمان  = Et (PFt+1) ،tقيمت مورد انتظار سر مزرعه محصول در سال ( =Zt ،)t+1هزينه
بازاريابی در زمان  = gt ، tنسبت موجودی انبار به ميزان فروش = rt ،نرخ بهره
انتخاب مناسه نوع مدل ،اصوال به قابليت دسترسی به دادهها و نرمافزار مورد نظر ،نوع اطالعهات مهورد اسهتآاده،
ساختار و ويژگیهای بازار محصول مورد نظر و ساير موارد بستگی دارد.
ضريب هزينه بازاريابی

2

با توجه به ويژگی محصوالت كشاورزی ،هزينههای بازاريابی اين محصوالت بيشتر از كاالهای صنعتی است .بطور
كلی به مجموع هزينه فعاليتها و خدمات انجام شده بر روی محصول در فاصله بين توليد تا مصرف ،كهه بهه صهورت
درصدی از قيمت محصول ارائه شده به مصرفكننده است ،ضريه هزينه بازاريابی گآته میشود .كرباسهی و همكهاران
( )0351اين ضريه از رابطه زير محاسبه نمودند.
()5

r = (CM / Pr) ×100

كه در آن  prقيمت خرده فروش CM ،هزينه بازاريابی و rنيزضريه هزينه بازاريابی میباشد .ايهن ضهريه نشهان
دهنده سهم هزينه بازاريابی در قيمت نهايی محصول میباشد.

1- Rational Expectation Model
2- Marketing Cost Coefficient
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در تحقيق حاضر عالوه بر محاسبه ضريه هزينه بازاريابی ،به منظور پی بهردن بهه مسهاي و تنگناههای بازاريهابی
ماهی قزلآال ،سهم توليدكننده ،عمدهفروش و خردهفروش از قيمت نهايی اين محصول با استآاده از فرمولههای زيهر
محاسبه میگردد:
 = (Pf/Pr)*100سهم توليدكننده

)(5
)(01

 = {(Pw-Pf)/Pr}*100سهم عمدهفروش
 ={(Pr-Pw)/Pr}*100سهم خردهفروشی

)(00

دادهها و اطالعات مورد نياز در اين مطالعه از طريق تكمي پرسشههنامه از  030توليدكننههده مهاهی قهزلآال00 ،
عمدهفروش و  11خردهفروش در سال  0350در شهرستان اهواز جمهع آوری شهده اسهت .همچنين درصورت نيهاز ،از
اطالعات سازمان جهادكشاورزی شهرستان اهواز استآاده شده است .پارامترها بها اسهتآاده از نهرم افهزار اسهتاتا بهرآورد
گرديد .هر يك از مدلهای چهارگانه مذكور دارای ويژگیهای خاصی بوده كه در برخی مطالعات و تحقيقات از بعضی
از آنها استآاده میشود  .انتخاب مدل مناسه نوع مدل به قابليت دسترسی بهه دادههها و نهرمافهزار مهورد نظهر ،نهوع
اطالعات ،ساختار و ويژگیهای بازار محصول مورد نظر بستگی دارد  .با توجه به انعطافپذيری مطلوب مهدل مهارک-
آپ در اين مطالعه از اين الگو استآاده شده است.
نتايج و بحث
هزينه های بازاريابی اين محصول در سطوح توليدكننده ،عمدهفروش و خردهفروش عمدتا شام هزينههای حمه
و نق  ،نيرویكار ،درجهبندی و انبارداری میباشهد .ايهن هزينهههها در جهداول  0تها  3بهه ترتيهه بهرای توليدكننهده،
عمدهفروش و خردهفروش ارائه شدهاند.
جدول  .ميانگين هزينههای بازاريابی توليدكننده (ريال بر كيلوگرم)
كل
توليدكننده
عمدهفروش
خردهفروش

