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 چکیده      

در ( زمینتی  محصتول ستیب  : متورد مطالعته  )بندی عوامل مثرر بر برندستازی محصتوالت کشتاورزی     بررسی و رتبههدف تحقیق حاضر 

 پیمایشتی از لحاظ ماهیت و روش در دست  تحقیقتات  و  کاربردی هدفاین تحقیق از نظر . استستایی استان اصیهان های تعاونی رو شرکت

انجام گرفت و از ایتن   037 که در سال  شرکت 83 های تعاونی روستایی استان اصیهان به تعداد  جامعه آماری شامل شرکت. گیرد قرار می

ابتزار گتردآوری   . عنوان نمونه انتخاب شدند ای به گیری تصادفی خوشه شرکت به روش نمونه 3  مورگان، -تعداد، مطابق با جدول کرجسی

در ایتن  . باشتد  متی  75/3پرسشی است که میزان آلیای کرونباخ برای این پرسشنامه برابتر بتا    11ها در این تحقیق پرسشنامه استاندارد  داده

همچنتین از  . آوری شده استیاده گردیدهای جمعرگرسیون برای تجزیه و تحلیل داده، آزمون همبستگی اسپیرمن و Spssتحقیق از نرم افزار 

کننده در نمونه  بندی عوامل مثرر بر برندسازی محصوالت کشاورزی در قالب سه دسته دولت، تولیدکننده و مصرف آزمون فریدمن برای رتبه

کننتده ایتن محصتول     ترتیب دولتت، تولیدکننتده و مصترف    ر برندسازی بهنتایج تحقیق نشان داد که عوامل مثرر ب. مورد مطالعه استیاده شد

کننده بر برندسازی محصول  درصدی نقش دولت، تولیدکننده و مصرف 22و  21، 02 تمریرترتیب حاکی از  نتایج آزمون رگرسیون به. باشد می

دولت، اعطای تسهیالت و الزام به برندسازی محصتوالت  های حمایتی  توان به اهرم از عوامل مثرر مربوط به دولت می. باشد زمینی می سیب

مثبتت   تمریرهمچنین نتایج نشان داد که عوامل مثرر بر برندسازی از منظر تولیدکنندگان شامل آگاهی به برندسازی با . کشاورزی اشاره نمود

عالوه براین مصرف کننده . سازی محصول دارندمنیی را بر برند تمریرهای ایجاد نام تجاری،  زمینی و هزینه و قیمت تمام شده محصول سیب

منیتی در برندستازی محصتول     تتمریر مثبت و تتک فروشتی محصتول و قیمتت بتا       تمریربندی با  های کیییت و نوع بسته نهایی نیز با مولیه

 . زمینی مثرر است سیب
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 مقدمه

ر دنیای پر از رقابت امروز، میهوم بازاریابی و مدیریت بازار، د 

(. 2 23،  نیستار و وایتهتد  ) استت  با برند و برندسازی عجین شده

تترین و   دنیتا، دارای شتناخته شتده    وکارهتای  تترین کستب   موفق

های تجتاری در نتزد مشتتریان در سراستر دنیتا       مشهورترین نام

هتای   از میتزان دارا تی  بتاالتر   هستند که دارای ارزش و قیمتتی 

ایجاد نام تجاری تنها راه ایجتاد و  . باشند فیزیکی صاحبانشان می

در بتازار استت چترا کته      استمرار یک تجارت پایتدار و ستودمند  

عنتوان ارا ته دهنتده هویتت بته یتک محصتول یتا ختدمت،           به

دهنتده آن از   خدمت و تعهتد ارا ته  ، دهنده کیییت محصول نشان

لتتذا، از (. 7 23همکتتاران،  و 2ترونتت ) طتترف دیگتتر استتت  

ترین فرآینتدهایی کته بایتد در راه انتدازی و اداره یتک       ضروری

 ایجاد و نگهداری نام تجتاری استت   تجارت همیشه مدنظر باشد،

 (.033 طغرا، )

تترین مباحتث    هتا از مهتم   ایجاد نام تجاری و توسعه آن سال

 با توجته بته منتافعی کته    . است مدنظر پژوهشگران بازاریابی بوده

کند ایتن   کنندگان ایجاد می مصرف ها و برندسازی برای سازمان

 استت  گرفتته  توجه قرار شدت از سوی بازاریابان، مورد موضوع به

برندستتازی، یتتک استتتراتژی بستتیار   (. 3 23، 0میهتتل و شتتنر)

کاربردی برای متمایز شدن در صنایع خدماتی و تولیدی استت و  

تنها در پی رقابت بترای   ها نه سازمان ها و در دنیای امروز شرکت

به دست آوردن بازار محصوالت و خدمات هستند، بلکته تتالش   

همسویی ادراکتات ذهنتی مشتتریان بتا      بسیاری در جهت ایجاد

آستاکلی و  ) دهنتد  انجتام متی  ( محصول، برند، شترکت )خودشان 

 بتا  ارتبتاط  ایجاد بر برندها ترین با ارزش امروزه(.   23، 1بالوگلو

 وی، ذهن در خوشایند تجربه یک خلق طریقاز  کنندگان مصرف

                                                                                           
1-Nisar and Whitehead 
2-Truong 
3-Maehle and Shneor 
4-Usakli and Baloglu 

 بتر  برنتدین   عملیتات  و برنتد  مدیریت که هنگامی. دارند تمرکز

 کننتدگان،  مصترف  نمتودن  درگیر و و احساسات عواطف تحریک

 بستیار  وکتار   کستب  قویتر، بسیار میل باشد، یک شده ریزی برنامه

 خواهتد  تتری  مناستب  بستیار  نتتایج  و تر بسیار قوی رشد تر، قوی

 تضمین را آن موفقیت و تسهیل را بازاریابی محصوالت و اشتد

 (.5 23و همکاران،  8چن )کرد  خواهد

ترین محصوالت تولید  از سویی محصوالت کشاورزی از مهم

هتم   شده در ایران هستند که لزوم ایجاد نام تجاری بترای آنهتا  

تترین عوامتل در    برای فروش داخلی و هم برای صادرات از مهم

مترد،   فتحتی ) باشتد  یییت و کمیت میتزان فتروش متی   افزایش ک

اکثر محصوالت کشاورزی در ایران بیشتر  حال حاضر در. (037 

 صورت عمده و بدون نام تجاری و صرفا با نام رقم و یتا شتهر   به

هتا را نیتز    توان این نوع نام گتذاری  اگرچه می .گردند آن ارا ه می

میهتوم   قادر بته ایجتاد  ها  گونه نام نوعی نام تجاری نامید اما این

تجاری و رقابتی نیستند و صرفاز به ادراکتات مشتتری از طبقته و    

هتای   از ارزش نوع محصول اشاره خواهد داشت نه درک مشتری

صتورت   که ایجاد نام تجاری بته  در صورتی درک شده از محصول

بازار محصوالت کشاورزی در  تواند به توسعه دقیق و هدفمند، می

 (.033 طغرا، ) کمک شایانی نماید داخل و خارز کشور

رستد در عتدم برندستازی در     یکی از مسا لی که به نظر متی 

 محصوالت کشاورزی مثرر باشد ستاختار بختش تولیتد و توزیتع    

بخش کشتاورزی در ایتران عمتدتاز بتا     . کشاورزی در کشور است

صتنعتی را   شود و تولیدکننده عمتده و  سیستم سنتی مدیریت می

اکثتر  . یافتت  زراعتت  ویژه بهخش کشاورزی و توان در ب کمتر می

متالی و دانتش بستیار     های کوچک و سترمایه  کشاورزان با زمین

ستازی   کنند که خود باعث عتدم بهینته   محدود اقدام به تولید می

از مقیتان و در نتیجته    ها و از دستت دادن مزیتت ناشتی    هزینه

ضمن اینکه بترای   .گردد افزایش قیمت تمام شده محصوالت می

                                                                                           
5-Chang 
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توان اقدام به ایجاد نتام   محدود نمی والتی با چنین مقیانمحص