نيرویكار
3050
0151
0070

درجهبندی انبارداری
0150
0175
0555
1
0503
1
مأخذ :يافتههای تحقيق

حمل و نقل
01301
5501
0715

كل
00555
00055
01101

چنانچه در جدول فود نيز مشاهده میشود ،هزينههای حم و نق بيشترين هزينههههای بازاريهابی توليدكننهده و
عمدهفروش را تشكي میدهند ،در حالیكه در سطح خردهفروشی ،بيشترين هزينههای بازاريابی مربوب به نيهرویكهار
محصول ماهی قزلآال میباشد .هزينههای درجهبندی فقط در سطح توليدكننده وجود دارند .بيشترين ميزان هزينههای
انبارداری نيز مربوب به سطح عمدهفروشی میباشد.
در جدول  0ويژگیهای آماری ك هزينههای بازاريابی ماهی قزلآال در شهرستان اهواز نشان داده است .چنانچهه
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در اين جدول نيز مالحظه میشود حداق و حداكرر هزينه بازاريابی هر كيلوگرم مهاهی قهزلآال ،بهه ترتيهه  33157و
 57111ريال میباشد.
جدول  .ويژگیهای آماری ك هزينههای بازاريابی ماهی قزلآال در شهرستان اهواز(ريال بر كيلوگرم)
حداقل
33157

حداكثر
57111

ميانگين
15053

انحراف معيار
5001

ماخذ:يافتههای تحقيق

براساس بررسیهای انجام شده ،عوام مهم بازاريابی عبهارتانهد از :توليهدكننهده ،عمهدهفهروش ،شهرسهتانهها،
واسطهها ،خردهفروش و مصرفكننده .همچنين  5مسير يا كانال بازاررسانی قابه مشهاهده اسهت كهه بهه شهرح زيهر
میباشد:

شکل  -ميسرهای بازاررسانی ماهی قزلآال

در جدول  3سهم تقريبی هريك از مسيرهای هشتگانه مذكور ارائه شده است .چنانچه در جدول  3نيهز مالحظهه
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می گردد ،مسير اول ،باالترين سهم را در انتقال ماهی توليدی از توليدكنندگان به مصرفكنندگان دارد .مسير هشتم كه
انتقال ماهی توليد شهرستان را به ساير شهرستان نشان می دهد ،كمترين سهم از مسهيرهای بازاررسهانی مهاهی را در
شهرستان به خود اختصاص داده است.
جدول  -3سهم هريك از مسيرهای بازاررسانی ماهی به درصد
شماره مسير سهم مسير (درصد)
00
0
07
0
00
3
00
1
01
0
5
1
5
7
0
5
مأخذ :يافتههای تحقيق

اطالعات بدست آمده ،از پرسشنامههای تكمي شده ،نشان میدهد كه توليدكنندگان ،محصول خود را حهدودا بهه
ميزان  35درصد به عمدهفروش 05 ،درصد به عمدهفروش شهرستانهای ديگر 01 ،درصد به واسطههای صهادركننهده
به شهرستانهای ديگر00 ،درصد به خردهفروش و  00درصد به مصرفكننده میفروشند .عمدهفهروش  10درصهد بهه
خردهفروش00 ،درصد به شهرستانهای ديگر 05 ،درصد به واسطههای صادركننهده بهه شهرسهتانههای ديگهر و 00
درصد به مصرفكنندگان میفروشد .خردهفروش نيز  011درصد به مصرفكننده میفروشد.
برای محاسبه حاشيههای بازاريابی نياز به قيمتهای خردهفروشی ،عمدهفروشی و توليدكننده میباشهد .قيمهتهها
نقش اساسی در برقراری عرضه و تقاضا در بازار دارند .قيمت ماهی قزلآال نيز مانند هر محصول ديگری تابع شهرايط
عرضه و تقاضا میباشد ،بطوریكه تربيت قيمت میتواند موجه برقراری تعادل در عرضه و تقاضا و درآمد خريهداران و
فروشندگان شود .جدول  ،3ميانگين قيمت فروش ماهی قزلآال در سال  0350در بخش خردهفروشی ،عمدهفروشهی و
توليدكننده را نشان میدهد .در مطالعهی حاضر ،ميانگين قيمتهای موجود در بازار اين محصول شام قيمت دريافتی
توليدكننده ،عمدهفروشی و خردهفروشی ،محاسبه و ارقام بدست آمده نشان میدهد كه متوسط قيمت توليدكننهده بهال
بر  011330ريال به ازای هر كيلوگرم و ميانگين قيمتهای عمدهفروشی و خردهفروشی به ترتيه بهال بهر 050111و
 310507ريال به ازای هر كيلوگرم میباشد.
جدول  .4متوسط قيمت توليدكننده ،عمدهفروش و خردهفروش در سال  0350درشهرستان اهواز (ريال بر كيلوگرم)
متوسط قيمت توليدكننده
011330

متوسط قيمت عمدهفروش
050111

متوسط قيمت خردهفروش
310507

مأخذ :يافتههای تحقيق

حاشيههای بازاريابی ماهی قزلآال در شهرستان اهواز در جدول  0گزارش شدهاند .حاشيه ك بازار ،حاصه جمهع
حاشيه خردهفروشی و عمدهفرشی میباشد .همانطور كه در جدول  0نيز مشاهده میشود ،حاشيه خردهفروشی ،بيشتر از
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حاشيه عمدهفروشی در زمان مورد مطالعه در اين شهرستان میباشد .كه ناشی از وجود تعداد زيهاد واسهطههها در بهين
خردهفروش و عمدهفروش میباشد.
جدول  .5حاشيههای بازاريابی خردهفروشی ،عمدهفروشی و ك بازاريابی ماهی قزلآال در سال 0350در شهرستان (ريال بركيلوگرم)
حاشيه خردهفروشی
001307

حاشيه عمدهفروشی
35015

حاشيه كل
005050

مأخذ :يافتههای تحقيق

با استآاده از قيمت خردهفروشی و هزينههای بازاريابی ،ضريه هزينهبازاريابی ماهی قهزلآال در سهال 0350طبهق
فرمول  5محاسبه گرديد .اين ضريه نشان میدهد كه  05درصد قيمت دريافتی خردهفروشی ماهی قزلآال مربوب بهه
هزينههای بازاريابی محصول بوده است؛ بعبارت ديگر  05درصد از قيمت پرداختی مصرفكننده ،عايد عوام بازاريهابی
ماهی قزلآال در شهرستان شده است كه نسبتا سهم زيادی است.
جدول  1سهم عوام بازاريابی از قيمت نهايی ماهی قزلآال درشهرستان اهواز را نشان میدهد.
جدول  .6سهم عوام بازاريابی از قيمت پرداختی مصرفكننده ماهی قزلآال در شهرستان اهواز (درصد)
سهم توليدكننده كننده
17

سهم خرده فروش
11

سهم عمده فروش
03
مأخذ :يافتههای تحقيق

مالحظه میشود كه توليدكنندگان كه اكرر آنها درمناطق روستايی میباشند باالترين سهم از قيمت نهايی مهاهی
قزلآال در شهرستان اهواز ،را دريافت میكند.
جهت برآورد الگوی مارک -آپ نيز فرمهای تابعی مختلآی نظير خطی– خطهی ،خطهی– لگهاريتمی ،لگهاريتمی-
خطی و لگاريتمی– لگاريتمی مورد آزمون و بررسی قرار گرفتند .نتايج كلی بدست آمده از ايهن برآوردهها در جهدول 7
ارائه شده است .در نهايت ،براساس معيارهای انتخاب فرم تابعی برتر ،فرم خطی -خطی به عنوان فرم تهابعی مناسهه
برای الگوی مارک -آپ در مطالعه حاضر ،انتخاب گرديد.
جدول  .7مقايسه نتايج فرمهای تابعی مختلف در برآورد الگوی مارک-آپ
مدل
خطی-خطی
خطی -لگاريتمی
لگاريتمی–خطی
لگاريتمی-لگاريتمی

R2

F
*

تعداد ضرايب معنی دار
3
3
0
3

001/11
1/00 1/00
*
000/55
1/00 1/00
001/ 55* 1/15 1/15
000/37* 1/01 1/01
ماخذ :يافتههای تحقيق
* ،معنیداری در سطح پنج درصد
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جدول  .8مدل خطی–خطی در الگوی مارک -آپ
آماره Tاحتمال
ضرائب
متغيير
*
1/11
00/7
1/57
Pr
1/177** 0/77
1/30
Cm
*1/11
-7/00 -03551/77 Cons
F=001/11
R2= 1/00
=1/00
ماخذ :يافتههای تحقيق
* ** ،به ترتيه معنیداری در سطح يك و  01درصد