این عوامل و عوامل مشابه موانعی بر سر راه ایجاد . تجاری نمود

دار  دسته از محصتوالت مزیتت   آن برای این نام تجاری و توسعه

در ایتن  (. 057 ، انجمن متخصصین کشتاورزی ایتران  ) باشد می

زمینی  ازی محصول سیبراستا در تحقیقی نیز بیان شد که برندس

مستقیم و معناداری بر قصد خرید مشتریان و میزان فروش  تمریر

 (.8 23،  چامهوری و بات)زمینی دارد  محصول سیب

 کته  استت  دنیتا  در زراعتی  گیاهتان  ترین از مهم زمینی سیب

باشتد   متی  دارا را گنتدم  و بترنج  ذرت، از بعتد  چهارمین رتبه تولید

 ستازمان  از منتشره رسمی آمار رینآخ اسان بر(. 032 اداوی، )

 میلیتون  3  از بتیش  و تن میلیون 028 حدود بار جهانی، و خوار

در جهتان   مهتم  گیتاه  این کشت و تولید به 2 23 سال هکتار در

 زیتر  ستطح  ،038 -32 زراعتی  ستال  در. استت  یافتته  اختصا 

تولیتد   کتل  میتزان  هکتتار،  83333  ایران در زمینی سیب -کشت

استتان   زمینی در و مجموع سطح زیر کشت سیب تن میلیون 2/1

 113استت و تقریبتاز    هکتار گتزارش شتده   7233 اصیهان حدود 

 در ایتران، . شتود  زمینی کشور را شامل می هزار تن از تولید سیب

 اراضتی زیتر کتتشت  درصد 3 /37استان اصیهان با دارا بتودن 

 ،درصد 3 /2مقام دوم سطح و با تولید ساالنه  ،زمینی کشور سیب

و  باشتتد رتبتته ستتوم کشتتوری از لحتتاظ مقتتدار تولیتتد را دارا متتی

 فریتتدن های غرب استتان اصتیهان مثتل شهرستتان      شهرستان

( شتتهرهای داران، بتتو ین میاندشتتت، چادگتتان و فریدونشتتهر   )

 زمینی در این استتان استت مهمترین شهرستان تولیدکنندة سیب

زیتر کشتت   منطقه فریدن بتا ستطح   (. 057 میری و همکاران، )

تتن در هکتتار،    22هکتار و میانگین عملکرد غده  2133بیش از 

زمینتی در کشتور و    ترین مناطق مستعد کشت ستیب  یکی از مهم

اداوی، )باشتد   زمینتی در اصتیهان متی    عنوان قطب تولید سیب به

 032 .) 

قابلیت توسعه صادرات ایتن محصتول در بتازار جهتانی کته      
                                                                                           
1-Chamhuri and Batt 

آن را از  ای ارزی کشتور شتتود  تواند منجر به افزایش درآمده می

زمینی ایتران   هم اکنون سیب. است ای برخوردار کرده جایگاه ویژه

عتتراق، اقلتتیم کردستتتان، افغانستتتان، )بتته شتتش کشتتور جهتتان 

امتا بته   (. 037 بی نام، )گردد  صادر می( ترکمنستان و آذربایجان

غیر از وجود مسا ل و متشکالت مختلتتف در زمینتته تولیتتد و    

آوری این محصتول توست  کشتاورزان، کته عمتدتاز       لعم نحتوه

 دلیل عدم بازنگری در ستاختار ستنتی تولیتد محتصول استت، به

ارزش  مشکالت فراوانی نیز در زمینه صادرات ایتن محصتول بتا   

 دلیتل عتدم توجته کتافی بتته استتتانداردهای       وجود دارد که بته 

الت المللی، ساختار نظتام بازاررستانی و نداشتتن یتک تشتکی      بین

ایتن   منسجم است که کلیه مراحل تولید، بازاریتابی و صتتادرات  

هتا و   وجود ظرفیت. محصول را تحت پوشش یا نظارت قرار دهد

توانتد   متی  زمینتی  ستیب هتای بتاالی کشتور در تولیتد      توانمندی

که برند ایران را کته   نویدبخش خلق برندهای قدرتمنتدی باشتد

شتده موجتود،    رفتته های پذی در شرای  فعلی و بر اسان شاخص

جغرافیای منطقه و جهان  انداز مناسبی نتدارد، در جایگاه و چشم

از آنجا که در کشور ما توجه چندانی بته ایتن مستئله    . ارتقاء دهد

صنعت، معدن  های خانهمهم وزارت هتای نشده و یکتی از دغدغته

توستعه   و ششتم  در برنامته پتنجم   و تجارت و جهتاد کشتاورزی  

عبتتارت   قوله برندستازی در کتتشور یتتا بتته    اقتصادی ارتقای م

هتای تشتویقی برندستازی     صتادرات بتا سیاستت    تعتالی"دیگتر 

، لذا آگاهی از اهمیت و جایگاه برندسازی برای محصوالت "است

همچنین راهکارهایی که برنتدهای   و زمینی سیبمانند  صتادراتی

تواند  یبرند م برتر برای حضور و بقا در بازار جهانی از آن بهره می

 .این راستا راهگشا باشد در

عنتتتوان یتتتک    همدیریتتتت ضایعتتتات بت   از سوی دیگتر،  

باشتتد زیتترا    جهانتی مطتترح متتی   چالتتش مهتتم در ستتطح

کشتتتاورزی و متتتواد  محصتتتوالت ستتتاالنه مقتتتدار زیتتتادی از

زحمتتات   غذایتی کته بتا صترف هزینتته، زمتتان، امکانتتات و   

 صتورت ضایعتتات از بیتتن رفتته    توند، بتهش فتراوان تولیتد متی
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کته خستارت بزرگتی بترای منابتتع غذایتتی جهتتان     طتوری بته