براساس ضرائه برآوردی ،الگوی تجربی مارک-آپ در مطالعه حاضر به شك زير میباشد:
Mm=-03551/7 +1/50 Pr + 1/00 cm

()00

از تست بروش پاگان برای بررسی ناهمسانی واريانس استآاده شد و نتيجه نشان دهنده عهدم وجهود ناهمسهانی
واريانس در مدل مورد بررسی میباشد .برای بررسی خطای تصريح با استآاده از آزمون رمزی ،مقدار آماره بدست آمده
بيانگر عدم وجود خطای تصريح در مدل میباشد .برای بررسی نرمال بودن اجزای اخالل نيهز از آزمهون جهارک -بهرا
استآاده گرديد كه بيانگر اجزای اخالل از توزيع نرمال تبعت میكنند .نتايج اين آزمونهای آماری در جدول  5خالصهه
شده است.
جدول  .9نتايج آزمونهای بروشپاگان ،رمزی و جارکبرا برای مدل خطی در الگوی اضافهبها
آزمون
آزمون بروشپاگان
آزمون رمزی
آزمون جارک -برا

مقدارآماره سطح معنیداری
1/05
0/05
1/07
0/30
0/75
ماخذ :يافتههای تحقيق

نتيجه
واريانس همسان
عدم وجود خطای تصريح
نرمال بودن اجزای اخالل

انجام آزمون ضريه متورم كننده واريانس نيز برای همخطی ،حاكی از عدم وجود همخطی در مدل اسهت .نتهايج
اين آزمون در جدول  01گزارش شده است.
جدول  . 1نتايج آزمون ضريه متورمكننده واريانس
متغييرها

Vif

Pr

0/11
0/11

Cm

ماخذ :يافتههای تحقيق

نتايج حاص از برآورد تابع حاشيهبازاريابی با استآاده از الگوی اضافهبها نشان داد كهه حاشهيهبازاريهابی بها قيمهت
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خرده فروشی رابطه مستقيم و معنی داری دارد ،به نحوی كه با يك واحد افزايش در قيمت خهرده فروشهی 1/57 ،واحهد
حاشيهبازاريابی ماهی قزلآال افزايش میيابد .همچنين متغير هزينهبازاريابی در اين الگو برای محصول مهاهی قهزلآال
معنیدار مربت شده است ،يعنی با يك واحد افزايش هزينه بازاريابی 1/30 ،واحد حاشيه بازاريابی بيشتر میشود .در اين
الگو نيز ،تأثير قيمت خردهفروشی بر حاشيه بازاريابی ماهی قهزلآال در شهرسهتان اههواز ،بهيش از تهأثير هزينههههای
بازاريابی میباشد .همچنين با استآاده از قيمت خرده فروشی و هزينه های بازاريابی ،ضريه هزينهه بازاريهابی بدسهت
آمده نشان میدهد كه  05درصد قيمت دريافتی خردهفروشی ماهی مربوب به هزينههای بازاريابی محصول بوده است؛
بعبارت ديگر  05در صد از قيمت پرداختی مصرف كننده ،عايد عوام بازاريابی ماهی شده است.
نتيجهگيری و پيشنهادات
نتايج حاص از برآورد تابع حاشيهبازاريابی با استآاده از الگوی اضافهبها نشان داد كهه حاشهيهبازاريهابی بها قيمهت
خرده فروشی رابطه مستقيم و معنی داری دارد ،به نحوی كه با يك واحد افزايش در قيمت خهرده فروشهی 1/57 ،واحهد
حاشيهبازاريابی ماهی قزلآال افزايش میيابد .همچنين متغير هزينهبازاريابی در اين الگو برای محصول مهاهی قهزلآال
معنیدار مربت شده است ،يعنی با يك واحد افزايش هزينه بازاريابی 1/30 ،واحد حاشيه بازاريابی بيشتر میشود .در اين
الگو نيز ،تأثير قيمت خردهفروشی بر حاشيه بازاريابی ماهی قهزلآال در شهرسهتان اههواز ،بهيش از تهأثير هزينههههای
بازاريابی میباشد .براساس اطالعات حاص از پرسشگری ،بيش از نيمی از شيالتداران كه اكررا در مناطق روسهتايی
ساكن هستند ،بيش از  70درصد از محصول خود را به صورت عمده ،به فهروش مهیرسهانند .واسهطههها محصهول را
بصورت عمده از توليدكننده خريداری مینمايند و به شهرستانهای ديگر صادر نموده يا به عمدهفروشان ،خردهفروشان
و يا مصرفكننده به فروش میرسانند .البته بيشتر دالالن ،ترجيح میدهند به جای فروش به عمدهفروشهان آن را بهه
خردهفروشان و يا مصرفكننده منتق كنند .بيش از  31درصد از توليدكنندگان نيز ،بيش از  00درصد از محصول خود
را به صورت عرضه مستقيم در بازارهای محلی و يا در مغازهها ،به فروش مهیرسهانند .ضهريه هزينهه بازاريههابی 05
درصهدی ماهی قزلآال نهشان میدهد كه هزينههای بازاريابی بهرای ماهی قزلآال در شهرستان اههواز 05 ،درصهد از
متوسط قيمهت ههركيلو ماهی قزلآال را به خود اختصاص داده است .حاشيه خردهفروشی بيشتر از حاشيه عمدهفروشی
در زمان مورد مطالعه میباشد ،براساس يافتههای تحقيق در سال مورد نظر ،توليدكننده ماهی قزلآال به طور متوسهط
برای هركيلوگرم  011330ريال دريافت كرده است ،ولی مصرفكننده  310507ريال پرداخته اسهت .لهذا حاشهيه كه
بازاريابی ماهی قزلآال برابر با  005050ريال میباشد كه از اين مبل  001307 ،ريال به حاشيه خردهفروشی و 35015
ريال به حاشيه عمدهفروشی ماهی قزلآال مربوب میشود.
با توجه به محاسبه سهمهای عوام بازاريابی از قيمت نهايی پرداختی مصرفكننده ،سهم توليدكننده برابهر بها 17
درصد و بيش از سهمهای عمدهفروش و خردهفهروش مهیباشهد علهت سههم بهاالی توليدكننهده از قيمهت پرداختهی
مصرفكننده اينست كه هزينههای توليهد مهاهی قهزلآال ،بيشهتر ازهزينههههای انجهام شهده توسهط عمهدهفهروش و
خردهفروش میباشد از آنجائیكه هزينه های توليد در محاسبه قيمت توليدكننهده ،منظهور شهده و در حاشهيهبازاريهابی