هتای گذشتته در زمینته  کشتور متا طتی ستال. کنتد متی ایجتاد

  متواد و محصتوالت بته متترز خودکیایتتی رستتیده    بستیاری از 

 چتون افزایتش جمعیتتت در کنتتار عتتدم    استت ولتی عواملتی

ل، الرستیدن بتته نقطتته استتتق    کاهتش ضایعتات راه را بترای

هتتم اکنتتون ضایعتتات بختتش     . تتتر نمتتوده استتت    طوالنتی

ایتتن حجتتم از    درصتد استت کته ارزش 03 کشتاورزی حتدود

کته یکتی از   . شتتود  میلیتارد دالر بترآورد می 8 تتا  0ضایعتات 

یتابی مناستب   ترین راهکارهای مدیریت ایتن ضتایعات، بازار  مهم

بنتتتتا بتتتته خصوصیتتتتات (. 031 انجمنتتی و بتتاجالنی، )استتت 

همچتتون،   منحصتتر بتتته فتتترد محصتتتوالت کشتتتاورزی    

فستادپذیری، فصلتی بتودن، تنتتوع کمتتی و کییتتی، مستتئله     

ای برختوردار  بترای محصتوالت آنهتا از اهمیتت ویتژه بازاریابی

تد ضایعتتات محصتتوالت   توان آن قطعتاز متی استت و توجته بته

رستتتد اکثتتتر    بتتته نظتتتر متتتی   . غذایتی را کاهتتش دهتتد  

شتترای    معیارهایتتی کتته روی حمتتتل و نقتتتل مطمئتتتن،   

بهتتر و انتقتتال ستتریع تتتر و انبتتارداری مناستتب، متمرکتتز       

هنگامتی کاربتترد مثرتتر دارنتتد کتته ستتاختار       انتد، تنها شتده

(. 031 انجمی و باجالنی، )د یافته باشتد سیستتم بازاریابی بهبتو

محصوالت زراعی پرمصترف، بتا    زمینی در بین در این بین سیب

 کتی از آستیب پتذیرترین   درصتدی ی  28-23 دارا بودن ضتایعات 

در توزیتع نستبی   کته   شتود  محصوالت کشاورزی محستوب متی  

زمینی از کل ضایعات بخش زراعی و بتاغی   سیب ضایعات، سهم

 (.030 قدیمی و همکاران، ) صد استدر 8 /85حدود  در

و رتبته بنتدی عوامتل    این پژوهش به بررستی   ستادر این را

استتان  بتا تمرکتز بتر     زمینتی  ستیب برندسازی محصول  مثرر بر

در  زمینی سیبهای تولید  مهترین قطب عنوان یکی از بهاصیهان 

دار ایتران   عنوان یکی از محصتوالت کشتاورزی مزیتت    ایران، به

هتای حاصتل از برندستازی ایتن      کته ارزش  چترا  .استت  پرداخته

و هم کاهش  کننده محصول، هم نصیب تولیدکننده و هم مصرف

 .خواهد شد ضایعات آن

کنندگان با ایجاد برند در جایگاه یابی و تثبیتت جایگتاه   تولید

محصتول   کنند، از تر عمل می خود در بازار داخلی و خارجی موفق

نمایند، وفتاداری   فظت میخود در برابر محصوالت نامرغوب محا

توانند بترای برنتد    می مشتریان را به محصول خود ایجاد نموده و

ایجتتاد شتتده ارزش متتالی در نظتتر بگیرنتتد کتته باعتتث افتتزایش  

گیتری خریتد    تصمیم مصرف کننده نیز در. ها گرددسودآوری آن

خود برای فرآیند خرید هدفمندتر عمل خواهد کرد و این شترای   

بازار خواهد شد که در نهایتت بته نیتع     تر شدن خود باعث رقابتی

 (.033 طغرا، )ت اس کننده و تولیدکننده دارای برند معتبر مصرف

هتای اصتلی چتون     سازی فرایند برندسازی بته شتاخص   پیاده

 میزان آگتاهی تولیدکننتده و متولیتان دولتتی از مزایتای برنتد و      

روش برندسازی، رابطه متقابل برند با کیییت محصول، افزایش ف

شده برای  های تمام بندی با کیییت باال، هزینه و سودآوری، بسته

های ذیرب ، بستگی  تولید محصول و فاکتورهای حمایتی سازمان

در این راستا شناسایی . (032 زواره و همکاران،  زاده معصوم) دارد

هتای بتاالی ایجتاد برنتد،      عدم وجود آگاهی، هزینه موانعی چون

نتتد از ستتوی تولیدکننتتدگان و توزیتتع عتتدم احستتان نیتتاز بتته بر

توزیع نامناسب محصوالت دارای برند و عدم حمایتت،   کنندگان،

 های مسئول در این زمینته، کته متانع از    تشویق یا اجبار سازمان

شتوند، در ایتن پتژوهش متورد      می زمینی سیبفرایند برندسازی 

 لتزوم وجتود برنتد و   همچنین . خواهد گرفت بحث و بررسی قرار

دار ماننتتد محصتتوالت  ی در متتورد محصتتوالت مزیتتتبرندستتاز

مزیتت   کشاورزی برای ایران که در عرصه کاالهای کشاورزی از

رقابتی بیشتری نسبت به محصتوالت صتنعتی برختوردار استت،     

در زمینته   هتای فتراوان   شود و نیازمند پژوهش بیشتر احسان می

کته در ایتن تحقیتق بته آن      باشتد  یافتن علل عدم وجود آن می

بنابراین سثال اصلی این تحقیق عبارت است . خته خواهد شدپردا

عوامل مثرر بر برندسازی محصتوالت کشتاورزی در تعتاونی    »از 

 «ترتیب اولویت کدامند؟ های روستایی استان اصیهان به
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یا ترکیبی از  برند یک نام، عالمت، سمبل، طرح، لوگو، صوت

ک مشخص نمودن یت  این عناصر است که جهت تعیین هویت و

متمایز نمودن آن از سایر رقبا، مورد  محصول یا خدمت در بازار و

مهم  توسعه برند یک راهبرد(. 335 ،  کلر) گیرد می استیاده قرار

اقتصادی از آن برای افتزایش ارزش   های که بنگاه بازاریابی است

 .کننتد  گیتری متی   نگاه مشتریان و متقاضیان بهره محصوالت در

مهمتی چتون    دند که در کنار محورهتای کارشناسان بر این اعتقا

نیتز در رشتد صتادرات و     گذاری و تممین مالی، برندسازی سرمایه

هتا بستیار حتا ز اهمیتت      برای بنگاه ایجاد خطوط صادراتی جدید

 (. 032 حسینی، )است 

ی  گریزناپتذیر توستعه   امروزه توسعه صادرات غیرنیتی راهکار

متتراه بتتا بختتش کشتتاورزی ه تولیتتدات. اقتصتتادی کشتتور استتت

طرفتته و  روستتتاییان نقتتش یتتک ستتودآوری بتترای کشتتاورزان و

تحقتق معیشتت پایتدار و توستعه پایتدار در       ای برای گیرانه جانب

 بیتان نمودنتد کته   ( 032 )عباسی و همکاران  .اند داشته روستاها

هتای توستعه در    برنامته  چراغ کشاورزی کشور در مستیر اجترای  

تتترویج و تعمیتتق برندستتازی و  صتورت تتتممین ملزومتتاتی چتون  

اگتر دوران و  . پرفروغتتر خواهتد شتد    هتا  فرهن  برند در تعاونی

روزگاران شکوفایی و کتارآفرینی در کستب و    های گذشته را دهه

حتاکم   ها تصور کنیم باید با در نظر گرفتن شرای  تعاونی کارها و

وکتار   محرکه کستب  بر اقتصادهای کنونی، برندآفرینی را الزمه و

 های تجاری هستند که تعیین نام ، چرا که اینعصر حاضر بدانیم

اگر روزگتاری در  . شوند یک کسب و کار می کننده رشد و سقوط

 در "تکاشتتت، داشتتت و برداشتت"دوران تحصتتیل  هتتای کتتتاب

یتک   امروز باید آن را در متدیریت  است شدهکشاورزی را خوانده

یکی از ابزارها ها همچنین گزارش کردند که آن. شودبرند تجربه 

صادرات محصوالت کشتاورزی از   وامل کلیدی در بازاریابی وو ع

وکارهای مرتب  با کشتاورزی برندستازی    کسب ها و سوی تعاونی

                                                                                           
1-Keller 

هتای کشتاورزی در عرصته     تعتاونی و پیشنهاد کردنتد کته    است

 که همراه با بازاریتابی و کتارآفرینی، در پتس    بازاریابی بهتر است

 متمایتل شتوند ضتمن   نوآوری، به ایجاد برنتد کارآفرینانته    زمینه

کیییتت و   بتا  اینکه تمایل به این رویه ستبب تولیتد محصتوالت   

هتا   عملکترد متالی تعتاونی    بازگشت سود به کشتاورزان و بهبتود  

 .گردد می

عنوان محرک برای برندستازی در   در تحقیقی یازده عامل به

صنعت زیتون مطالعه موردی کشور ستوریه معرفتی گردیتد کته     

طعم، رن ، عطر روغن زیتتون و  : لچهار عامل مرتب  با محصو

وفتور تولیتد زیتتون،    : ای شهرت منطقه مبدا و هیت عامل زمینه

استیاده از روش ارگانیک، وجتود ستطح تقاضتا داخلتی مناستب،      

های تخصصی، نگاه متدیریت نستبت بته     دسترسی به آزمایشگاه

هتای اقتصتادی    فایده برندسازی، وجود کارکنتان متاهر و پیمتان   

دند و عوامتل مغیتول مثتل ستطح تبلیغتات و      صادرات معرفی ش

بنتدی   اطالع رسانی راجع به محصول زیتتون برنتد شتده، بستته    

مناسب، وجود فناوری و تجهیزات مدرن برای تولید با کیییتت و  

قیمت مناسب، استانداردسازی محصول روغتن زیتتون، ختدمات    

ای در زمینتته برندستتازی و تحقیتتق و توستتعه در زمینتته  مشتتاوره

رای بهبتتود محصتتول زیتتتون معرفتتی گردیدنتتد و  کشتتاورزی بتت

عنوان متانع تعیتین و    همچنین اغلب عوامل مثرر بر برندسازی به

پیشنهاد نمودند که در راستای برندسازی قوی نیتاز بته اقتدامات    

هتا و   تشویقی و تنظیمی برای رفع موانع موجود، تقویت محترک 

تحقیقتی  در (. 031 علی،  علی)استیاده فعال از آن صورت پذیرد 

در شهرستتتان هیتتت متتانع برندستتازی محصتتول گتتردو  دیگتتر 

هتای   هزینته : زبودنتد ا عبارت  تمریرترتیب بیشترین  بهتویسرکان 

قیمتت تمتام شتده     باالی ایجاد نام تجاری برای تولید کنندگان،

قیمت بتاالی گتردو    تمریرباالی تولید گردو برای تولید کنندگان، 

استتاندارد گتردو،    بندی بستهبر عدم وفاداری مشتری، عدم وجود 

 تک فروشی گردو در مقایسه با فروش ترکیبی با سایر خشتکبار، 

و عتدم وجتود    توزیع نامناسب گردو از حیتث شتکل و بهداشتت   
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در  هتای مستئول از برندستازی    های حمایتی دولت و ارگان اهرم

 (. 033 طغرا، )شهرستان تویسرکان معرفی گردیدند 

نتتام  یاستتتراتژ تتتمریرو  خصتتدر  ای مطالعتته همچنتتین در

مشخص شد کته   هیجریدر ن یکشاورز یابیبر بازار (برند)ی تجار

در ارتقاء  یاتیح دیکل ،یابیبازار یاستراتژ کیعنوان  به برندسازی

 یتجار برندبا  زین یکه خدمات خاص یطور هر محصول است، به

 تیت ییاز فلستیه و ک  نتده ینما کیت  ینام تجتار . شوند یعرضه م

جتذب  منجر بته   یتجار یها از نام یبرخ نیبنابرا ،سازمان است

از  نتان یاطم همراه بتا  ،باالتر یها متیباال و پس از آن ق تیحما

است که با استتیاده   نیکار اعتقاد بر ا نیبا ا. شود کاال می تیییک

 نیت ا تیت ییکاز  ،یبته محصتوالت کشتاورز    یکامل از نام تجار

کننتدگان   شود، انتختاب مصترف   یحاصل م نانیمحصوالت اطم

و  عیت بته حتداکثر رستاندن ستود، توز     رد،یت گ یقرار م تمریرتحت 

و  افتته ی شیافتزا  حصوالتم یمحصوالت و بازارها یبند میتقس

رقابت سالم  جهیشود، در نت یم جادیمناسب ا یگذار متیق ستمیس

بتدون  نتتایج   نیت ا. کند یم نیرا تضم یو رشد در بخش کشاورز

معکتون   رد،یگ ییاده قرار نممورد است یکه نام تجار یزمان شک

نام  همچنین وی بیان نمود که کاربرد(. 2 23،  نزی)خواهد بود 

در برندسازی  یکنندگان کشاورزدیتول قیتشوتبع آن  بهو  یتجار

 ینتام تجتار   یساز ادهیرو، پ نیاز ا. است ضروری محصوالتشان

در حصتول اطمینتان از پایتداری بختش      یمحصوالت کشتاورز 

و در این زمینه چهار توصتیه   .است یضرورریه کشاورزی در نیج

متارک   دیت با یکننتدگان کشتاورز  دیتول- : کلیدی ارا ته نمودنتد  

-2. ؛نماینتد  ییاجرادنبال و خود را  یمحصوالت کشاورز یتجار

بهتتر محصتوالت    یبنتد  بته ستمت بستته    دیو توسعه با قیتحق

 دیتشد یفاسد شدن یمحصوالت کشاورز یبرا ژهیو به ،یکشاورز

ادامته   یمحصتوالت  نیچنت  یگذار که در جهت کمک به نام شود،

کشاورزان  یبرا دیبا قرض الحسنه یها ها و وام صندوق-0. ابد؛ی

                                                                                           
1-Ngozi 

ختود را   یمحصتوالت کشتاورز   ینام تجار تیکه ظرف روستایی

 یشترکت  یهتا  دولت و سازمان-1 .رد؛یندارند، در دسترن قرار گ

 ریت درگ یارتجت  یهتا  استیاده از عالمتت  نیفعاالنه در تضم دیبا

 تیت ییاز ک نتان یو اطم یبخش کشاورز میتنظچون باعث شوند، 

چتامهوری و بتات   (. 2 23نتزی،  ) شتود  یدر صنعت مت محصول 

بررسی عوامل مثرر بتر قصتد   "نیز در پژوهشی با عنوان ( 8 23)

بیتان   "زمینتی در کشتور متالزی    خرید مشتریان محصول ستیب 

بندی   نوع بستهداشتند که عواملی نظیر قیمت محصول، کیییت و 

ترین عوامل مثرر معرفی شدند و همچنین نشان دادند که  از مهم

زمینتتی موجتتب ترغیتتب    افتتزایش تقاضتتای محصتتول ستتیب  

 . گردد تولیدکنندگان به برندسازی محصول خود می

پژوهش حاضر به دنبال بررسی و رتبه بندی عوامل مثرر بتر  

ستتایی  های تعاونی رو برندسازی محصوالت کشاورزی در شرکت

ادبیات تحقیق بر اینکته محصتوالت    .باشد در استان اصیهان می

بندی و برند نشده غیرقابتل تشتخیص از محصتوالت     بدون بسته

رقبا نیستند، در عین حال بازاریابی محصوالت برند شده بر ارزش 

افزاید و تولیدکننده را به عرضه کتاالی ختود بتا قیمتت      کاال می

(. 2337، 2الیتتوت و پرستتی)ارد ستتازد توافتتق د بتتاالتر قتتادر متتی

گذار بر برندستازی را مطترح   تمریرمطالعات طیف گسترده عوامل 

هتای ذاتتی و بیرونتی یتک      نماید که برختی از آن بتر نشتانه    می

محصول، کته مبنتای قضتاوت مصترف کننتده در متورد خریتد        

؛ الیتوت و  031 علی،  علی)دهد، ارتباط دارد  محصول تشکیل می

ای  از تحقیقات دیگتر بتر شترای  زمینته    و بعضی ( 2337پرسی، 

مانند مالکیت، مهارت کارکنان، تجهیتزات و فنتاوری، آمتوزش و    

، 0داچرتتی )هتا تمرکتز دارنتد     نهادهای تسهیل کننده مثل دولتت 

23 2.) 