حساب نمیشوند و در حاشيهبازاريابی ،هزينههای بعد از توليد محاسبه میگردند موجهه افهزايش سههم توليدكننهده از
قيمت نهايی ماهی قزلآال ،میشوند .در نظام بازار چهار نوع تغيير وجود دارد كه عبارتند از تغييهر زمهانی ،تغييرمكهانی،
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تغيير مالكيت و تغيير مبادله .در بخش عمدهفروشی و خردهفروشی ماهی قزلآال ،بيشتر تغيير مالكيت و مبادلهه انجهام
میشود.
نتايج حاص از برآورد توابع حاشيه بازاريابی نشان میدهند كه در مدل اضافهبها ،هر سه متغيهر هزينهه بازاريهابی،
قيمت خردهفروشی و عرض از مبدا معنیدار هستند ،به طوری كه با يك واحد افزايش در قيمت خردهفروشی و هزينهه
خدمات بازاريابی ،به ترتيه حاشيه بازاريابی  1/57و  1/30واحد افزايش خواهد يافت .از لحای تئوری نيهز نتهايج فهود
قاب قبول است .حاشيه بازاريابی از اختالف قيمت خردهفروشی و قيمت توليدكننده به دست میآيد ،لهذا ،هرچهه ايهن
اختالف بيشتر شود ،حاشيه بازاريابی نيز افزايش خواهد يافت؛ همچنين افزايش هزينه خدمات بازاريابی ،موجه افزايش
قيمت خردهفروشی و در نهايت افزايش حاشيهبازاريابی میگردد .بنابراين در الگوی برآوردی وجود رابطهه مربهت بهين
قيمت خردهفروشی و هزينه بازاريابی با حاشيه بازاريابی به وضوح نشان داده میشود.
در يك جمعبندی كلی میتوان بيان نمود كه نتايج تخمين تابع حاشيه ك بازاريابی ماهی قهزلآال بها اسهتآاده از
مدل مارک-آپ نشان دادند كه حاشيه بازاريابی ماهی قزلآال در شهرستان اهواز متأثر از عوام متعددی مانند قيمهت
خردهفروشی ،قيمت عمدهفروشی ،هزينههای بازاريابی و درآمد توليدكننده میباشد .با توجه به نتهايج ايهن مطالعهه كهه
قيمت خردهفروشی ،از مهمترين عوام تأثير گذار بر حاشيه بازاريابی بها عالمهت مربهت ،بهر اسهاس الگهوی بهرآوردی
مارک-آپ میباشد ،پيشنهاد میشود با كنترل و نظارت مستمر بر قيمتهای خردهفروشی از سوی سهازمان بازرسهی و
نظارت بر قيمت و توزيع كاال و خدمات ،از افزايش بیرويه قيمتها جلوگيری به عم آيهد .بها توجهه بهه كانهالههای
بازار رسانی در اين شهرستان كه در مسير پنجم عرضه مستقيم ماهی از توليدكننده به مصرفكننده انجام میشود ،و در
مسيرهای اول ،ششم و هآتم عوام بازاريابی (واسطهها) وجود دارند ،تآاوت چنهدانی در قيمهت مصهرفكننهده داخه
شهرستان ديده نمیشود .اين مسئله حاكی از ناكارآمدی نظام بازاريابی است .لهذا توصهيه مهیشهود نظهارت دقيقتهر و
بيشتری از سوی نهادهای دولتی نظير سازمان جهاد كشاورزی و سازمان نظارت بر قيمتهای شهرستان بر واسطهها و
فرآيند قيمتگذاری محصول اعمال شود .با توجه به نتايج مطالعه حاضر ،به دلي اهميت افزايش درآمد توليدكننهده در
كاهش حاشيه ك بازاريابی ،توصيه میشود سياستهای الزم در جهت افهزايش درآمهد توليدكننهدگان ،نظيهر اعطهای
تسهيالت بلندمدت با نرخ سود پايين از سوی بانك كشاورزی ،اتخاذ گردد.
همچنين با توجه به اينكه در شهرستان اهواز ،ماهی قهزلآال در منهاطق روسهتايی و دور از شههر و در حاشهيهای
رودخانه توليد میشود ،هزينههای حم و نق مهمترين بخش از هزينههای بازاريابی اين محصول را تشكي میدههد
و براساس نتايج الگوهای برآوردی مطالعه نيز ،تأثير مربت بر حاشيه بازاريابی دارد .از اينرو ،پيشنهاد میشود با بهبهود
زيرساخت های حم ونق و همچنين ارائه خدمات حم و نق از سوی جهاد كشاورزی شهرستان به پرورشدهندگان
ماهی ،هزينه های حم و نق  ،تاحد امكان كاهش داده شوند تا از ايهن طريهق ههم تعهداد بيشهتری از جوانهان بيكهار
روستايی بتوانند وارد اين حرفه شوند و هم از مهاجرتهای بی رويه روستائيان به شهر جلوگيری شود و از اين طريهق
باعث رشد و توسعه روستايی خواهد شد.