در پژوهش حاضر عوامل مثرر بر برندسازی شناسایی شد که 

دستته اول، عوامتل مترتب  بتا     : به سه دسته کلی تقسیم گردیتد 

                                                                                           
2-Elliott and Percy 
3-Docherty 
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زمینتی   هتای برندستازی ستیب    عنوان محترک  لت است که بهدو

های مالی دولتی و اعطای  ها و حمایت شناخته شده و شامل اهرم

تستتهیالت و ایجتتاد قتتوانینی در خصتتو  التتزام بتته برندستتازی 

دستته دوم عوامتتل متترتب  بتتا  . باشتتند محصتول کشتتاورزی متتی 

 بتر وفتاداری   تمریرکنندگان است که این عوامل از طریق  مصرف

مشتریان موجب افزایش تقاضا و بته تبتع آن افتزایش فتروش و     

سودآوری و ترغیب تولیدکنندگان به برندستازی محصتول ختود    

در نهایتتت عامتتل ستتوم، مربتتوط بتته تولیدکننتتدگان  . شتتود متتی

زمینی است که عواملی نظیر هزینه ایجاد نام تجاری، قیمت  سیب

عنتوان   را بته  تمام شده و آگاهی تولیدکننده از مزایای برندستازی 

 . موانع برندسازی مشخص گردیدند

هتای   در خصو  موانع و محرک( 033 )در این راستا طغرا 

برندسازی محصول گتردو در شهرستتان تویسترکان سته دستته      

عنتوان   اصلی شامل دولتت، تولیدکننتده و مصترف کننتده را بته     

بر این اسان بتا توجته بته    . مهمترین عوامل مثرر معرفی نمودند

بیات تحقیق و همچنین نتتایج حاصتل از پتژوهش طغترا     مرور اد

 .آورده شده است  چهارچوب نظری تحقیق در شکل ( 033 )

 

 
 (1392،اطغر: منبع) ،یکشاورز محصوالت یعوامل مؤثر بر برندساز یبنددسته پژوهش، ینظر چهارچوب. 1 شکل

 

 هامواد و روش

 هدف نظر از پیمایشی و توصییی پژوهش حاضر از نظر روش

 بتر  که روابطی درک متغیرها و بررسی به توجه با .است کاربردی

جامعته   .باشتد  می نیز همبستگی نوع از تحقیق این دارند یکدیگر

بته   های تعتاونی روستتایی استتان اصتیهان     آماری شامل شرکت

باشتد کته از ایتن تعتداد،      متی  037 شرکت در ستال   83 تعداد 

ت بتته روش شتترک 3  مورگتتان، -مطتتابق بتتا جتتدول کرجستتی

هتای داران، بتو ین    شهرستتان )ای  گیری تصتادفی خوشته   نمونه

عنتوان   بته ( میاندشت، فریدونشهر، خوانسار، گلپایگان و چادگتان 

 نامته  پرستش  تحقیتق  ایتن  در پیمایش ابزار. نمونه انتخاب شدند

 ای لیکترت  پرسشی بر مبنتای طیتف پتنج گزینته     11استاندارد 

قابتل مشتاهده     در جدول نامه  ترکیب سثاالت پرسش)باشد  می

 (.باشد می

گیری این پژوهش از روایتی   جهت سنجش روایی ابزار اندازه

روایی محتوا بته قضتاوت خبرگتان    . است  محتوایی استیاده شده

نامته، ابتتدا از    جهت سنجش روایی محتوای پرسش. بستگی دارد
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هتای روستتایی    نظران و متدیران ارشتد، تعتاونی    اساتید و صاحب

نامه اصتالحات   ی پرسش ان خواسته شد تا با مطالعهاستان اصیه

آوری نظترات و   نامه اعمال نمایند، با جمع مورد نظر را در پرسش

نامته بته نظرختواهی     هتا دوبتاره پرستش    بندی و اعمتال آن  جمع

همچنتین بترای آزمتون پایتایی از ضتریب الیتای       . گذاشته شتد 

یی تمتام  کرونباخ استیاده شد که نتایج نشان داد که ضریب پایتا 

 .است 7/3ها و ضریب پایایی کل بزرگتر از  گویه

 

 نامهسؤاالت پرسش بیترک. 1 جدول

 نامهپرسش در سؤاالت تعداد رهایمتغ یبرندساز بر مؤثر عوامل

 -سثال 1 برند 

 کنندگان مصرف

 متیق 
 تیییک 
 یبندبسته 

 یبیفروش ترک ای یتک فروش 
 عیتوز 

 سثال 2 

  دکنندگانیتول
 محصول شده تمام یبها برند جادیا یهانهیهز 

 تمام شده محصول یبها 
 برند یایاز مزا یآگاه 

 سثال 0 

 دولت
 یبرندساز به الزام 
 یدولت یهااهرم 

 برند جادیا یبرا التیتسه یاعطا 
 سثال   

 سثال 11    جمع

 

 بحث و جینتا

 عنتوان  هبت  ها تعاونی ایران، در اساسی، قانون 11 اصل طبق

 هتای  بخش در فعالیت به کشور اقتصادی نظام بخش سه از یکی

 هتای  بختش  جمله از نیز کشاورزی. پردازند می اقتصادی مختلف

 هتای  گتاه  ستکونت  قالتب  معیشت عموماز که است اقتصادی مهم

 ابتزاری  بته  توانتد  متی  کشاورزی تعاونی بنابراین، .است روستایی

 بته  و شتود  تبدیل روستایی اقتصاد توسعه در انگیزه ایجاد جهت

 داشتته  بسزایی نقش روستایی و کشاورزی اقتصاد توسعه در طبع

رونتق   یبترا  رو، نیت از ا(. 037  و همکتاران،  آرانی یباغبان) باشد

 یتوستعه اقتصتاد   یبرا جهیو در نت یبه بخش کشاورز دنیبخش

. استت  تیت حتا ز اهم  یکشاورز یتعاون یها کشور، نقش شرکت

 یمناستبی بترای مشتارکت و همکتار     یها تها فرصاین تعاونی

 نیهمچنت  آورنتد،  یگوناگون را فراهم مت  یها نهیکشاورزان در زم

و  هتا  انتقتال تجربیتات و آمتوزش شتیوه     یمناستب بترا   یبستر

رویکردهتتای علمتتی در امتتر کشتتاورزی و بازاریتتابی محصتتوالت 

 .هستند یکشاورز

که بیش از نتايج استخراج اطالعات پرسشنامه نشان داد 

 07ستال و   13تتا    0درصد پاس  دهندگان در دامنه ستنی   11

درصد  7/ سال قرار داشته و سن  83تا   1 یسندرصد در دامنه 

میانگین سن پاس  دهنتدگان حتدود   . سال بوده است 83بیش از 

پاسخ    بر اسان نتایج، سابقه کاری بیشتر. سال محاسبه شد 12

 تخا  44 ددرص 3/33 سال، 41 تا 4( درصد 5/14) دهندگان

 .است بوده سال 01 از شیب درصد 0/00 و سال 01

این آزمونی زمانی )از آزمون همبستگی اسپیرمن همچنین،  

هتای متغیتر    ای است و اندازه ها از نوع رتبه رود که داده کار می به

، آزمتون رگرستیون و آزمتون    (است ای تنظیم شده صورت رتبه به
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ایتن تحقیتق استتیاده     هتا در  فریدمن برای تجزیه و تحلیل داده

عوامتل   تیت درجه اهم بندی رتبهجهت فریدمن از آزمون  .گردید

نتتایج  . دیت استتیاده گرد زمینتی   مثرر بر برندسازی محصول سیب

و نتایج حاصتل از   2حاصل از آزمون فرضیات پژوهش در جدول 

 .قابل مشاهده است 1آزمون فریدمن در جدول 

ه از رگرستیون بته   بعد از انجام آزمون همبستتگی بتا استتیاد   

بینی نقش متغیرهای مورد مطالعه بر برندسازی پرداخته شد  پیش

 . ارا ه گردید 0و معادله رگرسیونی و درصد تبیین آنها در جدول 

عوامتل متثرر بتر     بندی رتبه فریدمن برای آزمونهمچنین از 

های تعاونی روستتایی   برندسازی محصوالت کشاورزی در شرکت

تایج حاصل از این آزمتون در  ن .است ه شده استان اصیهان استیاد

در رتبه اول، تولیدکننده  بر این اسان، دولت. آمده است 1جدول 

 .ننده در رتبه سوم قرار دارد در رتبه دوم و 

 

 آزمون فرضیات. 2جدول

 سطح خطا ضریب اسپیرمن فرضیه ردیف

 زمینی برندسازی سیب های ایجاد نام تجاری و هزینه  
**880/3- 3 /3 

 زمینی و برندسازی سیب قیمت تمام شده 2
**272/3- 3 /3 

 زمینی میزان آگاهی و برندسازی محصول سیب 0
**2 2/3 3 /3 

 میزان وفاداری مشتری و ینیزم بیقیمت س 1
**233/3- 3 /3 

 وفاداری مشتری و ینیزم بیکیییت س 8
**831/3 3 /3 

 مشتریوفاداری  و ینیزم بیبندی مناسب س وجود بسته 2
**1 0/3 3 /3 

 زمینی و وفاداری مشتری تک فروشی سیب 7
**175/3- 3 /3 

 زمینی و وفاداری مشتری توزیع سیب 5
**150/3 3 /3 

 الزام به برندسازی و موفقیت برندسازی 3
**203/3 3 /3 

 های حمایتی دولتی و موفقیت برندسازی اهرم 3 
**703/3 3 /3 

 رندسازیاعطای تسهیالت و موفقیت ب   
**273/3 3 /3 

 دارد وجود معنادار رابطه درصد 33 سطح در**: 
 

 یکشاورز محصوالت یسازبرند بر مؤثر عوامل یونیو معادالت رگرس نییتب بیضرا. 3 جدول

 یونیرگرس معادله وابسته ریمتغ مستقل ریمتغ
 بیضر

 نییتب

 شامل یدولت شامل دولت نقش
  :x 2 ،یبرندساز به الزام:x 0 الت،یتسه یاعطا:x دولت   یتیحما یهااهرم 

 یبرندساز

بیس محصول
 ینیزم

Y=.12x1+.27x2+.37x3+.73 
 R2=0.32 

 شامل کننده دیتول نقش
  :x 2 ،های ایجاد نام تجاریهزینه:x  0 ،ینیزمبیسقیمت تمام شده تولید:x دمیزان آگاهی تولی 

 نام تجاری جادیکنندگان از مزایای ا

  یبرندساز

بیس محصول
 ینیزم

Y=-.1x1-.2x2+.23x3+1.62 R2=0.24 

 شامل کننده مصرف نقش

 :x 2محصول، متیق:x 0 ت،یییک:x 1 ،یبسته بند:x 8 ع،یتوز :xیفروش تک 

 یبرندساز

بیمحصول س 
 ینیزم

Y=-26x1+.175x2+.181x3+.184X4-

.227X5+ 1.33 
 

R2=0.22 

 

 *دمنیآزمون فر. 4 جدول

 یسازبرند یهامحرک و موانع رتبه رتبه نیانگیم

 دولت   72/2
 دکنندهیتول 2 35/2
 کننده مصرف 0  /2 

 (2=یآزاد درجه، 1/3 3=ی، سطح معنادار08 /5= دو یکا*)
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 گیری و پیشنهادها نتیجه

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل متثرر بتر برندستازی     

در ( زمینتی  محصتول ستیب  : مورد مطالعه)محصوالت کشاورزی 

نتتایج  . عاونی روستایی استان اصتیهان انجتام شتد   های ت شرکت

را در برندستتازی  تتتمریردولتتت بیشتتترین کتته  تحقیتتق نشتتان داد

کمتتری   تتمریر زمینی خواهد گذاشت و تولیدکننده  محصول سیب

زمینتی دارد و نقتش    نسبت به دولت بر برندسازی محصول سیب

 .تر است مصرف کننده از سایر عوامل کمرن 

طور که  همان: زمینی ازی محصول سیبنقش دولت در برندس

هتای   دهتد نقتش دولتت شتامل اهترم      نشان متی  1نتایج جدول 

حمایتی دولت، اعطای تسهیالت و الزام به برندسازی، بیشتترین  

زمینتی در استتان اصتیهان     را بر برندسازی محصول ستیب  تمریر

های حمایتی، اعطای  تواند با اهرم رسد دولت می به نظر می .دارد

ت و التتزام تولیدکننتتدگان بتته برندستتازی محصتتوالت  تستتهیال

های برندستازی   کشاورزی سبب کاهش قیمت تمام شده و هزینه

تبع آن عرضه محصتول بتا قیمتت کمتتر و      برای تولیدکننده و به

همچنتین التزام بته برندستازی از طترف      . فروش بیشتر آن گردد

دولت سبب اعتماد مشتری بته محصتول و افتزایش فتروش آن     

در ( 033 )در مطابقت با نتایج این تحقیق، طغترا  . ردیدخواهد گ

در شهرستان تویسترکان  محصول گردو بررسی موانع برندسازی 

ترین عوامل متثرر در ایتن زمینته     به این نتیجه رسید که از مهم

های مسئول از برندستازی   های حمایتی دولت و ارگان وجود اهرم

ی دیگر گزارش همچنین در تحقیق. در شهرستان تویسرکان است

گردیتتد کتته نقتتش حمتتایتی دولتتت در برندستتازی محصتتوالت  

کشاورزی در نیجریه دارای بیشترین نقش متثرر در ایتن زمینته    

بایستت از   باشد و در این خصو  بیان داشتند که دولتت متی   می

کشتاورزان   یبترا  اختصا  تسهیالت بانکیها و  صندوقطریق 

ختود را   یزمحصتوالت کشتاور   برندستازی  تیکه ظرف روستایی

ها را فتراهم نمتوده، همچنتین جهتت     زمینه حمایت از آنندارند، 

موفقیت در برندسازی محصوالت کشاورزی نقش فعالی از ختود  

نشان دهد تا از این طریق باعث تنظیم بازار بختش کشتاورزی و   

نتزی،  )کننتده گتردد    اطمینان از کیییت محصول بترای مصترف  

زواره و همکتاران   زاده صومیعالوه براین نتایج تحقیق مع(. 2 23

های دولتی از موانع اصتلی   نیز نشان داد که عدم حمایت( 032 )