012

فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی ،جلد  ،5شماره  ،2تابستان 9317

منابع
اناركی ،ز .و كرمی دهكردی ،ا .0350 .تحلي حاشيهبازاريابی گوشت مرغ در استان قم مديريت سرمايه و استعدادهای
كشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در استان زنجان 01 ،و  00آبان  ،0350دانشگاه زنجان.
جمشيدی ،ک ،.مظآری ،ز .و كازرونی ،ع . 0353 .بررسی حاشيه بازاريابی عس در استان آذربايجهان غربهی .دومهين
كنآرانس ملی پويايی مديريت ،توسعهی اقتصادی و مديريت مالی ،شيراز 05 ،مهر  ،0353شيراز.
جامع بزرگی ،م ،.صالحی ،ح ،.حسينی ،و ،.فيض بخش ،ر .و رمضانی ،س .0351 .بررسی حاشيه بازار ماهيان خاوياری
پرورشی در ايران .فصلنامه شيالت.017-055 :)0(15 ،
سلطانمراد ،ن  .0351بررسی حاشيهبازاريابی گوشت قرمز با استآاده از انتظارات عقاليی .پاياننامه كارشناسهی ارشهد،

دانشگاه اروميه.
شمس الدين وندی ،ر ،.صالح ،ای .و سالمی ،ح .0351 .سنجش سودآوری مزارع پهرورش مهاهی قهزلآال در ايهالم و
بررسی عوام مؤثر بر آن .مجموعه مقاالت ششمين كنآرانس اقتصهاد كشهاورزی 5 ،و  5آبهان  ،0351دانشهكده
كشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد.
صالحی ،ح . 0350 .بازاريابی كليد موفقيت آبزی پروری ،چاپ اول ،معاونت تكرير و پهرورش آبزيهان شهركت شهيالت
ايران ،تهران 000 ،ص.
صدراالشرافی ،م .0311 .مديريت و حسابداری بازاريابی كشاورزی ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران 071 ،ص.
قلیپوردميه ،م ،.عابدیسروستانی ،و جواليی ،ر  .0351چهالشههای محلهی بازاريهابی محصهوالت كشهاورزی مهزارع
خانوادگی .سومين همايش سراسری كشاورزی و منابع طبيعی پايدار 07 ،خرداد ،تهران.
كرباسی ،ع .0351 .بازاريابی محصوالت كشاورزی .دانشگاه زاب  :انتشارات نور علم 331 ،ص.
وزارت جهاد كشاورزی .035 .آمار و اطالعات امور دامهی و سهازمان جههاد كشهاورزی اسهتان خوزسهتان و مهديريت
كشاورزی شهرستان اهواز.
Abdulai, J., Nimoh, F., Darko-Koomson, K. and Fallah Samuel, K. 2017. Performance of
Vegetable Production and Marketing in Peri-Urban Kumasi, Ghana. Journal of Agricultural
Science, 9(3): 202-218.
Gardner, B. L. 1975. The Farm Retail Price Spread in a Competitive Food Industry, American
Journal of Agricultural Economics, 57: 399-409.
Janifa U. A., Imran Omar, Md., sabur, SA., Moniruzzaman, M. and Haque Md.s. 2014.
Analysis of marketing function, Marketing efficiency and Spatial cointegration of Rohu

011

بررسی مسیرهای بازاررسانی ماهی در روستاهای شهرستان اهواز

(Labeo Rohita) Fish in some selected Areas of Bangladesh. Business & Financial Affairs,
3:123-126.
Waugh, F. V. 1964. Demand analysis: some examples from agriculture, washing ton,
D.C,U.S.D.A.
Wholgenant, M. K. and J. D. Mullen. 1987. Modeling the fram-Retail Price spread for Beef.
Agricultural Agricultural Economics, 12: 119-125.
Wollen, G. H. and Turner, G. 1970. The cost of food marketing. Journal of Agricultural
Economics, 21:63-83.

Rural Development Strategies

Vol. 4, No. 2, Summer 2017, P.139-153

1

Investigation of fish marketing routes in Ahvaz villages
Mohammad Reza Arsalanbod1* and Azar Shahbazi2
Submitted: 26 January 2018

Accepted: 23 May 2018

Abstract
The marketing of agricultural products has become increasingly important with
the transition from traditional agriculture to the new stage, and given the fact that
the centers of consumption of fish are far from the production areas, most of which
are in the peripheral and rural areas. Considering the economic importance of fish
in the country's economy and considering global competition in agricultural
products and the high capacity of fish production, this study examines the
marketing margin of fish and its impact on employment and attracting villagers to
this profession. Data and information was collected through questionnaires from
232 salmon producers, 25 wholesale and 60 retailers in Ahwaz in 1395. In this
study, data was collected by the markup-up model. The results showed that the
margins of total marketing, wholesale and retail sales per kg of fish were 158585,
38268, and 120317 Rials, respectively. Also, with an increase in retail prices and
the cost of marketing services, the marketing margin will increase by 89% and 0.31
units, respectively. The marketing cost coefficient of 29% of trout showed that
marketing costs for salmon in Ahwaz were 29% of the average price per kilo of
trout. Based on the estimated model, retail prices and marketing costs have a direct
and significant relationship with producer income and have a reverse and
significant relationship with the marketing margin of fish.
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