تتوان   می بنابراین. برندسازی محصول زعیران در ایران می باشد

های حمایتی دولت با رویکرد برندستازی در   اهرمترین  گیت مهم

هتای فنتی و    ارا تته کمتک  : عبارتنتتد از  زمینتی  محصول ستیب 

، تشتویق و حمایتت   بترای برندستازی  هتت تشتویق   اطالعاتی ج

هتتای صتتادراتی دارای برنتتد؛ ایجتتاد برنتتد ملتتی بتترای   شتترکت

، در این خصتو   های مالی کمک تسهیالت و ، ارا هزمینی سیب

 .ایران زمینی سیبو ربت جهانی 

گتردد کته بعتد از     با بررسی نتایج تحقیق چنین استنباط متی 

عتواملی نظیتر میتزان     های دولت، نقش تولیدکنندگان بتا  حمایت

مثبت و قیمت تمتام شتده محصتول     تمریرآگاهی به برندسازی با 

منیتی بتر    تتمریر های ایجاد نتام تجتاری بتا     زمینی و هزینه سیب

در ایتن خصتو    . قترار گرفتت   تمییتد برندسازی محصول مورد 

به این نتیجته رستیدند کته    ( 032 )زواره و همکاران  زاده معصوم

ه برندسازی برای محصوالت صتادراتی  اهمیت و جایگا آگاهی از

در  از دیتدگاه تولیدکننتدگان عامتل بستیار مهمتی      مانند زعیران

همچنتین نگتاه و    .باشتد  موفقیت برندسازی زعیران در ایران می

عنتوان   آگاهی مدیر تولیدکننده نستبت بته فایتده برندستازی بته     

ای مثرر بر برندسازی زیتون در سوریه معرفی گردید  عوامل زمینه

 (. 031 علی،  علی)

قیمتتت تمتتام شتتده و  ( معکتتون)در توجیتته رابطتته منیتتی  

رسد که افزایش قیمت  برندسازی محصول کشاورزی، به نظر می

تمام شده محصول موجتب کتاهش تقاضتا و در نتیجته کتاهش      

رو تولیدکنندگان توانتایی   از این. گردد سودآوری تولیدکنندگان می
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در . یابنتد  د متی و ترغیب کمتتری بته برندستازی محصتول ختو     

منیتی برندستازی در افتزایش قیمتت محصتول       تتمریر خصو  

کشاورزی و باغی در نیوزلند نشان داده شد که هرچند برندسازی 

تولیدکننده خواهد گردید ولی مصترف   سبب افزایش هزینه برای

کننده به جهت جلوگیری از صرف هزینه باال در یافتن محصتول  

و همکاران،   پی)آن را بپردازد مطمئن، باید هزینه افزایش قیمت 

برندستتازی  موانتتعتتترین  مهتتم( 033 )همچنتتین طغتترا (. 332 

های باالی ایجاد  هزینهدر شهرستان تویسرکان را محصول گردو 

قیمتتت تمتتام شتتده بتتاالی تولیتتد گتتردو بتترای    ،نتتام تجتتاری

قیمت باالی گردو بر عدم وفتاداری   تمریر در نتیجه تولیدکنندگان

در این راستا، عباسی و . معرفی نمود ید کنندگانمشتری برای تول

محصتتوالت  در خصتتو  لتتزوم برندستتازی ( 032 )همکتتاران 

 وکارهای مرتب  با کشاورزی کسب ها و کشاورزی از سوی تعاونی

در عرصه بازاریابی بهتتر   روستاییهای  تعاونیپیشنهاد کردند که 

نتوآوری،   زمینته  که همراه با بازاریابی و کارآفرینی، در پس است

، هرچند که سبب افتزایش  به ایجاد برند کارآفرینانه متمایل شوند

تمایتل بته تولیتد     ولتی ستبب افتزایش    هزینه تولید آنتان گتردد  

که منجر به تقاضتا و فتروش    خواهد گردید کیییت با محصوالت

عملکترد متالی    بازگشتت ستود بته کشتاورزان و بهبتود      بیشتر و

 .خواهد گردیدها  تعاونی

شناستتایی شتده دیگتتر کته بتتر برندستتازی    ثرراز عوامتل متت 

. باشتد  کننده نهایی متی  محصوالت کشاورزی مثرر است، مصرف

مثبتت و معنتادار و    تتمریر بندی با  در این بین کیییت و نوع بسته

منیی و معنادار  تمریرزمینی با  تک فروشی محصول و قیمت سیب

د کته  در این راستا در تحقیقی بیان شت . داشت تمریربر برندسازی 

 ،محصتول  بتاالتر  یهتا  متت یق منجر به یتجار یها از نام یبرخ

گردد ولی  کننده می کاال برای مصرف تیییاز ک نانیاطم همراه با

استت کته بتا استتیاده کامتل از نتام        نیاعتقاد بر ا وجود، نیبا ا

محصتوالت   نیت ا تیت ییکاز  ،یبه محصتوالت کشتاورز   یتجار
                                                                                           
1 -Pay 

قرار  تمریرندگان تحت کن شود، انتخاب مصرف یحاصل م نانیاطم

 یبنتتد میو تقستت عیتتبتته حتتداکثر رستتاندن ستتود، توز رد،یتتگ یمتت

 متیق ستمیو س افتهی شیافزا حصوالتم یمحصوالت و بازارها

رقابتت ستالم و رشتد در     جهیشود، در نت یم جادیمناسب ا یگذار

محصتوالت   (.2 23نتزی،  ) کنتد  یم نیرا تضم یبخش کشاورز

یرقابتل تشتخیص از محصتوالت    بندی و برند نشده غ بدون بسته

رقبا هستند، در عین حال بازاریابی محصوالت برند شده بر ارزش 

افزاید و تولیدکننده را به عرضه کتاالی ختود بتا قیمتت      کاال می

همچنین در تحقیقی (. 2 23الیوت و پرسی، )سازد  باالتر قادر می

گتذار کته کمتتر در خصتو      تمریراز عوامتل  ( 031 علتی،  علی)

محصول زیتون در سوریه مورد توجه بتوده استت بته     برندسازی

بندی مناسب، وجود فناوری و تجهیزات مدرن برای تولید با  بسته

کیییت و قیمت مناسب، استانداردسازی محصتول روغتن زیتتون    

عالوه بر این در گتزارش ستازمان توستعه تجتارت     . اشاره گردید

هتا،   اونیها و تعت  ایران جهت افزایش صادرات صنایع غذایی بنگاه

 های صادراتی صتنایع غتذایی کشتور را    مهمترین عوامل و مزیت

بندی  با بسته تنوع محصوالت، تقاضای مستمر کشورهای خریدار

کیییت و قیمت مناسب محصتوالت،   ،(مثل صنعت چای)مناسب 

معرفتی  به بازارهای همجوار  برندسازی نسبی و دسترسی آستان

 (. 030 سازمان توسعه تجارت ایران، )نمود 

دستیابی به درجته بتاالی وفتاداری هتدفی مهتم در فرآینتد       

کنندگان ارزشمند  کنندگان وفادار، مصرف مصرف. برندسازی است

هستتتند، چراکتته یتتافتن مشتتتریان جدیتتد از حیتتظ و نگهتتداری  

برندها با ایجاد نقاط شخصی و . تر است مشتریان موجود پرهزینه

ر مهمتی در ایجتاد   کنندگان، ابتزا  رابت در تجربیات خرید مصرف

(. 032 رضتتوانی و همکتتاران، )شتتوند  وفتتاداری محستتوب متتی

وفاداری یک نوع نگرش مثبت به یک محصول است که بر ارتر  

آیتد کته در نتیجته رضتایت کتافی       استیاده مکرر از آن پدید می

حاصل از تجربه خرید آن است، این نکته نیز حا ز اهمیت استت  

مند ارا ه محصولی با کیییت و که ایجاد وفاداری در مشتریان نیاز
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 . کننده به مشتریان است راضی

هتای   طتور کلتی بته شترکت     با توجه به نتایج این تحقیق، به

ی تولیتتد، فتتروش و توزیتتع  تعتتاونی روستتتایی فعتتال در عرصتته

شود که با توجته بته فستادپذیری و عتدم      زمینی توصیه می سیب

بته  زمینتی، هتر چته ستریعتر      ماندگاری طوالنی محصول ستیب 

برندستتازی ایتتن محصتتول اقتتدام نمتتوده و دولتتت نیتتز بایستتتی 

و در شناستاندن   تولیدکنندگان را زیر چتر حمایتی خود قترار داده 

المللتی   برندهای موجود چه در سطح داخلی و چه در ستطح بتین  

اقدام نموده تا تولیدکنندگان بتواننتد برندستازی متوفقی در ایتن     

یز باید با تولید محصتول بتا   زمینه داتشه باشند و تولیدکنندگان ن

های جدید و مناسب به دنبال یتافتن   بندی کیییت و در قالب بسته

بازارهای جدید صادراتی و افزایش فروش خود اقدام نماینتد کته   

در نهایتتت منجتتر بتته افتتزایش رضتتایت مشتتتری، وفتتاداری بتته  

 .محصوالت کشاورزی داخلی و اعتماد به برند خواهد شد

ارزآوری و )زمینی در اقتصاد ایران  سیب با توجه به اهمیت   

صادرات به کشورهای همسایه با توجه بته شترای  حتال حاضتر     

به خصو  ( کشور و همگام با برنامه پنجم و ششم توسعه کشور

هتای   درآمتد ختانواده  اشتتغال و  )در منطقه غرب استان اصیهان 

استتیاده مناستب از ایتن فرصتت     ، (روستایی، عشایری و شهری

داشتن راهبردهای  ریزی دقیتق و نظیر نیازمند برنامه بیطالیی و 

بنتدی   با توجته بته اینکته در رتبته     .است  مشخص و تعریف شده

زمینی، نقتش دولتت در    عوامل مثرر بر برندسازی محصول سیب

دولتت   گتردد  رتبه نخست اهمیت قرار گرفت، لتذا پیشتنهاد متی   

امتر   ر در ایتنکلیه نهادهای درگی، عنوان نهاد حاکمیتی و ناظر به

ساله بتواند  8را به نحوی مدیریت نماید که در یک برنامه نهایتاز 

 .دستت یابتد  تحقیتق  به کلیه راهبردهتای پیتشنهادی در ایتتن  

نیتتز نشتتان داد کتته نقتتش ( 037 )متترد  نتتتایج پتتژوهش فتحتتی

های دولتتی در برندستازی محصتوالت کشتاورزی حتا ز       حمایت

 و کاهش ضایعات آن، ن صنعتالبته برای توسعه ای. اهمیت است

از قبیل حمایت دولتت در شناستاندن    کارهای بسیار زیاد دیگری

برندهای داخلی به بازارهای جهتانی و حمایتت از صتادرکنندگان    

نیتتز الزم استتت کتته همگتتی مستتتلزم   زمینتتی محصتتول ستتیب

در . توجه هستند های قابل گذاری سرمایه ی دقیق واه ریزی برنامه

هایی که بترای توستعه امتر برندستازی در      روژهاینجا تعدادی از پ

رستند پیشتنهاد    کشور ضروری به نظتر متی  زمینی  سیبصتنعت 

 :گردند که هر یک در جایگاه خود بسیار حیاتی هستند می

در  متتدت کوتتتاه هتتای آمتتوزشریتتزی  و برنامتته ستتازماندهی

بنتدی و توانمنتدی جتذب     خصو  برندسازی، بازاریتابی، بستته  

 موردنیتتاز( پودمتتانی و تخصصتتی فنتتی، هتتایآمتتوزش) مشتتتری

زمینتی در شترکت    تولیدکنندگان و توزیع کنندگان محصول سیب

 هتای  انجمتن  و هتا  تشتکل  همکتاری  بتا  هتای روستتایی   تعاونی

از طترف   آن تحقتق  بترای  هتای الزم  حمایت انجام و تخصصی

 .دولت

 زهتای روستتایی ا   تعتاونی  در عملیاتیو  مدیریتی توان ارتقاء

و  کشتور  از خارز بازدیدهای و آموزشی های دوره به اعزام طریق

در کشورهای اروپایی  زمینی سیببرندهای موفق  مطالعه موردی

 .و ایران بر اسان معیارهای برندسازی و بازاریابی

هتای روستتایی بتا تصتویب      دولت به تعتاونی  توجه ضرورت

قوانین تسهیل کننده در خصو  برندسازی و همچنین بتا ارایته   

هتای روستتایی    ا بهره کم برای کشتاورزان و تعتاونی  تسهیالت ب

 .برای برندسازی موفق محصوالت خود

زمینتی استتان    برندهای موجود سیب از مطلوب تصویر ایجاد

توست  متدیران و    در بازارهتای هتدف  آن  متدیریت  اصتیهان و 

 .اعضای شرکت تعاونی روستایی

 .ایرانی زمینی سیبتدوین برنامه جامع بازاریابی برای 

ررسی راهکارها و مراحل جهانی شدن یک برنتد ایرانتی در   ب

 .زمینی سیبصنعت 

های خالقانه برندهای فعال در صنایع  مطالعه و بررسی روش
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بتر   تتمریر  اسان میزان استقبال متصرف کننتتدگان و  غذایی، بر

 .هامیزان فروش آن

بندی و توزیتع   در جهت بسته نوین های تکنولوژی از استیاده

 .افزایش رضایت مصرف کنندگان محصول برای

حمایت و احداو صنایع تبدیلی و فراوری محصوالت غتذایی  

و سردخانه در منطقه غرب استان اصیهان جهت کاهش ضایعات 

 .زمینی سیب

 خ  برقراری منظور هب الزم هایپیگیری و ها هماهنگی انجام

 کشتاورزی  بانتک  توست   هتای روستتایی   تعتاونی  ویتژه  اعتباری

مک بته تولیدکننتدگان و توزیتع کننتدگان محصتول      ک منظور هب

 .زمینی سیب

 ستایر  معتبتر  متالی  مثسستات  بتا  الزم های هماهنگی انجام

 فتراهم  منظتور  هبت  کشتور  بتانکی  نظام و مرکزی بانک کشورها،

 کشتور  های روستایی تعاونی استیاده جهت الزم های زمینه کردن

تای بترای افتزایش صتادرات در راست     ختارجی  اعتباری خطوط از

 .زمینی کاهش ضایعات سیب

زمینتتی  ستیب تتدوین برنامته جتامع فرآینتتد تولیتد ارگانیتک      

، بررسی الزامات و مطالعه تطبیقتی ایتن روش تولیتد در    (کیییت)

  .پیشرو کتشورهای
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    Abstract 

The aim of this study is to examine and rank the factors affecting  branding of agricultural 

products in Isfahan’s rural cooperative companies. This research study is applied in terms of its 

purpose and field survey research in terms of its nature and method. The statistical population 

consists of managers of rural cooperative companies in the Isfahan province with 150 companies 

in 2018, of which 110 were selected at random according to the Krejcie & Morgan Table. The data 

gathering tool in this research study was a standard questionnaire consisting of 44 questions. The 

Cronbach's alpha for this questionnaire was 0.78. In this study, the SPSS software package, 

Spearman correlation test and regression analysis were used to analyze the collected data. Also, 

Friedman test was used to rank the effective factors (barriers and drivers) on potato in three groups 

of government, producer and consumer in the sample. The results of the research study showed 

that the factors influencing brand-building are government, producer and consumer, respectively. 

The results of regression test indicate the effect of 32, 24 and 22 percent of government, producer 

and consumer role on potato product branding. Government-supported leverage, lending facilities, 

and the requirements for branding of agricultural products are among the most influential factors in 

the state. The results also showed that the factors affecting branding from the perspective of 

producers including awareness of branding with a positive effect on the price of potatoes and the 

cost of brand creation have a negative effect on product branding. In addition, the final consumer 

is also affected by the quality and packaging components with a positive impact, and the single 

sale of the product and the price has a negative effect on the brand-name product of potato. 
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